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Entrevista 
 

Bob Bunce 
Estonian University of Life Sciences, Tartu. Estonia 

 
“All seems well with landscape ecology in Portugal” 
 

Entrevistado por APEP (Associação Portuguesa de Ecologia da 

Paisagem) Outubro de 2012 

 

 
R.G.H. Bunce (Bob Bunce) é um destacado investigador nas 
áreas da ecologia da vegetação e ecologia da paisagem, com 
mais de 40 anos de experiência. É particularmente 
reconhecido o seu trabalho no âmbito da classificação de 
ecossistemas e de elementos da paisagem e no 
desenvolvimento de metodologias padronizadas de avaliação 
e monitorização. Apesar de baseado no Centre for Ecology & 
Hydrology (Reino Unido) e, mais recente, no centro Alterra 
WUR (Holanda), o trabalho de Bob Bunce forneceu um 
contributo determinante para o estabelecimento de 
protocolos de monitorização e conservação da biodiversidade 
no continente Europeu e mesmo noutros continentes e 
biomas. Bob Bunce ocupou lugares diversos em organismos  
internacionais, destacando-se o envolvimento na Associação Internacional de Ecologia da Paisagem 
(IALE) onde serviu como Presidente entre 2003 e 2007. Foi anteriormente presidente do IALE-UK tendo 
ainda contribuído para a criação das associações nacionais de ecologia da paisagem na Suécia e na 
Áustria. Bob Bunce tem sido um apoiante incondicional da APEP, Associação Portuguesa de Ecologia da 
Paisagem, mesmo antes da sua fundação, em 1999, e tem participado com grande frequência em 
eventos nacionais e internacionais promovidos pela APEP desde o Encontro Nacional de 2000 realizado 
em Bragança. Colabora também com grupos de investigação em ecologia da paisagem e monitorização 
dos ecossistemas em Portugal, no âmbito de projetos nacionais e europeus. Em 2011 foi distinguido 
pela APEP como o primeiro Membro Honorário da Associação.  

 

APEP: How long have you known 
Portugal, and what brought you here for 
the first time? 

 
My first visit was very brief in 1993 and 

only involved crossing the border with 
Spain and Portugal, south of Pontevedra. I 
was impressed by the small-scale 
landscapes and traditional agriculture. I 
remember buying some Vinho Verde from 
a tiny roadside shop. Only the best was 
labeled - with a felt tipped pen! They also 

sold local maize bread, which resembled a 
wheel of lumpy, yellow concrete. I decided 

that my teeth were not up to chewing it. 
My next visit was in about 1997 when I 
attended a meeting in Lisbon to discuss 
the development of a European ecological 

map, integrating the Potential Natural 
Vegetation Map of Europe and an 
environmental classification. Although this 
was never published, it was used in 
several European projects such as 
MIRABEL. This visit gave me my first real 
introduction to Portugal. I then drove to 

Coimbra and eventually to Spain. My 
abiding memory of the border with Spain 
was of virtually abandoned, granitic 
uplands invaded by species of Cytisus.  

In about 2002 I attended a joint meeting 
between APEP (the Portuguese Association 
for Landscape Ecology) and the Spanish 
chapter of the International Association for 
Landscape Ecology (IALE) in Bragança, in 

north-east Portugal, where I was 
impressed with the range and quality of 
work being carried out in the country. 
There was also a visit to the Duero valley, 
although there was not enough time to 
appreciate fully the landscapes present. 
After this meeting, a joint conference 

between APEP and IALE (UK) was held, on 
the Ecology and Management of the 

Atlantic Mountains in Guarda; the 
proceedings of which were subsequently 
published. During that meeting, we began 
to plan for the European IALE congress on 

Mediterranean Landscapes, which was 
held in 2005 in Faro, southern Portugal. In 
the preparations for the meeting, I visited 
Evora for the first time and very much 
enjoyed the city and the surrounding 
countryside. The committee of APEP 
worked hard for this meeting and it was 

good to meet Teresa Pinto-Correia and 
Isabel Ramos in their own country. They 
also participated in the BioHab European 
project on habitat recognition. The 
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meeting was successful, with good 

sessions and excursions to the small scale 
landscapes near Faro, and to the open, 
large fields of the southern part of 
Alentejo. Again, the proceedings were 
published to provide a record of the 
meeting. 
Although I visited Portugal several times 

for work and holiday in the interim period, 
the next major project was the European 
Biodiversity Network (EBONE). Joao 
Honrado from Porto led the Portuguese 
team and we had several meetings there 
between 2008 and 2011, to develop the 

methodology in complex, small-scale 
landscapes; including the western section 
of the Duero valley. We had some 

excellent discussions on the level of detail 
required, and the conclusions were built 
into the Manual for Surveillance and 
Monitoring published by Alterra in 2011. 

The methodology was also used as a basis 
for a project on monitoring biodiversity 
and landscapes in northern Portugal. It is 
hoped eventually to extend this project to 
the whole of Portugal.  In 2011, we also 
organized a meeting in Ponte de Lima, in 
conjunction with APEP, on monitoring 

small-scale landscapes in Atlantic Europe. 
 
Which are your preferred landscapes in 
Portugal? 
 

I have travelled extensively throughout 

Iberian Portugal, but I always think it is 
invidious to say which landscapes I prefer. 
Rather, I appreciate the landscapes that I 
am in at any given moment. Each region 
has its own character and furthermore 
Portugal - more than most countries - has 
a close relationship between local products 

and the landscapes in which they are 
produced. Each region has its own 
character and distinctive food and wine. 
Thus in the Algarve there are the 
contrasts between the small vineyards, 
citrus plantations and olive groves, the 
coastal cliffs and coves and the abandoned 

fields and Eucalyptus forests. Whilst Faro 

is a fine city, there is much uncontrolled 
development both on the coast and in the 
countryside. The south of the Alentejo 
region has some of the most open 
landscapes in Europe, comparable to the 

steppes of Russia, and has the largest 
single population of the Great Bustard in 
the continent. I spent a whole day trying 
to see the bird but only enjoyed the 
massed expanses of colorful annual 
plants. However, I did see a Pallid Harrier; 
a bird usually found in Eastern Europe; 

drifting across the landscape. Further 
north in the Alentejo are extensive stands 
of montado, the distinctive Portuguese 

agro-forestry system, with Cork Oak and 

grazing animals as well as crops. Teresa 
Pinto-Correia’s team has carried out many 
studies of the ecology of this habitat and 
its links with socio-economic factors. This 
system; together with the comparable 
dehesas in Spain; not only has some of 
the highest levels of biodiversity in Europe 

but are also a distinctive landscape in 
their own right. The coastal areas are also 
distinctive, having salt marshes with 
Flamingos and other wading birds. The 
coastal plain is extensively urbanised. The 
next region further north is Coimbra and 

central Portugal. Inland there are rugged 
granitic uplands culminating in the 
impressive Serra da Estrela, which has the 

finest mountain habitats in Portugal. The 
most northerly region is Porto and its 
coastal plain has many small-scale 
landscapes, many of which can be 

considered to be poly-cultural, because 
they have many traditional practices in 
close proximity.  Such landscapes are also 
found inland, especially in the lower 
section of the Duero; which is justifiably 
one of the most famous in Europe, with 
the distinctive steep, terraces of port wine 

vineyards.  
How can one choose between these?  It is 
impossible, so just appreciate where you 
are at a given moment of time. 
 

What changes have you see during your 

visits? (Landscape is included in this 
section since it is difficult to separate.) 
 
This is always a difficult question because 
many changes are gradual and it is 
difficult to say with certainty. All I will 
therefore do is to list some of the most 

obvious: 
1. Urbanisation. This seems to have 

three general types. Firstly, the 
obvious expansion of cities and 
their associated infrastructure has 
been extensive and probably it is 
still continuing. Included in this 

category is the urban sprawl along 

the coastline, which may have 
slowed down in the recession but 
has had a major impact on visual 
and ecological resources. The 
second type, especially in the 

Algarve, is where second homes 
have been built in the countryside, 
especially in forests, mainly for 
foreign owners. The landscape 
ecological impact of these is 
unknown but seems certain to 
cause fragmentation of animal and 

plant populations. The third type is 
the dispersed development of 
residential houses, often around 
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the margins of villages and small 

towns. Many of these 
developments do not seem to be 
controlled, and have a major 
cumulative impact. 

2. Intensification of agriculture is 
taking place in many areas, 
varying from dairy to herbicide 

application in maize fields. This 
process reduces biodiversity and 
homogenizes the landscape. 

3. In contrast there is widespread 
abandonment of agriculture in a 
range of situations. In the south, 

it is due to the population moving 
from agriculture into tourism. 
Poorer land in many places 

throughout the country, varying 
from the granitic uplands to the 
south of the Alentejo, is going out 
of agriculture, with subsequent 

invasion by scrub. Because of the 
introduction of artificial stoppers 
and metal wine bottle caps; 
combined with its labour 
intensiveness; cork production in 
the montados is also under threat. 
However, Teresa Pinto-Correia 

emphasizes that this is a change 
of use rather than abandonment. 

4. There is a major expansion of 
alternative energy sites, especially 
windmills. These have mainly a 

visual impact but they also 

fragment heathlands and have 
some impact on migrating birds, 
although this is often over 
emphasized. New dams are less 
common, but they do have major 
impacts, especially on habitats in 
valley bottoms. 

5. Portugal has one of the highest 
densities of motorways in Europe, 
which adds to the urban impact, 
and is especially important in the 
fragmentation of habitats. 

 
What is the state of landscape ecology in 

Portugal and how does it compare with the 

situation elsewhere in Europe? 
 
All seems well with landscape ecology in 
Portugal. I regularly meet colleagues at 
scientific and project meetings. PhD 

students are active and are doing good 
work, especially on the modeling aspects 
of the science. There are new initiatives 
for monitoring biodiversity at the 
landscape level, integrated with remote 
sensing. Portugal has always been strong 
on the links between change in land cover 

and socio-economic factors and this work 
is continuing. Traditionally, APEP has been 
one of the most active chapters in Europe 

and it maintains its position as a strong 

group of committed landscape ecologists. 
In addition, Teresa Pinto-Correia and 
Isabel Ramos are both involved in the 
recently formed IALE Europe. The 
enthusiasm of the young scientists is also 
encouraging for the future and, hopefully, 
there will be a strong representation at 

next year’s European meeting in 
Manchester. 
 
What are the major landscape-related 
challenges in Portugal? 
 

Portugal is a small country that is densely 
populated and therefore fragmentation of 
habitats is a major issue. The challenge is 

to produce definitive work to demonstrate 
the problems and the measures that can 
be taken to ameliorate the situation. 
Linked to this is the necessity for regional 

and national figures of changes in the 
stock, and change of landscape features 
and biodiversity. Such figures would 
emphasize the declines that have taken 
place over the last few decades and could 
form the basis for new policies. In this 
respect Portugal is in a similar situation to 

most European countries, but it has the 
advantage that in recent years it has built 
up the expertise to solve the problems. 
Once data become available then the 
modelers can exploit them to show the 

implications of the trends that are taking 

place. Another challenge is to study the 
landscape ecology of urban areas, which 
has hardly begun in the Mediterranean 
region.  Portugal is also in the front line 
for potential impacts of climate change, 
because it has a Lusitanean climate in the 
north and Mediterranean climates further 

south. One of the most likely scenarios is 
the northward shift of the latter climates, 
which would have a major impact in such 
a small country. In addition, the habitats 
of the mountains would be at risk because 
of the lack of high altitudes. 
 

How do I see the role of landscape ecology 

and landscape ecologists in Portuguese 
society? 
  
In this respect, Portugal has the same 
problem as other European countries - 

that of getting their results into the 
planning process. Only determination and 
commitment will result in success, and it 
may be necessary to spend more time in 
talking and interacting with policy makers 
to advance the process. One thing is 
certain; Portugal has enough sound 

landscape ecology to be useful to planners 
in developing suitable policies. In this 
respect, collaboration with landscape 
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architects could be useful; as elsewhere in 

Europe, it has been shown that frequently 
minor changes in design can bring major 
benefits in landscape and biodiversity 
terms. IALE (UK) and APEP have a history 
of collaboration and hopefully this will 
continue. Discussions at the Manchester 

IALE meeting would be a useful starting 

point. Portugal could benefit from the 
experience of other countries in 
influencing planning and then possibly set 
up a forum for meetings between planners 
and landscape ecologists in Portugal.
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Destaques 
 

 
 

Reunião ILTER 2012 e lançamento 

do site da Rede LTER Portugal 
 

A reunião ILTER 
2012, promovida 
pela SPECO, 
decorreu em 
Lisboa entre os 
dias 17 e 21 de 
Setembro de 2012 

e contou com 70 
participantes de 32 

países 
pertencentes à rede LTER internacional. A 
reunião foi antecedida por um simpósio 
público sobre o tema "Science, Business 

and Society" com o objectivo de promover 
sinergias entre a investigação ecológica de 
longo termo, os interesses das empresas e 
as preocupações dos cidadãos. 
 
Na reunião, além da apresentação dos 
sítios da Rede LTER Portugal, foi também 

oficialmente apresentado o site que serve 
de plataforma para a partilha de 
informação relativa à Rede LTER Portugal: 

http://www.lterportugal.net/ 
 
O projecto de implementação da rede 
LTER em Portugal, conduzido pela SPECO 

desde 2003 com o apoio da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia e da Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento, 
permitiu a inclusão do nosso país na rede 
Europeia. Neste momento existem 4 sítios 
LTER em Portugal, LTER-Sabor, LTER-Ria 

de Aveiro, LTER-Estuários e LTER-
Montado. Concluído este processo, a 
SPECO assume as funções de facilitador 
de intercâmbio de informação entre os 
sítios da Rede LTER Portugal e as 

diferentes redes LTER internacionais. A 
rede LTER, designação abreviada de 

“Long-Term Ecological Research”, é uma 
rede de sítios, numa ampla escala 
espacial, onde se pratica investigação 
ecológica de longo prazo, tendo como 
principais objectivos monitorizar e 
armazenar séries de dados longas 
relevantes em ecologia, de modo a 

aumentar a capacidade preditiva face às 
alterações globais, e também estabelecer 
contactos entre instituições e 
investigadores que desenvolvem estudos 
em ecologia e promover a permuta do 
conhecimento. 

Falecimento da Professora Maria 

José Boavida 
 

É com muito pesar 

que a Sociedade 
Portuguesa de 
Ecologia comunica 
o falecimento, 
ocorrido em 30 de 
Agosto deste ano, 

de Maria José 

Boavida, 
Professora 

Aposentada da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (FCUL) e nossa 
sócia nº 368, tendo desempenhado as 
funções de Tesoureira no triénio de 2005-
2008. 

 
Para além de uma carreira ligada ao 
ensino, durante a qual contribuiu para a 
formação e entusiasmo com que vários 
estudantes da FCUL hoje se dedicam a 
investigar tópicos no domínio da ecologia 

aquática, a atividade da Professora Maria 
José Boavida distinguiu-se igualmente no 

âmbito da investigação relacionada com a 
limnologia, a sua área de interesse. Para 
além de vários artigos científicos, traduziu 
para Português o livro de texto 
'Limonology', escrito pelo reconhecido 

limnologista R.G. Wetzel, e muito 
recentemente trouxe a público aquela que 
seria a sua última obra - Glossário 
Científico de Limnologia - e que bem 
exemplifica a sua constante luta pelo rigor 
científico na língua Portuguesa. 
 

O seu percurso profissional foi também 
marcado pelo exercício de funções de 
representação nacional no meio científico 
(por ex. na Sociedade Internacional de 

Limnologia ou na Rede Temática 
Eutroficação de Lagos e Albufeiras) e pelo 

exercício de cargos de gestão na FCUL 
(por ex. Vice-Presidente do Conselho 
Científico e Coordenadora dos programas 
europeus Erasmus e Leonardo da Vinci). 
Neste momento de dor para familiares, 
amigos e colegas a SPECO presta-lhe uma 
sentida homenagem. 

 
Veja também a nota do Centro de Biologia 
Ambiental da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. 
 

http://www.lterportugal.net/
http://cba.fc.ul.pt/about/news/2012/MJBoavida_SILnews_61final%5b1%5d.pdf
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O ensino da ecologia da paisagem em Portugal 

 
João Carlos Azevedo1,2, João Pradinho Honrado1,3 e Isabel Loupa Ramos1,4 

 
1 Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem (APEP) 
2 Centro de Investigação de Montanha – CIMO, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de 
Bragança, Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172, 5301-854 Bragança, jazevedo@ipb.pt 
3 Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos – CIBIO, Faculdade de Ciências, 
Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre s/n, 4169-007 Porto, jhonrado@fc.up.pt 
4 Centro de Sistemas Urbanos e Regionais – CESUR, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de 
Lisboa, Avenida Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, isa.ramos@netcabo.pt 

 
Resumo 
 

Neste trabalho descreve-se a dinâmica da oferta do ensino da ecologia da 
paisagem desde o seu início em Portugal, no final dos anos 1980, até ao 
presente. Faz-se um apanhado das unidades curriculares atualmente em 

funcionamento no ensino superior, por ciclo de estudos e por instituição, e 
descrevem-se as tendências observadas nas últimas duas décadas no ensino 
desta disciplina. Em Portugal são lecionadas presentemente 17 unidades 
curriculares especificamente dedicadas à ecologia da paisagem, distribuídas 
por cursos de 1º e 2º ciclo e mestrados integrados, em 12 instituições. Depois 
de um período inicial marcado pelo rápido surgimento de unidades curriculares, 
observou-se o seu abandono, particularmente no âmbito da adequação dos 

cursos ao modelo de Bolonha. Recentemente, surgiram novas unidades, 
principalmente ao nível de programas de doutoramento (3º ciclo), que 
permitem compensar o anterior desaparecimento de unidades e manter uma 
considerável oferta de ensino em ecologia da paisagem no país.  

 

 
1. Introdução 
 
Das origens ao presente 
 
A expansão do ensino de ecologia da 

paisagem em Portugal acompanhou o 
desenvolvimento da própria ecologia da 
paisagem enquanto disciplina científica no 
país. O estabelecimento da ecologia da 
paisagem verificou-se, 
predominantemente, a partir de meados 
dos anos 1980, apesar de as suas origens 

remontarem aos anos 1930 e ao trabalho 
de Carl Troll na Alemanha. Para a 
definição do âmbito, objeto, escala, 

princípios teóricos e métodos da ecologia 
da paisagem contribuíram obras 
fundamentais com as de Zev Naveh e 

Arthur Lieberman, “Landscape Ecology - 
Theory and Applications”, de 1984, e de 
Richard Forman e Michel Godron, 
“Landscape Ecology”, de 1986, que 
permitiram adicionalmente a divulgação 
massiva da disciplina. O rápido 
desenvolvimento e a crescente 

acessibilidade da tecnologia e da 
informação espacial, incluindo 
computadores pessoais, sistemas de 
informação geográfica, imagens de 
satélite e outros meios para descrever, 

analisar e modelar a paisagem, a partir 
dos anos 1990, permitiram os 
subsequentes desenvolvimentos 
conceptuais e a aplicação da ciência em 
diversos domínios técnicos.  

 
A ecologia da paisagem em Portugal foi 
muito provavelmente lecionada, 
formalmente, pela primeira vez em 
Portugal no Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de 
Lisboa (ISA/UTL), quando, após a 

reestruturação de 1989, três unidades 
curriculares com a designação de Ecologia 
da Paisagem (I, II e III) passaram a fazer 

parte do plano de estudos do curso de 
licenciatura em Arquitetura Paisagista. 
Apesar de não ser garantido que a origem 

destas unidades curriculares esteja 
inequivocamente relacionada com a 
ciência da ecologia da paisagem, então em 
rápida evolução, nem que os seus 
conteúdos previssem desde o início 
matérias particulares do âmbito desta 
disciplina, nos anos imediatamente 

posteriores à referida reestruturação duas 
destas unidades (II e III) passaram a ser, 
efetiva e totalmente, dedicadas à 
disciplina científica da ecologia da 
paisagem. 

mailto:jazevedo@ipb.pt
mailto:jazevedo@ipb.pt
mailto:isa.ramos@netcabo.pt
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O facto de o ensino da ecologia da 

paisagem em Portugal ter tido início no 
ISA/UTL é justificável por razões históricas 
e pela partilha de escalas entre a ecologia 
da paisagem e muitos dos domínios das 
ciências agrárias. A paisagem é motivo de 
interesse e objeto de estudo e de trabalho 
na instituição desde o estabelecimento do 

curso livre em Arquitetura Paisagista em 
1941, pela mão de Francisco Caldeira 
Cabral, posteriormente constituído como 
curso de licenciatura, a partir de 1981, por 
Carlos Baeta Neves, e reestruturado em 
1989 por Gonçalo Ribeiro Telles. A base 

biofísica da aproximação à paisagem 
desenvolvida numa escola de agronomia e 
a escala inerente de diversos padrões e 

processos fundamentais em ciências 
agrárias (ordenamento florestal, 
hidrologia, distribuição das comunidades 
vegetais, por exemplo) favoreceu o 

surgimento da ecologia da paisagem na 
organização curricular de cursos 
ministrados na instituição, como veio a 
acontecer na Arquitetura Paisagista. 
Contudo, dentro do ISA/UTL, e ao 
contrário de outras instituições do âmbito 
das ciências agrárias, o ensino da ecologia 

da paisagem não se expandiu a outras 
formações.  
 
Para além do ISA/UTL, outras instituições 
de ensino superior na área das ciências 

agrárias desde cedo integraram a ecologia 

da paisagem nas suas formações. Na 
Escola Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Bragança (ESA/IPB), 
matérias de ecologia da paisagem faziam 
parte dos conteúdos de unidades 
curriculares de planeamento e 
conservação do bacharelato de Gestão de 

Recursos Florestais (GRF) desde o início 
dos anos 1990. A primeira unidade 
curricular formal em ecologia da paisagem 
surgiu, no entanto, apenas em 1996, no 
curso de Engenharia do Ambiente e do 
Território, sendo a primeira unidade do 
curso de licenciatura em Engenharia 

Florestal criada em 1998. A Escola 

Superior Agrária do Instituto Politécnico 
de Coimbra (ESA/IPC) e a Escola Superior 
Agrária do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (ESA/IPCB) acompanharam esta 
tendência inicial.  

 
Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), o ensino de ecologia da 
paisagem surgiu no ano letivo de 
2002/2003 numa formação em ciência 
agrárias, o mestrado em Engenharia de 
Recursos Florestais. A disciplina passou 

também a integrar o 2º ciclo em 
Arquitetura Paisagista no ano letivo de 
2009/2010. A Escola Superior Agrária do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(ESA/IPVC), em Ponte de Lima, incluiu 
recentemente uma unidade curricular de 
ecologia da paisagem nos cursos de 
Engenharia do Ambiente e de Engenharia 
Agronómica - ramo Espaços Verdes, e a 
Escola Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Viseu (ESA/IPV) ministra 

uma unidade de ecologia da paisagem no 
curso de Ecologia e Paisagismo desde o 
ano letivo de 2011/2012. 
 
Na Universidade dos Açores (UAç) a 
ecologia da paisagem é parte integrante 

do currículo do mestrado em Gestão e 
Conservação da Natureza, um programa 
da iniciativa do Departamento de Ciências 

Agrárias, partilhado com a Universidade 
do Algarve, desde 1999. Este programa 
tem funcionado em várias instituições e 
locais (Mindelo em Cabo Verde, Angra do 

Heroísmo, Faro, Castelo Branco, Ponta 
Delgada, Tomar e Bragança) tendo sido 
recentemente ajustado ao modelo de 
Bolonha, mantendo, contudo, o módulo de 
ecologia da paisagem. 
 
Noutras áreas da engenharia a ecologia da 

paisagem é ensinada no Instituto Superior 
Técnico da Universidade Técnica de 
Lisboa, onde surgiu pela primeira vez 
como disciplina autónoma no ano letivo 
2006/2007 na licenciatura em Ciências de 

Engenharia - Engenharia do Território. A 

disciplina foi mantida na instituição até ao 
presente onde é lecionada no curso de 
mestrado em Urbanismo e Ordenamento 
do Território (2º ciclo). 
 
As instituições da área das ciências têm 
mostrado igualmente uma grande 

apetência pela ecologia da paisagem. Na 
Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto (FCUP), o interesse pela disciplina é 
antigo e está associado à ecologia vegetal 
e a uma tradição científica radicada na 
botânica, fitossociologia e geografia física 
que consideram intrinsecamente causas e 

efeitos de processos ecológicos a escalas 

largas. A FCUP foi responsável entre 2001 
e 2010 pelo único programa de estudos 
que em Portugal que incluiu ecologia da 
paisagem na sua designação: o mestrado 
em Ecologia da Paisagem e Conservação 

da Natureza. Atualmente, com as 
reestruturações efetuadas no âmbito do 
Processo de Bolonha, a ecologia da 
paisagem, como disciplina autónoma, 
deixou de fazer parte do currículo de 
qualquer dos cursos da FCUP. Há, no 
entanto, módulos de ecologia da paisagem 

nas disciplinas do âmbito da ecologia 
(licenciatura em Biologia e mestrados da 
área geral da ecologia) e de ordenamento 
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do território (licenciatura em Arquitetura 

Paisagista). De destacar ainda inúmeros 
trabalhos de investigação relacionados 
com a ecologia da paisagem desenvolvidos 
no âmbito de teses de mestrado 
curriculares.  
 
Na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade do Algarve, a ecologia da 
paisagem é ministrada desde o ano letivo 
de 2001/2002, no curso de licenciatura 
em Arquitetura Paisagista, passando 
posteriormente a fazer parte do 1º ciclo 
da mesma formação. Ao nível dos 2º 

ciclos, apesar de não haver uma unidade 
curricular dedicada a estas matérias, a 
ecologia da paisagem encontra-se 

distribuída em várias unidades curriculares 
da área científica do ordenamento do 
território. Na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa (FCT/UNL) a ecologia da paisagem 
faz parte dos currículos de formações em 
Engenharia do Ambiente desde o início 
dos anos 2000.  
 
Na Escola de Ciências da Vida e do 
Ambiente da UTAD, a ecologia da 

paisagem é lecionada nos cursos de 
licenciatura em Ecologia Aplicada desde 
2004 e no mais recente mestrado 
integrado em Engenharia do Ambiente. Na 
Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa (FCUL), o interesse pela Ecologia 

da Paisagem é mais recente. Apesar de a 
disciplina não integrar os planos de 
estudos das formações oferecidas, têm 
sido ministrados módulos noutras 
unidades curriculares e organizados cursos 
avançados ao nível do 3º ciclo 
(Doutoramento). Numerosos trabalhos em 

ecologia da paisagem têm também sido 
desenvolvidos no âmbito de teses de 
mestrado curriculares.   
 
Na Universidade de Évora o ensino da 
ecologia da paisagem surgiu com grande 
dinamismo ao nível das licenciaturas a 

partir do ano letivo de 2003/2004, tendo 

sido parte integrante dos planos de 
estudos das licenciaturas em Biologia, 
Ciências do Ambiente, Engenharia Biofísica 
e Arquitetura Paisagista. Atualmente 
possui importância apenas ao nível do 3º 

ciclo. A Universidade do Minho leciona 
Ecologia da Paisagem no Mestrado em 
Geografia - Área de Especialização em 
Planeamento e Gestão do Território 
(Instituto de Ciências Sociais) desde 
2008/2009. Matérias de ecologia da 
paisagem fazem parte de uma unidade em 

Ecologia Descritiva e Espacial, do 
Mestrado em Ecologia (Ciências) desde a 
mesma data.  

Situação atual e tendências futuras 

 
Apesar das modificações ocorridas no 
ensino superior em Portugal desde o 
surgimento da ecologia da paisagem em 
planos de estudos de cursos superiores há 
já duas décadas (principalmente a criação 
das licenciaturas bietápicas nos institutos 

politécnicos e dos ajustamentos ao modelo 
de Bolonha), a disciplina da ecologia da 
paisagem manteve uma presença muito 
relevante na formação superior em 
Portugal, particularmente nas áreas da 
Arquitetura Paisagista, Engenharia do 

Ambiente, Engenharia Florestal, 
Ordenamento do Território e Urbanismo, 
Ecologia Aplicada e Conservação da 

Natureza. Com a adequação recente das 
formações à estrutura do designado 
modelo de Bolonha (1º ciclo, 2º ciclo, 
mestrado integrado e 3º ciclo), 

verificaram-se alterações profundas nos 
planos de estudos e conteúdos das 
unidades curriculares dos cursos 
superiores em Portugal. Em alguns casos 
a ecologia da paisagem foi subalternizada 
relativamente a outras unidades 
curriculares, consideradas mais relevantes 

ou fundamentais na formação dos alunos, 
particularmente ao nível do 1º ciclo. 
Embora transversal às instituições de 
ensino superior, esta tendência foi mais 
marcada no subsistema politécnico, 

levando ao desaparecimento de unidades 

curriculares de ecologia da paisagem na 
ESA/IPC e ESA/IPCB. Da mesma forma, 
na FCUP e na UÉvora deixaram de ser 
ministradas autonomamente unidades 
neste âmbito.  
 
Apesar das transformações descritas, os 

planos de estudos de 1º e 2º ciclo na 
maioria das instituições de ensino superior 
portuguesas nas áreas indicadas 
continuam a apresentar unidades 
curriculares específicas em ecologia da 
paisagem (Tabela 1). Mais recentemente a 
disciplina adquiriu destaque considerável 

ao nível dos 3ºs ciclos. O programa de 

doutoramento em Gestão Interdisciplinar 
da Paisagem (Universidade de Évora, UAç 
e ISA/UTL) é integralmente dedicado à 
paisagem sendo a ecologia destes 
sistemas subjacente à formação. O 

programa de doutoramento em 
Arquitetura Paisagista e Ecologia Urbana 
(FCUP, ISA/UTL e Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra) 
contempla a ecologia da paisagem numa 
unidade obrigatória (Seminário de Teoria e 
Métodos em Arquitetura Paisagista e 

Ecologia Urbana) e numa opção em 
Ecologia da Paisagem Aplicada. O 
doutoramento em Ciências Agronómicas e 
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Florestais da UTAD consagra igualmente 

uma unidade curricular, optativa, à 
ecologia da paisagem. Para além destas 
unidades integradas em planos formais de 
estudos, são organizados cursos 
avançados em ecologia da paisagem com 
a participação de autoridades nacionais e 
internacionais em variadas matérias, tal 

como acontece na FCUL e na UÉvora.  
  
Adicionalmente, a ecologia da paisagem é 
profusamente ensinada em formações e 
unidades curriculares não específicas, não 
integradas na Tabela 1 pela dificuldade em 

efetuar a sua contabilização. Conceitos e 
princípios fundamentais de ecologia da 
paisagem e métodos que permitem avaliar 

a interação de padrões e processos à 
escala da paisagem são matérias de 
unidades curriculares do âmbito da 
biologia populacional, biologia da 

conservação, ecologia terrestre, genética 
de populações, gestão de recursos 
naturais, e outras. Tal ocorre por exemplo 
em instituições como a UÉvora e a FCUP.  
  
Durante a última década surgiram 
aplicações da ecologia da paisagem à 

prática profissional em Portugal, 
nomeadamente no ordenamento e 
planeamento do território, ordenamento e 
gestão florestal e conservação da 
natureza. Aumentou ainda o interesse 

pela investigação na disciplina com uma 

comunidade dedicada a temas diversos do 
seu âmbito cada vez mais numerosa. Esta 
tendência poderia sugerir um aumento do 
interesse pelos fundamentos e métodos da 
ecologia da paisagem que suportam esses 
desenvolvimentos e, eventualmente, uma 
expansão da ecologia da paisagem em 

planos de estudos de cursos superiores. 
Porém, este efeito não se verificou. 
Observou-se antes por parte das 
instituições e respetivos órgãos 
pedagógicos e científicos uma certa 
secundarização da ecologia da paisagem 
relativamente a outras matérias, causando 

a extinção de unidades curriculares em 

1ºs e 2ºs ciclos. Porém, o surgimento de 
novas unidades curriculares de 1º e 2º 
ciclos em instituições como a UM, o IPV e 
o IPVC e em programas doutorais (3º 
ciclo) parece estar, contudo, a inverter a 

tendência verificada anteriormente. 
Perspetiva-se assim para o futuro a 
manutenção da atual formação base nos 
1º e 2º ciclos de estudos e a eventual 
expansão da ecologia da paisagem em 
programas doutorais que se encontrem 
ainda em fase de avaliação ou 

implementação e outros a definir no 
futuro. Tal fenómeno pode resultar do 
aumento do interesse pela ecologia da 

paisagem em contextos de investigação e 

aplicação a situações profissionais 
concretas (planeamento e ordenamento, 
urbanismo, florestas, arquitetura, 
conservação, hidrologia, entre outros) e 
menos como ciência de formação base. 
  
A APEP e o ensino da Ecologia da 

Paisagem em Portugal 
  
A Associação Portuguesa de Ecologia da 
Paisagem (APEP), enquanto representante 
de cientistas e profissionais interessados 
na ecologia da paisagem em Portugal, tem 

observado com atenção a formação 
superior neste domínio, a sua dinâmica e 
as suas especificidades. Após a criação da 

APEP em 1999, o ensino da ecologia da 
paisagem foi tema destacado nos 
encontros anuais da associação realizados 
em 2007 (Castelo Branco) e 2012 

(Lisboa). Nos mesmos eventos foram 
apresentadas e partilhadas experiências 
formativas na ecologia da paisagem em 
diversas formações, tendo servido 
igualmente para resumir a importância da 
disciplina no ensino universitário e as suas 
tendências futuras.  

  
No último destes encontros, realizado em 
abril de 2012, estiveram presentes 
docentes e investigadores da maioria das 
instituições de ensino superior onde, em 

Portugal, são lecionadas disciplinas de 

ecologia da paisagem: Instituto Superior 
de Agronomia e Instituto Superior Técnico 
da Universidade Técnica de Lisboa, 
Universidade de Évora, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade do 
Algarve, Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa e Escola Superior Agrária 
do Instituto Politécnico de Bragança. Das 
apresentações e discussões realizadas 
durante o evento, foi possível observar 
muitos dos factos e das tendências 
descritas neste trabalho. Adicionalmente, 

o encontro permitiu confrontar programas 

e conteúdos, bases bibliográficas, 
exercícios e trabalhos práticos e ainda 
terminologia em uso. Apesar da 
diversidade de formações e contextos em 
que a ecologia da paisagem é lecionada, 

há uma relativa convergência em termos 
da organização dos programas e dos 
conteúdos das unidades curriculares. 
Existe também uma relativa coincidência 
relativamente aos conceitos e à 
terminologia bem como às referências 
bibliográficas fundamentais utilizadas 

pelos docentes. Com base neste evento foi 
possível fazer uma compilação da oferta 
de unidades curriculares na área da 
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ecologia da paisagem que se apresenta 

neste trabalho e que se encontra 
disponível nas páginas Web da APEP. É 
possível, através da interação da APEP 
com o ensino superior, não só observar e 
avaliar os interesses e dinâmicas 

sectoriais e formativas, mas também 

registar a sua evolução na nossa 
sociedade. Por estas razões, a APEP tem 
dedicado e continuará a dedicar uma 
particular atenção ao ensino da ecologia 
da paisagem em Portugal. 

 
 

Tabela 1. Unidades curriculares de Ecologia da Paisagem do 1º e 2º ciclo eMestrados Integrados por 
curso e instituição em Portugal 

 

Instituição Curso Nome da Unidade Ciclo ECTS 

Escola Superior Gallaecia, 
Vila Nova de Cerveira 

Ecologia e 
Paisagismo Ecologia da Paisagem 1º 3 

Instituto Politécnico de 
Bragança: Escola Superior 
Agrária 

Eng. do Ambiente Ecologia da Paisagem 1º 6 
Gestão de 
Recursos Florestais Ecologia da Paisagem 2º 6 

Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo: Escola 
Superior Agrária 

Eng. do Ambiente Ecologia da Paisagem 1º 6 
Eng. Agronómica - 
Espaços Verdes Ecologia da Paisagem 1º 6 

Instituto Politécnico de 
Viseu: Escola Superior 
Agrária 

Ecologia e 

Paisagismo Ecologia da Paisagem 1 5 

Universidade dos Açores 
Gestão e 
Conservação da 
Natureza 

Ecologia da Paisagem 2º 1 

Universidade do Algarve: 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia 

Arq. Paisagista Ecologia da Paisagem  1º 5 

Universidade do Minho Geografia Ecologia da Paisagem 2º 5 
Universidade Nova de 
Lisboa: Faculdade de 
Ciências e Tecnologia 

Eng. do Ambiente Ordenamento e Ecologia da 
Paisagem 

Mest. 
Int. 5 

Universidade Técnica de 
Lisboa: Instituto Superior de 
Agronomia 

Arq. Paisagista Teoria e Métodos de Ecologia 
da Paisagem  1º 7,5 

Arq. Paisagista Ecologia da Paisagem 
Aplicada  2º 5 

Universidade Técnica de 
Lisboa: Instituto Superior 
Técnico 

Urbanismo e 
Ordenamento do 
Território 

Ecologia da Paisagem 2º 4,5 

Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro: Escola 
de Ciências Agrárias e 
Veterinárias  

Arq. Paisagista Ecologia da Paisagem 2º 3 

Eng. Florestal Ecologia da Paisagem 2º 5 

Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro: Escola 
de Ciências da Vida e do 
Ambiente 

Ecologia Aplicada Ecologia da Paisagem 1º 5 

Eng. do Ambiente Ecologia da Paisagem Mest. 
Int. 5 

 
 

Texto convertido pelo conversor da Porto Editora, respeitando o Acordo Ortográfico de 1990.
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Resumo 

 
Neste trabalho avalia-se a aplicação da ecologia da paisagem à prática 
profissional em duas áreas distintas: a gestão florestal e a conservação da 
natureza e da biodiversidade. A partir de uma hipótese, de acordo com a qual 
a elevada aplicabilidade da ecologia da paisagem a determinadas áreas e a 
vasta experiência formativa nesta disciplina em Portugal deveria ser traduzida 
por um elevado número de aplicações práticas nos âmbitos da conservação da 

biodiversidade e a gestão florestal, avaliamos um conjunto de indicadores de 
utilização da estrutura teórica, dos conceitos e dos métodos desta disciplina a 
partir da análise de um conjunto de documentos concebidos a diferentes níveis 
organizacionais. Os resultados indicam que a presença da ecologia da 
paisagem nestas duas áreas profissionais é muito ténue, sendo muito poucos 
os casos onde é clara a influência da disciplina na conceção e desenvolvimento 

de políticas, planos e projetos. As explicações para esta situação podem 

envolver simultaneamente insuficiência de transferência de conhecimento da 
ecologia da paisagem para o mundo profissional e uma não sincronização entre 
a formação académica e a aplicação. 

 

 
Introdução 
  
A ecologia da paisagem 
  
A ecologia da paisagem é uma disciplina 

da ecologia que pode ser descrita como o 
estudo da interação entre padrões 
espaciais e processos ecológicos (causas e 
consequências da heterogeneidade 

espacial) a várias escalas (Turner et al. 
2001). O objetivo fundamental da ecologia 
da paisagem reside no estudo do efeito de 

alterações na estrutura da paisagem, 
provocadas por agentes naturais ou 
humanos, em processos demográficos 
(dispersão de organismos, 
metapopulações, fragmentação), 
hidrológicos (produção de água, erosão, 
qualidade da água superficial) ou 

perturbações (fogo, pragas e doenças, 
deslizamentos de terras). 
  
O seu objeto de estudo é a paisagem, 
definida na literatura de diversas formas. 

Podemos, para fins operacionais, definir 
paisagem como uma área heterogénea 
composta por um conjunto de 
ecossistemas em interação que se repete 
no espaço, de acordo com a formulação de 

Forman & Godron (1986). Esta definição 
pressupõe que paisagens sejam áreas 
relativamente extensas do território. 
Pressupõe ainda que uma paisagem seja 

heterogénea, i.e. que os seus elementos 
constituintes sejam distribuídos no espaço 
de forma desigual. A heterogeneidade é 

descrita por medidas estruturais como 
riqueza ou diversidade dos tipos de 
elementos que compõem a paisagem, 
área, perímetro, forma ou distância entre 
elementos, as quais se traduzem na 
conectividade, na permeabilidade e 
noutros aspetos funcionais dessa mesma 

paisagem. 
 
Apesar de ser uma disciplina 
relativamente recente, a ecologia da 
paisagem tem produzido abordagens e 
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metodologias particulares para abordar 

processos complexos que ocorrem em 
áreas mais ou menos extensas. Grande 
parte destas abordagens e metodologias 
baseiam-se em informação capturada por 
deteção remota (fotografia aérea e 
imagem de satélite) e representada, 
processada e analisada em sistemas 

computorizados como os SIG (sistemas de 
informação geográfica). As interações 
entre padrões e processos são 
habitualmente inferidas, estatisticamente 
ou não, através de métodos quantitativos 
e, de forma crescente, com recurso a 

modelação e simulação. 
  
Em Portugal a ecologia da paisagem teve 

desenvolvimentos relevantes enquanto 
área de investigação sobretudo a partir 
dos anos 1990 (ver artigo neste número). 
Paralelamente, a disciplina começou a ser 

ensinada em Portugal desde o início dos 
anos 1990 (ver artigo neste número).  
 
O potencial da ecologia da paisagem em 
aplicações profissionais 
 
A disciplina científica da ecologia da 

paisagem possui inerentemente um 
elevado potencial de aplicação em 
diversas áreas profissionais, quer pela 
estrutura conceptual, quer pelas 
metodologias e ferramentas que fornece 

(e.g. Noon and Dale 2002, Hobbs 2005, 

Rolstad 2005, Perera et al. 2006, Chen et 
al. 2008). Algumas das áreas profissionais 
que mais naturalmente se relacionam com 
a ecologia da paisagem são a conservação 
da natureza e da biodiversidade, a gestão 
florestal, e o ordenamento e planeamento 
do território, devido à correspondência de 

aspetos estruturantes desta disciplina (por 
exemplo, escala, heterogeneidade, 
fragmentação, dinâmica espacial, entre 
outros) com o objeto de análise e 
intervenção nestas áreas de atividade 
profissional. 
 

No caso das florestas, apesar da 

significativa prática desenvolvida à escala 
do povoamento, sobretudo na gestão 
florestal, é frequente a consideração de 
áreas de intervenção de grande extensão 
e compostas por uma elevada diversidade 

de ecossistemas, particularmente em 
ordenamento e planeamento florestal. 
Mesmo no caso de intervenções em 
parcelas de dimensão inferior à da 
paisagem, existe a perceção por parte dos 
profissionais do efeito do contexto nos 
processos que operam ao nível da parcela, 

bem como do efeito que diferentes opções 
técnicas definidas ao nível da parcela têm 
na paisagem (hidrologia, dispersão de 

perturbações, por exemplo). Em muitos 

casos, para além da identificação da 
escala de trabalho da silvicultura com a da 
paisagem, há necessidade (legal ou 
voluntária) efetiva de utilizar uma 
perspetiva de paisagem nas práticas 
profissionais, tal como acontece com a 
certificação florestal ou com a avaliação 

de impacto ambiental, com a defesa da 
floresta contra incêndios ou com a 
conservação da natureza e da 
biodiversidade. Na conservação há 
também uma identificação da escala e 
objeto de trabalho desta atividade com a 

paisagem. A necessidade é igualmente 
premente uma vez que se tem verificado 
que não é possível conservar a 

biodiversidade sem considerar os 
processos ecológicos que ocorrem à escala 
da paisagem.  
 

Metodologia 
 
A hipótese de trabalho 
 
A relação acima descrita entre a ecologia 
da paisagem e as atividades profissionais 
relacionadas com o setor florestal e a 

conservação da natureza leva-nos a 
considerar que a ecologia da paisagem 
tem uma natural aplicabilidade nestas 
áreas em qualquer contexto geográfico. 
Considerando simultaneamente que em 

Portugal se registam mais de 20 anos de 

investigação e ensino em ecologia da 
paisagem, a par da organização de 
eventos científicos e técnicos e da 
publicação de trabalhos de diversas 
naturezas do âmbito da disciplina, 
explorámos a hipótese de que existirá, na 
atualidade e no passado recente, uma 

considerável aplicação da ecologia da 
paisagem nessas áreas.  
 
Recolha e Análise de informação 
 
A hipótese acima formulada foi testada em 
áreas temáticas alvo, gerais e específicas, 

para as quais, por um lado, é de esperar 

um maior número de trabalhos em ligação 
à ecologia da paisagem dadas as 
afinidades já discutidas, e, por outro lado, 
por se tratar das áreas temáticas em que 
o ensino da ecologia da paisagem é 

ministrado há mais tempo. Embora se 
prevejam resultados positivos nas 
diversas áreas, a frequência e as 
características particulares do uso da 
ecologia da paisagem em cada uma delas 
são à partida quase inteiramente 
desconhecidas. As áreas gerais para as 

quais foi realizada esta avaliação foram a 
conservação da biodiversidade e a gestão 
florestal. Transversalmente considerou-se 



 Ecologi@ 5: 13-24 (2012) Artigos de Divulgação 

 

ISSN: 1647-2829            15 

 

uma escala de tomada de decisão, de 

acordo com a estrutura de Perera et al. 
(2006), constituída por um nível superior 
de decisões políticas (nacional) onde de 
inserem políticas e estratégias setoriais, 
um nível de ordenamento (regional – 
unidade de gestão) onde se inserem 
planos definidos a estas escalas 

intermédias, e um nível de gestão 
(unidades de gestão) onde se inserem 
planos de gestão nas áreas e nos temas 
estudados. Os temas/níveis específicos 
selecionados foram, no caso da 
conservação, a Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, o ordenamento das áreas 
protegidas e a gestão das áreas 

classificadas e outros planos de gestão da 
biodiversidade; e no caso das florestas, a 
Estratégia Florestal Nacional, o 
ordenamento florestal regional, a defesa 

da floresta contra incêndios e a 
certificação florestal. 
 
A avaliação da aplicação da ecologia da 
paisagem em cada tema e área foi feita de 
forma não quantitativa, com base em 
indicadores de utilização da estrutura 

teórica, dos conceitos e dos métodos 
desta disciplina. Para tal foi feita uma 
análise de documentos diversos 
(publicações técnicas, planos, diplomas 
legais), relativamente aos quais foi 

analisada a abordagem seguida e 

descritas a escala, as bases teóricas 
(conceptuais) do trabalho, a transposição 
de conceitos para a prática e os métodos 
aplicados. Foi também verificada a 
utilização de terminologia habitual na 
ecologia da paisagem, incluindo termos 
como paisagem, corredor, parcela ou 

mancha, fragmentação, heterogeneidade 
e conectividade, entre outros.    
 
Ecologia da paisagem e conservação 
da biodiversidade 
 
Políticas e estratégias 

 

A Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 
define princípios, áreas prioritárias, 
orientações, objetivos, metas e meios 
para assegurar a conservação da natureza 

e da biodiversidade em Portugal. Apesar 
de prevista e desejada desde, pelo menos, 
os anos 1980, foi concluída apenas em 
2001 (Resolução do Conselho de Ministros 
nº 152/2001, de 11 de outubro). No que à 
ecologia da paisagem diz respeito, a 
ENCNB apresenta uma série de elementos 

significativos. O termo paisagem surge 9 
vezes em todo o documento, com duas 
referências adicionais alusivas à 

Convenção Europeia da Paisagem. O 

conceito de paisagem usado no 
documento corresponde tanto a uma 
extensão hierárquica do conceito de 
biodiversidade, ou seja como um sistema 
ecológico a um nível mais amplo que o do 
ecossistema, tendo este como unidade 
elementar; como ao sentido cultural de 

entidades de elevado valor patrimonial, 
como é o caso ilustrado das paisagens 
rurais. Surgem no texto do documento 
conceitos fundamentais em ecologia da 
paisagem, como corredor (5 vezes), 
fragmentação [de habitats] (3 vezes), e 

conectividade (1 vez). 
 
A maior relevância deste documento, 

numa perspetiva de aplicação de 
elementos da disciplina científica da 
ecologia da paisagem à prática, está, no 
entanto, associada à estrutura de um 

sistema de conservação a várias escalas: 
a Rede Fundamental de Conservação da 
Natureza (RFCN). Criada efetivamente 
através do Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 
de julho, esta rede assenta no princípio da 
manutenção da continuidade e 
conectividade do território e da sua 

biodiversidade. É constituída pelas Áreas 
Classificadas (Áreas Protegidas, Sítios de 
Importância Comunitária (SIC) e Zonas de 
Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 
2000, e outras tipologias), aqui 

perspetivadas como nodos desta rede; e 

por áreas de interligação que incluem as 
áreas da Reserva Ecológica Nacional, da 
Reserva Agrícola Nacional e do Domínio 
Público Hídrico, que assumem o papel de 
corredores, assegurando conectividade e 
continuidade na distribuição dos 
elementos da biodiversidade em Portugal 

continental. 
 
A inclusão de áreas classificadas de várias 
ordens de importância (internacional, 
nacional e local) e de corredores ou zonas 
de transição de ordens correspondentes, 
permite definir, pelo menos em termos 

conceptuais, um modelo aplicável a várias 

escalas e com a possibilidade de garantir 
condições para a conservação de 
elementos diversos que variam de 
populações a paisagens. O modelo é 
definido partindo de figuras e 

instrumentos de planeamento e 
ordenamento já existentes no país, que 
são aqui integradas num modelo coerente 
e dirigido à conservação. A ENCNB 
constitui assim um exemplo interessante 
da aplicação de princípios, conceitos e 
escalas usados na ecologia da paisagem, 

na definição de um modelo estrutural para 
a conservação da natureza e da 
biodiversidade em Portugal.  
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Ordenamento de Áreas Classificadas 

 
De acordo com o Regime Jurídico da 
Conservação da Natureza (Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho), as Áreas 
Classificadas são as áreas objeto de 
regulamentação específica decorrente da 
sua importância para a conservação da 

natureza e da diversidade, incluindo os 
estatutos de Áreas Protegidas, Áreas da 
Rede Natura 2000 e outras áreas 
classificadas de acordo com compromissos 
internacionais. As Áreas Protegidas em 
Portugal são maioritariamente da 

categoria Parque Natural (Protected 
Landscape/Seascape, na classificação da 
UICN) e são, por definição, dirigidas à 

conservação de paisagens com 
intervenção humana e elevado valor 
cultural (como resultado dessa interação), 
mas também com elevada presença de 

ecossistemas naturais e seminaturais e 
elevado valor natural resultante da 
biodiversidade presente 1. É exemplo 
deste tipo de área o Parque Natural de 
Montesinho, classificado em 1979 pelo 
Estado Português pelos valores natural, 
cénico, histórico e antropológico dos 

mosaicos presentes e resultantes da 
interação entre humanos e o ambiente 
biofísico. A paisagem é assim objeto 
expresso de conservação, a par dos 
elementos imediatos da biodiversidade 

(genes, espécies, comunidades e 

ecossistemas) e restante património 
cultural, construído ou imaterial.  
 
A única categoria que inclui a palavra 
paisagem na sua designação é a Paisagem 
Protegida, estabelecida em 1976 (Decreto 
Lei n.º 613/76) e aplicada em diversas 

áreas (por exemplo, Serra de Sintra, 
Serras de Aires e Candeeiros, e Sudoeste 
Alentejano), entretanto reclassificadas 
quando a categoria passou a ter âmbito 
regional ou local (Decreto -Lei n.º 19/93). 
De acordo com o atual Regime Jurídico da 
Conservação da Natureza (Decreto-Lei n.º 

142/2008, de 24 de julho), uma Paisagem 

Protegida é uma área com “paisagens 
resultantes da interação harmoniosa do 
ser humano e da natureza, e que 
evidenciem grande valor estético, 
ecológico ou cultural”. Confunde-se em 

parte com o conceito de Parque Natural, 
sendo, no entanto, distinguível pela maior 
ênfase dada à paisagem como objeto de 
conservação e à maior relevância dos 

                                       
1 A definição de Parque Natural tem variado 

desde o seu estabelecimento em Portugal em 
1976; a definição aqui apresentada corresponde 
à interpretação dos autores das definições de 
1976 e 2008. 

elementos socioeconómicos na paisagem 

(“manutenção ou recuperação dos padrões 
da paisagem e dos processos ecológicos 
que lhe estão subjacentes, promovendo as 
práticas tradicionais de uso do solo, os 
métodos de construção e as 
manifestações sociais e culturais”). 
  

O Parque Nacional da Peneda Gerês 
(PNPG), único Parque Nacional em 
Portugal, é também composto 
maioritariamente por paisagens rurais de 
características semelhantes às das 
presentes em Parques Naturais. Embora a 

categoria de Parque Nacional (National 
Park) seja dirigida à conservação de 
grandes ecossistemas com pouca 

intervenção humana, as paisagens 
culturais são uma parte importante do 
PNPG, funcionando como áreas tampão 
relativamente aos ecossistemas menos 

perturbados existentes na região central 
da área protegida. Quer as paisagens 
rurais quer as naturais são, no caso do 
PNPG, assumidamente objeto de 
conservação, não apenas pelo seu valor 
intrínseco mas também numa lógica de 
complementaridade e visando a gestão 

integrada do território. 
  
Outras categorias de áreas protegidas em 
Portugal, como as Reservas Naturais 
(Habitat/Species Management Area), 

incidem sobre elementos menos 

intervencionados pelo Homem mas não 
menos importantes em termos de 
relevância espacial, pela dependência que 
apresentam relativamente a processos 
que ocorrem à escala da paisagem 
(hidrológicos, no caso de estuários e 
pauis, por exemplo, ou de dispersão de 

organismos noutros casos). A pequena 
área de muitas destas áreas protegidas 
impede a inclusão e análise destes 
processos à escala da área protegida e 
impõe a utilização de outras escalas, 
nomeadamente a das bacias e das regiões 
em que se inserem e com as quais se 

relacionam.  

  
No ordenamento das áreas protegidas, a 
paisagem é um elemento incontornável 
dos estudos de base e dos planos de 
ordenamento e gestão. É considerada 

habitualmente como elemento de 
interesse estético e patrimonial, mais do 
que como sistema ecológico. É vista 
frequentemente numa perspetiva de valor 
(paisagístico) que decorre, sobretudo, de 
uma análise de base estética e valorada 
na sua dimensão patrimonial. Os planos 

de ordenamento das áreas protegidas 
incluem regularmente uma secção 
dedicada à caracterização da paisagem 
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(estudos de base) com o objetivo de 

identificar e descrever tipologias de 
paisagens. Esta caracterização muito 
raramente segue protocolos ou métodos 
usados no âmbito da ecologia da 
paisagem para avaliação da estrutura da 
paisagem, um dos aspetos mais visíveis 
desta disciplina científica, sendo feita 

numa base sobretudo biofísica com 
integração de elementos culturais relativos 
ao uso do solo, sistemas de rega, redes de 
caminhos, muros, ou outros elementos 
(socalcos, moinhos, pombais, etc.), 
recorrendo a mapas parciais e a 

descrições não quantitativas das 
paisagens, de acordo com uma prática 
mais do âmbito da arquitetura paisagista 

do que da ecologia da paisagem. Esse é o 
caso da Caracterização da Paisagem, parte 
dos Estudos de Caracterização e 
Diagnóstico (revisão de 2008), do plano 

de ordenamento do Parque Nacional da 
Peneda Gerês (ICNB 2008a).  
 
A paisagem como sistema ecológico é 
habitualmente negligenciada nestes 
planos. Na Caracterização Biológica do 
plano de ordenamento do Parque Nacional 

da Peneda-Gerês, por exemplo, o termo 
paisagem é usado 4 vezes como sinónimo 
de paisagem vegetal ou de uso e 
ocupação do solo. Nenhuma das restantes 
palavras-chave testada neste trabalho foi 

encontrada no documento. Já na 

componente mais aplicada à gestão desta 
área protegida, a perspetiva ecológica da 
paisagem adquire algum destaque. No 
Relatório Síntese de Diagnóstico do plano 
(ICNB 2008b), o termo corredor surge por 
3 vezes associado a medidas concretas de 
conservação propostas para a área. O 

termo fragmentação, em sentido 
ecológico, é utilizado 9 vezes, sendo a 
fragmentação de habitats nativos 
identificada como uma das 
vulnerabilidades do Parque Nacional. O 
termo mancha, com sentido equivalente 
ao utilizado na ecologia da paisagem, 

surge por 10 vezes. Em geral, no entanto, 

é notória a ausência de uma perspetiva da 
paisagem como sistema ecológico nos 
vários documentos que compõe o Plano de 
Ordenamento do PNPG. Também é pouco 
pronunciada uma perspetiva de dinâmica 

da paisagem e de implicações práticas da 
alteração da paisagem quer na 
biodiversidade quer na gestão da área 
protegida. De facto, no Relatório Síntese 
de Diagnóstico do PNPG (ICNB 2008b), 
alteração da paisagem surge apenas 2 
vezes, associada aos efeitos dos incêndios 

florestais ou aos efeitos do abandono da 
agricultura.  
  

Nos planos de ordenamento dos Parques 

Naturais, apesar da maior relevância da 
paisagem enquanto componente da 
conservação, a paisagem é, tal como no 
caso do Parque Nacional, raramente 
considerada numa perspetiva ecológica. A 
paisagem é um dos elementos da área 
protegida analisados (a par do sistema 

físico, do sistema biológico, do património 
cultural e da sócio-economia), mas tal é 
habitualmente feito de acordo com 
práticas do âmbito da arquitetura 
paisagista. Excecionalmente, no caso 
particular do Parque Natural de 

Montesinho, a caracterização a paisagem 
é abordada também numa perspetiva 
ecológica e com base numa estrutura 

conceptual característica da ecologia da 
paisagem (ICN 2007a). São indicados 
conceitos, definidas metodologias 
(inclusivamente de base quantitativa) para 

a caracterização da área protegida em 
termos das suas grandes unidades de 
paisagem. A paisagem é caracterizada em 
termos do seu caráter mas com base em 
elementos observados e descritos, os 
quais, embora de base estrutural, 
permitem a sua associação a processos 

que ocorrem a varias escalas. Na fase de 
diagnóstico da paisagem são identificados 
alguns processos de alteração (dinâmica) 
em curso com implicações na estrutura e 
carácter da paisagem (ICN 2007b). Estes 

processos são sobretudo o abandono e a 

alteração do padrão de uso do solo. 
 
Planos de Gestão 
 
A gestão da conservação da 
biodiversidade é feita nas Áreas 
Classificadas de acordo com os planos de 

gestão das Áreas Protegidas, de 
programas de execução definidos no 
âmbito dos respetivos planos de 
ordenamento e ainda de acordo com as 
orientações de gestão definidas no Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000 para os 
SICs e ZPEs. É conhecido apenas um 

plano de gestão de uma área protegida, 

concretamente do Parque Natural e ZPE 
do Vale do Guadiana (Cardoso et al. 
2008), onde a paisagem é considerada no 
âmbito da socioeconomia. Os programas 
de execução refletem os planos de 

ordenamento das áreas protegidas, 
encontrando-se a perspetiva ecológica da 
paisagem genericamente ausente dos 
mesmos. No caso do Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000 (ICN 2006, Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, 
21 de julho de 2008) as orientações são 

habitualmente muito genéricas embora 
contendo referências esporádicas a 
aspetos relevantes da ecologia da 
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paisagem (por exemplo, a manutenção do 

mosaico de habitas para muitas das áreas 
da Rede).  
  
Ecologia da paisagem no setor 
florestal 
  
Políticas e estratégias 

  
O ordenamento e uma boa parte da 
gestão florestal em Portugal decorrem 
largamente da Lei de Bases da Política 
Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) 
e da Estratégia Nacional para as Florestas 

– ENF (DGRF 2006). Enquanto no primeiro 
documento o conceito de paisagem se 
encontra totalmente ausente, já no 

segundo surge com alguma frequência. 
Das 17 vezes que o termo é usado na 
ENF, a paisagem encontra-se 
frequentemente associada à 

biodiversidade e ao recreio, no âmbito de 
objetivos e funções relacionados com a 
multifuncionalidade, como a conservação 
da paisagem e da biodiversidade ou o 
recreio e proteção da paisagem, avaliada 
essencialmente numa perspetiva estética 
e descrita com base no valor de uso 

indireto de serviços de ecossistema. 
  
A Estratégia utiliza o termo “serviço de 
paisagem” que é infrequente e só muito 
recentemente começou a ser usado 

apesar de serem relativamente comuns as 

avaliações de serviços de ecossistema 
(incluindo valores estéticos e outros 
serviços culturais) ao nível da paisagem. 
Paisagem é assim uma entidade relevante 
nesta Estratégia, embora não diretamente 
abordada numa perspetiva ecológica (nem 
teria necessariamente que o ser, num 

documento de natureza política). Há 
também na EFN a perceção de que as 
paisagens refletem o estado do 
ordenamento florestal ou do território, 
estando sujeitas a modificações 
(degradação) por descontrolo de 
promotores de alterações (diretos e 

indiretos).  

  
Ordenamento florestal 
  
O ordenamento florestal é desenvolvido 
em Portugal à escala regional e à escala 

das unidades de gestão, sejam elas 
matas, perímetros, ou outras, de menor 
escala. À escala regional as evidências da 
aplicação de princípios da disciplina da 
ecologia da paisagem no ordenamento 
florestal são diversas. Os Planos Regionais 
de Ordenamento Florestal (PROF), 

publicados pela então Direção Geral de 
Recursos Florestais (atual Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas) 

em 2006 e 2007, têm como objetivos 

avaliar as potencialidades do uso dos 
espaços florestais, definir espécies em 
ações de expansão e reconversão da 
floresta, identificar os modelos adequados 
de silvicultura e de gestão dos recursos, 
definir as áreas críticas do ponto de vista 
dos riscos bem como da importância 

ecológica, social e cultural, e definir as 
normas específicas de silvicultura e de 
utilização sustentada dos recursos a 
aplicar. A escala destes planos é regional, 
tendo sido estabelecidas para o efeito 21 
regiões PROF no país. De uma forma 

geral, os planos regionais abordam a 
paisagem tanto de uma perspetiva 
estética, patrimonial, como numa base 

ecológica. Esta perspetiva ecológica é 
particularmente desenvolvida para uma 
série de questões, nomeadamente as 
relacionadas com a conservação.  

  
Dada a abundância de casos possíveis, 
dedicamos esta análise aos PROF do 
Nordeste Transmontano (DGRF 2007a) e 
da Área Metropolitana do Porto e Entre 
Douro e Vouga (DGRF 2007b). Ambos os 
planos estão fortemente imbuídos de 

abordagens, princípios, metodologias e 
preocupações que formam a essência da 
ecologia da paisagem. É estabelecida 
conceptualmente uma ligação entre 
estrutura da paisagem e processos 

essenciais na componente de 

Enquadramento - Conservação da 
natureza (Bases de Ordenamento). A 
paisagem é utilizada também como escala 
de abordagem de perturbações (em 
particular o fogo) e para a apresentação 
de recomendações relativamente à 
composição e configuração da paisagem 

que possam minimizar o risco na floresta 
(paisagem). O processo de fragmentação 
é referido em relação às alterações 
climáticas. A paisagem estética faz 
também parte dos planos, sendo 
valorizada nessa perspetiva no âmbito das 
funcionalidades da floresta (recreio, 

enquadramento e estética da paisagem). 

  
Na Proposta de Plano a ecologia da 
paisagem adquire ainda mais relevância. 
No capítulo dedicado aos corredores 
ecológicos é estabelecido e desenhado um 

sistema regional de corredores 
fundamentado na necessidade de 
combater a fragmentação de habitats 
florestais, nomeadamente os mais 
escassos, de forma a assegurar um 
conjunto de processos ecológicos 
(dispersão de organismos a várias 

escalas) e ainda garantir funções estéticas 
e de recreio destinadas a este tipo de 
corredores. Este sistema ocupa uma área 
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considerável em cada região PROF e no 

conjunto do país. É dada também elevada 
importância à paisagem (escala, mosaico, 
composição e configuração) no âmbito da 
prevenção de incêndios florestais, 
particularmente na definição e no 
delineamento de faixas de gestão de 
combustível. Termos (e conceitos 

correspondentes) como fragmentação, 
conectividade ou corredores, são 
frequentemente utilizados nos textos de 
forma aplicada.  
  
O nível seguinte de ordenamento onde 

procurámos sinais da ecologia da 
paisagem foi o da mata, com base nos 
Planos de Gestão Florestal (PGF) 

publicados. Existe uma grande diversidade 
de planos a esta escala em função de 
fatores como dimensão, regime de 
propriedade, florestas alvo, ecologia, 

composição, história, etc., que determina 
as funções principais a serem 
maximizadas em cada um desses espaços, 
de acordo com os instrumentos de 
planeamento e ordenamento florestal 
previstos a outras escalas. Na 
generalidade dos planos consultados não 

se encontram evidências do uso assumido 
de aspetos teóricos ou práticos da 
ecologia da paisagem. As exceções, nos 
planos da responsabilidade da Autoridade 
Florestal Nacional, são os condicionalismos 

ou imposições resultantes de outros 

planos (PROF, geralmente), mas as 
avaliações ou propostas de ordenamento 
com base na ecologia da paisagem são 
escassas. 
  
Um caso particular que constitui exceção é 
o da Mata Nacional das Dunas de Quiaios 

(AFN 2010), onde diversos aspetos da 
ecologia espacial das florestas foram 
explorados. Este plano, abordado à escala 
da paisagem, avalia a estrutura atual da 
paisagem com base em conceitos da 
ecologia, relaciona a estrutura atual com 
os objetivos de gestão da Mata Nacional, e 

apresenta uma proposta de ordenamento 

e gestão baseada na criação de 
heterogeneidade resultante do aumento 
da diversidade de classes de floresta, de 
idade dos povoamentos e de dimensão e 
forma das manchas. Estabelece ainda uma 

rede de conservação de ecossistemas 
dulciaquícolas com base em corredores de 
largura variável. É utilizada no 
desenvolvimento da proposta de 
ordenamento uma aplicação informática 
para a definição aleatória de localização, 
dimensão e forma das áreas de corte do 

pinhal adulto com base em critérios 
estruturais dos povoamentos existentes.  
  

Defesa da Floresta Contra Incêndios 

  
Uma das áreas de atividade ligadas ao 
setor florestal que mais afinidade possui 
com a ecologia da paisagem é a da defesa 
da floresta contra incêndios. Esta é 
estruturada e desenvolvida a múltiplas 
escalas, da nacional à do povoamento 

florestal, e em múltiplos domínios, da 
silvicultura à sensibilização do público. Um 
Plano Nacional (Resolução do Conselho de 
Ministros n. 65/2006 de 26 de maio) e 
Planos Distritais e Municipais de Defesa da 
Floresta definem objetivos, estratégias e 

práticas a desenvolver no sentido de 
minimizar a ocorrência de fogos de 
grandes dimensões através da 

compartimentação da floresta, da 
melhoria da infraestrutura de vigilância e 
combate, e ainda da sensibilização da 
população, da articulação dos 

intervenientes e outros tipos de medidas. 
Guias técnicos publicados pela Autoridade 
Florestal auxiliam na preparação dos 
planos distritais e municipais.  
  
A defesa da floresta contra incêndios 
pressupõe uma escala de paisagem 

(distrito e município) e uma compreensão 
profunda do fogo como processo 
determinante da heterogeneidade da 
paisagem, mas sobretudo da forma como 
a estrutura da paisagem (composição e 

configuração) afetam o comportamento do 

fogo, nomeadamente a sua intensidade e 
progressão no território. Esta perceção 
deve constituir a base para a definição dos 
diversos parâmetros a serem 
estabelecidos em planos a diferentes 
escalas, nomeadamente as medidas que 
afetam a gestão da paisagem. A defesa da 

floresta contra incêndios requer, portanto, 
uma abordagem de cariz ecológico.   
  
Nas metodologias utilizadas nos planos 
distritais e municipais, o conceito de 
continuidade espacial (e também vertical) 
dos combustíveis adquire uma importância 

determinante. Efetivamente, grande parte 

destes planos consiste na limitação desta 
continuidade através de redes e mosaicos 
de gestão de combustíveis, previstos no 
Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (Decreto-Lei n.o 124/2006 de 

28 de junho) onde são estabelecidas a 
Rede Primária, o Mosaico de Parcelas e a 
Rede Secundária. A rede primária é 
definida à escala nacional e é composta 
por faixas de grande largura; o Mosaico é 
criado por parcelas (manchas) de gestão 
de combustível; e a Rede Secundária diz 

respeito à escala do município (AFN 
2012). 
  



 Ecologi@ 5: 13-24 (2012) Artigos de Divulgação 

 

ISSN: 1647-2829            20 

 

Outros aspetos objetivos, como dimensões 

de parcelas de floresta e das faixas de 
gestão de combustíveis referidas 
anteriormente, são abordados ao nível dos 
planos de ação. A gestão dos territórios 
rurais é igualmente um pressuposto dos 
planos (distritais, pelo menos).  
  

No entanto, apesar da proximidade do 
âmbito, escala e natureza dos planos de 
defesa da floresta relativamente à 
ecologia da paisagem, não parece haver 
nem na estrutura conceptual nem no 
processo técnico conducente à elaboração 

e implementação dos referidos planos 
uma influência marcante da disciplina da 
ecologia da paisagem. Ao nível 

conceptual, não se observa um 
desenvolvimento teórico muito 
aprofundado relativamente à interação 
fogo-paisagem, suas causas e 

consequências. A terminologia empregue 
também não coincide com a utilizada na 
ecologia da paisagem. Ao nível técnico, 
não parecem ser igualmente empregues 
abordagens e ferramentas habituais na 
ecologia da paisagem, nomeadamente de 
modelação da estrutura da paisagem, 

modelação e simulação do efeito das 
medidas preconizadas nos planos sobre a 
estrutura da paisagem e o comportamento 
do fogo, e os efeitos recíprocos.  
  

Certificação florestal 

  
O processo de certificação da gestão e dos 
produtos florestais, iniciado nos anos 
1990, tem vindo progressivamente a 
implementar-se no setor florestal. Em 
Portugal a indústria florestal encontra-se 
certificada relativamente à gestão florestal 

e à cadeia de responsabilidade, o mesmo 
acontecendo com um conjunto crescente 
de áreas geridas por associações florestais 
(gestão) e ainda pela indústria e pelo 
comércio de produtos florestais (cadeia de 
responsabilidade). O objetivo principal da 
certificação é o de assegurar que a 

produção florestal é obtida de acordo com 

modelos de gestão sustentável, 
estabelecidos com base em três pilares - 
económico, ambiental e social - e que os 
produtos lenhosos da indústria e do 
comércio são originários de florestas 

geridas de forma sustentável. A 
certificação é feita habitualmente de 
acordo com standards internacionais como 
os do Programme for the Endorsement of 
Forest Certification (PEFC) ou do Forest 
Stewardship Council (FSC), os mais 
conhecidos globalmente.  

  
A certificação é atribuída com base num 
conjunto de princípios, critérios e 

indicadores, verificados por entidades 

independentes, os quais, particularmente 
os de âmbito ambiental, no caso da 
avaliação da sustentabilidade da gestão 
florestal, abordam padrões e processos do 
domínio e escala da ecologia da paisagem. 
No caso do FSC, por exemplo, são 
critérios de sustentabilidade da gestão, 

numa perspetiva ou escala de paisagem, a 
conservação da qualidade da paisagem 
(princípio 5; critério 5.5), a avaliação de 
impactes ambientais à escala da paisagem 
(princípio 6; critério 6.1), a promoção da 
diversidade em termos de tipos de 

floresta, dimensões e formas das manchas 
(princípio 6; critério 6.3) ou a manutenção 
do padrão da paisagem em áreas de 

implementação de plantações florestais 
(princípio 10; critérios 10.2 e 10.3) (FSC 
2011). A Norma Portuguesa utilizada pelo 
programa PEFC (IPQ 2009) não aborda de 

forma tão explícita critérios e indicadores 
a serem avaliados à escala da paisagem.  
  
Tal como no caso da defesa da floresta 
contra incêndios, o processo de 
certificação pressupõe a utilização de uma 
abordagem e de metodologias do domínio 

da ecologia da paisagem, tanto por parte 
dos proprietários como pelos avaliadores. 
Apesar de atualmente se encontrarem 
certificados centenas de milhares de 
hectares de floresta em Portugal, não são 

conhecidos os processos de certificação 

nem a forma como os critérios 
apresentados anteriormente e os 
respetivos indicadores são verificados. 
Não são igualmente conhecidos os 
processos metodológicos utilizados pelos 
proponentes no sentido de garantirem as 
condições de verificação dos mesmos.  

  
Discussão 
  
A análise parcial conduzida no âmbito 
deste trabalho indica que a ecologia da 
paisagem tem, na prática atual e recente, 
uma presença modesta nas áreas e temas 

selecionados. A aplicação da ecologia da 

paisagem em termos de uma hipotética 
escala de tomada de decisão constituída 
por um nível superior de decisões políticas 
(nacional), um nível de ordenamento 
(regional – unidade de gestão) e um nível 

de gestão (unidades de gestão) varia, 
contudo, entre as áreas e os temas 
estudados.  
 
No caso da conservação, verifica-se uma 
presença significativa ao nível das políticas 
e estratégias, onde a Estratégia Nacional 

de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade segue uma abordagem 
ecológica espacial, por exemplo na 
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estruturação de uma rede fundamental de 

conservação em Portugal. Já ao nível do 
ordenamento das áreas protegidas, 
embora a paisagem enquanto entidade 
bio-sócio-económica esteja sempre 
presente, ela é raramente abordada numa 
perspetiva ecológica ou utilizando 
conceitos ou metodologias do âmbito da 

ecologia da paisagem. A paisagem é 
abordada geralmente num sentido estético 
(qualidade) com base em conceitos e 
práticas do âmbito da arquitetura 
paisagista ou de contexto geográfico dos 
elementos observados (geologia, 

nomeadamente), ou ainda em termos de 
composição da paisagem vegetal. As 
medidas de gestão previstas nos planos 

de ordenamento também não consideram 
padrões e processos à escala da paisagem 
e os programas de execução e outros 
instrumentos de gestão das áreas 

classificadas são habitualmente omissos 
no que diz respeito à paisagem e à sua 
ecologia. 
  
No caso das florestas, a ecologia da 
paisagem surge principalmente a um nível 
intermédio, o do ordenamento florestal 

regional, entre a definição de políticas e 
estratégias e o desenvolvimento e 
implementação de planos e práticas de 
gestão. Tal é particularmente visível nos 
planos regionais de ordenamento florestal, 

onde pressupostos, princípios e propostas 

de organização com base na teoria e 
prática da ecologia da paisagem são 
abundantes. Ao nível das políticas e dos 
planos de gestão, a paisagem e a ecologia 
da paisagem encontram-se habitualmente 
ausentes, o mesmo acontecendo no caso 
da defesa da floresta contra incêndios, 

apesar de ambos os temas poderem 
certamente beneficiar com uma aplicação 
mais consistente dos conceitos e métodos 
desta disciplina. Na certificação, a 
paisagem é explicitamente considerada a 
nível legal/político (normas), no entanto 
não é claro o modo de aplicação dos 

princípios e métodos, quer na gestão para 

a certificação, quer no próprio processo de 
avaliação. 
  
Analisando os resultados deste exercício à 
luz da hipótese colocada inicialmente, 

podemos considerar que a penetração 
atual da ecologia da paisagem nos meios 
políticos e técnicos ligados à prática 
profissional fica aquém do esperado. As 
justificações para esta situação poderão 
estar ligadas a qualquer uma das 
condições estabelecidas na hipótese: a 

falta de apelo da disciplina ou a adequada 
falta de formação académica, ou outra, 
em ecologia da paisagem. 

Considerando a ampla aplicabilidade da 

ecologia da paisagem e o reconhecimento 
das vantagens que poderiam ser obtidas 
por decisores e gestores com a sua 
utilização para suportar decisões políticas 
ou técnicas, os escassos indícios de 
presença da ecologia da paisagem nos 
documentos orientadores e nas práticas 

não deixa de ser surpreendente. Da 
mesma forma, considerando a formação 
universitária em ecologia da paisagem 
assegurada por um conjunto considerável 
de universidades e institutos politécnicos 
desde os anos 1990 (ver artigo de ensino 

em ecologia da paisagem neste número), 
a considerável investigação conduzida por 
inúmeros grupos em diferentes áreas 

científicas, a organização de eventos 
técnicos e científicos na área, a existência 
de uma associação científica e técnica na 
área, e ainda o número de potenciais ou 

atuais profissionais expostos às suas 
matérias, seria de esperar uma muito 
maior presença da disciplina nas áreas 
analisadas neste trabalho. 
  
A aplicabilidade da ecologia da paisagem à 
prática é amplamente reconhecida em 

diversas áreas do conhecimento. No 
entanto, este reconhecimento é em geral 
expresso a partir dos meios académicos, 
nas áreas das ciências florestais, da 
biologia ou do ordenamento e 

planeamento. O reconhecimento da 

importância da ecologia da paisagem por 
parte de técnicos e gestores, como 
suporte conceptual ou prático de medidas 
de ordenamento e gestão de recursos, é 
porém muito mais limitada (King and 
Perera 2006). A fraca implementação da 
ecologia da paisagem nas diversas 

atividades profissionais tem vindo a ser 
discutida dentro da disciplina (Bissonette 
1997, Bissonette & Storch 2003, Perera et 
al. 2006, McAlpine 2012). Bissonette &  
Storch (2003), por exemplo, apontam 
como razões principais para a fraca 
implementação da ciência da ecologia da 

paisagem na gestão de recursos naturais a 

inexistência de uma base teórica robusta 
que permita a sua fácil ligação à prática, e 
a utilização, por parte da ciência, de 
pressupostos teóricos não verificados 
pelos resultados do exercício profissional. 

Iniciativas diversas dedicadas à 
transferência de conhecimento da teoria 
para a prática têm sido organizadas, mas 
predominam as contribuições oriundas do 
mundo académico e com fraca 
operacionalização. Outras razões incluem 
fatores como a dificuldade em utilizar na 

prática alguns dos métodos e ferramentas 
da ecologia da paisagem, nomeadamente 
com base na construção e utilização de 
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modelos matemáticos (King & Perera, 

2006). 
  
Apesar de este problema não ser exclusivo 
da ecologia da paisagem (Harris 2012), a 
verdade é que ele levanta algumas 
incertezas relativamente ao futuro desta 
disciplina. É, por isso, cada vez mais 

relevante a transferência de conhecimento 
da investigação para a aplicação, o que 
tem vindo a ser discutido e realizado em 
diferentes contextos geográficos (e.g. 
Perera et al. 2006). Deve ser realçado, no 
entanto, que o reconhecimento da fraca 

transferência da ecologia da paisagem 
para a prática não impede que existam 
diversos exemplos de aplicações. Na 

América do Norte, por exemplo, em 
inúmeras áreas do Canadá e dos EUA, a 
gestão florestal é suportada por 
conhecimento e ferramentas da ecologia 

da paisagem (e.g. Boutin & Hebert 2002). 
Também a conservação, gestão e 
monitorização da biodiversidade no 
contexto europeu parecem assumir 
recentemente um maior suporte nos 
princípios e métodos da disciplina (e.g. 
Bunce et al. 2008). 

  
No caso português, os mesmos fatores 
poderão ser invocados, suportando assim 
a mesma necessidade de transferência de 
conhecimento. No caso da conservação, 

essas razões poderiam ser eventualmente 

invocadas para explicar a ausência de 
ecologia da paisagem ao nível dos planos 
de ordenamento e gestão de áreas 
classificadas. No caso florestal, os 
mesmos fatores justificarão a fraca 
implementação da ecologia da paisagem 
nas políticas florestais, nos planos de 

defesa e em planos de gestão de áreas 
florestais. Poder-se-á considerar também 
o facto de o ensino de ecologia da 
paisagem ser recente, ou muito recente, 
por comparação com o ensino de outras 
ciências ligadas aos recursos naturais. Em 
Portugal, as universidades e institutos 

politécnicos só muito recentemente 

incluíram matérias da ecologia da 
paisagem nos curricula dos cursos de 
licenciatura ou mestrado em engenharia 
florestal. Em biologia, a formação nesta 
área é em geral ainda mais recente. Os 

profissionais com formação académica em 
ecologia da paisagem ainda não 
ascenderam às funções e aos lugares com 
responsabilidade de definição de políticas 
ou participação em planos ou projetos. 
Parece assim assistir-se a um problema 
misto, por um lado a insuficiência de 

transferência de conhecimento, e por 
outro a não sincronização entre a 
formação e a aplicação. 

Outro dado importante resulta de uma 

análise mais detalhada das origens da 
influência da ecologia da paisagem nos 
documentos consultados em que ela está 
presente. Verifica-se que, na generalidade 
dos casos, esta influência se deve mais à 
presença de académicos que desenvolvem 
trabalho de investigação e/ou docência na 

área da ecologia da paisagem nos 
grupos/equipas responsáveis pela 
elaboração ou consultadoria das 
estratégias e planos mencionados do que 
à dos profissionais da área respetiva. Isto 
verifica-se tanto no âmbito da 

conservação como no domínio das 
florestas. Ou seja, a aplicação da ecologia 
da paisagem na prática em Portugal não 

tem, regra geral, origem no meio técnico 
profissional, mas sim no meio académico.  
  
Os resultados do presente levantamento 

da aplicação da ecologia da paisagem na 
prática profissional em Portugal sugerem 
que o futuro da disciplina dependerá 
largamente da capacidade de incrementar 
a transferência de conhecimento do meio 
académico para o meio profissional. Esta 
avaliação não se debruçou 

detalhadamente sobre outros contextos 
evidentes de aplicação da disciplina, como 
a avaliação de impacte ambiental ou o 
ordenamento do território. Suspeitamos, 
no entanto, que uma futura análise a 

estes temas originará resultados idênticos 

aos aqui apresentados. Por outro lado, 
urge promover a aplicação prática dos 
princípios e métodos da ecologia da 
paisagem que estão já presentes nos 
documentos legais e orientadores. O 
eventual reforço da oferta de formação 
prática, dirigida a técnicos da 

administração e outros profissionais, 
poderá contribuir para uma 
implementação mais consistente da 
disciplina nas práticas correntes de gestão 
e avaliação, e portanto para a melhoria 
das práticas de gestão dos valores e 
recursos naturais. 
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Resumo 
 

O pisoteio desregrado constitui um dos principais fatores de perturbação 
ambiental dos sistemas de duna frontal. A rede intrincada dos caminhos de 
areia móvel é responsável pela fragmentação dos habitats nestes sistemas. No 

presente trabalho, foram examinados os efeitos da perda de área e do 
isolamento dos habitats sobre os padrões de distribuição espacial das espécies 
de plantas da duna frontal. A influência da área, do isolamento e do tipo de 
habitat das manchas sobre a presença/ausência de cada espécie foi analisada 
através da regressão logística múltipla. Os resultados sugerem que a área das 
manchas consiste, para a maioria das plantas estudadas, o fator determinante 
da sua ocorrência, embora o isolamento seja também importante. A dispersão 

limitada é comum às espécies da duna frontal, pelo que a forma de vida e o 
modo de dispersão não explicam o seu maior, ou menor, grau de agregação 
espacial, à escala da paisagem. Estas constatações são consistentes com a 
conclusão de que a extinção local de uma dada espécie numa mancha da duna 
frontal, associada à sua reduzida dimensão (efeito da área), é contrariada pela 
proximidade a outras manchas com o mesmo habitat, caso a espécie seja 

capaz de ultrapassar a distância, e dispersar com sucesso, entre os fragmentos 

de uma determinada vizinhança (processo de renovação). 
 
Abstract 
 
Human trampling is amongst the major factors of foredune systems 
environmental disturbance. Trampling originates a diffuse path network that is 

responsible for foredune habitat fragmentation. In this study, the effects of 
habitat loss and isolation on the distribution patterns of foredune plant species 
were investigated. The influence of patch area, patch isolation and habitat type 
on species presence/absence was examined using multiple logistic regression. 
Results suggest that patch area determine the occurrence of the majority of 
the studied species in a habitat patch, although isolation is also important. 
Foredune plants have limited dispersal, thus life form and dispersal type do not 

explain the clumpy distribution of species at the landscape scale. These 
findings are consistent with the conclusion that local extinction in a patch, due 

to its small size (area effects), is prevented by the proximity to other patches 
with the same habitat type, if the species is able to bridge the distance and 
disperse successfully between patches of a certain neighbourhood (rescue-
effect). 

 

 
Introdução 
 

Os impactes associados ao pisoteio 
desregrado nas dunas frontais, que se 

observam ao longo dos caminhos 
individuais por ele originados, são bem 
conhecidos e culminam invariavelmente 
na danificação e eliminação das plantas 

(impactes à escala local). No entanto, a 
rede intricada destes caminhos de areia 
móvel subdivide e circunscreve a 
vegetação remanescente a um conjunto 
de fragmentos, dando origem a um 

mosaico ecológico complexo e, até à data, 
muito pouco investigado. Como este 
processo de fragmentação conduz a uma 

mailto:manuela.laranjeira@geografia.uminho.pt


 Ecologi@ 5: 25-35 (2012) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            26 

 

importante modificação do padrão espacial 

dos habitats da duna frontal – que resulta 
não só da perda da sua área total, como 
também de uma nova configuração 
espacial –, é expectável que as 
consequências do pisoteio não se 
restrinjam unicamente ao local específico 
onde o impacte tem origem, e se façam 

sentir sobre uma área mais abrangente 
(impactes à escala da paisagem).  
 

A teoria da metapopulação, impulsionada 
por Hanski e Gilpin (1997), é atualmente 
uma base conceptual incontornável dos 

estudos sobre a dinâmica das populações 
de plantas em habitats fragmentados 
(Murphy e Lovett-Doust, 2004). Esta 

teoria pressupõe que a dispersão de certa 
espécie, a partir de uma ou mais manchas 
(i.e., subpopulações de origem), é 

fundamental para a ocorrência dessa 
mesma espécie noutras manchas do 
mosaico ecológico que deixaram de reunir 
todas as condições favoráveis à sua 
presença, assegurando que a 
recolonização contrabalança a extinção da 
subpopulação local. Neste contexto, o 

isolamento de uma mancha pode ser 
entendido como a sua inacessibilidade 
(Bender et al., 2003) em relação aos 
diferentes tipos de propágulos, através 
dos quais se dá a dispersão das plantas; 
por consequência, a um maior isolamento 

das manchas irá, em teoria, corresponder 

a abundância inferior ou a ausência das 
espécies com uma menor capacidade de 
dispersão e que são, portanto, incapazes 
de atingir e recolonizar com sucesso as 
manchas mais isoladas (Butaye et al., 
2001). 
 

Quando a matriz não oferece condições 
subótimas à sobrevivência das espécies – 
tal como sucede nos trilhos abertos pelo 
pisoteio, em sistemas de duna frontal –, 
pode-se assumir que estas ocorrem 
exclusivamente nos fragmentos de 

habitat. Sendo assim, a probabilidade de 
registar a presença de uma espécie de 

planta em determinada mancha constitui, 
apenas, uma função (simultânea) da sua 
área e da distância a outras manchas 
(Bastin e Thomas, 1999; Dupré e Ehrlén, 

2002). O principal objetivo deste trabalho 
foi o de examinar se o padrão espacial da 
presença/ausência das espécies de plantas 
da duna frontal é afetado pela área e o 
isolamento dos fragmentos de habitat 
originados pelo pisoteio. Para sustentar 
esta hipótese, deverá observar-se que a 

probabilidade de ocorrência das 
subpopulações de uma dada espécie é 
superior (i) em manchas maiores e (ii) 
menos isoladas de habitat. 
 

Materiais e Métodos 
 

Área de estudo 
 

O trabalho foi conduzido em 3 setores do 
sistema de duna frontal no litoral de Vila 

Nova de Gaia, situado no NO Atlântico de 
Portugal, região cujas comunidades de 
plantas dunares foram, nos seus aspetos 
gerais, caracterizadas em Lomba et al. 
(2008). As 3 áreas de estudo apresentam 
uma superfície total e proporção da 
cobertura vegetal comparáveis (≈3000-

5000m2 e 30-40%, respetivamente), 
embora se diferenciem quanto ao grau de 
fragmentação dos habitats, como 
resultado do pisoteio (Laranjeira, 2010). 

Duas delas localizam-se na praia da 
Madalena, separadas entre si por uma 
brecha bem definida, e a terceira consiste 

no troço entre as praias de Francemar e 
Sãozinha (Figura 1). A seleção destas 
áreas obedeceu a um conjunto de critérios 
(ver Laranjeira, 2010), entre os quais o de 
que a influência da dinâmica erosiva 
(sapamento pelo mar e/ou deflação) não 

se sobrepusesse à da perturbação pelo 
pisoteio, no que respeita a persistência e 
distribuição espacial das espécies de 
plantas. Entre 2002 e 2003, o litoral 
estudado foi objeto de uma intervenção 
pela Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, no âmbito do Plano de Ordenamento 

da Orla Costeira (POOC), que procurou 
ordenar o acesso à praia através da duna 
frontal, impedindo o pisoteio desregrado. 
 
Levantamentos de campo e dados sobre a 
vegetação 
  

As manchas de vegetação remanescente 

foram delimitadas a partir de ortofotos 
digitais, datadas de 2000, com uma 
resolução de 25cm. Moreno-Casasola 
(1986) demonstrou a forte correlação 
existente entre a mobilidade da areia, a 
topografia dunar e a distribuição espacial 

das comunidades de plantas. Nesta 
sequência, Laranjeira (2010) propôs uma 

tipologia dos habitats da duna frontal em 
função da sua posição topográfica. Através 
de levantamentos de campo de pormenor, 
realizados entre junho e setembro de 
2006, classificaram-se todas as manchas 

com base nessa tipologia – variável 
HABITAT (Figura 2) –, que incluiu: (i) o 
habitat da vertente a barlavento (D1); (ii) 
o habitat da crista da duna (D2); (iii) o 
habitat da vertente a sotavento (E); e, 
(iv) as combinações possíveis entre estes 
habitats, numa mesma mancha (ou seja, 

D1+D2, D2+E e D1+D2+E). 
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Figura 1. Localização das três áreas de estudo no litoral de Vila Nova de Gaia 
 
 

 

    

 

Figura 2. Mosaico ecológico da duna frontal em três setores de Vila Nova de Gaia, 2006 (fundo dos 
mapas: ortofotos de 2000; altimetria de 1988, com curvas de nível equidistantes de 1m; 

limite do setor de estudo).
 

 
Os dados de presença/ausência das 
espécies foram coligidos por meio da 
amostragem aleatória com base num 
quadrado de 1m2, para um conjunto de 52 

fragmentos, distribuídos pelas 3 áreas de 
estudo e com superfícies compreendidas 

entre 20 e 245m2. Seguindo Reid e 
Thompson (1996), amostrou-se 5% de 
cada fragmento; desta maneira, levantou-
se um total de 126 quadrados. Por cada 

quadrado, registou-se a presença de todas 
as espécies. 
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Índices de estrutura espacial 
 

Os índices foram calculados com base no 
programa informático de análise espacial 
FRAGSTATS 3.3 (McGarigal et al., 2002). 
Para além da área (AREA), o isolamento 
de cada mancha individual foi estimado 

por meio de dois tipos de índice. O 
primeiro constitui a medida mais simples – 
a distância euclidiana à mancha mais 
próxima da mesma classe, ENN 
(McGarigal e Marks, 1995). ENN tem sido 
o índice mais utilizado para quantificar o 
isolamento dos fragmentos de habitat 

(Moilanen e Nieminen, 2002; Bender et 
al., 2003; Fahrig, 2003), apesar de 
reconhecidas as suas limitações (e.g., 

Hargis et al., 1998; Neel et al., 2004). O 
segundo tipo diz respeito aos índices que, 
com base num raio de influência que 

circunscreve o contexto espacial de uma 
dada mancha, contabilizam não só a sua 
distância às diversas manchas contidas 
nessa vizinhança mas também as 
respetivas áreas. Calcularam-se, assim: 
(1) o índice de proximidade, PROX 
(modificado de Gustafson e Parker, 1992, 

por McGarigal et al., 2002), que, de entre 
as manchas vizinhas, apenas considera as 
que pertencem à mesma classe; e, (2) o 
índice de similaridade, SIMI (McGarigal et 
al., 2002), que contempla todas as 
manchas existentes na vizinhança 

predefinida, embora seja ponderado o 

grau de similaridade entre a classe de 
cada uma destas manchas e a da mancha 
em questão. Ao contrário de ENN, os 
índices PROX e SIMI são adimensionais. 
 

Em teoria, os 2 últimos índices são 

ecologicamente mais expressivos que 
ENN, tendo em conta que o sucesso da 
dispersão e do estabelecimento de 
propágulos numa mancha é influenciado 

pela área e o distanciamento das 

potenciais fontes (Walker e del Moral, 
2003). O mérito de SIMI, em relação a 
PROX, é o de valorizar todas as possíveis 
fontes de origem dos propágulos, o que é 
particularmente relevante no caso da duna 
frontal, já que diversas espécies transitam 
entre habitats ao longo do seu gradiente 

ambiental. Outros estudos salientam 
também a maior consistência dos 
resultados por parte dos índices que 
ponderam a importância de habitats 
similares na avaliação do isolamento 
efetivo de uma mancha, seja no contexto 

das metapopulações de plantas (e.g., 
Bastin e Thomas, 1999), ou nas paisagens 
em que a fragmentação dos habitats é 

muito acentuada (Moilanen e Nienimen, 
2002). 
 

Neste trabalho, PROX e SIMI – doravante 
referidos por PROX_0,5 e SIMI_0,5 – 
foram calculados em função de um raio de 
0,5m, que se verificou ser a largura 
mínima que a maioria dos trilhos do 
pisoteio apresenta ao longo da sua 
extensão (Laranjeira, 2010). Sabendo que 

a dispersão não assistida das plantas se 
limita, em geral, a curtas distâncias (e.g., 
Kiviniemi e Eriksson, 1999; Walker e del 
Moral, 2003; ver Packham e Willis, 1997, 
para as espécies dunares), procurou-se 
avaliar até que ponto as espécies da duna 

frontal se podem considerar 

funcionalmente isoladas por esta rede de 
caminhos. Para o cálculo de SIMI_0,5, 
estabeleceu-se o coeficiente de 
similaridade – que varia entre 0, nenhuma 
similaridade, e 1, máxima similaridade 
(McGarigal et al., 2002) –, entre cada 

classe de habitat dunar, de acordo com a 
seguinte matriz simétrica (Tabela 1).

 

 

Tabela 1. Matriz do coeficiente de similaridade, entre as classes de habitat dunar, para o cálculo de 

SIMI_0,5 

 

  
Habitat 

D1 D1+D2 D2 D2+E E D1+D2+E 

Habitat 

D1 1,00 0,75 0,50 0,25 0,10 0,25 

D1+D2 
 

1,00 0,85 0,75 0,25 0,50 

D2 
  

1,00 0,85 0,25 0,50 

D2+E 
   

1,00 0,85 0,75 

E 
    

1,00 0,75 

D1+D2+E 
     

1,00 
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Análise estatística dos dados 
 

O padrão da presença/ausência de cada 
espécie foi investigado em relação à área, 
ao isolamento e ao tipo de habitat de cada 
fragmento amostrado através de análises 
de regressão logística múltipla. Das 5 

variáveis independentes, 4 são contínuas 
(AREA, ENN, PROX_0,5 e SIMI_0,5) e uma 
nominal (HABITAT). Com a regressão 
logística pretende-se estimar a 
probabilidade de ocorrência, numa dada 
amostra, do valor 1 sobre a do valor 0 
(Vairinhos, 1996). Neste estudo, imputou-

se o valor 1 à presença da espécie numa 
mancha, enquanto o valor 0 corresponde 
à sua ausência; assim, tem-se que P 

representa a probabilidade da espécie se 
encontrar em determinada mancha de 
habitat e 1−P, a probabilidade contrária. A 

regressão logística não faz 
matematicamente sentido se uma espécie 
estiver ausente de quase todas as 
manchas, ou presente na sua quase 
totalidade, pelo que a análise estatística 
se restringiu às plantas com ocorrências 
entre 10-90% nas manchas amostradas 

(e.g., Dupré e Ehrlén, 2002; Piessens et 
al., 2005); deste modo, das 21 espécies 
identificadas, apenas 12 foram analisadas. 
 

A variável nominal HABITAT tem de ser 
interpretada por comparação a uma 

categoria de referência, que por defeito se 
assume ser a primeira da série de dados – 
neste caso, a combinação dos habitats 
D1+D2. Assim, quando o coeficiente β 
respeitante a outra das categorias de 
HABITAT for positivo, o logit P aumenta e 
as “chances” da presença da espécie nas 

manchas com esse tipo de habitat serão, 
comparativamente às da sua presença nos 
fragmentos com o habitat D1+D2, tantas 
vezes superiores quanto maior for o valor 
absoluto do coeficiente; o inverso é válido 
para os coeficientes negativos. 
 

Resultados 
 

Da observação da Tabela 2, constata-se 
que é possível agrupar os melhores 
modelos de regressão logística 

relativamente aos fatores explicativos em 
comum. Desta forma, reconhecem-se 4 
tipos de modelos, que incluem as 
seguintes variáveis: 
 

 1º modelo: AREA; 
 

 2º modelo: AREA+ PROX_0,5+ 
SIMI_0,5; 

 

 3º modelo: AREA+ HABITAT+ 

Isolamento da Mancha (diferentes 
índices); 

 4º modelo: ENN + SIMI_0,5+ 

HABITAT. 
 
 

1º modelo: AREA. Comum a 5 
espécies diferentes, trata-se do 
modelo mais recorrente. Este 
modelo parece explicar melhor 

a distribuição espacial de 
algumas espécies que 
vulgarmente transitam ao 
longo do gradiente ambiental 
da duna frontal. São plantas 
vivazes, ou perenes (como M. 

marina e C. edulis), herbáceas. 
 
2º modelo: AREA+ PROX_0,5+ 

SIMI_0,5. Este é o modelo com 
o melhor ajustamento para as 
espécies E. paralias e E. 
farctus. Ambas são plantas 

vivazes, sendo que a primeira 
surge próximo do topo (habitat 
D2) e a segunda ocorre 
preferencialmente na vertente 
a barlavento da duna frontal 
(habitat D1). 
 

3º modelo: AREA+ HABITAT+ 
Isolamento da Mancha 
(diferentes índices). Comum a 
C. soldanella, C. maritima e L. 
polygalifolia, parece ser o 

modelo que melhor explica o 

padrão espacial de espécies 
constituídas por subpopulações 
frequentemente muito 
pequenas (sendo vulgar a 
ocorrência isolada de um 
indivíduo numa mancha). C. 
soldanella e C. maritima são 

plantas vivazes, enquanto L. 
polygalifolia é uma espécie 
anual (ou bienal). 
 
4º modelo: ENN + SIMI_0,5+ 
HABITAT. Trata-se do modelo 
comum a A. crithmifolia e A. 

arenaria. Este modelo (que 

inclui também PROX_0,5, no 
caso da primeira) é o que 
melhor explica o padrão 
espacial das duas únicas 
espécies que, nos setores da 

duna frontal estudados, são 
dominantes – A. arenaria 
próximo da crista da duna 
(habitat D2) e A. crithmifolia na 
vertente a sotavento (habitat 
E). 
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Tabela 2. Coeficientes β padronizados, e respetivo p-valor do teste de Wald, das variáveis 
independentes do melhor modelo de regressão logística para cada espécie analisada, segundo o teste de 
significância da razão de verosimilhanças (os valores entre parêntesis correspondem aos coeficientes das 

variáveis que, não sendo significativas por si só, contribuem para a significância geral do modelo; a 

negrito destaca-se o valor do coeficiente da variável com maior efeito no modelo). 
 

Espécie 

Variáveis do melhor modelo de regressão logística 
(LOGIT) Significância 

do modelo 

Pseudo-R2 
de 
Nagelkerke AREA ENN PROX_0,5 SIMI_0,5 HABITAT1 

Eryngium 

maritimum 

+0,417 

p=0,035 
        p=0,017 15% 

Pancratium 

maritimum 

+0,361 

p=0,05 
        p=0,036 12,5% 

Aetheorhiza 

bulbosa2 

  
(-0,377) 

p=0,127 
      p=0,018 19,5% 

+0,593 

p=0,024 
        p=0,026 - 

Medicago 

marina 

+0,581 

p=0,026 
        p=0,005 19% 

Carpobrotus 

edulis 

+0,786 

p=0,006 
        p=0,0003 31,4% 

Euphorbia 

paralias 

(+1,099) 

p=0,067 
  

-1,284 

p=0,034 

+1,643 

p=0,009 
  p<0,0001 68,9% 

Elymus 

farctus 

(+0,568) 

p=0,073 
  

+0,559 

p=0,041 

(-0,599) 

p=0,084 
  

n.sign.3 

p=0,064 
17,9% 

Calystegia 

soldanella 

(+0,448) 

p=0,093 

(-0,576) 

p=0,062 
    

D2+E: (-

0,186); 

p=0,34 

E: -0,523; 

p=0,02 

D1+D2+E: 

(+0,177); 

p=0,514 

p=0,032 28,4% 

Crucianella 
maritima 

(+0,601) 
p=0,11 

  
(-0,707) 
p=0,124 

  

D2+E: 

(+0,313); 

p=0,221 

E: (-0,477); 
p=0,312 

D1+D2+E: 

(-0,243); 

p=0,471 

p=0,001 60,3% 

Linaria 

polygalifolia 

+1,677 

p=0,008 
  

+0,856 

p=0,027 

-1,231 

p=0,027 

D2+E: 

(+0,464); 

p=0,159 

E: 

(+0,093); 

p=0,769 

D1+D2+E: 

(-0,115); 

p=0,714 

p<0,0001 71,9% 

Artemisia 

crithmifolia 
  

(-0,295) 

p=0,3 

(+0,669) 

p=0,174 

(-0,919) 

p=0,208 

D2+E: 

(+0,115); 

p=0,815 
E: +1,160; 

p=0,003 

D1+D2+E: 

(+0,494); 

p=0,104 

p<0,0001 93,9% 

Ammophila 

arenaria 
  

(+0,274) 

p=0,371 
  

(+0,890) 

p=0,073 

D2+E: 

(+0,080); 

p=0,768 

E: (-0,328); 

p=0,156 

D1+D2+E: 

(+0,131); 
p=0,666 

p=0,004 52,1% 

 

1 A categoria de referência corresponde ao habitat D1+D2. 
2 O programa XLSTAT 2007.7 devolveu os resultados para os dois melhores modelos. 

3 n.sign. – não significativo. 

 

 

Efeito da área das manchas 
 
A importância da área das manchas de 
habitat enquanto fator da distribuição 
espacial de todas as espécies analisadas, 

excetuando A. arenaria e A. crithmifolia, 
preside, sem dúvida, aos resultados 
obtidos com as análises de regressão 
logística. De facto, AREA constitui a 
variável explicativa mais recorrente, tanto 
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no conjunto dos melhores modelos 

(Tabela 2) como no dos modelos 
significativos com o mínimo de uma 
variável (Tabela 3); acresce que, destes 
últimos, 5 correspondem simultaneamente 
ao modelo mais ajustado para a respetiva 
espécie (Tabelas 2 e 3). Além disto, o 
efeito de AREA nos melhores modelos 

(mesmo nos casos em que esta não 
constitui uma variável significativa per se) 

é consistentemente positivo (Tabela 2) – 

ou seja, para 10 das 12 espécies do 
estudo, a sua presença nas manchas é 
tanto mais provável quanto maior for o 
respetivo tamanho. As duas únicas 
exceções constituem as espécies perenes 
dominantes que, por essa razão, 
persistem nos fragmentos remanescentes 

dos seus habitats, independentemente da 
área.

 

Tabela 3. Modelos significativos de regressão logística, com o mínimo de uma variável independente, 
para cada espécie analisada 

 

Variável 
Modelos de regressão logística (LOGIT) com 1 variável e p≤0,05 

Total p-valor Espécie Melhor modelo 
(total) Espécie 

AREA 8 

p=0,017 Eryngium maritimum 

5 

Eryngium maritimum 
Pancratium maritimum 
Aetheorhiza bulbosa 
Medicago marina 
Carpobrotus edulis 

p=0,036 Pancratium maritimum 

p=0,026 Aetheorhiza bulbosa 

p=0,005 Medicago marina 

p=0,0003 Carpobrotus edulis 

p<0,0005 Euphorbia paralias 

p=0,004 Crucianella maritima 

p=0,001 Linaria polygalifolia 

ENN 3 

p=0,018 Aetheorhiza bulbosa 

1 Aetheorhiza bulbosa p=0,001 Carpobrotus edulis 

p=0,0002 Linaria polygalifolia 

PROX_0,5 1 p=0,021 Euphorbia paralias -   

SIMI_0,5 2 
p=0,012 Ammophila arenaria 

-   
p=0,012 Medicago marina 

HABITAT 4 

p=0,042 Pancratium maritimum 

-   
p=0,002 Crucianella maritima 

p<0,0001 Artemisia crithmifolia 

p=0,008 Ammophila arenaria 
 
 
Efeito do isolamento das manchas 
 
O isolamento das manchas contribui, 

segundo os resultados dos melhores 
modelos, para explicar o padrão de 

presença/ausência da maioria das plantas 
(8 espécies), embora os diferentes índices 
analisados constituam variáveis 
significativas per se em apenas três 
situações – PROX_0,5 e SIMI_0,5, para E. 

paralias e L. polygalifolia, e PROX_0,5 
para E. farctus (Tabela 2). Nos casos de C. 
edulis e M. marina, o isolamento não é um 
fator explicativo a ignorar em absoluto, 
tendo em conta que para estas espécies 
os índices ENN e SIMI_0,5, 
respetivamente, figuram nos modelos 

significativos que admitem uma só 
variável explicativa (Tabela 3). Estes 

últimos modelos fazem também notar a 
influência de ENN no padrão de 
distribuição espacial de L. polygalifolia e 

de SIMI_0,5 no de A. arenaria (Tabela 3). 
 

Nenhum dos 3 índices que quantificam o 
isolamento das manchas se exclui 
mutuamente dos modelos ajustados; 
assim, comprova-se que ENN, PROX_0,5 e 
SIMI_0,5 facultam informação distinta, em 

termos de relevância ecológica. De facto, 
se o efeito de um dos índices no modelo 
for estatisticamente redundante, este 
resultará excluído em favor dos que 
melhor contribuem para o ajustamento 
aos dados de presença/ausência (logo, 
para a maior significância geral do 

modelo). Por outro lado, verifica-se que, 
entre os melhores modelos, o efeito dos 3 



 Ecologi@ 5: 25-35 (2012) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            32 

 

índices não se faz sempre no mesmo 

sentido; além disso, quando integrados no 
mesmo modelo, PROX_0,5 e SIMI_0,5 
apresentam invariavelmente efeitos 
contrários sobre a presença das espécies 
nas manchas (Tabela 2). Todos estes 
factos implicam que a interpretação dos 
índices de isolamento tem de ser feita 

caso a caso. 
 
Na sequência do que foi exposto, os 
resultados sugerem que os índices 
PROX_0,5 e SIMI_0,5 permitem distinguir 
entre dois tipos de espécies de plantas da 

duna frontal, nomeadamente: 
 

 os modelos em que os coeficientes 

β padronizados são positivos para 
PROX_0,5 (e negativos para 
SIMI_0,5) parecem ajustar-se 
melhor às espécies cuja presença 

se encontra, em geral, associada a 
um tipo particular de habitat 
dunar – casos de E. farctus, L. 
polygalifolia e A. crithmifolia, 
sendo que a primeira é típica na 
vertente a barlavento (habitat 
D1), enquanto as duas últimas 

surgem a partir da crista da duna, 
ao longo da vertente a sotavento 
(habitats D2+E e E). A 
proximidade entre manchas do 
habitat destas plantas será crucial 

para o sucesso da dispersão, o 

estabelecimento de novos 
indivíduos e a sua persistência 
num dado fragmento; assim 
sendo, a presença destas espécies 
é mais provável quanto maior e 
mais próxima for a área 
circundante, a uma dada mancha, 

com o mesmo tipo de habitat; 
 

 os modelos em que os coeficientes 
β padronizados são positivos para 
SIMI_0,5 (e negativos para 
PROX_0,5) parecem ajustar-se 
melhor a espécies que ocorrem 

próximo da crista da duna (habitat 

D2), transitando entre a exposição 
a barlavento (habitat D1) e o 
abrigo a sotavento (habitat E) – 
caso de E. paralias, extensível a A. 
arenaria (tanto mais que SIMI_0,5 

se destaca de entre os respetivos 
modelos significativos com uma só 
variável explicativa; Tabela 3) e a 
C. maritima. A área disponível 
para estas plantas se 
estabelecerem expande-se pela 
das manchas que abrangem estes 

tipos de habitat (diversas 
combinações entre D1, D2 e E), 
sendo que a probabilidade da sua 

presença é tanto maior quanto 

maior for a similaridade destas 
manchas com o habitat D2. 

 
Por sua vez, ENN é um fator que, de 
acordo com os resultados dos melhores 
modelos, contribui apenas de forma 
conjunta para explicar o padrão de 

distribuição espacial das espécies 
analisadas – casos de A. bulbosa, C. 
soldanella, A. crithmifolia e A. arenaria 
(Tabela 2). Excetuando A. arenaria, cujo 
efeito positivo de ENN reflete o carácter 
ubíquo desta espécie na duna frontal 

(encontrando-se presente em fragmentos 
muito isolados), a distância entre as 
manchas do habitat influencia 

negativamente a presença das restantes 
plantas, tal como seria de esperar. 
 
Efeito do habitat das manchas 

 
Analise-se, por fim, a influência do tipo de 
habitat da duna frontal sobre a presença 
das espécies nos diferentes fragmentos. 
De acordo com os resultados dos 
melhores modelos de regressão logística, 
HABITAT sobressai como o principal fator 

explicativo da distribuição espacial de C. 
soldanella e A. crithmifolia (observe-se, na 
Tabela 2, o efeito dos coeficientes β 
padronizados referentes à categoria do 
habitat E). Esta variável concorre 

igualmente para a explicação do padrão 

de presença/ausência de C. maritima, L. 
polygalifolia e A. arenaria, ainda que o seu 
efeito nos respetivos modelos ajustados 
não seja significativo por si só (Tabela 2). 
Note-se que HABITAT se destaca nos 
modelos significativos com uma só 
variável explicativa, nos casos de 3 destas 

plantas (A. crithmifolia, C. maritima e A. 
arenaria), bem como no de P. maritimum 
(Tabela 3). 
 
Os resultados sugerem que a variável 
HABITAT evidencia bem a dissemelhança 
das condições ambientais na vertente a 

sotavento (habitat E) em relação às dos 

habitats que se desenvolvem nas 
restantes posições topográficas da duna 
frontal. Mais, é também sensível a outras 
variações no gradiente ambiental dunar 
menos marcadas que a anterior, 

nomeadamente a que diferencia o habitat 
da vertente a barlavento (habitat D1); 
veja-se como a existência do habitat D1 
numa mancha se reflete nos modelos 
ajustados de C. soldanella (efeito positivo) 
e de L. polygalifolia e C. maritima (efeito 
negativo), (Tabela 2). Assim sendo, 

HABITAT permite distinguir entre dois 
tipos de plantas: 
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 as que com maior probabilidade se 

encontram presentes nas manchas 
localizadas, de forma total ou 
parcial, na vertente a sotavento 
da duna frontal; os modelos que 
melhor se ajustam a estas 
espécies apresentam coeficientes 
β padronizados positivos para a 

categoria do habitat E (e, 
consoante a espécie, também para 
certas combinações do habitat E 
com os restantes, numa mesma 
mancha) – casos de A. crithmifolia 
e L. polygalifolia; 

 
 as que com maior probabilidade 

estarão ausentes das manchas 

que se localizam, de forma total 
ou parcial, na vertente a 
sotavento da duna frontal; os 
modelos que melhor se ajustam a 

estas espécies apresentam 
coeficientes β padronizados 
negativos para a categoria do 
habitat E (e, dependendo da 
espécie, também para certas 
combinações do habitat E com os 
restantes, numa mesma mancha) 

– casos de C. soldanella (típica da 
vertente a barlavento), C. 
maritima e A. arenaria. 

 
Discussão 

 

Os resultados apresentados demonstram 
que, à exceção das 2 espécies 
dominantes, a área dos fragmentos 
remanescentes dos diversos habitats da 
duna frontal perturbada pelo pisoteio 
constitui um fator fundamental da 
distribuição espacial das plantas 

estudadas. Por sua vez, o isolamento das 
manchas é também importante para a 
maioria destas plantas, excetuando 
aquelas que se distribuem com frequência 
ao longo de todo o gradiente ambiental da 
duna frontal (espécies que têm em 
comum o 1º modelo: AREA). Em estudos 

idênticos, os modelos de regressão 

logística múltipla revelam efeitos mais 
significativos do isolamento sobre as 
espécies de plantas (e.g., Quintana-
Ascencio e Menges, 1996; Bastin e 
Thomas, 1999; Piessens et al., 2005). 

Embora esse resultado se possa ficar a 
dever ao facto dos índices de isolamento 
utilizados considerarem, no seu cálculo, (i) 
as manchas onde a espécie efetivamente 
está presente e (ii) as manchas com o 
habitat adequado à espécie (tratando-se, 
por isso, de medidas de carácter mais 

funcional do que estrutural), e não o 
conjunto de todas as manchas que 
compõem o mosaico ecológico – como no 

caso do presente trabalho –, tal não 

explica o papel comparativamente 
secundário da área nesses estudos. 
 
As plantas da duna frontal mais sensíveis 
ao isolamento são aquelas que, em geral, 
estão também mais associadas a um tipo 
particular de habitat, pelo que o efeito da 

variável HABITAT se destrinça do de AREA 
e reforça a influência do isolamento das 
manchas sobre a presença das espécies 
(cf. Kolb e Diekmann, 2005). 
 
De entre as 12 espécies analisadas (e 

segundo a base de dados ‘Ecological Flora 
of the British Isles’, da Universidade de 
York), 6 delas dispersam-se 

habitualmente por meio de sementes (C. 
maritima, E. maritimum, E. paralias, L. 
polygalifolia, M. marina e P. maritimum) e 
outras 6 fazem-no através do crescimento 

vegetativo (A. bulbosa, A. arenaria, A. 
crithmifolia, C. soldanella, C. edulis e E. 
farctus). Porém, a difusão local é comum 
às espécies das dunas litorais, facto 
intrinsecamente relacionado com a 
elevada mobilidade da areia e a contínua 
transformação morfológica, que com 

frequência dá lugar a novos espaços de 
areia nua; deste modo, as distâncias de 
dispersão das plantas, por sementes ou 
propagação clonal, parecem ser de ordem 
semelhante (ver Packham e Willis, 1997). 

Tendo em conta a dispersão limitada das 

espécies dunares, a forma de vida e o 
modo de dispersão não explicam o seu 
maior, ou menor, grau de agregação 
espacial, à escala da paisagem, tal como 
se conclui dos melhores modelos de 
regressão logística, verificando-se que o 
isolamento das manchas influencia o 

padrão espacial da presença/ausência de 
espécies que se caracterizam por um ou 
outro modo de dispersão e por diferentes 
formas de vida (rever a Tabela 2). No seu 
trabalho, Chust et al. (2006) concluíram 
igualmente não haver associação entre a 
agregação espacial das espécies de 

plantas das comunidades (de pradarias e 

matos subarbustivos mediterrâneos) 
estudadas, a sua forma de vida e os 
diferentes agentes de dispersão das 
sementes (vento, animais, ou outros). 
Outros estudos demonstraram a falta de 

uma correlação significativa entre a maior 
sensibilidade das espécies individuais ao 
isolamento e (i) o mecanismo (agente) de 
dispersão (e.g., Butaye et al., 2001; 
Dupré e Ehrlén, 2002; Piessens et al., 
2005) ou (ii) a dispersão por sementes vs. 
propagação clonal (e.g., Piessens et al., 

2005; mas, ver Dupré e Ehrlén, 2002). 
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Para além da dispersão limitada, outro 

atributo vital comum à maioria das plantas 
dunares (em particular, as espécies 
anuais) diz respeito à inexistência de um 
banco de sementes persistente (i.e., com 
sementes viáveis por mais de 1 ano, após 
a sua produção; Packham e Willis, 1997), 
enterrado a pouca profundidade na areia. 

Na realidade, a dinâmica geomorfológica 
dos sistemas de duna frontal é pouco 
propícia ao armazenamento de sementes, 
a não ser de forma transiente (de acordo 
com a informação constante na base de 
dados ‘Ecological Flora of the British Isles’, 

da Universidade de York, para algumas 
das espécies estudadas), sobretudo 
devido à deflação junto à superfície. Sem 

um banco de sementes, persistente a 
longo prazo, é expectável que as espécies 
da duna frontal com subpopulações de 
tamanho reduzido sejam mais vulneráveis 

à extinção local (essencialmente 
estocástica) e dependentes dos processos 
de dispersão e de recolonização das 
manchas, para assegurar a sua 
persistência nos habitats dunares 
fragmentados pelo pisoteio – esta 
dinâmica espacial é conhecida por 

“rescue-effect”, ou processo de 
renovação, proposto por Brown e Kodric-
Brown, em 1977. Ora, como o modo 
individual de dispersão não parece 
interferir na distribuição espacial das 

espécies à escala da paisagem, tal sugere 

que o estabelecimento da maioria destas 
espécies numa determinada mancha 
dependerá meramente da proximidade 
dessa mancha a outras comunidades 
locais, onde elas estejam presentes. Estas 
ilações são congruentes com os resultados 
obtidos, que (i) demonstram a elevada 

sensibilidade das espécies à área das 
manchas (AREA) e (ii) apontam para a 
influência do isolamento em relação a 
potenciais fontes de propágulos (através 
dos índices PROX_0,5, SIMI_0,5 e de 
HABITAT) sobre o respetivo padrão 
espacial de presença/ausência. 

 

Conclusão 
 
Este estudo confirma a hipótese inicial de 
que as espécies de plantas da duna frontal 
são sensíveis à fragmentação dos seus 

habitats, resultante de anos de 
perturbação pelo pisoteio desregrado. Os 
resultados da investigação sugerem que, 
no seu conjunto, as plantas da duna 
frontal fragmentada pelo pisoteio deverão 
formar sistemas de metapopulações, em 
que o desaparecimento da subpopulação 

de uma espécie numa dada mancha, 
associada à sua reduzida dimensão – 
processo de extinção dependente da área 

–, é contrariado pela existência de outras 

manchas que incluem o mesmo tipo de 
habitat na sua vizinhança imediata, caso a 
espécie esteja aí presente e seja capaz de 
ultrapassar uma certa distância (em 
princípio, ≤0,5m) e dispersar com 
sucesso, reocupando a mancha em causa 
– processo de recolonização dependente 

do isolamento. 
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Resumo 
 
Os padrões locais e regionais da biodiversidade são largamente condicionados 
pelos usos do solo e pela estrutura da paisagem, e estudos recentes têm 
demonstrado a importância das alterações ambientais locais, como a 

intensificação dos usos do solo, os incêndios ou as espécies invasoras, como 

motores do declínio da biodiversidade. No quadro alargado da ecologia e da 
biologia da conservação, a ecologia da paisagem ganha assim uma notável 
relevância para a compreensão dos padrões e das dinâmicas da diversidade 
biológica, fornecendo bases conceptuais e analíticas de grande relevância para 
o estudo e a gestão da biodiversidade em diversas escalas, na sua relação com 
o ordenamento, o planeamento e a gestão territoriais. Neste artigo descreve-
se, em linhas gerais, a relação complexa entre a biodiversidade e os múltiplos 

aspectos estruturais da paisagem, sendo apresentadas algumas das principais 
metodologias de análise. Ilustram-se, com exemplos da investigação 
desenvolvida no Norte de Portugal pelo grupo de investigação em 
Biodiversidade e Ecologia da Conservação, do CIBIO-UP, algumas das 
aplicações potenciais dos conceitos e métodos da ecologia da paisagem ao 
estudo e à gestão da biodiversidade. Finalmente, são apresentadas algumas 

conclusões e sugeridos caminhos futuros de investigação aplicada. 
 

Abstract 
 
Local and regional patterns of biodiversity are largely determined by land uses 
and by landscape structure, and recent studies have highlighted the 
importance of local environmental changes, such as land use intensification, 

wildfires or invasive species, as drivers of biodiversity decline. In the wider 
context of ecology and conservation biology, landscape ecology therefore 
attains a remarkable relevance for understanding the patterns and dynamics of 
biodiversity, providing conceptual and analytical frameworks that are at the 
core of the study and management of biodiversity at multiple scales, in their 
relation to spatial planning and landscape management. In this paper we 
provide an overview of the complex relation between biodiversity and the 

multiple elements of landscape structure, as well as of some of the main 
methods of spatial landscape analysis. These are illustrated with examples 
from the research being developed in the North of Portugal by the Biodiversity 
and Conservation Ecology group of CIBIO-UP, highlighting some of the 

potential applications of the concepts and methods of landscape ecology to the 
study and management of biodiversity. Finally, we present some conclusions 
and suggest future directions of applied research. 

 

 
1. Introdução 
 

Os padrões locais e regionais da 
biodiversidade são largamente 
condicionados pelos usos do solo e pela 
estrutura da paisagem (Butchart et al., 
2010; Rands et al., 2010; Walz, 2011). 
Estes factores antrópicos somam-se, nas 

paisagens atuais, ao papel determinante 

dos factores abióticos do meio e das 
perturbações de origem natural, 

complexificando os padrões ecológicos em 
contextos locais e regionais. Estudos 
recentes têm demonstrado a importância 
das alterações ambientais locais, como a 
intensificação dos usos do solo, os 
incêndios ou as espécies invasoras, como 

motores do declínio da biodiversidade 
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(Pereira et al., 2010). A Avaliação do 

Milénio (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005) destacou a 
importância destes factores, colocando-os 
em lugar de destaque na lista dos 
principais promotores de mudança 
ecológica, mesmo perante outros 
importantes promotores como as 

alterações climáticas. 
 
A biodiversidade responde de formas 
muito diversas aos múltiplos aspectos 
estruturais da paisagem, variando essas 
respostas em função dos grupos 

taxonómicos, dos grupos funcionais de 
organismos e até mesmo das espécies 
individuais (Billeter et al., 2008; Duggan 

et al., 2011; Soga and Koike, 2012). Por 
outro lado, os padrões que uma mesma 
espécie ou grupo taxonómico ou funcional 
podem exibir em resposta à estrutura da 

paisagem pode também variar de forma 
muito significativa em função do 
enquadramento ambiental e biogeográfico 
da paisagem em estudo. Atributos como a 
diversidade das formas de ocupação e uso 
do solo e a ocorrência de fenómenos 
catastróficos (perturbações) são 

fundamentais para determinar os níveis de 
diversidade para um dado grupo 
taxonómico à escala da paisagem (Turner, 
2005; Driscoll et al., 2010). Para espécies 
individuais, são particularmente 

importantes aspectos relativos à 

disponibilidade do seu habitat e ao nível 
de conectividade/fragmentação do 
mesmo, bem como a permeabilidade da 
matriz aos movimentos dos seus 
indivíduos e/ou à dispersão da espécie 
(Saura and Pascual-Hortal, 2007; 
Kindlmann and Burel 2008; Foltête et al., 

2012a).No quadro alargado da ecologia e 
da biologia da conservação, a ecologia 
da paisagem ganha assim uma notável 
relevância para a compreensão dos 
padrões e das dinâmicas da diversidade 
biológica, fornecendo bases conceptuais e 
analíticas de grande relevância para o 

estudo e a gestão da biodiversidade em 

diversas escalas. Ao permitir a descrição, 
compreensão e previsão das alterações da 
paisagem, na sua relação com os seus 
principais promotores (diretos e indiretos), 
a ecologia da paisagem assume hoje um 

lugar de destaque no contexto das 
ciências aplicadas ao ordenamento, ao 
planeamento, à gestão territorial e à 
conservação da natureza. Assinala-se 
ainda a forte ligação teórica e operacional 
entre a ecologia da paisagem e os serviços 
dos ecossistemas, a qual reforça a 

importância do uso das ferramentas da 
ecologia da paisagem no suporte à gestão 
dos recursos naturais em áreas de elevado 

valor ecológico e de particular 

sensibilidade ambiental. 
 
Neste artigo descreve-se, em linhas 
gerais, a relação complexa entre a 
biodiversidade e os múltiplos aspectos 
estruturais da paisagem. A estrutura da 
paisagem, cujas principais metodologias 

de análise são inicialmente apresentadas, 
é assim entendida, não apenas como uma 
influência direta sobre a biodiversidade, 
mas também como um elemento 
determinante do funcionamento dos 
ecossistemas e dos mosaicos 

paisagísticos, desde os padrões locais de 
produtividade primária até aos 
movimentos das espécies vegetais e 

animais em mosaicos complexos. 
Ilustram-se, com exemplos da 
investigação desenvolvida no Norte de 
Portugal pelo grupo de investigação em 

Biodiversidade e Ecologia da Conservação, 
do CIBIO-UP, algumas das aplicações 
potenciais dos conceitos e métodos da 
ecologia da paisagem ao estudo e à 
gestão da biodiversidade. São, em 
concreto, apresentados exemplos de 
estudos em que foram aplicados conceitos 

e ferramentas da ecologia da paisagem 
para o estudo de: (1) padrões locais de 
diversidade biológica na sua relação com 
os usos dos solos e as suas dinâmicas; (2) 
padrões de distribuição de espécies raras, 

na sua relação com a estrutura da 

paisagem, tendo em vista a sua 
conservação; e (3) padrões regionais e 
locais de espécies exóticas invasoras e do 
seu conflito com valores naturais nativos. 
Finalmente, são apresentadas algumas 
conclusões e sugeridos caminhos futuros 
de investigação aplicada. 

 
2. Metodologias de análise e 
indicadores estruturais 
 
A Ecologia da Paisagem foca-se nas 
interações recíprocas entre padrões 
espaciais e funções ou processos 

ecológicos. Neste sentido, é crucial a 

existência de métodos quantitativos 
capazes de analisar estas relações (Turner 
et al., 2001; Turner, 2005). 
Tradicionalmente, duas diferentes 
dimensões ou atributos da paisagem 

podem ser quantificados: (i) composição 
(o quê e quanto está presente), e (ii) 
configuração (que se refere à disposição 
espacial dos diferentes elementos na 
paisagem; Turner, 2005). Apesar de estas 
duas dimensões estarem mais 
intimamente relacionadas com aspectos 

estruturais e com a representação da 
paisagem através de mapas categóricos 
de uso/ocupação do solo, outras 
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alternativas existem que tentam capturar 

aspectos funcionais da paisagem (em 
alguns casos) na relação com organismos, 
comunidades ou processos ecológicos 
específicos (Kindlmann and Burel, 2008). 
 
A análise espacial de paisagem pode 
ser efectuada a diferentes níveis, como a 

parcela, a classe de uso/ocupação do solo, 
a paisagem ou ainda ao nível de mosaicos 
ou regiões específicas através da 
agregação estatística dos resultados 
(Turner et al., 2001; Farina, 2006). Esta 
flexibilidade analítica confere a estes 

índices estruturais uma elevada 
capacidade de diagnóstico, a qual deve ser 
acompanhada pelo conhecimento dos 

índices utilizados, das suas inter-relações 
(e.g., padrões de correlação), da sua 
sensibilidade às características dos dados 
e à escala dos mesmos, por uma correta 

interpretação do seu significado estrutural 
e/ou funcional, e pela seleção dos 
métodos estatísticos mais adequados (Li 
and Wu, 2004; Gardner and Urban, 2007). 
A quantificação, análise e interpretação 
dos padrões espaciais tem recebido muita 
atenção (Evelin et al., 2009) na ainda 

curta história da Ecologia da Paisagem. 
Para este facto contribuíram fortemente a 
disseminação dos Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG), das tecnologias 
associadas à Detecção Remota (DR) e a 

proliferação de alguns pacotes de análise 

de paisagem, entre os quais o FRAGSTATS 
(McGarigal and Marks, 1995; McGarigal et 
al., 2002) se destaca pela estabilidade do 
software e pelo número de utilizadores. 
 
Outro aspecto que revela a importância 
desta área, dentro do quadro geral da 

Ecologia da Paisagem, relaciona-se com as 
necessidades de relato internacional sobre 
a condição e as tendências da 
biodiversidade. Iniciativas como a SEBI 
(Streamlining European Biodiversity 
Indicators; (EEA, 2007) têm procurado 
definir indicadores estandardizados para o 

relato da biodiversidade e para o 

acompanhamento de objectivos 
internacionais de conservação a nível 
europeu ou mundial, com enfoque nas 
duas dimensões referidas (composição e 
configuração espacial), viz.: (i) tendência 

de evolução da cobertura de ecossistemas 
(SEBI-4) e habitats de interesse 
comunitário (SEBI-5) e, (ii) 
conectividade/fragmentação de áreas 
naturais e seminaturais (SEBI-13). 
  
Reflexo da atenção que esta área tem 

recebido no seio da Ecologia da Paisagem 
é o elevado número de conceitos, técnicas 
e ferramentas atualmente existentes para 

quantificar aspectos estruturais e 

funcionais da paisagem. Embora este 
artigo não pretende fazer uma revisão 
exaustiva a este nível, daremos alguns 
exemplos de metodologias atualmente 
usadas. Com a introdução dos SIG e o 
advento das imagens de satélite, a 
existência e disponibilidade de cartografia 

de uso/ocupação do solo tornou-se uma 
realidade. A existência destes dados 
conduziu ao desenvolvimento de métricas 
quantitativas de análise de padrões da 
paisagem, suportadas pelo modelo de 
parcela-matriz- corredor (Forman and 

Wilson, 1995), e que pretendem medir 
aspectos estruturais e/ou funcionais da 
paisagem. Programas como o FRAGSTATS 

ou módulos como o Patch Analyst (Rempel 
et al., 2012) ou o V-LATE (Lang and 
Tiede, 2003) implementam 
computacionalmente estes conceitos.  

  
Na última década assiste-se também à 
utilização da Teoria de Grafos 
(representando os elementos da paisagem 
através de vértices/pontos e 
arestas/ligações) para analisar, através de 
indicadores quantitativos (e.g., Índice 

Integral de Conectividade, Probabilidade 
de Conectividade; (Saura and Pascual-
Hortal, 2007) ), percursos entre habitats 
considerando várias escalas e diferentes 
distâncias de dispersão (Fall et al., 2007) 

(Figura 1). Esta abordagem apresenta um 

bom compromisso entre os objectivos de 
uma adequada análise das dimensões 
estrutural e funcional da conectividade 
sem elevados requisitos ao nível dos 
dados (Calabrese and Fagan, 2004). 
Programas como o Conefor Sensinode 
(Pascual-Hortal and Saura, 2006; Saura 

and Torné, 2009), o graphab (Foltête et 
al., 2012b) o u o módulo igraph (Csardi 
and Nepusz, 2006) do software de análise 
estatística R, implementam e analisam 
dados espaciais de paisagem segundo 
estes conceitos. 
 

Outra abordagem recente utiliza conceitos 

de Análise Morfológica de Padrões 
Espaciais (Vogt et al., 2007a;b) sobre 
dados categóricos binários de paisagem 
para segmentar cada elemento na 
paisagem num conjunto de classes (e.g., 

núcleos, ilhas, ecótonos, perfurações) que 
traduzem, entre outros, aspectos 
geométricos ou topológicos da 
conectividade/fragmentação ou 
isolamento dos elementos na paisagem 
(Saura et al., 2011). O software GUIDOS 
(http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/s

oftware/guidos) implementa este tipo de 
metodologia. 
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Figura 1. Representação integral de uma paisagem (Província de Cantanhez, Guiné-Bissau) através de 
um grafo de Delaunay. Cada aresta representa uma ligação potencial entre parcelas vizinhas, estando o 

custo representado em cinco classes, sendo que as cores mais quentes simbolizam maior custo de 
dispersão ou atravessamento (Gonçalves, 2010) 

 
 

 

A utilização de modelos de quantificação 
de caminhos de menor custo (least-
cost path analysis) tem igualmente ganho 
importância em Ecologia da Paisagem, 

sendo uma abordagem importante à 
determinação da conectividade funcional 
(Etherington, 2012). Esta abordagem, 
assente na Teoria de Grafos (Bunn et al., 
2000), utiliza algoritmos em formato 
raster/matricial para determinar o 
caminho mais curto (que minimiza um 

determinado critério de custo) entre uma 
célula alvo e uma célula de destino, 
ponderando valores específicos de 

resistência da matriz de paisagem 
interveniente (Adriaensen et al., 2003; 
Chardon et al., 2003). A utilização de 

conceitos e algoritmos da Teoria de 
Circuitos Eléctricos (TCE) tem 
igualmente ganho importância em 
Ecologia e estudos de Genética ao nível da 
paisagem, como abordagem à 
quantificação da conectividade e de fluxos 
genéticos (McRae, 2006; McRae and Beier, 

2007). Esta alternativa baseia-se em 
ligações conceptuais entre a TCE e a 
Teoria de Percursos Aleatórios, com 
diversas vantagens analíticas, incluindo a 
capacidade de avaliar múltiplos caminhos 

de dispersão (Shah, 2008). O software 
Circuitscape implementa este tipo de 
análise (Shah, 2008). 
 

Para além das diferentes abordagens 
existentes, diversos projetos de âmbito 
europeu têm procurado definir 
metodologias estandardizadas para a 
captura e análise em ambiente SIG dos 
diferentes elementos da paisagem, com 
enfoque nas técnicas de campo (e.g., 

EBONE; http://www.ebone.wur.nl/UK/) ou 
através do uso e integração de imagens 
de satélite com diferentes escalas e 

resolução temporal (e.g., BIO_SOS; 
http://www.biosos.wur.nl/UK/). De referir 
ainda que estes dois exemplos recentes 

pressupõem fortes objectivos de 
desenvolvimento de métodos 
normalizados e produtos de Informação 
Geográfica capazes de monitorizar a 
condição e as tendências da 
biodiversidade e auxiliar o relato 
internacional com base em indicadores 

aptos a capturar estas dimensões de 
evolução das paisagens. 
 
Os indicadores e métricas de paisagem 
têm igualmente conhecido uma forte 
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diversificação das aplicações, das 

quais se referem, de forma não exaustiva, 
as seguintes: a monitorização e análise de 
alterações (Lausch and Herzog, 2002; 
Echeverría et al., 2007; Schindler et al., 
2007), o estudo de padrões de 
biodiversidade (Billeter et al., 2008; Evelin 
et al., 2009; Walz, 2011), o fornecimento 

de estimativas de pressão, estado e/ou 
qualidade dos sistemas ecológicos (e.g., 
qualidade da água; Kearns et al. 2005)), o 
desenvolvimento de modelos de 
distribuição de espécies (Lomba et al., 
2010b; Torres et al., 2010; Vicente et al., 

2010), o planeamento e gestão do 
território (Leitão et al., 2006) e a definição 
de unidades de paisagem (Díaz-Varela et 

al., 2008; Long et al., 2010). Apesar dos 
avanços neste campo da Ecologia da 
Paisagem, alguns tópicos permanecem 
ainda como importantes desafios. Muitas 

das métricas de paisagem são sensíveis a 
alterações na resolução temática e 
espacial das cartografias, às regras de 
definição de parcelas e à extensão 
espacial da paisagem ou área de estudo 
(Wickham and Rhtters, 1995; Neel et al., 
2004; Wang and Malanson, 2008). 

Complementarmente, muitas das métricas 
desenvolvidas tendem a exibir 
redundância ou correlação entre si, com 
diversos estudos dedicados à análise, 
comparação e seleção dos índices mais 

adequados e com maior capacidade de 

capturar as múltiplas dimensões 
estruturais da paisagem (Riitters et al., 
1995; Schindler et al., 2007; Cushman et 
al., 2008; Laita et al., 2011). A utilização 
de métricas espaciais da paisagem 
permite quantificar e comparar diferentes 
paisagens, relacionar padrões e processos 

ecológicos, avaliar a evolução e cenarizar 
alterações ao nível da paisagem (Evelin et 
al., 2009). Apesar desta versatilidade, 
mais progressos são necessários para 
interligar eficazmente este ativo campo da 
Ecologia da Paisagem com a gestão, o 
planeamento e a monitorização do 

território. 

 
3. Aplicações da ecologia da paisagem 
no estudo e gestão da biodiversidade 
 
3.1. Análise de padrões de biodiversidade 

 
A intensificação das pressões 
antrópicas, com efeitos que se fazem 
sentir a diversas escalas, tem sido 
relacionada com a acentuada perda atual 
de biodiversidade (Antoci et al., 2005; 
Magurran, 2004; Torras et al., 2008). As 

alterações na forma como os territórios 
são geridos, envolvendo alterações do uso 
do solo, são hoje consideradas um dos 

maiores determinantes dos padrões 

mundiais da biodiversidade, com 
reconhecidos impactos ao nível da 
estrutura e composição, função e dinâmica 
das paisagens (Sala et al., 2000; Fédoroff 
et al., 2005; Bolliger et al., 2007). 
Inúmeras evidências têm reconhecido a 
intensificação crescente das atividades 

humanas como um importante 
determinante dos padrões multi-escalares 
da distribuição de espécies e 
ecossistemas, uma vez que essas 
atividades alteram a paisagem, sendo 
causadoras, quer da destruição ou 

fragmentação de habitats por 
intensificação dos usos, quer da 
homogeneização da paisagem devido a 

processos de extensificação e abandono 
(EEA, 2009; EEA, 2010). 
 
A área mundialmente dedicada à produção 

de alimentos, fibras e outros recursos 
essenciais à sociedade humana constitui 
uma proporção considerável do ambiente 
terrestre, estando previsto o seu 
acréscimo no futuro, de acordo com as 
projeções dos cenários globais de uso do 
solo (Audsley et al., 2006; Bennett et al., 

2006; Verburg et al., 2006). Atualmente, 
a agricultura constitui o uso do solo 
predominante no continente Europeu, em 
que ca. 34% da área terrestre 
corresponde a terrenos cultivados e 14% 

a pastagens (Audsley et al., 2006; 

Verburg et al., 2006; EEA, 2010). Assim, 
a agricultura tem vindo a destacar-se 
enquanto fator de perturbação das 
paisagens naturais, expresso no facto de 
cerca de 25% da superfície terrestre se 
encontrar, atualmente, dedicada à 
produção agrícola (i.e. paisagens em que 

pelo menos 30% da área correspondem a 
áreas de cultivo, rotação de culturas ou 
criação de gado; Flinn et al., 2005; 
Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
 
Atualmente, observa-se uma crescente 
polarização na forma como são geridas 

as paisagens agrícolas. Assim, em paralelo 

com a intensificação de áreas já sujeitas a 
práticas intensivas de agricultura, tem-se 
observado o abandono agrícola em áreas 
previamente sob práticas de produção 
extensiva (Caraveli, 2000; Lomba et al., 

2010a; 2012). Além do fenómeno de 
globalização e da competição para 
manutenção de preços de produção 
agrícola reduzidos, o abandono rural tem 
resultado, também, das limitações 
impostas pelos fatores físicos intrínsecos 
às próprias paisagens (Caraveli, 2000). 

Estas tendências contrastantes 
representam assim um desafio no que diz 
respeito às políticas agrícolas e à forma 
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como são geridos os espaços rurais, dada 

a complexidade das suas raízes sociais e 
económicas, e os seus impactos na 
biodiversidade e serviços de ecossistema 
associados às paisagens rurais (Caraveli, 
2000; Lomba et al., 2010a; 2011). 
 
Neste contexto, é essencial para a 

previsão e gestão de alterações futuras 
contribuir para um maior conhecimento 
relativo aos fatores que determinam os 
padrões da biodiversidade em paisagens 
agrícolas. Ainda que reconhecidamente os 
atuais padrões de diversidade nestas 

paisagens resultem de séculos de 
intervenção humana, derivando 
diretamente de distintos regimes de 

gestão, muitos dos impactos destes 
regimes nos diferentes níveis e escalas de 
integração ecológica estão ainda por 
esclarecer ou mesmo por documentar. 

 
A importância relativa de fatores 
ambientais abióticos, do uso do solo e 
estrutura da paisagem, e das 
características das espécies, como filtros 
da diversidade de plantas à escala da 
paisagem foi avaliada por Lomba et al. 

(2010a) em paisagens sob agricultura 
intensiva dedicada à produção leiteira no 
Noroeste de Portugal (Figura 2a). Os 
padrões de diversidade de plantas 
(riqueza específica e composição florística) 

foram analisados na sua relação com 

possíveis fatores determinantes, entre os 
quais o clima, a geologia e a topografia, 
enquanto expressão do ambiente físico, e 

diversas métricas da estrutura da 

paisagem (entre as quais: tamanho médio 
e dimensão fractal média das parcelas, 
densidade de orlas, percentagem das 
áreas urbanas ou florestais), expressão da 
heterogeneidade da paisagem. 
 
Os valores mais elevados para a riqueza 

de espécies foram observados em 
mosaicos de baixa altitude, onde as 
condições climáticas amenas e os solos 
ricos em nutrientes parecem compensar 
os eventuais efeitos negativos das práticas 
agrícolas intensivas. Comparativamente, 

estes mosaicos agrícolas albergam 
também valores mais elevados de 
espécies competidoras e florestais, 

usualmente associadas a ambientes ricos 
em nutrientes, resultados que confirmam 
que a estratégia ecológica das espécies 
parece mediar as repostas das mesmas 

aos gradientes abióticos e aos decorrentes 
da estrutura da paisagem. Estas 
diferentes respostas dos grupos de 
espécies considerados foram igualmente 
observadas em padrões distintos de 
composição florística nos mosaicos 
agrícolas analisados por calibração de 

modelos generalizados de dissimilaridade. 
Os resultados deste trabalho permitiram 
ainda associar valores mais elevados de 
riqueza de plantas à presença de 
parcelas florestais seminaturais, em 

particular de pinheiro-bravo, nestas 

paisagens agrícolas de exploração 
intensiva. 

 

   

Figura 2. Mosaicos paisagísticos no Noroeste de Portugal. (a) Paisagem agrícola intensiva na Bacia 
Leiteira Primária de Entre-Douro-e-Minho; (b) Paisagem agrícola no planalto de Castro Laboreiro, em 

que são visíveis sinais de extensificação dos usos / abandono 
 

 
 

A substituição gradual destes pinhais 
seminaturais por parcelas florestais de 
gestão intensiva dominadas pelo eucalipto 

tem vindo a acentuar-se na área de 
estudo, e parece estar associada a 

alterações profundas na natureza e nas 
funções desempenhadas pelas parcelas 
florestais, nomeadamente a perda de 

ligação funcional com a atividade agrícola. 
Neste contexto, a função dos pinhais e 
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eucaliptais como refúgios de 

diversidade de plantas nestas paisagens 
intensivas foi avaliada em mosaicos de 
paisagem da Área Metropolitana do Porto, 
dominadas por práticas agrícolas leiteiras 
intensivas (Lomba et al., 2011). Para tal, 
selecionaram-se 50 parcelas pequenas, 
representativas de habitats seminaturais, 

cujos níveis de diversidade (riqueza 
específica de grupos funcionais e 
composição florística) foram avaliados em 
relação ao tipo florestal (espécie arbórea 
dominante), aos atributos espaciais da 
parcela florestal (área da parcela e índice 

de forma) e a indicadores da gestão e 
estrutura da parcela (e.g. densidade de 
árvores, altura e cobertura dos estratos do 

sob-coberto). Verificou-se um efeito 
conjunto do tipo de floresta e da estrutura 
e gestão florestal nos padrões de 
diversidade de plantas em parcelas 

florestais de pequenas dimensões. Os 
resultados das análises efetuadas sugerem 
que a substituição gradual dos pinhais por 
eucaliptais tem determinado a formação 
de povoamentos florestais 
estruturalmente mais simples, mais 
pobres em espécies de plantas nativas e 

mais propensos à invasão por espécies 
vegetais exóticas. 
 
Noutro contexto, e atendendo à relevância 
das paisagens marginais sob práticas de 

gestão tradicional para a conservação da 

biodiversidade, os efeitos a longo prazo do 
abandono do manejo de lameiros na 
manutenção da diversidade de plantas em 
paisagens rurais das montanhas do 
Noroeste de Portugal (Figura 2b) foram 
avaliados por Lomba et al. (2012). 
Análises dos padrões de diversidade de 

plantas realçaram a importância das 
florestas e dos lameiros na conservação 
da diversidade vegetal nestas paisagens 
rurais. Por outro lado, a elevada 
heterogeneidade florística entre 
comunidades do mesmo tipo de vegetação 
e entre os vários tipos de vegetação 

analisados sugerem que um decréscimo 

na diversidade e heterogeneidade ao nível 
da paisagem, em resultado do abandono 
agrícola, poderá ter efeitos negativos 
significativos na diversidade local de 
plantas. Ainda assim, sob cenários de 

abandono parcial de lameiros, apenas são 
esperados pequenos impactos na riqueza 
de espécies (total e de endémicas), o que 
sugere que o desenvolvimento sucessional 
de floresta nativa poderá não ter efeitos 
severos na diversidade vegetal, desde que 
não ocorra na totalidade dos lameiros 

presentes ao nível da paisagem. 
  
  

3.2. Distribuição e conservação de 

espécies raras 
 
Atualmente, a destruição de habitats e a 
fragmentação da paisagem, a 
intensificação dos usos do solo (ou o seu 
abandono) e as invasões biológicas estão 
entre as ameaças mais severas à 

biodiversidade (Sala et al., 2000). Assim, 
a conservação de espécies raras tem 
crescido como um dos principais focos de 
preocupação para a conservação da 
biodiversidade a nível mundial, uma vez 
essas espécies que enfrentam a priori um 

maior risco de extinção (Engler et al., 
2004; Lomba et al., 2010b). Por outro 
lado, muitas espécies raras e ameaçadas 

possuem uma elevada dependência face à 
disponibilidade de habitats e à estrutura 
da paisagem. Num estudo recente, Torres 
et al. (2010) demonstraram que a 

conservação do chimpanzé na província do 
Cantanhez, Guiné-Bissau, está 
intimamente dependente da presença de 
ecossistemas florestais estáveis/antigos, 
em mosaicos florestais com estrutura 
diversificada. 
 

As espécies raras, caracterizadas por um 
reduzido número de populações, 
distribuição restrita, grande especialização 
em termos de habitat e/ou populações 
pequenas, são aquelas que 

reconhecidamente se encontram mais 

ameaçadas no contexto das alterações 
ambientais que se fazem sentir (Lomba et 
al., 2010b). Contudo, os dados relativos à 
distribuição das espécies raras têm 
geralmente poucas observações, 
recolhidas ao longo do tempo, com 
limitada precisão espacial, e sem 

ausências confirmadas, o que torna difícil 
o aprofundamento do conhecimento 
disponível sobre estas, por exemplo, com 
recurso à modelação ecológica (Engler et 
al., 2004; Lomba et al., 2010b). 
 
Recentemente, Lomba et al. (2010b) 

abordaram a problemática da conservação 

de espécies raras de plantas em paisagens 
rurais. Para tal, foi desenvolvida uma 
nova metodologia de modelação, por 
forma a ultrapassar as principais 
limitações dos dados relativos a espécies 

raras, permitindo obter informação mais 
pormenorizada sobre os fatores multi-
escalares que influenciam a distribuição da 
espécie Narcissus cyclamineus DC., 
endémica de paisagens rurais do Noroeste 
da Península Ibérica (Figura 3). De acordo 
com estudos anteriormente publicados, 

considerou-se o clima como o principal 
factor determinante da distribuição da 
espécie à escala regional (i.e. Península 
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Ibérica). Por outro lado, à escala local, e 

dado que a área de estudo foi a pequena 
bacia hidrográfica do Rio Coura, 
consideraram-se variáveis climáticas, 
geológicas e topográficas (por forma a 
assegurar a inclusão de informação 
relativa à heterogeneidade física da área), 

mas também informação relativa à 

composição e estrutura da paisagem, 
como a área ocupada por práticas 
agrícolas e florestas naturais, e o tamanho 
médio das parcelas e respetivo índice de 
forma. 

 

 

   
  

Figura 3. Narcissus cyclamineus, uma espécie endémica do Noroeste da Península Ibérica cuja 
ocorrência está intimamente associada a solos frescos a húmidos em biótopos de paisagens rurais com 

perturbação regular mas pouco intensa 

 
 

Esta nova abordagem hierárquica, multi-
escalar, estatisticamente robusta, resultou 
em projeções espaciais da distribuição da 
espécie que foram classificadas como 
excelentes, considerando os indicadores 
de qualidade dos modelos. À escala 

regional verificou-se que a distribuição da 

espécie é mais determinada pelo regime 
de precipitações do que pelo de 
temperaturas, enquanto que o modelo 
local revelou que a distribuição deste 
narciso endémico ao nível da bacia 
hidrográfica está condicionada pelo uso do 
solo (por exemplo, presença de florestas 

naturais e culturais anuais) e pela 
estrutura da paisagem (por exemplo, 
tamanho médio das parcelas). A 
abordagem proposta constitui, assim, um 
avanço no estudo dos padrões de 
distribuição de espécies raras, bem como 

na previsão de respostas das mesmas face 
a futuras mudanças climáticas e dos usos 

do solo. 
 
3.3. Distribuição e gestão de espécies 
invasoras 
 

Reconhecidas como uma das principais 
causas atuais do declínio da 
biodiversidade, as invasões biológicas e as 
consequentes alterações nos ecossistemas 
constituem sérias ameaças ao bem-estar 
humano (Theoharides and Dukes, 2007). 
Muitas espécies invasoras têm a 

capacidade de modificar os ecossistemas, 
causando perda de biodiversidade nativa, 

alterações nos processos ecológicos e na 
capacidade de provisão de serviços de 
ecossistema (MA, 2005; Marchante, 
2011). Estima-se também que a extensão 
e os impactes das invasões biológicas 
possam aumentar sob condições futuras 

de clima e de uso do solo (Beaumont et 

al., 2011). A expansão geográfica de 
espécies exóticas, das quais resultam 
elevados custos económicos e ecológicos, 
tem sido sempre promovida, direta ou 
indiretamente, pelas atividades humanas 
(ESA, 2010). Em Portugal existem mais de 
820 espécies exóticas de plantas e 

animais, das quais uma percentagem 
relativamente elevada (ca. 10% das 550 
plantas exóticas; Marchante et al., 2008) 
apresentam comportamento invasor 
reconhecido e causam impactes 
económicos e ecológicos (Marchante et 

al., 2008; Hellmann et al., 2010). 
 

Fatores ambientais, históricos e humanos 
determinam conjuntamente a forma e a 
extensão da distribuição geográfica das 
espécies. Com base nesse conhecimento 
podem ser criados modelos 

matemáticos que relacionam a resposta 
da espécie às condições ambientais 
(Guisan and Thuiller, 2005). Estes 
modelos podem ser utilizados para criar 
previsões espacialmente explícitas da 
ocorrência/abundância de uma espécie 
num dado local, bem como para prever 

alterações da distribuição geográfica da 
espécie com base em cenários de 
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mudanças ambientais (e.g. mudanças 

climáticas e de uso do solo; Guisan and 
Thuiller, 2005). Os fatores determinantes 
da invasão não estão ainda 
adequadamente compreendidos, pelo que 
é crucial que a investigação e as ações de 
gestão se foquem na antecipação dos 
processos de invasão, tendo em vista a 

maior eficácia e o incremento da relação 
custo-benefício das medidas de controlo e 
erradicação. 
 
Antecipar as invasões biológicas, com 
base no conhecimentos dos seus 

determinantes biológicos e sócio-
ecológicos, constitui assim uma tarefa 
essencial, pois é crucial prever, de forma 

robusta e espacialmente explícita, as 
expansões ou novas invasões que 
potencialmente ocorrerão nos territórios 
(Theoharides and Dukes, 2007). Neste 

contexto, os modelos ecológicos de 
distribuição de espécies (MDEs) têm 
sido muito utilizados para estudar 
invasões biológicas, afirmando-se como 
uma importante ferramenta para abordar 
vários problemas relacionados com as 
invasões biológicas (Broennimann et al., 

2007; Vicente et al., 2010; 2011), 
permitindo avaliar e quantificar pressões 
sobre espécies e ecossistemas a diferentes 
escalas, bem como criar ferramentas 
específicas e de previsão fiável de 

ocorrência atual e futura de espécies 

(Guisan and Thuiller, 2005). Diferentes 
tipos de habitats e de paisagens detêm 
diferentes potenciais de invasibilidade, 
sendo as características que condicionam 
essa diferente susceptibilidade à invasão 
passíveis de previsão, e assim também os 
riscos de invasão podem ser antecipados 

(Vicente et al., 2010; 2011). Os MDEs 
apresentam-se como ferramentas úteis 
para prever a invasibilidade dos 
ecossistemas porque permitem testar e 
quantificar as relações entre as espécies e 
as características dos habitats/paisagens 
(e.g. Vicente et al., 2010; 2011).  

 

Alterações nas condições ambientais 
podem catalisar mudanças na distribuição 
geográfica das espécies. Os MDEs 
configuram-se também como ferramentas 
úteis na previsão de dinâmicas em 

cenários de alterações ambientais, 
permitindo a identificação de territórios e 
habitats sob maior risco potencial de 
invasão futura. Modificações do clima e da 
paisagem podem despoletar mecanismos 
que favorecem a expansão das espécies 
invasoras e a alteração da sua 

distribuição, possibilitando a invasão de 
novas áreas, de que é exemplo o aumento 
da capacidade reprodutiva, da 

sobrevivência e das características 

competitivas com a flora nativa (Thuiller 
et al., 2007). Assim, as modificações nos 
padrões de distribuição de espécies 
exóticas invasoras podem ser motivadas 
por alterações climáticas (e.g. 
temperatura e precipitação) ou dos usos 
do solo. As atuais práticas dominadas pela 

concentração e especialização, e o 
abandono das terras marginais, resultam 
muitas vezes numa redução na 
diversidade da paisagem e da sua 
multifuncionalidade (capacidade para 
suportar múltiplos usos). Os solos 

utilizados continuadamente para culturas 
intensivas podem-se tornar mais 
vulneráveis à invasão por espécies 

exóticas invasoras (EEA, 2010).  
 
Recentemente têm sido desenvolvidos 
numerosos estudos científicos abordando 

a ameaça específica das plantas invasoras 
sobre a biodiversidade e os ecossistemas 
nativos, com o objetivo geral de estudar a 
invasão como promotor de alteração 
ecológica (MA, 2005; Theoharides and 
Dukes, 2007; Vicente et al., 2010; 2011). 
Vicente et al. (2010; 2011) propuseram o 

uso de MDEs para avaliar e antecipar os 
padrões de invasão, através da 
investigação de questões ecológicas 
específicas e da proposta de novas 
abordagens metodológicas. Uma 

abordagem desenvolvida por Vicente et al. 

(2010) para determinar o controlo das 
invasões biológicas através do ambiente 
(i.e., invasibilidade) consistiu em calibrar 
modelos que relacionavam a distribuição 
das espécies exóticas invasoras (Figura 4) 
com variáveis ambientais que determinam 
a invasibilidade da paisagem. Desta 

forma foi possível identificar os 
determinantes da invasão por plantas 
exóticas invasoras ao nível da paisagem, 
destacando-se a importância de fatores 
como a composição da paisagem, a 
topografia e a perturbação pelo fogo. O 
estudo realizado abriu novas perspetivas 

de investigação da importância relativa 

dos vários fatores no processo de invasão 
por plantas ao nível da paisagem. 
 
Outra possível abordagem ao estudo dos 
padrões de invasão está relacionada com 

a avaliação dos potenciais impactos 
ecológicos da invasão por plantas, através 
da previsão dos conflitos potenciais 
entre as espécies invasoras e diversos 
tipos de valores naturais. Um estudo 
desenvolvido por Vicente et al. (2011) que 
contribuiu para melhorar essa avaliação 

analisou o conflito potencial de 
distribuição entre uma espécie invasora e 
uma espécie nativa rara sob condições
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Figura 4. Aspetos de algumas das principais espécies de plantas exóticas invasoras no Norte de 
Portugal. De cima para baixo (e da esquerda para a direita, em cada fiada): Acacia dealbata 

(inflorescência), Hakea sericea, Acacia longifolia (folhas e inflorescências), Acacia dealbata (folhas e 
frutos), Hakea sericea (fruto), Zantedeschia aetiopica (inflorescência), Tradescantia fluminesis, Acacia 

melanoxylon, Acacia mearnsii (inflorescência) 
 

 

 
 

Figura 5. Mapas de conflito atual (2000) e futuro (2020) entre uma espécie exótica invasora (Acacia 
dealbata) e uma espécie rara (Ruscus aculeatus) na região do Minho (noroeste de Portugal). É possível 

distinguir geograficamente áreas de: Não conflito (áreas onde nenhuma das espécies está prevista como 
presente); Apenas Acacia dealbata presente (onde apenas a espécie exótica invasoras está prevista 

como presente); Apenas Ruscus aculeatus (onde apenas a espécie rara está prevista como presente); e 
Conflito (onde as duas espécies estão previstas como presentes
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atuais e futuras de clima e de uso do solo. 

Este estudo propõe novos 
desenvolvimentos metodológicos ao 
sugerir e ilustrar uma nova moldura de 
modelação. Ao facilitar a discriminação 
dos efeitos de fatores que atuam à escala 
regional (e.g. clima) e dos fatores locais 
que atuam ao nível da paisagem (e.g. 

usos do solo, topografia e perturbação 
pelo fogo), anova abordagem produz 
previsões mais informativas dos padrões 
de invasão e dos conflitos atuais e futuros 
com as espécies nativas raras (Figura 5). 
 

O desenvolvimento de medidas de 
conservação e identificação de habitats 
naturais com maior risco de invasão 

implica o conhecimento da distribuição 
atual das espécies invasoras e a previsão 
da sua distribuição futura com base em 
cenários de alterações ambientais. Uma 

vez que os padrões de invasão, bem como 
os processos ecológicos que estão na sua 
origem, são multi-escalares, considerar 
múltiplas escalas de análise permite 
uma melhor percepção dos mecanismos 
que levam às invasões biológicas e 
sustenta medidas de gestão a 

implementar nas áreas potencialmente 
afetadas (Pauchard et al., 2006). Estudos 
científicos baseados na modelação de 
distribuição de espécies representam uma 
contribuição significativa para a melhoria 

da avaliação dos padrões, determinantes e 

conflitos da invasão por plantas em 
regiões fortemente invadidas e 
ambientalmente heterogéneas.  
 
4. Conclusões 
 
Os padrões espaciais da biodiversidade 

resultam do efeito conjugado de factores e 
processos que possuem intrinsecamente 
um carácter espacial, ou seja, são 
direcionais na sua expressão ou esta 
depende da localização de cada território 
no espaço. A investigação desenvolvida no 
âmbito das relações entre paisagem e 

biodiversidade, ao longo da última 

década, tem permitido um aumento 
considerável do conhecimento acerca da 
intensidade e da diversidade dessas 
relações. Neste contexto, a aplicação dos 
conceitos, princípios e métodos da 

ecologia da paisagem tem permitido um 
incremento do nível de formalismo 
estatístico das relações entre os atributos 
da paisagem e a distribuição de espécies, 
habitats ou indicadores de biodiversidade. 
 
Os estudos realizados têm incidido sobre 

três aspetos fundamentais do 
conhecimento ecológico aplicado à 
conservação da natureza e da 

biodiversidade. A explicação e previsão da 

distribuição local ou regional de espécies 
individuais, na sua relação com as 
condições ambientais e as características 
da paisagem, tem motivado a realização 
de estudos sobre espécies ameaçadas e 
com estatuto de proteção, sejam elas 
plantas endémicas (Lomba et al., 2010b) 

ou primatas em declínio acentuado (Torres 
et al., 2010). Paralelamente, a 
investigação realizada tem também 
incluído a análise e modelação de 
padrões da biodiversidade, na sua 
dependência face às características 

estruturais dos habitats e dos mosaicos 
paisagísticos (Lomba et al., 2010a; 2011). 
Finalmente, os efeitos de diversas 

pressões e promotores de alteração 
sobre as espécies e os indicadores de 
biodiversidade tem permitido identificar os 
factores determinantes dos processos de 

invasão biológica (Vicente et al., 2010), 
assinalar as áreas de conflito com 
elementos notáveis da biodiversidade 
regional (Vicente et al., 2011) e até 
prever os efeitos futuros de alterações em 
curso em paisagens rurais de elevado 
valor natural (Lomba et al., 2012). 

 
Os resultados obtidos e a experiência 
acumulada na análise e previsão de 
padrões ecológicos apresentam evidente 
interesse no que se refere às suas 

possíveis aplicações à conservação, 

gestão e monitorização da biodiversidade. 
Assinala-se, neste contexto, o potencial 
interesse das metodologias desenvolvidas 
e dos resultados entretanto obtidos para a 
concepção de planos de gestão para 
espécies ameaçadas (e.g. Lomba ,et al., 
2010b; Torres et al., 2010), para a gestão 

dos processos de invasão biológica à 
escala regional (e.g. Vicente et al., 2010; 
2011), para a gestão dos usos do solo e 
da paisagem em mosaicos rurais de 
elevado valor natural (e.g. Lomba et al., 
2012) e para a monitorização dos habitats 
e da biodiversidade nas diversas escalas 

relevantes (Bunce et al., 2008). 
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Este artigo baseia-se no trabalho realizado  no âmbito da dissertação “Modelação da vegetação potencial da Serra da 

Lousã e a sua aplicação no contexto da restauração de ecossistemas florestais” apresentada na Faculdade de 
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Resumo 

 
O estudo da vegetação potencial de uma área florestal é importante para, no 
âmbito da sua restauração, efectuar a escolha de espécies adequadas que 
possam contribuir para a expansão de núcleos existentes de vegetação nativa, 
tirando partido dos processos de regeneração natural que aí ocorrem. A 
definição de um modelo preditivo da distribuição da vegetação potencial para a 
área de estudo teve por base a correspondência entre os factores ambientais 

que definem as condições locais e os requisitos ecológicos de espécies que 
constituem a vegetação potencial da área de estudo, correspondente à 
vegetação dominante dos habitats naturais do Sítio de Interesse Comunitário 
(SIC) Serra da Lousã. 
Foi efectuada uma análise preliminar da distribuição da vegetação potencial 
com base nos requisitos ecológicos das espécies consideradas, seguida de uma 

análise exploratória, que incluiu a análise da variância, ANOVA a um factor, e a 

Análise de Componentes Principais e por fim a aplicação de modelos 
estatísticos e de métodos de interpolação.  
Foi possível obter modelos preditivos da distribuição da vegetação potencial da 
área de estudo com base nas variáveis ambientais consideradas, sendo o 
melhor modelo o que foi obtido através do método de interpolação 
geoestatístico Krigagem Simples para prever a distribuição potencial da 

espécie Quercus robur. Constatou-se que os modelos obtidos para as espécies 
com uma maior distribuição potencial, como a espécie Quercus robur, são mais 
significativos do que os obtidos para as espécies com uma menor distribuição 
potencial na área de estudo. 
 
Palavras-chave: Restauração Ecológica, Restauração Florestal, Interpolação, 
Vegetação Potencial. 

 
 
Abstract 

 
The study of the potential vegetation of a region is important for the choice of 
suitable native species that can contribute to increase the area of existing 

patches of native woodlands and define regeneration areas within the scope of 
a restoration project, which may benefit from the natural regeneration 
processes occurring in the study area. The definition of a predictive model of 
the potential distribution of native woodlands was based on the existing 
relationships between the environmental factors that define the local conditions 
and the ecological demands of species that constitute the potential native 
woodlands of the study area, represented by the dominant species of the 

natural habitats of the Natura 2000 area “SIC Serra da Lousã”. 
This study included the analysis of the potential distribution of native woodland 
based on its ecological demands and an exploratory analysis that included the 
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One-way ANOVA and the Principal Components Analysis, followed by the 

application of statistical models and interpolation methods.  
The results suggest that the best models were obtained for the species with a 
large potential distribution on the study area. It was possible to define 
predictive models for the potential distribution of native woodland based on the 
environmental variables considered and the best model was obtained for the 
prediction of the potential distribution of Quercus robur using the interpolation 
method Ordinary Kriging.  

 
Keywords: Ecological Restoration, Forest Landscape Restoration, 
Interpolation, Potential for Native Woodland. 

 

 
1. Introdução  
 
Recentemente tem-se assistido a um 
maior reconhecimento da necessidade de 

implementação de projectos de 
restauração florestal. A Convenção para a 

Diversidade Biológica (CDB), no seu 
Programa de Trabalho nas Áreas 
Protegidas, aconselha os governos a 
reabilitar e restaurar os habitats e 
ecossistemas degradados, nos locais onde 
estas acções sejam importantes, como 

contribuição para a construção de redes 
ecológicas, corredores ecológicos ou zonas 
de protecção (Dudley, 2005).  
  
A escolha das espécies florestais a utilizar 
em projectos de restauração é um dos 
principais problemas que os especialistas 

desta área enfrentam actualmente. 

Segundo Dudley et al. (2005) muitos 
projectos de restauração florestal já 
implementados falharam, frequentemente 
porque as espécies introduzidas não 
sobreviveram ou foram rapidamente 
destruídas pelas mesmas pressões que 

causaram à partida a perda ou 
degradação da floresta. 
  
Surge neste contexto a necessidade de 
definir, ao nível da paisagem, locais alvo 
de restauração que correspondam a áreas 

especialmente importantes e sensíveis do 
ponto de vista da conservação. Para além 
disso, será necessário definir áreas de 

protecção em redor destes locais que 
permitam a redução da sua fragmentação 
e o aumento da sua resistência a pressões 
e ameaças externas, incluindo as 

alterações climáticas. A vegetação 
potencial da área de estudo pode ser 
importante para a escolha de espécies que 
possam contribuir para expandir núcleos 
já existentes de vegetação nativa para 
zonas de protecção a definir, tendo por 
base essencialmente processos de 

regeneração natural. 
  
A organização Society for Ecological 
Restoration (SER) define restauração 

ecológica como “o processo de auxiliar a 
recuperação de um ecossistema que foi 
degradado ou destruído”. É uma 
actividade intencional que inicia ou acelera 

um caminho ecológico ao longo do tempo 
até um estado de referência (SER & IUCN 

Comission on Ecosystem Management, 
2004). 
  
As principais estratégias de restauração 
ecológica incluem (Fischer & Lindenmayer, 
2007 in SER, 2008): 

 
 A expansão e restauração de 

habitats chave com estatuto de 
protecção para manter a 
diversidade e resiliência das 
plantas e animais nativos; 

 A eliminação das descontinuidades 

na paisagem para reduzir os 

efeitos de orla e fornecer funções 
como habitat, dispersão e 
oportunidades de migração para 
as espécies; 

 A restauração de zonas de 
transição e de protecção em áreas 

sensíveis ou críticas como áreas 
agrícolas ou ecossistemas 
ripícolas; 

 A restauração de corredores e 
habitats chave para assegurar a 
ocorrência de fluxos e serviços dos 

ecossistemas adequados na 
paisagem; 

 Prevenir a ocorrência de perda de 

habitat. 
 
Estas estratégias permitem restaurar 
pequenas manchas de habitat que podem 

servir como áreas de protecção ou 
refúgios para a recolonização de espécies 
chave em ecossistemas relativamente 
intactos e ligar habitats isolados (SER, 
2008).  
  
Quanto à restauração florestal, os seus 

objectivos podem ser variados, desde a 
conservação da biodiversidade à 
restauração das funções de protecção e de 
habitat dos ecossistemas, controlo de 
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cheias, produção florestal ou recreio 

(Maginnis et al., 2005). A abordagem 
recomendada por organizações como a 
World Wildlife Fund (WWF) tem sido 
efectuar a restauração florestal ao nível da 
paisagem. Numa abordagem ao nível da 
paisagem é possível reabilitar diferentes 
funções florestais relacionadas entre si 

(Dudley et al., 2005; Maginnis et al., 
2005).  
 
“Forest Landscape Restoration” (FLR) é 
um conceito que pode ser definido como 
um processo de planeamento que tem 

como objectivo restaurar a integridade 
ecológica e aumentar o bem-estar 
humano em paisagens degradadas ou que 

sofreram desflorestação (Dudley et al., 
2005; Maginnis et al., 2005). Neste 
contexto, esta abordagem permite atingir 

um equilíbrio entre as necessidades 

humanas e as da biodiversidade através 
da reabilitação de diferentes funções da 
floresta ao nível da paisagem, sendo a sua 
escala de aplicação a ecorregião.  
 
A fragmentação ocorre quando os 
habitats, paisagens e ecossistemas são 

isolados devido a factores como alterações 
do uso do solo e sobre-exploração dos 
recursos naturais. Como resultado, áreas 
naturais contíguas são separadas em 
manchas mais pequenas e isoladas (SER, 
2008). Vários princípios têm surgido no 

âmbito da criação e restauração de 
paisagens florestais no que se refere à 
fragmentação de habitats. Estes princípios 

são representados esquematicamente na 
Figura 1. 

 

 

 

 
Figura 1. Efeitos da estrutura da paisagem na persistência das populações (adaptado de Dolman et al., 
2003). A probabilidade da população persistir aumenta da esquerda para a direita. Legenda: a) Menos 
manchas de habitat de pequenas dimensões; b) Mais manchas de habitat de pequenas dimensões; c) 

Manchas de habitat de maiores dimensões; d) Maior conectividade entre as manchas de habitat 
existentes.

 
 

Segundo Cunha et al. (2005) a estatística 

multivariada e os SIG têm vindo a ser 
utilizados para a identificação de habitats 
preferenciais e para prever a distribuição 
potencial de diferentes espécies. Segundo 
Raimundo (2004) a utilização de métodos 
estatísticos com o objectivo de prever 

áreas adequadas para a ocorrência de 

uma determinada espécie está 
dependente da existência de uma relação 
entre a variável dependente (distribuição 
das espécies) e a combinação das 
variáveis explicativas (relacionadas com 
as condições ambientais locais). Da 

modelação da distribuição de espécies 
resulta um mapa de ocorrências 
modeladas, que mostra as áreas 
potenciais em que as espécies podem 
ocorrer (Raimundo, 2004). 
 
Uma abordagem eficaz e com custos 

reduzidos é a utilização de modelação à 
escala da paisagem para conhecer a 

distribuição potencial de diferentes tipos 

de vegetação sob as actuais condições 
ambientais, seguida de um estudo de 
campo mais detalhado dos locais alvo 
(Towers et al, 2004; Towers et al, 2003). 
 
2. Objectivos  

 

O principal objectivo deste trabalho 
consiste em desenvolver uma metodologia 
que permita prever a distribuição da 
vegetação potencial da Serra da Lousã e a 
sua posterior implementação num Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) para 

obter mapas de previsão da distribuição 
da vegetação potencial da área de estudo.  
 
Pretende-se identificar e modelar, para a 
área em estudo, a Serra da Lousã, a 
vegetação potencial com base nas 
condições edafoclimáticas locais tendo em 

consideração os requisitos ecológicos das 
diferentes espécies florestais 
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seleccionadas para este estudo, 

recorrendo a modelos estatísticos 
(modelos de regressão logística múltipla e 
de regressão linear múltipla) e 
geoestatísticos (métodos de interpolação 
IDW e Ordinary Kriging).  
 
3. Localização Geográfica e 

Enquadramento da Área de Estudo 
 
A área de estudo está situada na Serra da 
Lousã, nos distritos de Leiria e de 
Coimbra, e ocupa uma área de cerca de 
225 km2. Está integrada na zona do Pinhal 

Interior Norte (NUTIII), abrangendo os 
concelhos de Castanheira de Pêra, 
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, 

Penela, Góis, Lousã e Miranda do Corvo.  
 
No que se refere ao clima, de acordo com 
a carta de Precipitação Total do Atlas do 

Ambiente para Portugal Continental, à 
escala 1:1.000.000, cerca de 83% da área 
de estudo apresenta valores de 
precipitação total anual entre os 1400 e 
1600 mm. O intervalo de temperaturas 
predominante corresponde ao intervalo de 
10 a 12.5ºC de acordo com a carta de 

Temperatura Média Anual do Atlas do 
Ambiente para Portugal Continental, à 
escala 1:1.000.000. 
 
No que diz respeito à geologia, a unidade 

litológica dominante na área de estudo 

corresponde ao complexo xisto-
grauváquico (cerca de 84%), constituído 
por xistos argilosos, micáceos e 
grauvaques de tons variados, em séries 
alternantes (Soares da Silva, 1983). 
 
Quanto ao relevo, segundo o PROF do 

Pinhal Interior Norte (2006), a Serra da 
Lousã consiste numa zona montanhosa 
que faz parte da Cordilheira Central, de 
elevada altitude e onde ocorrem vales e 
declives abruptos, apresentando uma 
orografia bastante complexa que varia 
entre 114 m e 1203 m de altitude. A 

altimetria foi obtida através do Modelo 

Digital de Terreno, para Portugal, com 
resolução de 30 metros. Cerca de 90% da 
área de estudo se encontra abaixo dos 
1000 m de altitude. Mais de 50% da área 
de estudo encontra-se entre os 500 e os 

800 m de altitude. 
 
Quanto ao uso do solo, constatou-se que 
os tipos de solo predominantes na área de 
estudo são os solos litólicos húmicos 
(28.6%) e os solos mediterrânicos pardos 
não calcários normais (26.57%). Esta 

análise teve por base as cartas 
complementares de solos nº 252 e 264, 
em formato tiff, à escala 1:25.000, 

elaboradas pelo Instituto de 

Desenvolvimento Rural e Hidráulica 
(IDRHa, 1994). 
 
4. Metodologia 
 
O primeiro passo foi proceder à definição 
da área de estudo. O Sítio de Interesse 

Comunitário (SIC) da Serra da Lousã foi 
escolhido devido à dominância de áreas 
florestais nesta zona do país e devido à 
existência de importantes valores 
naturais.  A área de estudo foi limitada às 
zonas do SIC da Serra da Lousã 

localizadas nas Cartas Militares nº 252 e 
264 (Instituto Geográfico do Exército).  
 

Procedeu-se em simultâneo à aquisição da 
cartografia para a área de estudo. A 
Tabela 1 sistematiza o tipo e fonte de 
informação cartográfica utilizada para 

caracterizar a área de estudo e utilizada 
para a modelação da vegetação potencial 
da Serra da Lousã. 
 
Foi recolhida informação acerca dos 
habitats e valores naturais existentes na 
área de estudo tendo por base o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 e foi 
efectuada uma revisão bibliográfica dos 
requisitos ecológicos das principais 
espécies associadas aos habitats com 
maior valor de conservação tendo por 

base:  

 
 A caracterização edafo-climática 

das diferentes espécies florestais 
com base nas regiões de 
proveniência realizada pela DGRF 
(DGRF, 2009); 

 A caracterização dos diferentes 

habitats naturais presentes no SIC 
da Serra da Lousã (ALFA, 2004). 

 
Procedeu-se ao tratamento da informação 
cartográfica de base para a área de estudo 
e integração num SIG, utilizando o 
sistema ArcGIS 9.2, o que incluiu o corte 

dos mapas elaborados para Portugal 

Continental com os limites da área de 
estudo, a vectorização das cartas de solos 
nº 252 e nº 264 (IDRHa), que se 
encontravam em formato analógico, e a 
reclassificação da cartografia em formato 

vectorial, em especial a carta de solos e a 
carta de ocupação do solo em 1990, 
COS90 (IGP), com o objectivo de 
simplificar a análise da informação. A 
reclassificação do tipo de solo foi 
efectuada com base na família de solo 
dominante em cada polígono da carta de 

solos. 
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Tabela 1. Cartografia utilizada para a caracterização da área de estudo. 
 

Variável ou tema da 

cartografia 

Tipo de variável Tipologia Escala/ 

resolução 

Produtor/Detentor Ano 

Tipo de solo* Qualitativa 

(nominal) 

Imagem em 

formato TIFF 

1:25.000 IDRHa 1994 

Ocupação do solo* Qualitativa 

(nominal) 

Formato 

vectorial 

1:25.000 IGP 1990 

Altimetria*: Modelo 

Digital do Terreno (MDT) 

Quantitativa Formato 

matricial 

30 m ESRI 2009 

Declive* Quantitativa Formato 

matricial 

30 m Obtida a partir do MDT 2010 

Exposição* Quantitativa Formato 

matricial 

30 m Obtida a partir do MDT 2010 

Radiação Global* Quantitativa Formato 

matricial 

30 m Obtida a partir do MDT 2010 

Linhas de água Não aplicável Formato 

vectorial 

30 m Obtida a partir do MDT  2010 

Índice de humidade Ordinal Formato 

matricial 

30 m Obtida a partir do MDT 2010 

Habitats naturais do SIC 

da Serra da Lousã 
Não aplicável Formato 

vectorial 

1:100.000 ICNB 2006 

Acidez e Alcalinidade 

dos solos  

Ordinal Formato 

vectorial 

1:1.000.000 F. Câmara Freitas 

(EAN) 

1979 

Temperatura média 

diária do ar* 

Ordinal Formato 

vectorial 

1:1.000.000 Serviço Meteorológico 

Nacional 

1974 

Precipitação Total 

Anual* 

Ordinal Formato 

vectorial 

1:1.000.000 Servico Meteorológico 

Nacional 

1974 

Unidades litológicas* Qualitativa 

(nominal) 

Formato 

vectorial 

1:1.000.000 A. M. Soares da Silva 

(EAN) 
1982 

Valor Ecológico do solo* Ordinal Formato 

matricial 

30 m Obtido a partir da 

carta de solos 

vectorizada 

2010 

Risco de Incêndio 

Florestal* 

Ordinal Formato 

vectorial 

1:25.000 IGP 2010 

Biogeografia Não aplicável Formato 

vectorial 

1:1.000.000 Associação. Lusitana 

de Fitossociologia 

1998 

Zonas Fitogeográficas 

Predominantes 

Não aplicável Formato 

vectorial 

1:1.000.000 João do Amaral Franco 1994 

Valores Naturais Não aplicável Formato 

vectorial 

1:1.000.000 J. de Pina Manique e 

Albuquerque (Estação 

Agronómica Nacional) 

1984 

Paisagem Não aplicável Formato 

vectorial 

1:1.000.000 J. de Pina Manique e 

Albuquerque (EAN) 

1984 

Zonas Ecológicas Não aplicável Formato 

vectorial 

1:1.000.000 J. de Pina Manique e 

Albuquerque (EAN) 

1982 

Limites Administrativos Não aplicável Formato 

vectorial 

1:25.000 IGP 2009 

Regiões Naturais Não aplicável Formato 

vectorial 

1:1.000.000 J. de Pina Manique e 

Albuquerque (EAN) 

1984 

 
Nota: só é indicado o tipo de variável para as variáveis incluídas no modelo. Para a cartografia em formato vectorial é 

indicada a sua escala e para a cartografia em formato matricial é indicada a sua resolução. Variáveis ambientais 

consideradas para o modelo indicadas com *.  

 
 
A partir do modelo digital do terreno 
(MDT) foram elaborados os mapas de 
declives, exposição, radiação global e 
índice de humidade do solo. 
Posteriormente foi calculado o valor 
ecológico do solo (VE) com base no tipo 

de solo, para cada polígono da carta de 
solos vectorizada. O Índice de Humidade 
do solo foi calculado a partir do MDT com 
base no declive e área drenante (Índice de 

Humidade de Beven e Kirby). Quanto à 
radiação, o cálculo da radiação directa, 
difusa e global foram efectuados para 
cada local da superfície topográfica 
produzindo mapas para toda a área de 
estudo referentes a um ano. A radiação 

global foi calculada como a soma da 
radiação directa e difusa. 
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Seguiu-se a atribuição de um código 

numérico a cada uma das diferentes 
classes estabelecidas, para cada variável, 
e posterior transformação em formato 
matricial da cartografia que se encontrava 
em formato vectorial para ser possível 
efectuar operações matemáticas para a 
definição da vegetação potencial com base 

nos requisitos ecológicos da vegetação.  
  
Procedeu-se em seguida à caracterização 
da área de estudo através da revisão 
bibliográfica e da análise da informação 
cartográfica. Também foi efectuada uma 

saída de campo, em Maio de 2010, 
coordenada por Sílvia Neves, do 
Ecomuseu da Serra da Lousã (ICNB) para 

um melhor conhecimento dos valores 
naturais e pressões existentes na área de 
estudo.  
  

Foi efectuada uma análise preliminar da 
distribuição potencial com recurso ao 
software ArcGIS, tendo por base os 
requisitos ecológicos conhecidos para as 
espécies Quercus robur (carvalho 
alvarinho), Quercus suber (sobreiro), 
Quercus rotundifolia (azinheira), Castanea 

sativa (castanheiro), Salix alba (salgueiro) 
e Alnus glutinosa (amieiro).  
  
Com base na extensão do ArcGIS 9.2 
Hawths Analysis Tools for ArcGIS 9 foram 

criados três conjuntos de 500 pontos 

aleatórios, tendo em seguida sido 
extraída, para cada uma das variáveis 
consideradas no modelo (altimetria, 
declive, exposição, radiação global, índice 
de humidade do solo, temperatura média 
anual, precipitação total anual, ocupação 
do solo, tipo de solo, valor ecológico do 

solo, litologia, pH do solo e risco de 
incêndio florestal) o valor referente aos 
pontos. As três amostras de pontos 
aleatórios foram analisadas através de 
Análise de Variância (ANOVA) a um factor, 
com recurso ao programa  SPSS.  
  

Com o objectivo de analisar a relação 

entre as variáveis explicativas das 
condições locais e de resumir a 
informação presente nas variáveis 
altimetria, declive, exposição, radiação 
global, índice de humidade, temperatura 

média anual, precipitação total anual, 
ocupação do solo, tipo de solo, valor 
ecológico do solo, litologia, pH do solo e 
risco de incêndio florestal em 
componentes principais utilizou-se a 
Análise de Componentes Principais para 
Dados Categóricos  (CATPCA) como 

método de normalização da variável 
principal uma vez que algumas das 
variáveis analisadas são qualitativas e o 

procedimento da Análise de Componentes 

Principais só pode ser aplicado a variáveis 
quantitativas.  
  
Após a análise preliminar e exploratória 
procedeu-se à modelação da vegetação 
potencial da Serra da Lousã através da 
aplicação de métodos de interpolação, 

incluindo os métodos geoestatísticos de 
Krigagem Simples e Inverse Distance 
Weighting (IDW) e através da aplicação 
dos modelos estatísticos regressão linear 
múltipla e regressão logística.  
  

O método de ajustamento utilizado na 
regressão logística é o Método da Máxima 
Verosimilhança. Uma vez ajustado o 

modelo de regressão logística foi avaliada 
a significância e qualidade do modelo 
ajustado bem como a significância dos 
coeficientes de regressão logística, tendo 

sido utilizado o teste do rácio de 
verosimilhanças para testar a significância 
do modelo ajustado.  
  
Foi utilizado o teste Qui-quadrado de 
Pearson para testar a significância do 
ajustamento do modelo completo. O teste 

à significância dos coeficientes do modelo 
foi efectuado com recurso ao Teste de 
Wald, para identificar qual ou quais as 
variáveis independentes que influenciam 
significativamente o Logit. O pseudo-R2 

(R2 de Cox & Snell e R2 de Nagelkerke) foi 

utilizado para avaliar a qualidade do 
modelo. Quanto aos métodos de selecção 
de variáveis, foram aplicados e 
comparados os resultados obtidos através 
dos diferentes métodos forward stepwise 
(condicional, baseado no rácio de 
verosimilhanças e baseado no teste de 

Wald). A qualidade do ajustamento do 
modelo foi avaliada através da estatística 
-2LL. 
  
Na aplicação dos modelos de regressão 
linear múltipla e regressão linear múltipla 
foram utilizados, no caso das variáveis 

temperatura média anual, precipitação 

total anual e pH do solo, os valores 
médios associados a cada classe (classes 
definidas no capítulo 4, caracterização da 
área de estudo) e quanto à variável valor 
ecológico do solo esta foi reclassificada 

com o objectivo de obter uma escala de 
valor ecológico do solo crescente. 
 
Os modelos obtidos com recurso aos 
métodos de interpolação, regressão 
logística e regressão linear múltipla foram 
comparados e sujeitos a validação. 

 
Quanto à validação dos modelos 
estatísticos obtidos através da regressão 
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linear múltipla e regressão logística, a 

comparação dos valores previstos com os 
valores observados foi utilizada para a 
validação do modelo, procurando 
assegurar que os modelos obtidos 
discriminam bem os locais onde as 
espécies estão presentes dos locais onde 
estas estão ausentes.  

  
Quanto ao desempenho do modelo 
logístico, recorreu-se também à 
comparação entre as ocorrências das 
presenças-ausências observadas e as 
previstas por cada modelo (sensibilidade e 

especificidade do modelo). Para a 
validação dos resultados dos métodos de 
interpolação Inverse Distance Weighting e 

Krigagem Simples foram criados dois 
subconjuntos das amostras de 500 pontos 
aleatórios com a distribuição potencial de 
cada espécie analisada, com valores de 

potencial ausência (0) e de potencial 
presença (1). Foi utilizada, para obter os 
mapas de previsão para cada espécie 
através dos dois métodos referidos, uma 
amostra de treino com 375 dos 500 
pontos da amostra, sendo os restantes 
125 pontos utilizados na validação dos 

modelos obtidos (amostra de teste). 
  
As ferramentas de validação cruzada e de 
validação do Geostatistical Analyst, ArcGIS 
9.2, foram utilizadas para validar as 

superfícies criadas, permitindo quantificar 

a exactidão do modelo. As estatísticas 
calculadas através destas ferramentas 
serviram como diagnóstico da qualidade 
do modelo ajustado.  
  
Foram definidas zonas de regeneração 
natural em redor das manchas de habitat 

prioritárias, tendo sido estabelecido um 
critério de proximidade de 500 m destas 
manchas de habitat, criando uma zona de 

protecção com o objectivo de estimular a 

ocorrência de regeneração natural na 
proximidade de núcleos de vegetação 
nativa. Nestas áreas também foi definida 
uma zona de controlo e eliminação de 
espécies invasoras, principalmente a 
espécie Acacia dealbata, de 50 m em 
redor vegetação ribeirinha, tendo por base 

as recomendações de gestão para o SIC 
Serra da Lousã constantes no Plano 
Sectorial da Rede Natura (PSRN 2000). 
Como aplicação dos resultados obtidos 
foram efectuadas recomendações de 
gestão e de implementação de reabilitação 

florestal nas zonas de regeneração 
delimitadas na área de estudo. 
 

5. Resultados Seleccionados  
 
Na tabela 2 são apresentados, para cada 
uma das amostras analisadas, os 

resultados obtidos através da Análise de 
Componentes Principais para dados 
Categoricos (CATPCA), utilizando como 
critério considerar como significativas para 
uma dada componente as variáveis que 
apresentam um valor próprio igual ou 
superior a 0.5. 

 
Apresentam-se as superfícies de 
distribuição potencial da espécie Q. robur, 
através dos métodos IDW (Figura 2) e 
Krigagem Simples (Figura 3). A espécie 

que apresenta uma maior área de 

distribuição é o carvalho alvarinho (Q. 
robur), sendo a espécie potencialmente 
melhor adaptada às condições locais da 
área de estudo. A Serra da Lousã tem 
uma forte dominância de ocupação 
florestal proporcionada pela combinação 
de precipitação elevada com temperaturas 

amenas, não limitantes do crescimento 
florestal. Estas condições são propícias ao 
desenvolvimento de Q. robur. 

 
 

Tabela 2. Resultados obtidos através da análise em componentes principais categorial (CATPCA) 

 
Amostra 1 

Componente 1 = 0.936*altimetria + 0.872*precipitação total anual - 0.701*declive - 0.802*litologia 

Componente 2 = 0.745*valor ecológico do solo - 0.639*radiação global + 0.706*tipo de solo 

Componente 3 = 0.550*radiação global 

Componente 4 = 0.615*risco de incêndio florestal + 0.688*ocupação do solo 

Amostra 2 

Componente 1 = 0.919*altimetria + 0.818*precipitação total anual - 0.638*declive - 0.655*litologia 

Componente 2 = -0.509*declive - 0.700*radiação global + -0.535*tipo de solo 

Componente 3 = -0.546*exposição + 0.617*pH do solo 

Componente 4 = 0.578*risco de incêndio florestal 

Amostra 3 

Componente 1 = 0.743*precipitação total anual - 0.709*declive -0.751*litologia 

Componente 2 = 0.721*valor ecológico do solo + 0.675*tipo de solo 

Componente 3 = 0.607*radiação global 

Componente 4 = 0.695*risco de incêndio florestal 
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Figura 2. Interpolação da distribuição potencial de Quercus robur através do método Inverse Distance 
Weighting (IDW) 

 
 

 
 

Figura 3. Interpolação da distribuição potencial de Quercus róbur 
através do método de Krigagem Simples
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6. Discussão dos resultados 

  
Verificou-se que foi possível obter modelos 
preditivos da distribuição da vegetação 
potencial da área de estudo através da 
correspondência entre os requisitos 
ecológicos dessa vegetação e as condições 
locais da área de estudo.  

  
Quanto às diferentes abordagens 
utilizadas para a modelação da 
distribuição potencial da área de estudo, 
verificou-se que os métodos de 
interpolação, em especial o método 

Krigagem Simples, parecem ser mais 
adequados para a modelação da 
distribuição da vegetação potencial da 

área de estudo do que os métodos 
estatísticos regressão linear múltipla e 
regressão logística. Foi possível obter 
modelos preditivos da distribuição da 

vegetação potencial da Serra da Lousã, 
com base nas variáveis ambientais 
consideradas, sendo o melhor modelo o 
que foi obtido através do método 
Krigagem Simples para prever a 
distribuição potencial da espécie Q. robur. 
Os modelos obtidos através da aplicação 

deste método para as espécies com uma 
maior distribuição potencial, como a 
espécie Quercus robur, são mais 
significativos do que os modelos obtidos 
para as espécies com uma menor 

distribuição potencial na área de estudo. 

  
Estes métodos de interpolação parecem 
ser boas alternativas ao ajustamento de 
modelos estatísticos clássicos, em 
particular quando se dispõe de dados 
espaciais. Verifica-se que o método 
Krigagem Simples, por ser um 

interpolador aproximado, admite a 
incerteza nos dados, não respeitando 
totalmente os valores dos pontos da 
amostra utilizados para a interpolação, 
mas respeitando a tendência da sua 
distribuição. Por esta razão apresenta 
erros de previsão menores, sendo 

estatisticamente mais significativo.  

  
É possível concluir, através dos resultados 
da Análise de Componentes Principais, que 
as variáveis que mais contribuem para a 
variabilidade local da área de estudo são a 

altimetria, precipitação total anual, 
declive, litologia, valor ecológico do solo e 
radiação global. As variáveis altimetria, 
precipitação total anual, declive e litologia, 
associadas à primeira componente da 
análise em componentes principais, 
parecem estar inter-relacionadas, assim 

como, em certa medida, a temperatura 
média anual, o que corresponde ao 
resultado esperado. As variáveis valor 

ecológico do solo, tipo de solo e radiação 

global, associadas à segunda componente 
da análise em componentes principais, 
também parecem estar relacionadas entre 
si. 
  
7. Principais conclusões  
  

Foi possível obter modelos preditivos da 
distribuição da vegetação potencial da 
área de estudo com base nas variáveis 
ambientais consideradas, sendo o melhor 
modelo o que foi obtido através do 
método geoestatístico Ordinary Kriging 

para prever a distribuição potencial da 
espécie Quercus robur.  
  

A metodologia proposta permite definir a 
distribuição da vegetação potencial de 
uma região, com importantes aplicações 
no âmbito do planeamento de 

intervenções de restauração florestal 
baseadas nos processos de regeneração 
natural que possibilitem a redução da 
fragmentação dos habitats, o aumento da 
conectividade e a manutenção da 
diversidade genética.  
  

8. Limitações dos resultados obtidos e 
desenvolvimentos futuros 
  
Em primeiro lugar, deve-se ter em 
consideração que os modelos de 

distribuição potencial de espécies são 

ferramentas de apoio à decisão e devem 
ser utilizados com precaução. Para além 
disso, foi utilizada, para caracterizar as 
condições locais, informação geográfica 
que se encontra em diferentes escalas 
espaciais, tendo níveis de detalhe 
diferentes.  

  
Existem também incertezas e erros 
associados aos resultados dos modelos 
obtidos: erros associados aos dados de 
base; erros de previsão dos modelos 
obtidos por interpolação; impactes de 
pressões externas ao modelo, como a 

herbivoria, não previstas no modelo, e de 

outras variáveis não consideradas neste 
estudo.  
  
Remete-se para trabalhos futuros a 
proposta de um plano de intervenção no 

âmbito de um projecto de restauração 
ecológica para a área de estudo. Elaborar 
uma proposta desse tipo requer uma 
análise local mais aprofundada através de 
estudos de campo que não foram 
realizados neste trabalho e considerar 
outros factores relevantes, como 

restrições de uso do solo e direitos de 
propriedade. 
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Resumo 
  
O Protocolo de Quioto à Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas, propõe que as nações desenvolvidas e constantes do seu Anexo I 

cotas de redução dos seus níveis de emissões de gases de efeito de estufa 

referentes ao ano base de 1990 até o ano de 2012. Esses países, para alcançar 
esse objectivo, podem, além das políticas e medidas internas, lançar mão dos 
mecanismos de flexibilidade criados pelo Protocolo para alcançarem parte de 
suas metas quantificadas de redução de emissões de Gases de Efeito de 
Estufa, GEE ao menor custo possível e sem prejuízo ao desenvolvimento 
económico nos países desenvolvidos. Dentre esses mecanismos de 
flexibilização está o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, o único a 

permitir a participação conjunta dos países Anexo I e Não Anexo I. Através do 
MDL, países desenvolvidos poderão implementar projectos de redução de GEE 
em países em desenvolvimento e utilizarem as Reduções Certificadas de 
Emissão para complementar suas metas nacionais, portanto a um custo menor 
se comparado o custo do desenvolvimento de uma medida interna para o 
mesmo montante de reduções. Os países em desenvolvimento usufruem do 

investimento para fomentar o desenvolvimento sustentável. Este trabalho 
constitui um estudo de caso sobre a contribuição ao desenvolvimento 

sustentável de um sobre um projecto comum entre Brasil, país anfitrião, e 
Portugal, país investidor, tendo como objecto de estudo também os contributos 
ao desenvolvimento sustentável e a integridade ambiental do mesmo. 
  
Palavras-chave: Protocolo de Quioto, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 

Brascarbon 
  
  

Abstract 
  
The Kyoto Protocol to the UN Convention on Climate Change, proposes that the 

developed nations and listed in its Annex I shares to reduce their emission 
levels of greenhouse gas emissions for the base year of 1990 until the year 
2012. These countries, to achieve this objective may, in addition to internal 
policies and measures, make use of flexibility mechanisms established by the 
Protocol to achieve part of their GHG emissions reductions at the lowest 

possible cost and without prejudice to economic development in developed 
countries. Among these flexibility mechanisms is the Clean Development 

Mechanism, CDM, the only to allow the joint participation of Annex I and Non-
Annex I countries. Through the CDM, developed countries, can implement GHG 
emissions reduction projects in developing countries and use the Certified 
Emission Reductions to complement their national targets, so at a lower cost 
compared to the cost of developing an internal measure for the same amount 
of reductions. Developing countries benefit from the investment to foment the 

sustainable development. This paper is a case study on the contribution, to the 
sustainable development on a joint project between Brazil, host country, and 
Portugal, the investor, with the object of study being also the contributions to 
sustainable development and its environmental integrity.  
  
Keywords: Kyoto Protocol, Clean Development Mechanism, Brascarbon 
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1. Introdução 
 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
do Protocolo de Quioto abriga projectos 

que reduzem a emissão de gases de efeito 
de estufa em países em desenvolvimento, 
que não possuem metas quantificadas de 
redução de emissões referente ao 
Protocolo de Quioto para o período 2008-
2012, e geram créditos de carbono, 
Reduções Certificadas de Emissão (RCE), 

que servem para o cumprimento das metas 
quantificadas de redução dos países com 
compromissos, os denominados países do 
Anexo I, que é o exemplo de Portugal. 
 

O objectivo dos países anfitriões quanto ao 

desenvolvimento de projectos MDL é 
capitar recursos para promoção de 
desenvolvimento sustentável, ou seja, 
estimular o desenvolvimento de 
tecnologias limpas, incrementar a 
economia e reduzir a pobreza elevando os 
níveis de qualidade de vida, aumentando a 

oferta de emprego e melhorando as 
condições de trabalho. O objectivo dos 
países investidores é cumprir suas metas 
quantificadas de redução de emissões de 
gases de efeito estufa ao menor custo 
possível. Isto é, quando é mais caro 

reduzir emissões em seu próprio território, 

os países Anexo I do Protocolo de Quioto, 
podem investir em projectos MDL em 
países em desenvolvimento e obter os 
devidos créditos para cumprimento dos 
seus compromissos a um custo que não 
trave suas produções económicas e nem 

reduza os níveis de qualidade de vida.  
 

Portugal é signatário da Convenção Quadro 
das Nações Unidas para as Alterações 
Climáticas (em inglês, UNFCCC) desde 
Maio de 1994 e ratificou o Protocolo de 

Quioto, constando como parte Anexo I, por 
ser membro da União Europeia e ser 
considerado país desenvolvido. Desta 

forma possui compromisso de controlo de 
emissões de Gases de Efeito de Estufa 
(GEE) para o período de 2008 a 2012. 
 

Segundo o Acordo de Partilha de 
Responsabilidades da União Europeia, o 
Estado Português poderá aumentar até 
27% o nível de suas emissões de GEE em 
relação àquelas verificadas no ano base de 
1990, no período de compromisso do PQ, 

2008-2012 (CE, 2009). Entretanto, 
segundo projecções da UE, Portugal em 
2010 superaria a quantidade atribuída em, 
aproximadamente 10%, tornando-se então 
importante a utilização do MDL para 

aquisição de créditos de carbono e 

consequente cumprimento da meta 
estabelecida.  

O estudo de projectos MDL em que 

Portugal seja investidor torna-se 
importante, primeiro para a verificação 
amostral do cumprimento dos requisitos 
técnicos que é a redução de Gases de 

Efeito de Estufa (GEE) e geração de 
créditos de carbono, e também uma 
verificação se são projectos ambiental, 
social e economicamente íntegros do ponto 
de vista da legislação do país sede (host 
country), o que confere qualidade ao 
investimento português. Ao fim, Portugal 

terá chegado ao cumprimento do Protocolo 
de Quioto, em parte, pela crise económica 
mundial de 2008 que arrefeceu a produção 
e, por consequência, diminuiu as emissões 

de GEE e por ter lançado mão dos créditos 
de carbono através do MDL. O 

conhecimento da qualidade desses 
investimentos em MDL torna-se importante 
para a comunidade científica e cidadãos 
portugueses. 
 

Pretende-se, portanto, com este trabalho, 

analisar minuciosamente o Projecto de 
Recuperação de Carbono BCA1 em que são 
parceiros Brasil e Portugal, em seus 
aspectos técnicos, sua integridade 
ambiental, baseando-se na metodologia de 
Schneider (2007); e seus contributos para 
o desenvolvimento sustentável, baseando-

se no que está disposto no Anexo III da 
Resolução nº1/2003, da Comisão 
Interministerial de Mudança Global do 
Clima, do Brasil, a qual estabelece critérios 
para a demonstração de contributos ao 
desenvolvimento sustentável nos projectos 
MDL. 
 

2. Material e método 
 

Em 2007 o Oko-Institut, Instituto Alemão 
de Ecologia, realizou um estudo sobre a 

integridade ambiental e contributos ao 
desenvolvimento sustentável de 63 
projectos MDL registados no Conselho 

Executivo da UNFCCC (Schneider, 2007). 
 

O estudo fez uma avaliação criteriosa dos 

63 projectos de acordo com as informações 
disponíveis sobre os mesmos. Essas 
informações são basicamente, os PDD’s, 
Project Document Design, os relatórios de 
validação dos projectos junto das Entidade 
Operacionais Designadas, EOD, as 
avaliações do Conselho Executivo e os 

comentários dos stakeholders. O estudo 
avaliou a abordagem metodológica de 
avaliação dos projectos MDL pelo Conselho 
Executivo, as práticas das Entidades 
Operacionais Designadas, a demonstração 

de adicionalidade dos projectos, os 

impactos ao desenvolvimento sustentável e 
os comentários dos stakeholders. 
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Verificou-se que os contributos ao 

desenvolvimento sustentável são a parte 
mais carenciada de análise. Assim, o 
presente trabalho, segue a análise feita 
pelo Öko-Institut. Estuda-se um desses 

projectos de forma integral, isto é, a 
adicionalidade ambiental e económica, os 
contributos ao desenvolvimento 
sustentável e comentários dos 
stakeholders. As amostragens e toda a 
informação estudada foram obtidas através 
dos bancos de dados das instituições que 

regem o MDL, a Convenção Quadro sobre 
as Alterações Climáticas, a Comissão 
Interministerial sobre a Mudança Global do 
Clima (CIMGC, 2008) (que é a Autoridade 

Nacional Designada no Brasil), Agência 
Portuguesa do Ambiente em seu portal 

‘Cumprir Quioto’ (APA, 2009) e, 
informações colectadas por aplicação de 
inquérito elaborado tendo por base o 
documento “Critérios de Sustentabilidade 
para Projectos de MDL no Brasil, do 
Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia, IPAM (Llosa, 2009) aos gestores 

do Projecto de Recuperação de Metano no 
Brasil, a Brascarbon. 
 

3. Resultados 
 

3.1. O Projecto de Recuperação de 

Metano de Actividades Agro-pecuárias 
Suinícolas Brascarbon – descrição e 
análise 
 

O Projecto Brascarbon de Recuperação de 

Metano, BCA 01, é o primeiro projecto 
aprovado pelo Conselho Executivo da 
UNFCCC, em Março de 2009, tendo como 
parceiros Brasil, país anfitrião, e Portugal, 
parte financiadora Anexo I do PQ. O 
projecto é financiado pelo Luso Carbon 
Fund (LCF) o qual recebe investimentos do 

Fundo Português de Carbono (FPC), fundo 
estatal, oriundo do orçamento português, 
criado para adquirir créditos de carbono 

junto aos mecanismos de flexibilização do 
Protocolo de Quioto tendo em vista as 
metas portuguesas quantificadas de 
redução de emissões de CO2e para 2012. 

Além da empresa Brascarbon, como 
empreendedora e gestora do projecto, 
participa através de serviços de consultoria 
a empresa portuguesa Ecoprogresso.O 
valor do projecto é de 3 milhões de euros 
(valor estimado tendo em vista a 

quantidade de Reduções Certificadas de 
Emissão (RCE) a que o projecto candidata-
se e o preço das RCE’s no mercado de 
commodities).  
 

Localizado em três estados brasileiros do 

Centro-Sul: Minas Gerais, São Paulo e 
Santa Catarina, o Projecto propõe, ao 

longo de 7 anos, mitigar e recuperar as 

emissões de gases de efeito de estufa para 
a atmosfera, nomeadamente o CH4 
(metano), através do tratamento adequado 
de dejectos da suinicultura. 
 

A necessidade de implementação do 
Projecto justifica-se pelas crescentes 
emissões de metano da suinicultura 
associadas ao aumento na produção de 
suínos para atender à procura mundial por 

alimentos e o tratamento precário dos 
dejectos desses animais em confinamento 
nas fazendas brasileiras acarretando em, 
além das altas emissões de CH4, forte odor 
pela decomposição aeróbia e anaeróbia dos 

resíduos, contaminação do solo, 
contaminação dos lençóis freáticos e cursos 

de águas superficiais. Desta forma o 
Projecto baseia-se no aperfeiçoamento de 
um Sistema de Gerenciamento dos 
Dejectos Animais. 
 

O metano é um gás de efeito estufa que 

preocupa pela sua alta capacidade de reter 
calor. Scarlato (1992) descreve essa 
característica do metano como o gás capaz 
de absorver cerca de vinte vezes mais 
radiação infravermelha do que o dióxido de 
carbono; estima-se que seja responsável 

por aproximadamente 18% do efeito de 

estufa, uma vez lançado na atmosfera 
permanece por cerca de 3,6 anos tendendo 
a ser oxidado e transformar-se em dióxido 
de carbono com um tempo de permanência 
de 4 anos. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2008) mais de 70,2% e 70,1% das 
emissões antrópicas de metano, 
respectivamente, em 1990 e 1994 no 
Brasil são de origem agro-pecuária.  
 

O Projecto, classificado de acordo com as 

metodologias da UNFCCC, na categoria 
Pequena Escala, funciona como descrito a 
seguir. 
 

“A actividade principal do Projecto consiste 
na construção de um biodigestor anaeróbio 

coberto que capturará o biogás gerado pelo 
tratamento anaeróbio do material orgânico 
oriundo da produção de animais 
confinados” (UNFCCC, 2008). 
 

A tecnologia empregada que, de acordo 

com o Project Document Design (PDD), é 
comparável ao método utilizado no 
tratamento de águas residuais (UNFCCC 
2008,) consiste na construção de grandes 
células impermeáveis e vedadas à base de 
concreto, PVC ou Polietileno, com o 

objectivo de armazenar todo o dejecto 

produzido e, ao mesmo tempo, favorecer a 
digestão anaeróbia por diversos grupos 



 Ecologi@ 5: 63-73 (2012) Casos de Estudo 

Outros Temas 

 

ISSN: 1647-2829            66 

 

bacteriológicos, tendo destaque as 

bactérias metanogênicas, as quais são 
responsáveis por, no fim do ciclo de 
decomposição, transformar ácidos em 
metano. O gás metano produzido é, então, 

capturado e enviado a um sistema de 

combustão, que poderá ser a simples 
queima do biogás (flare) ou alimentar um 
motor para geração de energia eléctrica ou 
outro trabalho qualquer (Figura 1). 

 
 

  

 

Fonte: UNFCCC,2008, p.7. 
Figura 1. Sistema de controlo e tratamento de efluentes do projecto Brascarbon

 

 

A linha de base do Projecto empregada foi 
o cálculo da quantidade de metano que 
seria emitida para a atmosfera na área de 

influência do Projecto pela digestão 
bacteriológica anaeróbia dos dejectos da 
suinicultura em uma lagoa aberta, portanto 
antes da construção do biodigestor (Figura 
2). 
  

Para definição da linha de base foram 
considerados 85 685 animais, distribuídos 
em nove fazendas situadas em municípios 

dos estados supracitados, nas seguintes 
fases de desenvolvimento: animais com 
peso entre 25 e 100 kg, animais em 
gestação, em lactação, cachaços e 

engorda. Com uma produção per capita 
média de 4,9 kg de dejectos/dia e 
emissões totais de 49 842 tCO2e/ano. 
  
Desta forma, o projecto com vigência de 7 
anos, entre 2008 e 2015, (prorrogáveis por 
mais 7), planeja reduzir um total de 348 

893 tCO2e. 
  
Com a implementação do Projecto, não se 
prevê crescimento nas emissões de gases 

de efeito estufa na sua área geográfica de 
influência. As emissões geradas 

directamente pelas actividades do Projecto 

e eventuais vazamentos são consideradas 
nulas 2 
 

 
 

Fonte: Sustentabilidade Santander 

Figura 2. Aparência externa de um biodigestor 

                                       
2 Para sumarização das emissões da linha de base o 

projecto  utilizou a seguinte equação: [BEy = CH4 

Manure *1000*GWPCH4 ] de onde entende-se que as 

emissões da Linha de Base (BE) do ano ‘y’ são iguais ao 

produto das emissões de metano oriunda do manuseio 

dos dejectos pelo Potencial de Aquecimento Global, 

(GWP, em inglês) do metano (CH4) elevado a 103 

(convertendo giga-gramas em toneladas de CH4/ano). 

As reduções de emissões de GEE traduzem-se da 
seguinte maneira: [ERy, estimated = BEy – PEy – 

Leakage] Onde: ERy = redução de emissões em 

tCO2/ano; BEy = Emissões da Linha de Base em 

tCO2/ano; PEy = Emissões do Projecto em tCO2/ano; 

Leakage = vazamentos de emissões em tCO2e/ano 

(DNV, p. 16 
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O Projecto demonstra, através da análise 

financeira de dois cenários, a inviabilidade 
para sua implementação sem os 
investimentos dos créditos do mercado de 
carbono. Um cenário composto com a 

instalação de um biodigestor e queima do 
biocombustível gerado, e outro com a 
utilização da co-geração de energia 
combinada à instalação do biodigestor e 
queima do biocombustível. Neste último as 
fazendas produziriam sua própria energia 
para consumo interno e venda de 

excedentes. 
 
Em ambos os cenários analisados a Taxa 
Interna de Rentabilidade (TIR), não pode 

ser calculada porque tanto o cash-flow e 
também o Cálculo do Valor Presente (NPV) 

são negativos (UNFCCC, 2008, pp. 19,20). 
Portanto, sem o investimento gerado pela 
comercialização dos créditos de carbono, o 
Projecto seria inviável devido a alta 
distorção entre os custos de implantação e 
as receitas geradas pela venda de energia 
produzida. 

  
Quanto à tecnologia empregada, citam-se 
os altos custos de manutenção operacional 
e monitoramento do sistema de biodigestor 
anaeróbio para tratamento de efluentes da 
produção de animais em confinamento, em 

um tempo, denominado no PDD de Tempo 

de Retenção Hidráulica (TRH), suficiente 
para a extracção total do gás metano 
produzido. Sendo portanto, necessários os 
investimentos requeridos pelo Projecto 
para mantê-lo operacionalmente viável e 
evitar o definhamento precoce do 

biodigestor, como tem sido comum em 
projectos anteriores. 
  
No âmbito das políticas nacionais, apesar 
de haver uma preocupação da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-pecuária, 
EMBRAPA, com o indevido tratamento dado 

aos efluentes oriundos da suinicultura, 

geralmente dispostos em tanques abertos 
denominados de ‘esterqueiras’ ou 
digestores abertos, segundo o projecto, 
não há programas de financiamento de um 
sistema tecnologicamente eficiente de 
tratamento de dejectos animais para 

produtores e agro-indústrias. O apoio da 
EMBRAPA traduz-se em publicações e 
orientações/formações visando sensibilizar 
os produtores a criarem e implementarem 
seus sistemas de controlo de dejectos 
animais. 

  
O artigo 12 do Protocolo de Quioto, que 
criou o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, estabelece categoricamente que os 
projectos para serem elegíveis a MDL, 

precisam contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Portanto são 
dispostas também no PDD as contribuições 
para o desenvolvimento socioeconómico, 
ambiental e tecnológico sustentável, 

descritas a seguir. 
  
As contribuições para o desenvolvimento 
socioeconómico sustentável são: melhoria 
da qualidade da segurança do trabalhador 
pela redução de compostos voláteis 
presentes no ar; redução de odores na 

área do projecto e adjacências; melhoria 
na qualidade da produção de animais em 
confinamento e aumento de sua 
capacidade produtiva pelo tratamento 

eficiente de dejectos; geração de emprego 
directo e indirecto (através da utilização 

dos efluentes tratados na irrigação e 
fertilização de áreas agrícolas) e melhoria 
na infra-estrutura agrícola dos municípios. 
  
As contribuições para o desenvolvimento 
ambientalmente sustentável traduzem-se, 
principalmente, em: diminuição das 

emissões de gases de efeito de estufa para 
a atmosfera; melhoria da qualidade da 
água utilizada nas fazendas suinicultoras 
pelo tratamento dos dejectos e melhoria da 
qualidade das águas subterrâneas e 
superficiais e melhoria da qualidade do ar. 

  

O Projecto de Recuperação de Metano da 
suinicultura supra citado pertence a um 
grupo de projectos comummente tidos 
como de grande relevância pelos seus 
potenciais impactos ambientais e 
socioeconómicos positivos. 

  
Schneider (2007, p. 142) classifica esse 
tipo de projecto de entre aqueles nos quais 
as RCE’s  exercem um considerável 
impacto. Ou seja, em teoria o projecto 
possui uma fácil demonstração de sua 
adicionalidade económica, ou seja, a 

necessidade do investimento do MDL, sem 

o qual não seria possível a implementação 
do projecto. 
  
Todavia, tendo em vista as inúmeras falhas 
do sistema do MDL no Brasil e no Mundo, 
cabe aqui uma análise mais pormenorizada 

do projecto em estudo. É essa análise a 
que se procederá nos parágrafos seguintes. 
O alcance da adicionalidade ambiental e 
económica não é a única meta dos 
projectos MDL, mas também, e de modo 
suficiente, a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável do país 
anfitrião.  
  

Em primeiro lugar convém ressaltar que o 
projecto não propõe anular as emissões de 
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GEE das fazendas suinicultoras 

relacionadas, mas reduzir essas emissões 
através da captura e queima do metano. A 
queima do metano transforma-o em CO2 e 
vapor de água que ainda assim são 

aceleradores do efeito de estufa e são 
então lançados na atmosfera. 
  
O projecto não é claro quanto à utilização 
do metano capturado para produção de 
energia eléctrica. 
  

Apesar de haver a possibilidade, como é 
feito em outros projectos do mesmo 
género de, em vez de queimar livremente 
o metano, transformá-lo em electricidade 

através da queima enclausurada, todavia 
esta opção não é prioridade no projecto. 

Informação contida no PDD e no Relatório 
de validação onde admite-se que 
futuramente algumas fazendas poderão 
optar pela produção de electricidade, mas 
ainda assim voltada para o consumo 
interno das fazendas e não para 
distribuição, não interferindo portanto 

directamente no mercado de energia.  
  
Essa realidade compromete assim o futuro 
do projecto quando já não for possível 
contar com o investimento dos créditos do 
carbono. Desta forma se as fazendas 

suinicultoras não forem devidamente 

aparelhadas e treinadas para produzirem 
electricidade para consumo próprio e 
comercialização dos excedentes, a linha de 
base do projecto poderá reaparecer no 
futuro quando não houver mais 
investimento que sustente financeiramente 

os custos com a operacionalização dos 
biodigestores. 
  
Neste ponto é coerente interrogar por que, 
se não haverá co-geração de electricidade, 
os custos de um suposto gerador sempre 
aparece como peça importante dado o seu 

alto custo. De acordo com as simulações 

feitas no PDD (pp. 19,20), os custos com a 
aquisição de equipamentos mais que 
triplicam com a presença do gerador de 
electricidade.  
  
A não produção e consequente distribuição 

de electricidade proveniente do metano 
capturado enfraquecem consideravelmente 
o teor sócio económico do projecto, isto é, 
a contribuição ao desenvolvimento 
sustentável. A bioelectricidade além de ser 
de fonte renovável, provoca diversificação 

da matriz energética brasileira e barateia 
os custos de aquisição de electricidade pela 
população carenciada, nomeadamente no 

meio rural, onde, no Brasil, ainda há 
populações sem acesso a energia eléctrica. 

Em se tratando da contribuição do projecto 

ao desenvolvimento sustentável, não é 
disponibilizado publicamente nenhum 
documento que comprove ou evidencie os 
contributos do projecto aos aspectos 

socioeconómicos das localidades onde o 
mesmo interfere, apenas afirmativas nesse 
sentido é que são encontradas nos 
documentos publicados. Nesse quesito o 
projecto se assemelha a avaliação global 
que se faz do MDL, são raras as 
demonstrações de evidências da 

contribuição ao desenvolvimento 
sustentável. 
  
O relatório de validação do projecto, da 

Entidade Operacional Designada (EOD) 
norueguesa DNV, é claro em afirmar que 

“a Autoridade Nacional Designada(AND) 
brasileira confirmou que o projecto 
contribui para o desenvolvimento 
sustentável do país”, ou seja não é 
avaliado nenhum item nesse sentido pela 
DNV. É de total responsabilidade das 
autoridades nacionais do MDL. O único 

documento que dispõe sobre as 
contribuições do projecto ao 
desenvolvimento sustentável é o Anexo III 
da Resolução nº1 de 2001, do qual se 
extrai as informações abaixo analisadas. 
  

As mais valias restritamente ambientais 

são evidentes, uma vez que o projecto 
elimina a existência das chamadas 
‘esterqueiras’ nas fazendas suinicultoras, 
lagoas de deposição de dejectos de suínos 
que além de emitirem fortes odores 
proliferam a criação de insectos e vectores 

de doenças às populações adjacentes.  
  
Inexistindo falhas técnicas, as reduções de 
emissões de CO2e também são evidentes, 
uma vez que as emissões de metano serão 
totalmente capturadas e ‘queimadas’ para 
transformação em carbono ou geração de 

electricidade.  

  
Quanto aos aspectos sociais e económicos, 
o projecto é lacónico e refere-se apenas 
em potenciais impactos positivos, tais 
como, aumento do emprego, melhoria da 
qualidade de vida, incremento da agro-

indústria local e nacional e melhoria da 
infra-estrutura. O projecto não faz uma 
análise quantitativa da criação de 
empregos, não faz estimativa financeira do 
incremento na renda local, não cita 
investimento em programas sociais como 

educação, saúde, assistência social ou 
cultura nem benefícios directos extensivos 
às famílias dos trabalhadores. O projecto 

cita treinamento, mas não faz qualquer 
análise quantitativa ou orçamental das 
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acções de treinamento. O projecto 

desobedece, portanto a Resolução 
nº01/2001, a qual manda que os projectos 
realizem uma avaliação qualitativa e 
quantitativa da criação de empregos e 

melhoria das condições de trabalho. 
O aspecto acima descrito retrata uma 
despreocupação dos empreendedores com 
os possíveis benefícios socioeconómicos do 
projecto para as comunidades locais e uma 
subavaliação da AND brasileira, a qual tem 
aprovado muitos outros projectos com 

aspecto similar. A falta de informações 
fiáveis no projecto suscita dúvidas quanto 
a existência desses benefícios.  
  

O projecto aponta no item 
“sustentabilidade ambiental “evitar 

potencial despejo de resíduos em fontes de 
águas limpas, como rios e lagos” (UNFCCC, 
2008, p. 6). Entretanto na justificação do 
projecto é informado que os produtores de 
suínos são obrigados pela Embrapa, 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária, a impermeabilizar as lagoas de 

deposição de dejectos para evitar a 
contaminação do lençol freático e 
consequentemente dos corpos de água 
superficiais. Portanto a prevenção da 
contaminação de águas limpas pelas lagoas 
de dejectos seria de responsabilidade da 

Embrapa e não do projecto, ou seja, essa 

prevenção possivelmente ocorreria na 
ausência do projecto.  
  
Nesse aspecto, havendo obrigações 
anteriores da Embrapa, não ocorre uma 
efectiva adicionalidade. Se a prática de 

impermeabilização das lagoas não é 
realizada actualmente, corresponde a um 
problema de incumprimento de 
regulamentações, um problema de 
desordem no sistema regulamentar agro-
industrial. Entende-se que um projecto 
MDL não possa pretender interferir nos 

sistemas e programas governamentais. 

Desta forma, esse ponto não poderia ser 
citado como uma das vantagens do 
projecto. 
  
3.2. Resultados do inquérito 
  

a) Critérios processuais: 
  
Os gestores do projecto consideram a 
participação dos stakeholders (população 
residente na área imediata, proprietários 
das granjas, órgãos de defesa do 

ambiente, demais órgãos da sociedade 
civil) como boa. Sendo que os contactos 
com o público foram e são realizados da 

seguinte forma: Houve a realização de uma 
única audiência pública na fase de 

implantação do projecto. Segundo os 

gestores, a legislação não exige que se 
faça mais de uma audiência pública. Essa 
audiência como pode-se verificar também 
no PDD é feita a convite, onde o gestor do 

projecto elabora uma lista de convidados a 
dar opiniões sobre o projecto. O projecto 
então apresenta no seu PDD uma lista de 
entidades convidadas, mas não publica 
seus comentários na íntegra. Apenas 
dispõe um comentário positivo sobre o 
projecto e diz que os demais seguiram 

exemplo idêntico, isto é, o projecto é 
considerado aprovado unanimemente entre 
os convidados a comentar, que são, de 
acordo com a resposta ao inquérito, 

entidades de classe, do poder público e da 
sociedade civil organizada. 

  
Questiona-se aqui o procedimento de envio 
de convites restritos que, embora seja 
prática comummente adoptada e aceite 
pelo Conselho Executivo, não parece isenta 
esse tipo de consulta pública. Outro ponto 
a questionar é o facto de não haver 

comentários negativos ou críticos nessa 
consulta, o que aponta eventualmente para 
um reduzido número de convidados ou a 
existência de uma uniformidade de 
opiniões relativas ao projecto, sendo esta 
conhecida antes da realização da consulta 

pública para onde teriam sido endereçados 

os convites, elementos de que não 
dispomos. 
  
Não foram realizadas pesquisas de opinião 
sobre o projecto com a população 
residente na área geográfica adjacente.  

  
Até ao momento foi realizado um workshop 
sobre o projecto. Os gestores esclarecem 
que esse trabalho é sempre realizado 
mediante requisição de interessados e não 
por iniciativa única da Brascarbon. 
  

Os eventos são divulgados com 

antecedência bimestral, sempre em língua 
portuguesa. 
  
Quanto às informações e documentos 
relativos ao projecto, o inquérito informa 
que estão sempre disponíveis ao público 

em meio digital nos bancos de dados dos 
sites da empresa Brascarbon e da UNFCCC.  
  
Apesar de o projecto estar disponível no 
site da empresa Brascarbon em língua 
portuguesa, no período que o mesmo 

esteve aberto a consulta pública e 
comentários através da internet3 sob 

                                       
3 No site da empresa DNV o projecto recebeu um 
comentário de desaprovação de elementos 
postos no PDD, nomeadamente a contabilização 
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responsabilidade da Entidade Validadora, a 

DNV, o projecto só recebia comentários no 
web-site desta última que é escrito em 
Língua Inglesa, o que pode ser inacessível 
a alguns stakeholders nacionais.  

  
b) Critérios de conteúdo 
  
Relativamente aos impactos socioculturais, 
o inquérito dá as seguintes informações.  
As localidades de interferência directa do 
projecto não possuem nenhum bem 

patrimonial cultural ou antropológico que 
esteja sob preservação especial e, da 
mesma forma, não foi preciso fazer 
nenhum reassentamento de populações 

afectadas pelas actividades do projecto. 
  

O projecto não investe em nenhum 
programa social como educação, 
assistência social, saúde ou cultura.  
  
Relativamente aos impactos ambientais, o 
projecto não efectuou nenhum estudo de 
impacte ambiental. Os gestores justificam 

que sendo a linha de base e metodologia 
aprovada pela UNFCCC e pelo governo 
brasileiro, não se faz necessário proceder 
estudos de impacte ambiental. Entretanto, 
as fazendas suinicultoras já possuem, 
previamente, licença ambiental para 

funcionamento.  

  
Quanto aos impactos económicos, o 
projecto alega desconhecer a quantidade 
de empregos indirectos criados ou qualquer 
avaliação quantitativa do aumento na 
renda local, apenas admite-se que houve 

“um incremento de pessoal para atender 
ao projecto Brascarbon”. A quantidade de 
empregos directos é de apenas 4 
funcionários ligados a monitorização e 
operacionalização das actividades do 
projecto, sendo portanto postos de 
trabalho de nível médio. Os gestores ainda 

admitem não haver quaisquer benefícios 

directos extensivos às famílias dos 
trabalhadores.  
  
Não há participação do projecto em 
benfeitorias relacionadas com a infra-
estrutura nas localidades onde se 

desenvolve o projecto. Os gestores alegam 
que o projecto prioriza em beneficiar as 
entidades contratadas, ou seja, as 
fazendas suinicultoras.  
  
Afirma-se no inquérito ser possível notar 

uma estimulação do comércio relacionado 

                                                     
de N2O na linha de base, comentário inserido por 
representantes da empresa desenvolvedora de 
projectos congéneres, Amazon Carbon. (DNV, 
2008, p. 1). 

com fornecimento de equipamentos 

solicitados pela Brascarbon para 
implementação das actividades do 
projecto. Sem, entretanto, mencionar 
qualquer avaliação mais criteriosa sobre os 

empregos ou a renda gerada. 
  
Ao todo, o relatório de validação requisitou 
5 acções de correcção e 12 solicitações de 
esclarecimento. Os itens problemáticos, 
posteriormente tidos como ajustados pela 
DNV, correspondem a aspectos sérios 

como demonstração da adicionalidade, 
metodologia de cálculos de emissões, 
análise de barreiras de investimento, plano 
de monitorização, e aspectos como 

esclarecimento sobre o uso do resíduo 
sólido dos biodigestores, a licença 

ambiental, e aspectos mais técnicos como: 
temperatura do flare (queima), 
treinamento de pessoal das fazendas para 
operação do sistema, data de início das 
actividades do projecto e decisão sobre 
queima do metano capturado ou co-
geração de electricidade. Quanto a esses 

dois últimos pontos, a data de início das 
actividades do projecto é dada como 
Outubro de 2007, portanto muito antes 
que fosse registado no Conselho Executivo 
do MDL e relativamente a produção de 
electricidade consta que “ o projecto 

principal é queimar o biogás através de um 

sistema de flaring. No futuro próximo, 
talvez antes de 2012 algumas fazendas 
possam adoptar a geração de electricidade 
para consumo próprio, não conectadas a 
uma rede de distribuição” (DNV, 2008, p. 
A-27). 

 
O projecto possui inegáveis méritos 
ambientais ao substituir lagoas de 
deposição de dejectos suínos, as 
conhecidas esterqueiras por biodigestores, 
evitando a emissão, para a atmosfera, de 
metano produzido pela digestão anaeróbia 

e aeróbia desses dejectos por bactérias 

além da eliminação de odores e vectores 
patogénicos e possível proliferação de 
doenças nas localidades. 
  
Os aspectos sociais e económicos são onde 
residem os pontos fracos do projecto. O 

projecto beneficia, obviamente, os 
empreendedores locais da suinicultura ao 
ajudar-lhes a aperfeiçoar seus sistemas 
produtivos quando nem os seus recursos 
nem os fundos do governo seriam capazes 
de o fazer. Entretanto, pelas dimensões 

das produções suinicultoras citadas no 
projecto e dos investimentos, dificilmente 
se compreenderá que as populações rurais 

de baixa renda nas localidades do projecto 
serão beneficiadas. Trata-se de um 
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projecto com um valor de 

aproximadamente 3 milhões de euros que 
cria apenas 4 empregos directos 
permanentes e não investe parte de seus 
lucros em nenhum projecto social. Desta 

forma o projecto transforma-se em um 
instrumento de capitação de recursos 
externos, o que inegavelmente é positivo, 
mas também de concentração de renda, 
talvez hoje um dos maiores problemas do 
país na área económica e social. 
  

O êxito do projecto como está planejado 
serve plenamente aos objectivos oficiais do 
Fundo Português de Carbono, que é 
adquirir créditos suplementares às acções 

portuguesas para cumprimento das metas 
quantificadas de redução/controlo de 

emissões relativas ao Protocolo de Quioto. 
Quanto aos objectivos brasileiros o 
projecto falha quando contribui pouco para 
o desenvolvimento sustentável do país em 
seus aspectos sociais, principalmente. 
Nesses aspectos o projecto obtém, 
inevitavelmente, uma nota negativa.  

  
Cabe aqui questionar a possível frouxidão e 
subavaliação que faz a AND brasileira, do 
contributo do projecto às questões sociais 
e económicas locais. É certo que capitar 
recursos para desenvolver no país 

tecnologia limpa é um factor positivo, mas 

o recurso capitado, em vez de concentrar-
se no poder de gestores e 
empreendedores, poderia também 
beneficiar as populações locais com 
programas de distribuição directa de renda 
ou outros de assistência social, educação 

ou culturais, elevando o Ìndice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) dessas 
regiões.  
  
Outro questionamento válido é o facto de a 
parte Anexo I do Protocolo de Quioto, o 
Estado Português, como acontece com as 

outras partes Anexo I, não impor critérios 

mínimos de distribuição da renda, ou 
benefício da população pobre, nos locais 
onde se desenvolve o projecto, para as 
suas RCE’s contratadas.  
  
Esse papel, de verificar o teor dos 

contributos ao desenvolvimento 
sustentável, é, hoje, exclusivo da AND 
brasileira, que, pela problemática aqui 
apresentada, tem subdimensionado a 
importância dos projectos quanto às 
questões sociais e microeconómicas do 

país, dando ênfase e alta prioridade a 
capitação do recurso externo, mesmo que 
esse siga para as grandes corporações e se 

acentue cada vez mais o problema da 
concentração de renda e injustiça social. 

4. Conclusão 

  
A análise do Projecto Brascarbon BCA1 
mostra um projecto bastante frágil ou até 
ausente do ponto de vista dos contributos 

sociais, não investe em programas sociais 
e cria pouquíssimos empregos directos, 
menos de uma dezena. É um projecto 
inserido numa categoria importante para o 
sector agrícola e suinícola, no Brasil 
altamente emissor de metano para a 
atmosfera e sem perspectiva de resolução 

fora do MDL. Entretanto, parte dos lucros 
do projecto deveriam ser investidos nas 
comunidades locais em programas sociais 
ou incentivando novos empreendimentos 

limpos.  
  

O facto de os lucros do projecto estarem 
circunscritos aos fazendeiros da 
suinicultura, à empresa proponente 
Brascarbon, à empresa de consultoria 
Ecoprogresso e ao Fundo Investidor, o 
Luso Carbon Fund, mais o aproxima de um 
clube de investidores financeiros do que de 

um projecto socioeconómico e ambiental 
com perspectiva de desenvolvimento 
sustentável e combate a um problema 
climático mundial. 
  
A produção de bioelectricidade, colocada 

como incerta nos documentos do projecto, 

sugere-se que seja integralmente 
implementada para dar sustentabilidade ao 
projecto para um tempo além da vigência 
do MDL e possivelmente oferecer 
electricidade a preços baixos às 
comunidades adjacentes.  

  
As questões puramente ambientais são 
importantes, mas o centro das 
preocupações com as emissões de GEE 
para a atmosfera e as alterações climáticas 
deve ser, sobretudo, o homem. Sem 
desenvolvimento humano as preocupações 

com o ambiente tendem ao 

fundamentalismo técnico e científico, como 
o são muitas das campanhas ambientais 
desta época, ou ao fundamentalismo 
económico, do qual está mais próximo o 
MDL e todo o mercado de carbono. Essa 
realidade constitui um desvio grave às 

expectativas da humanidade que são o 
melhoramento dos níveis de 
desenvolvimento socioeconómico e 
qualidade de vida, principalmente dos mais 
carenciados, e a diminuição dos níveis de 
emissões de GEE, contribuindo para que o 

planeta torne-se um lugar sustentável. 
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As espécies e comunidades de briófitas 
reófilas saxícolas (incluindo as fissurícolas) 
dos diferentes nichos ecológicos que 
ocorrem nos cursos de água de montanha 

no Noroeste de Portugal Continental têm 
um carácter pioneiro e são muitas vezes 
raras. Reconhece-se às briófitas um papel 

vital e dominante em diferentes 
ecossistemas, o que torna pertinente e de 
importância atual uma caracterização 
detalhada da composição briofítica das 

comunidades fluviais. 

 
 

 
Figura 1. Área de estudo 

 
 

O presente trabalho focou-se na 
caracterização das comunidades reófilas, 
em particular das comunidades briofíticas 
saxícolas, ao longo de gradientes fluviais, 

litológicos e climáticos em cursos de água 
nas montanhas do Noroeste de Portugal 
Continental e Sicó-Alvaiázere. 
Estabeleceu-se, para o território estudado, 
uma lista de 292 taxa de diferentes 

Divisões capazes de colonizar os nichos 
fluviais. Foram propostos modelos 
ecológicos de ocorrência de 6 tipos de 
complexos de vegetação e de 46 tipos de 

comunidades briofíticas em diferentes 
tipologias de segmentos fluviais e modelos 
de organização ao longo de gradientes de 
imersão e velocidade de água. 
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Figura 2. Brioflora reófila saxícola 

 
  

Os padrões de ocorrência da brioflora 
reófila saxícola dependem da conjugação 
de fatores ambientais das escalas macro-
ecológica (em particular da temperatura e 
pluviosidade e natureza litológica), meso-
ecológica (heterogeneidade de condições 
geomorfológicas e hidrológicas do leito e 

grau de conservação da vegetação 
potencial da bacia hidrográfica) e micro-
ecológica (estabilidade do substrato 

rochoso e velocidade da corrente de 
água). As modificações antrópicas das 
paisagens montanhosas acarretam 

alterações na estrutura das comunidades 
reófilas, que são particularmente sensíveis 
à alteração do microclima fluvial, da 
qualidade físico-química da água e da 
heterogeneidade de condições 

geomorfológicas e hidrológicas. Foi 
esboçado um modelo de bioindicação 
fluvial baseado na autoecologia e 
sinecologia das briofíticas, para a escala 
do território estudado. 
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O principal objectivo desta tese foi 

contribuir para o conhecimento e 
caracterização das comunidades briofíticas 
de afloramentos rochosos expostos, 

principalmente no Noroeste de Portugal. 
 
Foram realizados levantamentos 
quantitativos em 100 localidades, 
distribuídas por 11 áreas nas regiões 
Norte e Centro de Portugal (Figura 1). 
 

Em cada local de amostragem registaram-
se as espécies de briófitas que colonizam 
as superfícies rochosas, fendas, cavidades 
rochosas e pias (Figura 2).  
 

 
 

Figura 1. Localização das áreas de estudo. 
R – Arga; G – Peneda/Gerês; AM – Alvão/Marão; T – 

Montemuro; F – Freita; C – Caramulo; L – Lapa; S – 

Sicó/Alvaiázere; E – Estrela; N – Nogueira.

 

 

 

 
Figura 2. Aspecto geral dos micro-habitats estudados. A, B, C – superfícies rochosas; 

D, E, F – fissuras; G, H, I – cavidades; J, K, L – pias.
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No total, foram identificados 128 taxa de 

briófitas. Este estudo permitiu incluir no 
catálogo nacional quatro espécies novas e 
uma nova espécie para a ciência, 
confirmar a presença de espécies que 
tinham sido dadas como extintas em 
Portugal e atualizar a distribuição regional 
de briófitas de afloramentos rochosos 

expostos. Constatou-se uma tendência de 
ocorrência de espécies ameaçadas 
sobretudo em granito e em locais com 
elevado número total de espécies. 
 
Este estudo comprovou que o tipo de 

substrato e a diversidade de micro-
habitats rochosos influenciam e regulam 
este tipo de comunidades. Por outro lado, 

foi também demonstrado que as 
comunidades briofíticas apresentam 
variação a diferentes escalas. Ambas as 
variáveis de micro e macro-escala 

desempenham um papel significativo na 
estrutura destas comunidades. Estes 
resultados têm aplicabilidade na gestão de 
comunidades de briófitas, reforçando a 
necessidade de preservar e proteger as 
comunidades de briófitas associadas a 
diferentes micro-habitats em afloramentos 

rochosos, uma vez que diferentes espécies 
colonizam os variados micro-habitats 
rochosos e espécies com valor de 

conservação ocorrem nos diferentes tipos 

de micro-habitats. 
 
Nenhuma relação linear foi encontrada 
entre a altitude e a riqueza de espécies de 
briófitas, o que sugeriu que a riqueza de 
espécies de briófitas é regulada por 
variáveis à escala local. Os preditores 

mais importantes da riqueza de briófitas 
em afloramentos rochosos expostos foram 
o tipo de micro-habitat, a natureza do 
substrato e a micro-exposição.  
 
Palavras-chave: briófitas; comunidades 

saxícolas; conservação; padrões de 
riqueza; preferências de micro-habitat. 
  

Financiamento: Este trabalho foi apoiado 
financeiramente pela bolsa de 
doutoramento concedida pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito 

do III Quadro Comunitário de Apoio 
através do Programa Operacional Ciência 
e Inovação 2010 (POCI 2010) e 
comparticipada pelo Fundo Social 
Europeu. 
 
Dissertação de candidatura ao grau de 

Doutor em Biologia apresentada à 
Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto. 

 



 Ecologi@ 5: 77-78 (2012) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            77 

 

Modelação da invasão da paisagem por espécies 

exóticas sob condições de clima e uso do solo atuais e 

futuras 

Modelling landscape invasion by alien plants under current and future 

conditions of climate and land use 

 
Tese de Doutoramento 
Joana Raquel Vicente 
jsvicente@fc.up.pt 
 
CIBIO – Centro de Investigação em biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto 

 

 
O acentuado declínio atual da 
biodiversidade tem sido relacionado com 
os efeitos das alterações ambientais em 

múltiplas escalas. As espécies exóticas 
invasoras são frequentemente 
consideradas a segunda mais importante 
ameaça à biodiversidade e ao 
funcionamento dos ecossistemas, podendo 
também produzir substanciais danos 
económicos. Muitas espécies de plantas 

invasoras são capazes de modificar os 
ecossistemas, causando perda de 
biodiversidade nativa, alterações nos 
processos ecológicos e na capacidade de 
provisão de serviços de ecossistema. Além 

disso, estima-se que a extensão e os 
impactos das invasões biológicas possam 

aumentar sob condições futuras de clima e 
de uso do solo. 
  
Esta dissertação abordou a ameaça 
específica das plantas invasoras sobre a 
biodiversidade e os ecossistemas nativos, 

com o objectivo geral de estudar a 
invasão por plantas exóticas como 
promotor de alteração ecológica. É 
proposto o uso de modelos de distribuição 
de espécies para avaliar e antecipar os 
padrões de invasão, através da 
investigação de questões ecológicas 

específicas e da proposta de novas 
abordagens metodológicas. Este objectivo 
geral foi abordado através do 
desenvolvimento de novas molduras 
conceptuais e ferramentas de análise, 
para superar limitações das abordagens 
anteriores, e através da sua aplicação em 

estudos espacialmente explícitos às 
escalas regional e local no Norte de 
Portugal. Ao longo de seis capítulos, as 
novas abordagens propostas são 
apresentadas, discutidas e ilustradas. 
  

Foram inicialmente apresentados três 
estudos que pretendem melhorar a análise 

dos padrões e determinantes da invasão 
por plantas nas diversas escalas espaciais. 
O primeiro estudo investigou os 

determinantes da invasão por plantas ao 
nível da paisagem, e identificou os 
factores que potenciam a invasibilidade. O 
estudo propõe uma metodologia formal de 
subamostragem ambiental que permite 
identificar os efeitos de múltiplos factores 
ambientais na riqueza específica, quer 

total quer por estratégia de vida das 
plantas invasoras. Um segundo estudo 
investigou a importância relativa do 
ambiente e da dispersão como 
determinantes da riqueza e composição do 

elenco de plantas exóticas invasoras à 
escala regional. O estudo propôs uma 

nova abordagem baseada em 
dissimilaridade que melhora a análise dos 
padrões de invasão por plantas, e 
demonstra que as componentes chave da 
diversidade de plantas exóticas (riqueza e 
composição) respondem aos mesmos 

factores gerais que a biodiversidade nativa 
à escala regional. Finalmente, o terceiro 
estudo desenvolveu uma nova 
metodologia para apoiar a seleção e 
classificação de variáveis ambientais para 
uso em modelos de distribuição, de acordo 
com a sua escala de influência. O estudo 

propôs uma abordagem inovadora para 
classificar as variáveis baseada em 
análises de auto-correlação espacial, 
suportando desenvolvimentos 
metodológicos robustos dos pontos de 
vista conceptual e estatístico. 
  

Foram depois apresentados três estudos 
que contribuem para melhorar a avaliação 
dos potenciais impactos ecológicos da 
invasão por plantas, através da previsão 
dos conflitos potenciais entre as espécies 
invasoras e diversos tipos de valores 

naturais. O primeiro estudo analisou o 
conflito entre uma espécie invasora e uma 

mailto:jsvicente@fc.up.pt
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espécie nativa rara sob condições atuais e 

futuras de clima e de uso do solo. A 
abordagem proposta produz previsões 
informativas dos padrões de invasão e dos 
conflitos atuais e futuros com as espécies 
nativas raras. Um segundo estudo previu 
os conflitos potenciais entre três espécies 
invasoras agressivas do género Acacia e 

as Áreas Protegidas regionais, sob 
condições climáticas atuais e futuras. Este 
estudo aplicou as previsões informativas 
dos modelos desenvolvidos com a 
quantificação espacial do valor de 
proteção para identificar áreas de elevado 

valor que poderão vir a ser invadidas 
pelas espécies de Acacia. Finalmente, o 
terceiro estudo previu os conflitos 

potenciais entre a riqueza de espécies 

invasoras e um conjunto de serviços de 
ecossistema sob condições ambientais 
atuais. Neste estudo, a robustez 
estatística da inferência multimodelo e 
métodos expeditos de quantificação 
espacial de serviços foram combinados 
com as estratégias de vida das plantas 

invasoras para melhorar a previsão dos 
potenciais conflitos. 
  
Este conjunto de seis estudos representa 
uma contribuição significativa para a 
melhoria da avaliação dos padrões, 

determinantes e conflitos da invasão por 
plantas em regiões fortemente invadidas e 
ambientalmente heterogéneas. 

 
 

  

 
Figura 1. Aspetos de algumas das principais espécies de plantas exóticas invasoras no Norte de 

Portugal. De cima para baixo (e da esquerda para a direita, em cada fiada): Acacia dealbata 
(inflorescência), Hakea sericea, Acacia longifolia (folhas e inflorescências), Acacia dealbata (folhas e 

frutos), Hakea sericea (fruto), Zantedeschia aetiopica (inflorescência), Tradescantia fluminesis, 
Acacia melanoxylon, Acacia mearnsii (inflorescência).
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O cruzamento de dados carpológicos, 
paleoambientais e arqueológicos do 
noroeste ibérico, de um amplo intervalo 
cronológico - desde o V milénio cal BC até 

ao século V d.C. – demonstra ter existido 
uma interrelação entre desenvolvimento 
das práticas agrícolas, alterações 
ambientais e dinâmicas sociais. 

 
 

 
 

Figura 1. Perspectiva geral da co-evolução entre erosão de solos e abundância de pólen arbóreo em 
sequências polínicas regionais, contrastando com o faseamento estabelecido (adaptado de Ramil Rego, 
P. 1993, Evolución climática e historia de la vegetación durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno en 
las regiones montañosas del Noroeste Ibérico. In Pérez A., Guitián L., Ramil P., Eds., La evolución del 

paisaje en las montañas del entorno de los Caminos Jacobeos, 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia: 25-60.) 

 
 

 

Neste amplo período de tempo foi possível 

distinguir 4 fases: 

 
 A Fase 1 (4400/4200 cal BC – c. 

3300 cal BC, parte do Neolítico) 
corresponde à introdução da 
agricultura na região e a sua 
assimilação gradual pelas 
comunidades humanas, ainda que 

conduzindo a um reduzido impacte 
sobre os ecossistemas florestais. 
 

 Na Fase 2 (c.3300 cal BC – c.1800 
cal BC, do Neolítico final ao Bronze 
inicial) verificou-se um incremento 

na desflorestação assim como da 

intensidade dos fenómenos 

erosivos, coincidindo com a 

emergência dos primeiros 
povoados semi-permanentes, a 
consolidação das práticas agrícolas 
e o início do cultivo do linho. A 
cevada vestida e o trigo nu foram 
os principais cultivos. 
 

 Na Fase 3 (c.1800 cal BC – século 
I a.C., Bronze médio e final e 
Idade do Ferro) verificou-se uma 
tendência de desflorestação sem 
precedentes, coincidindo com a 
introdução do milho-miúdo e com 

a sedentarização das 

mailto:jptereso@gmail.com
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comunidades. Ao contrário de 

outras regiões peninsulares, 
durante a Idade do Ferro os trigos 
vestidos ganharam particular 
relevância, o que poderá 
relacionar-se com 
constrangimentos ambientais 
específicos desta região, 

agravados por fenómenos 
erosivos, alterações climáticas, a 
emergência de um novo tipo de 
povoamento e a sedentarização 
plena das comunidades humanas. 

 

 A Fase 4 (século I a.C. – início do 
século V d.C., Época Romana) é 
um período de crescente 

desflorestação e erosão de solos. 
Ainda assim, no que respeita aos 
povoados de tipologia indígena as 
únicas diferenças significativas 

detectadas são o início do cultivo 

do centeio e da vinha, ambos só 

documentados nas zonas mais 
meridionais da área de estudo. 

 
De um modo geral, verificou-se uma 
tendência de redução das áreas florestais 
e aumento dos fenómenos erosivos. Estes 
processos foram mais evidentes em 

momentos particulares, associados a 
períodos de mudança ao nível das 
sociedades. As alterações ambientais de 
origem antrópica acabaram elas próprias 
por condicionar as estratégias agrícolas. 
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A ideia do presente trabalho surgiu da 
observação de mudanças na paisagem nos 
domínios da caatinga (Savana Estépica) 
ocasionada pela espécie Parkinsonia 

aculeata L. Considerada nativa de regiões 
áridas, semiáridas e subúmidas das 
Américas, no Nordeste brasileiro, o táxon 
vem apresentando um comportamento 
bastante diferenciado quando comparado 
às demais espécies locais e ao que era 
apontado para a mesma no passado 

quanto a sua abundância e ambientes de 
ocorrência.  
  

Os relatos coletados durante as 
entrevistas para seleção das áreas de 
estudo e histórico de uso dos locais 

amostrados, são contundentes no que se 
refere à raridade da ocorrência de P. 
aculeata no passado. Este comportamento 
é antagônico ao que é atualmente 
observado, onde a espécie apresenta 
grandes adensamentos populacionais. 
Apesar de não haver consenso quanto à 

época, essa mudança parece ter 
começado a ocorrer nas últimas três ou 
quatro décadas.  
  
No início do século passado, o nordeste 
brasileiro possuía basicamente como 

ambientes ripários as margens de rios e 

lagoas naturais, diferentemente de hoje 
onde existem milhares de açudes de 
pequeno e médio porte formando uma 
grande rede desses depósitos de água. 
Estes são atualmente os habitats 
preferenciais da espécie no Nordeste 

semiárido e subúmido. Por tanto, assume-
se que as mudanças no comportamento 
da espécie apresentadas até o momento, 
derivam de alterações na paisagem devido 
à formação desses ambientes dissonantes 
ao contexto, dando origem a nichos 
vagos, onde até o momento, somente P. 

aculeata (estrato lenhoso) possui 

capacidade de ocupar. Relata-se que o 
táxon também vem ocorrendo em meio às 
formações típicas das caatingas, onde não 
existe a influencia do regime hídrico 

comum aos ambientes paludosos já 
mencionados.  
  
Os conhecimentos científicos sobre o 
táxon no Nordeste são bastante 
incipientes. Somente na década de 80 que 
a espécie começou a ser citada em 

trabalhos técnicos e ou científicos 
desenvolvidos nas caatingas, o que de 
certa forma corrobora com a questão da 

raridade da mesma em tempos pretéritos.  
  
Visando caracterizar a atual configuração 

do problema apresentado, a tese foi 
estruturada em quatro capítulos: Capítulo 
1 – Parkinsonia aculeata L. (Fabaceae 
Lindl.): contextualização – Este capítulo 
foi elaborado a partir de uma compilação 
de estudos realizados direta ou 
indiretamente com a espécie no mundo. 

Com isto foi possível reconhecer alguns 
atributos ecológicos de P. aculeata, tais 
como sua distribuição geográfica, história 
de vida, uso e amplitudes de tolerância a 
alguns fatores físicos, dentre outros 
aspectos; Capítulo 2 – Caracterização 

Biofísica de Áreas Monodominadas por 

Parkinsonia aculeata L. (Fabaceae Lindl.) 
na Paraíba, Brasil – O presente capítulo 
traz uma caracterização dos ambientes de 
ocorrência da espécie na Paraíba. Foi 
avaliada a valência ecológica de P. 
aculeata para a temperatura e 

precipitação, além de aspectos físicos dos 
biócoros monodominados, a exemplo do 
clima e dos solos; Capítulo 3 – Estrutura 
de Populações de Parkinsonia aculeata L. 
(Fabaceae Lindl.) em Ambientes Alagados 
Sazonalmente e não Alagáveis na Paraíba, 
Brasil – Este capítulo aborda aspectos da 

estrutura de populações da espécie em 
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seus ambientes preferenciais e também 

naqueles onde não existe regime de 
inundação sazonal. Na segunda parte do 
estudo, ainda avaliou-se a comunidade 
associada à espécie; e Capítulo 4 – 
Dinâmica de Populações de Parkinsonia 
aculeata L. (Fabaceae Lindl.) na Paraíba, 
Brasil – O último capítulo refere-se à 

demoecologia de populações do táxon nos 
ambientes monodominados. Este estudo 
permitiu conhecer as principais taxas 
censitárias da espécie e avaliar sua 
variação em resposta aos ambientes 
estudados.  

  
Os resultados obtidos convergem para as 
inúmeras modificações provocadas pelo 

homem nas paisagens naturais, alterando 
desta forma o curso da história de vida de 
centenas de organismos. A construção dos 
açudes no Nordeste é um desses casos. 

Indubitavelmente a chave para a todo o 
contexto estudado está nesses ambientes. 

Sua formação deu origem a nichos vagos, 

cuja espécie, capacitada a aquelas 
condições, foi uma das únicas lenhosas 
capaz de se dispersar, dando origem a 
sítios com unicidade específica. Esse fato é 
responsável pela modificação completa da 
trajetória de vida da espécie na região.  
 

 
Palavras-chave: semiárido; estrutura de 
populações; autoecologia; sinecologia; 
demoecologia; turco; espinho-de-
Jerusalém. 
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As Paisagens Agrícolas de Elevado Valor 

Natural (EVN) são caracterizadas por 
elevados níveis de biodiversidade e 

práticas de uso do solo extensivas. A nível 
Europeu, cada estado-membro 
comprometeu-se a identificar e manter 
estas áreas com o objetivo de reduzir o 
declínio de biodiversidade. No entanto, 
ainda não existem regras específicas 
quanto ao uso prático do conceito, e em 

particular quanto à identificação de áreas 
potenciais de ocorrência à escala local. 
Neste sentido, os objetivos desta tese de 
mestrado foram: (1) propor uma 
metodologia padrão para identificação e 
cartografia de Paisagens Agrícolas EVN à 
escala local; e (2) avaliar se os 

indicadores e métodos disponíveis são 

adequados para a monitorização conjunta 

da paisagem e da biodiversidade.  
  

A abordagem proposta para a cartografia 
de Paisagens Agrícolas EVN à escala local 
permite uma discriminação de áreas de 
acordo com a sua contribuição para a 
conservação da biodiversidade. A 
metodologia é baseada numa avaliação 
multicritério de tipos de habitat com base 

em cartografia de ocupação e uso do solo, 
métricas de paisagem e recenseamentos 
agrícolas. Na presença de dados 
comparáveis, esta metodologia, ilustrada 
na região do Baixo Tâmega, Noroeste de 
Portugal, pode ser aplicável noutras 
regiões e em outros países da UE. 

 
 

 
Figura 1. Mapa final de Paisagens Agrícolas EVN na região do Baixo Tâmega 

(concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses)
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Estas paisagens podem ser monitorizadas 

de forma eficiente no contexto de 
campanhas de monitorização da 
biodiversidade, através da aplicação de 
protocolos como o desenvolvido nos 
projetos BioHab e EBONE, aos quais 
haveria que acrescentar um número 
limitado de parâmetros para instruir os 

principais indicadores de EVN, sem que tal 
implique um incremento considerável no 
esforço de amostragem. Esta metodologia 
revela-se assim eficaz e de baixo custo, 

potencialmente importante para a 

identificação e valoração de Paisagens 
Agrícolas EVN, pelo que pode constituir 
uma ferramenta útil no planeamento e na 
gestão do espaço rural. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade, 
Cartografia, Elevado Valor Natural (ENV), 

Monitorização, Paisagens Agrícolas 
 
Supervisores: João Honrado (CIBIO-UP & 
FCUP) e Rob Jongman (Alterra WUR). 
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Modelação da distribuição atual e previsão da 

dinâmica futura de três plantas lenhosas exóticas 

com carácter invasor no Norte de Portugal 
Modelling the current distribution and forecasting the future dynamics of 

three alien invasive woody plants in the North of Portugal 
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As invasões biológicas por espécies 
exóticas são reconhecidas como um dos 
maiores fatores de alteração nos 
ecossistemas a nível mundial, ameaçando 

a biodiversidade nativa. Estas invasões, 
possivelmente intensificadas por 
alterações ambientais, induzem mudanças 
na composição, estrutura e função dos 
ecossistemas, reduzindo a sua 
biodiversidade, promovendo a sua 
homogeneização e conduzindo a uma 

potencial extinção das espécies nativas. 
  
A preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas nativos face aos efeitos das 

invasões biológicas requer estudos 
pormenorizados e medidas detalhadas que 
permitam antecipar impactos e proteger 
as espécies e habitats que podem estar 

em maior risco. Consequentemente, a 
antecipação de futuras invasões e da 
forma como estas espécies exóticas 
invasoras reagem às alterações climáticas 
assume grande importância. Uma possível 
abordagem a este desafio consiste em 
avaliar o potencial de invasão por parte de 

uma espécie numa dada região, não só 
nas condições atuais mas também sob 
cenários de alterações ambientais futuras. 

 
 
 

 
Figura 1. Projeções espaciais da distribuição das três espécies invasoras avaliadas, sob condições 

climáticas atuais (2000) e futuras (2020 e 2080) (à esquerda), e das respetivas dinâmicas nos períodos 
2000-2020 e 2000-2080 (à direita)
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Neste estudo, aplicou-se um método de 

modelação preditiva combinada, utilizando 
modelos lineares generalizados, para 
avaliar o potencial de invasão de três 
espécies de plantas lenhosas (Acacia 
dealbata, Acacia longifolia e Acacia 
melanoxylon) no Norte de Portugal. Os 
objetivos específicos da investigação 

foram: (i) identificar as áreas 
potencialmente mais afetadas pelas 
invasões e simular o impacto das 
alterações climáticas sobre a invasão na 
região; (ii) comparar a distribuição 
potencial das espécies exóticas com a 

distribuição das áreas classificadas na 
região; e (iii) apoiar o desenvolvimento de 
programas de monotorização para detetar 

precocemente novos focos de invasão e o 
seu impacto na biodiversidade e nos 
ecossistemas regionais. 

Os modelos calibrados previram uma 

expansão futura das espécies para o 
interior da região e das áreas 
classificadas, acompanhando um aumento 
geral da área com condições adequadas 
para a sua sobrevivência no contexto 
regional. Os resultados obtidos alertaram 
para a necessidade de estabelecer 

rapidamente programas eficientes de 
controlo e monitorização, cujas 
prioridades regionais poderão ser 
informadas pelas projeções espaciais dos 
modelos. 
 

Supervisores: Doutor João Pradinho 
Honrado (CIBIO-UP & FCUP) e Doutora 
Joana Raquel Vicente (CIBIO-UP) 
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Alterações do uso do solo produzem 
efeitos nos processos hidrológicos de uma 

bacia através de alterações na 
evapotranspiração e no fluxo de água 

superficial e subterrânea na paisagem. Na 
região mediterrânica têm aumentado as 
preocupações devido a previsões de 
redução da precipitação e à ocorrência de 
períodos de seca prolongados, 
potencialmente afectando as comunidades 

humanas e a biodiversidade. Este trabalho 
consistiu na implementação de um modelo 
hidrológico na parte superior da bacia do 
rio Sabor, no nordeste de Portugal, para 
avaliar os impactos de alterações do uso 
do solo em processos hidrológicos, 
nomeadamente no caudal produzido. Esta 

bacia foi escolhida por representar uma 

paisagem de montanha em mudança 
numa região onde os tipos e taxas de 
alteração do uso do solo são conhecidos 
em detalhe nos últimos 50 anos. O SWAT 
(Soil and Water Assessment Tool) foi o 
modelo seleccionado para responder aos 

propósitos do trabalho. A implementação 

do modelo SWAT consistiu na recolha, 
preparação e desenvolvimento de uma 

base de dados com informação 
topográfica, de ocupação e uso do solo, 

meteorológica, dos tipos de solo e das 
práticas de gestão. A validação do modelo 
baseou-se em dados de caudal entre 1973 
e 2008. Os resultados, em médias 
mensais, mostraram que a água produzida 
na bacia depende da cobertura do solo. 

Dos cenários testados, pode-se salientar 
que a substituição de área agrícola por 
área de matos faz aumentar a 
evapotranspiração e diminuir o caudal. Por 
outro lado, foi registado um aumento 
considerável do caudal quando na área as 
áreas de  pastagens passaram a ser 

dominantes. Os cenários com maior área 

agrícola ou de pastagem, foram os que 
apresentaram menor evapotranspiração. 
As respostas das classes de uso do solo 
variam ao logo do ano. 
 
Supervisores: João Azevedo (CIMO/IPB) 

e João Pedro Nunes (CESAM/UA). 

mailto:joao.c66@gmail.com


 Ecologi@ 5: 88-88 (2012) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            88 

 

Recuperação do sistema dunar Guincho-Cresmina 
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Promovido pela Cascais Natura, Agência 
do Ambiente da Câmara Municipal de 

Cascais, e o Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (ICNB), o 
projeto de recuperação do sistema dunar 

Guincho-Cresmina foi desenvolvido sob a 
designação “Rede de Visitação e de 
Interpretação do Parque Natural de 

Sintra-Cascais” no âmbito do domínio 
“Gestão Ativa de Espaços Protegidos e 
Classificados – Aviso 1” do Programa 
Operacional Regional de Lisboa (POR 
Lisboa). 
  
As dunas da Cresmina-Guincho são uma 

pequena parcela do complexo dunar 
Guincho-Oitavos localizado no Parque 
Natural de Sintra-Cascais. Este sistema 
dunar é bastante particular pois a areia 
proveniente das praias do Guincho e da 
Cresmina retorna ao mar mais a Sul 

(entre os Oitavos e a Guia), após migrar 

sobre a plataforma rochosa aplanada do 
Cabo Raso. 
 
A existência de barreiras impermeáveis 
(e.g., estrada do Guincho, restaurante e 
estruturas de apoio) estreitou o corredor 
de transporte de areia acelerando a sua 

dinâmica, passando a deposição de 
sedimentos a efetuar-se numa zona mais 
afastada da linha de costa. Estes fatores 
conjugados com o excessivo pisoteio 
conduziram à degradação do sistema e à 
fragmentação da vegetação que tem um 

papel importante na conservação das 
dunas. 

  
Para a recuperação do cordão dunar e 
estabelecimento do coberto vegetal foram 
desenvolvidas ações de gestão de habitat, 

como limitação do acesso à área de 
intervenção através da colocação de 

vedações, erradicação de espécies 
exóticas invasoras (e.g., Acacia spp., 
Carpobrotus edulis), colocação de 

estruturas biofísicas construídas por varas 
secas de vime (salgueiro) e instaladas nas 
dunas embrionária e primária em faixas 

paralelas entre si com um afastamento 
entre linhas de 9-12 m perpendiculares à 
direção predominante dos ventos, 
plantação de espécies dunares (e.g., 
Ammophila arenaria ssp. australis, Lotus 
creticus) na frente do sistema e na duna 
fixa, onde se erradicaram espécies 

invasoras, arbustos característicos da 
vegetação natural (e.g., Rhamnus 
alaternus, Pistacia lentiscus, Phillyrea 
angustifolia). Foi ainda definido um 
percurso em passadiço sobre-levado de 
madeira com acesso à praia e ligação a 

um núcleo de interpretação que permite 

apoiar a visitação. 
 
Após a conclusão dos trabalhos iniciou-se 
a monitorização da retenção de areia 
pelas paliçadas através da colocação de 
estacas graduadas distribuídas 
uniformemente na área de intervenção, 

tendo-se registado nos primeiros 12 
meses uma deposição de areia de cerca 
de 1,7 m de altura atrás da primeira linha 
de regeneradores dunares. 
 
Financiamento: 50% cofinanciado pelo 

FEDER ao abrigo do POR Lisboa, em 
articulação com o Programa de 

Intervenção Turístico (PIT) 
  
Código da Operação: LISBOA-02-2507-
FEDER-000209
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Com este projecto pretendeu-se 
desenvolver medidas de ordenamento e 
gestão para redução do risco de incêndios 
florestais à escala da paisagem, com base 
na utilização de coberto de azinheira 
(Quercus rotundifolia). Estas medidas 
poderão contribuir de forma decisiva para a 

minimização de incêndios florestais, desta 
forma reduzindo prejuízos directos e 
indirectos sobre bens e serviços dos 
ecossistemas, incluindo os associados à 
biodiversidade, bem como reduzindo 
custos de combate a incêndios.  

 

Foram objectivos específicos deste 
projecto: (1) analisar, descrever e modelar 
a influência dos azinhais no 
comportamento do fogo à escala da 
paisagem; (2) identificar, analisar, 
descrever e modelar os mecanismos de 

controlo do comportamento do fogo pelos 
bosques de azinheira ao nível do bosque e 
da paisagem; (3) construir modelos de 
combustível para o azinhal; (4) simular 
espacialmente o efeito do azinhal na 
propagação do fogo à escala da paisagem; 
e (5) definir regras de ordenamento para 

implementação à escala dos bosques e da 
paisagem com objectivo da redução do 

risco de incêndio 

A questão científica central, da relação 
espacial e funcional entre azinhais, 
formações arbustivas e fogo, não mereceu 
até hoje tratamento adequado na 
literatura. Mesmo a relação entre outros 
tipos de formações vegetais e o fogo e o 
seu efeito no comportamento do fogo, 

encontra-se parcialmente desenvolvida na 
literatura. Os mecanismos através dos 
quais se verifica auto-extinção do fogo na 
zona de contacto de matos com azinhais 
são igualmente desconhecidos. Este 
trabalho não só abordou estas questões 

fundamentais explicitamente como 

contribuiu para a criação de conhecimento 
sobre o comportamento do fogo nestas 
transições, os mecanismos que o podem 
explicar e as abordagens e os métodos que 
podem ser seguidos no seu estudo. O 
trabalho permitiu ainda descrever 

variações da diversidade de herbáceas nas 
transições de azinhal para áreas de matos 
e inferir sobre o efeito da ocorrência de 
fogo na manutenção da diversidade em 
orlas de azinhal. Permitiu, finalmente, 
propor um modelo conceptual da dinâmica 
dos azinhais, da paisagem e da diversidade 

florística em áreas de fogos frequentes do 
nordeste de Portugal. 
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Objetivo 
 
O BIO_SOS é um projeto Europeu GMES, 
financiado no âmbito do 7º Quadro 
Comunitário, que visa desenvolver um 
sistema operacional de modelação 
ecológica adequado à monitorização 

multianual consistente de espaços da Rede 
Natura 2000 e áreas envolventes, de 
acordo com as obrigações da União 
Europeia. Neste projeto são considerados 
diversos tipos de habitats Europeus, 
expostos a pressões antrópicas distintas e 
combinadas, ainda que seja dada particular 

atenção à região Mediterrânica da Europa. 
A floresta tropical húmida do Brasil está 
também incluída, constituindo uma 
referência global para o GEO.  
 
Porquê a ênfase nas áreas 

Mediterrânicas?  
 
O abandono do território em espaços 
marginais é uma tendência comum nas 
áreas Mediterrânicas da UE, resultando na 
perda de complexidade da paisagem e de 
biodiversidade. Por outro lado, o uso 

desmedido de factores de produção nas 
práticas agrícolas conduz frequentemente à 
degradação de habitats agrícolas e 

seminaturais. As novas infraestruturas 
(e.g. estradas e edifícios) facilitam outras 
atividades potencialmente prejudiciais, tais 
como a caça, atividades furtivas de 

colheita/captura, o abate de florestas e os 
incêndios, em áreas anteriormente de 
difícil acesso, promovendo a fragmentação 
de habitats e a diminuição da sua 
qualidade intrínseca.  
 

A monitorização do estado, das tendências 
e das perturbações através de ferramentas 
operacionais e economicamente eficientes 
é importante em toda a Europa, mas é 

particularmente urgente nas áreas 
Mediterrânicas, que tradicionalmente 
carecem de bases de dados referenciais de 
longo termo para avaliar as alterações e as 
tendências dos indicadores de 
biodiversidade. Adicionalmente, as 
mudanças climáticas poderão vir a 

potenciar os efeitos daquelas alterações, 
tornando a monitorização ainda mais 
importante para identificar sinais de alerta 
atempadamente. Acresce ainda o facto de 
alguns tipos de vegetação de elevada 
importância ecológica e atualmente 
ameaçados não corresponderem a nenhum 

habitat da Diretiva 92/43/CEE (“Habitats”). 
 
Que ferramentas estão a ser 
desenvolvidas? 
 
A Detecção Remota pode ser uma 

ferramenta muito útil para monitorizar o 
estado, as alterações e as perturbações 
dos sistemas ecológicos, devido à 
disponibilidade de grande quantidade de 
dados resultantes de missões anteriores, 
atuais e outras planeadas para o futuro. O 
BIO_SOS desenvolverá metodologias 

avançadas no contexto do atual estado da 
arte na Europa, nomeadamente 
procedimentos inovadores, automatizados 

e operacionais baseados em imagens de 
satélite de elevada e muito elevada 
resolução espacial, para a produção de 
mapas de ocupação do solo e de mapas de 

alteração da ocupação do solo.  
 
Os procedimentos serão enquadrados 
numa moldura de modelação ecológica 
para a produção automatizada de mapas 
de habitats e de indicadores de 

biodiversidade, úteis para uma melhor 
compreensão dos impactos das pressões 
induzidas pelo Homem. Contudo, as 
observações de campo continuarão a ser 
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necessárias para obtenção de dados para 

calibração e validação e de informação 
detalhada acerca das espécies e da 
qualidade dos habitats. Os sistemas de 
observação remota e no terreno estarão 
interligados e a sua harmonização será um 
aspecto importante. O sistema proposto 
pelo BIO_SOS poderá facilitar o envio de 

sinais de alerta às autoridades de modo a 

neutralizar perturbações e sinalizar 
atividades ilegais. 
 
Projecto: FP7-SPACE-2010.1 G.A. Nº 
263435 
 
Site: http://www.biosos.wur.nl/UK/ 

  

  

 
  
Figura 1. Esquema geral de organização dos trabalhos de investigação no âmbito do projeto BIO_SOS 
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BIODIV_GNP - Biodiversidade vegetal ameaçada 

Galiza-Norte de Portugal. Conhecer, gerir e envolver 

Biodiversidad vegetal amenazada Galicia-Norte de Portugal. Conocer, 

gestionar e implicar 

 
Projecto 
João Pradinho Honrado 
(responsável pela participação da Universidade do Porto) 
jhonrado@fc.up.pt 

 
Faculdade de Ciências & CIBIO/ICETA, Universidade do Porto 

 

 
Objetivo geral 
 
O objetivo último deste projeto consiste em 
definir as prioridades de conservação e os 

mecanismos de gestão coordenada do 
território transfronteiriço da Galiza e do Norte 
de Portugal, por forma a minimizar os 
impactos e travar a perda de habitats e de 
espécies vegetais ameaçadas e/ou 
endémicas, com a participação dos atores 
relevantes e o suporte de um conhecimento 

científico multidisciplinar. 
 
Objetivos específicos 
 

O projeto possui um conjunto de objetivos 
específicos, relacionados com as diversas 

ações a desenvolver: 
  

 Conhecer a biodiversidade vegetal da 
região transfronteiriça Galiza-Norte 
de Portugal, e como se distribui, 
identificando os elementos florísticos 
que carecem de uma atenção 

prioritária devido ao seu risco de 
extinção; 

 Definir o estatuto taxonómico de 
populações isoladas e ameaçadas que 
possam constituir novas espécies 
endémicas da região, e que 
atualmente carecem desse 

reconhecimento; 
 Criar uma base de dados completa 

sobre a flora ameaçada destes 
territórios, a qual contará com 
atualização permanente incluindo a 
participação dos cidadãos; 

 Publicar um livro vermelho da 
biodiversidade vegetal comum a 
ambos os territórios; 

 Estabelecer uma plataforma 
transfronteiriça estável entre as 
equipas de investigação e a 
administração, criando ferramentas 

de tradução que facilitem a 
comunicação e trocando experiências 

e metodologias, em busca de 
complementaridade; 

 Avaliar a adequação das atuais áreas 
protegidas e classificadas da área 

transfronteiriça face aos objetivos de 
conservação da biodiversidade 
vegetal; 

 Propor uma zonagem do território em 
função da conservação da 
biodiversidade vegetal, procurando 
minimizar os impactos humanos 

diretos ou difusos, com particular 
atenção para os espaços 
transfronteiriços; 

 Gerar uma metodologia de 

modelação preditiva que contribua 
para minimizar os possíveis efeitos da 

mudança climática sobre a 
biodiversidade, e facilitar a sua 
implementação por parte da 
administração na gestão e na 
conservação efetivas 
transfronteiriças; 

 Elaborar propostas e ensaios de 

gestão a implementar pelas 
autoridades competentes em matéria 
de conservação; 

 Criar a Rede Galiza-Norte de Portugal 
de bancos de germoplasma; 

 Por em contacto e envolver de forma 
duradoura os diversos atores sociais 

e económicos relacionados com a 
conservação dos habitats e da 
biodiversidade vegetal do território 
fronteiriço; 

 Criar uma Rede Social envolvida na 
conservação dos habitats e dos 

espaços naturais da área fronteiriça, 
em torno de uma plataforma web 
colaborativa com continuidade após a 
conclusão do projeto. 
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Figura 1. Distribuição documentada do endemismo Veronica micrantha na Península Ibérica (à 
esquerda; dados Anthos, http://www.anthos.es/) e no Norte de Portugal (à direita; dados UP). 

 
 

  

Projecto: 0479_BIODIV_GNP_1_E 
  
Parcerias: 
  
Na Galiza: 

 Universidade de Santiago de 
Compostela (Beneficiário Principal) 

 Fundación CEER 

 Dirección Xeral de Conservación 
da Natureza-Consellería de Medio 
Rural-Xunta de Galicia 

No Norte de Portugal: 

 Universidade do Porto (Faculdade 
de Ciências) 

 Fundação Fernão Magalhães para 

o Desenvolvimento 

.
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Padrões e processos de variação (neutral e 

adaptativa) na zona de hibridação da abelha (Apis 

mellifera iberiensis)da Península Ibérica: uma 

abordagem de genética de populações integrando 

genómica populacional e genética da paisagem 

 
Projecto 
Maria Alice Pinto 
(responsável pelo projecto) 
apinto@ipb.pt 

 
Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança 

 

 
As zonas híbridas (ZH) têm sido descritas 
como laboratórios naturais para estudos 
evolutivos. Neste sentido, a Ibéria pode 
ser considerada como um dos laboratórios 
de topo da Europa e a abelha ibérica (AI) 
como o organismo modelo de topo. Este 
projeto reúne delineamento cuidadoso, 

amostragem meticulosa, avaliação da 
variação do mtDNA, informação nuclear 
haploide, e avaliação da variação nuclear 
ao nível do genoma através da utilização 
de SNPs validados após sequenciação do 

genoma completo da AI. O projeto é uma 

sucessão de análises moleculares de 
elevado throughput comparando 
informação mitocondrial e nuclear 
genómica num contexto espacial e 
temporal. A sucessão de análises está 
desenhada de forma a dissecar dos dados 
as várias forças evolutivas, algumas 

devidas à ação do Homem e outras 
devidas à seleção, dispersão e acaso, as 
quais forjaram a variação temporal e 
espacial que hoje observamos na AI.  
  
As ZH são moldadas por forças evolutivas 
que atuam em todo o genoma e em 

regiões específicas. A separação dos 

efeitos globais dos específicos é 
fundamental porque conduz não só a 
inferências mais robustas da história 
demográfica como também à identificação 
da variação adaptativa. A análise desta 

temática é facilitada pela integração da 
genómica populacional (PG) e genética da 
paisagem (LG). Concretamente, a 
utilização das ferramentas da PG na 
análise de scans genómicos auxilia 1) o 
destrinçar da importância relativa dos 
processos evolutivos que determinam a 

estrutura espacial através da comparação 
das distribuições dos marcadores neutrais 
e marcadores sob seleção, 2) a potencial 

deteção da variação adaptativa através da 
concentração da amostragem ao longo de 
gradientes, e 3) a identificação de 
potenciais causas e consequências da 
variação adaptativa através da 
determinação das variáveis geográficas e 
ambientais correlacionadas com a variação 

genética espacial. O poder desta 
metodologia é ainda maior em organismos 
modelo porque os recursos genómicos 
permitem explorar mais profundamente a 
base molecular da adaptação.  

  

A AI é um modelo desafiador e ao mesmo 
tempo poderoso para se examinar os 
mecanismos evolutivos que sustentam as 
ZH. Estudos prévios sugerem que a Ibéria 
serviu como refúgio durante as últimas 
glaciações e como zona de contacto 
secundário entre duas linhagens 

divergentes de abelhas. Estes eventos 
históricos, associados a processos 
contemporâneos relacionados com a 
atividade apícola, deram lugar a um 
padrão de variação genética de elevada 
complexidade, o qual não foi ainda 
destrinçado. Com a recente publicação do 

genoma da abelha e desenvolvimento de 

marcadores SNP, ferramentas poderosas 
estão agora disponíveis para dissecar a 
importância relativa das forças neutrais e 
adaptativas que moldam a zona híbrida da 
AI. O poder proporcionado por estas 

ferramentas é potenciado nas abelhas 
porque as dificuldades da análise genética 
que requerem dados phased são 
ultrapassadas pela utilização dos machos 
haploides. 
  
Este estudo pretende promover uma 

metodologia integrada à história evolutiva 
da ZI da AI pela análise de scans 
genómicos num contexto de LG e pelo 
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desenvolvimento de múltiplas genealogias 

nucleares. A combinação poderosa de 
ferramentas e de metodologias de ponta 
promete revolucionar o atual 
conhecimento da ZI da AI. Este projeto 
compreende 4 partes: 1) Coleção de 
resolução fina de AI através da 
amostragem de 3 gradientes latitudinais 

na Ibéria, 2) Scans genómicos 
empregando 1536 SNPs, 3) Análise 
empregando ferramentas da PG, da LG e 
os recursos genómicos para identificar, 
representar espacialmente e interpretar os 
padrões de variação neutral e adaptativos, 

e para explorar a base molecular da 
variação adaptativa, e 4) Desenvolvimento 
demúltiplas genealogias nucleares para 5 

loci sob seleção, proporcionando a 
resolução temporal necessária para inferir 
a idade relativa e as relações históricas 
dos alelos e ao mesmo tempo permitirá 

testar modelos históricos mais 
sofisticados.  
  
No final deste projeto, esperamos 1) fazer 
inferência robusta da história demográfica 
da AI, 2) compreender o papel relativo 
das forças neutrais e da seleção na 

diversidade da AI, 3) compreender a base 

molecular da adaptação local da AI. Por 

um lado, as metodologias aqui empregues 
constituirão uma novidade para os 
estudos das abelhas. Por outro lado, a 
análise das abelhas portuguesas irá 
proporcionar os primeiros dados genéticos 
para Portugal continental. Assim, estamos 
certos que iremos proporcionar 

conhecimento único relativamente à 
dinâmica evolutiva da ZI da AI, e 
possivelmente de outros organismos.  
  
Este projeto, financiado pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (PTDC/BIA-

BEC/099640/2008), encontra-se em 
execução a qual é da responsabilidade de 
uma equipa internacional que integra 

investigadores de dois centros de 
investigação portugueses, o Centro de 
Investigação de Montanha do Instituto 
Politécnico de Bragança e o Centro de 

Biologia Molecular e Ambiental da 
Universidade do Minho, uma universidade 
espanhola, a Universidade de Murcia, e 
duas universidades americanas, Texas 
A&M University e Purdue University. 
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