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T Pastoreio em áreas  
de carvalho-negral para 
gestão da vegetação  
e apoio à regeneração

O uso de pastoreio em áreas com regeneração natural  
de bosques carvalho negral (Quercus pyrenaica) está a ser 
avaliado pelo GO SILVPAST como um medida custo-eficiente 
para a regulação da estrutura e composição da vegetação e 
mitigação do risco de incêndio. Pretende-se assim restaurar 
uma componente funcional do ecossistema, repondo os 
processos ecológicos associados à herbivoria. A monitorização 
é uma componente essencial para compreender o uso do 
espaço pelos animais. A integração de dados de monitorização 
remota e dados recolhidos em campo, permite uma avaliação 
dos efeitos do pastoreio em áreas extensas e uma gestão  
mais eficaz da sua acção no ecossistema florestal.
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GO SILVPAST 
Implementação custo-eficiente  
de mosaicos silvo-pastoris  
de carvalho negral

O objetivo deste projeto é ensaiar um 
processo de produção custo-eficiente  
que viabilize a actividade silvo-pastoril  
e garanta a sua sustentabilidade  
a longo-termo, disponibilizando 
metodologias e ferramentas, e ainda 
promover o restauro de bosques de 
carvalho negral e da biodiversidade 
associada.

Mais informação em:  
http://www.unac.pt/index.php/id-i/ 
grupos-operacionais-accao-1-1-pdr2020/ 
silvpast-implementacao-custo-eficiente-de- 
mosaicos-silvo-pastoris-de-carvalho-negral

Gestão de pastoreio  

O pastoreio pode ter impactos negativos no 
ecossistema Fig. 8, pelo que a existência de um 
plano de gestão, o desenvolvimento de ferra-
mentas de monitorização e a definição de indi-
cadores são essenciais. Os planos de gestão 
devem considerar as estratégias e padrões de 
pastoreio adequados aos objectivos de gestão 
e que mitiguem os impactos no ecossistema 
e na biodiversidade. Possíveis estratégias de 
gestão de pastoreio:

• Pastoreio contínuo com baixo  
encabeçamento 

• Pastoreio rotativo 

• Pastoreio sazonal 

• Criação de zonas de exclusão para  
protecção de áreas sensíveis 

• Colocação de protectores individuais  
(em áreas com baixa densidade)

ÁPIS, Companhia Agrícola  
e Pecuária, S.A.

LÍDER DE PROJECTO

PARCEIROS

COLABORAÇÃO

Figura 8. Árvores com casca removida por acção  
de gado bovino



O Carvalho negral 
(Quercus pyrenaica)

O carvalho-negral tem em Portugal e Espa-
nha 95% da sua área de distribuição natural, 
estando a restante localizada em França e em 
Marrocos. Em Portugal é frequente no interior 
Norte, ocupando áreas de transição entre o 
clima temperado sub-húmido e o semi-árido 
mediterrâneo.

Os bosques de carvalho negral são ecossis-
temas de elevada importância paisagística e 
importância ecológica, sendo considerados 
um habitat de interesse comunitário listado  
na Diretiva Habitats. 

O uso histórico da paisagem e os fogos fre-
quentes conduziram à fragmentação destes 
habitats, assim como à redução ou substitui-
ção das comunidades originais, por comunida-
des arbustivas mais resilientes aos impactos. 

Característicos de áreas com baixa aptidão 
produtiva, o abandono da actividade agrícola 
tem favorecido os processos de regeneração 
natural Fig. 1. No entanto, a capacidade de 
rebentamento a partir da raiz deste carvalho, 
associada à expansão de matos pode levar 
ao aumento do risco de incêndio por falta de 
regulação da vegetação, o que constitui um 
desafio para a gestão da paisagem e para a 
sustentabilidade económica dessas regiões.

Figura 1. Carvalhal em regeneração.

Figura 2. Benefícios (verde) e impactos (cinzento) potenciais do pastoreio extensivo na biodiversidade e ecossistemas.  
Fonte: Adaptado de Teillard et al. 2016.

Pastoreio para  
gestão da vegetação

Os grandes herbívoros têm um papel funcional 
chave na estrutura, funcionamento e composi-
ção dos ecossistemas por via da sua presença 
e comportamento, incluindo consumo e piso-
teio de vegetação, retorno de nutrientes ao 
solo pelas excreções, e dispersão de semen-
tes. A redução da actividade agrícola, em 
particular do pastoreio extensivo, e a ausência 
ou baixa densidade de herbívoros selvagens, 
contribuem para a acumulação não regulada 
de vegetação, aumentando o risco de incên-
dio. Este cenário é ainda agravado pelo risco 
crescente de períodos de seca devido às 
alterações climáticas. A gestão controlada do 
pastoreio por grandes herbívoros domésticos 
em áreas com regeneração natural permite: 

• Reduzir a dependência de meios  
mecanizados para controlo de matos 

• Aumentar a diversidade de habitats  
para fauna e flora 

• Dispersar sementes e fomentar  
diversidade florística 

• Repor nutrientes no solo 

• Reduzir o risco de incêndio, mantendo 
descontinuidades verticais e horizontais 
na distribuição da vegetação, permitindo 
a evolução da regeneração natural, com 
desenvolvimento do arvoredo e substitui-
ção dos matos heliófilos (mais inflamáveis) 
por espécies mais características do subco-
berto florestal

Por outro lado, uma gestão inadequada do 
pastoreio pode resultar em impactos negati-
vos. É necessário assegurar uma monitoriza-
ção eficiente que permita optimizar os  
benefícios e mitigar os impactos Fig.2.

Monitorização  
do pastoreio

• A localização e as deslocações dos animais 
podem ser monitorizadas em tempo  
real e a posteriori com recurso a coleiras 
com sistema GPS Fig.3. 

• O efeito do pastoreio na criação e manu-
tenção de descontinuidades no coberto 
vegetal pode ser avaliado por meio de 
dados de monitorização remota (imagens 
de satélite e de drone, para uma maior 
resolução espacial) e por monitorização  
no terreno em parcelas permanentes. 

• O consumo de biomassa pode ser aferido 
pelo uso de gaiolas de exclusão de  
pastoreio e estimado por meio de dados  
de monitorização remota Fig.4. 

• Os efeitos no solo e na biodiversidade 
podem ser avaliados por meio de análises 
de solo e monitorização de flora e fauna 
em parcelas permanentes Fig.5.

Figura 3.  
Vaca com coleira GPS.

Figura 4.  
Monitorização  
de biomassa  
consumida  
com gaiolas  
de exclusão.

Figura 5.  
Monitorização  
de uso do espaço 
por herbívoros 
domésticos e  
selvagens com 
câmaras de 
armadilhagem 
fotográfica.

Figura 6.  
Pontos de 
localização 
recolhidos com 
coleiras GPS e 
mapa de uso do 
espaço (áreas 
com menor 
probabilidade de 
presença a azul, 
áreas com maior 
probabilidade  
a vermelho).

Os dados das coleiras GPS são uma ferramenta 
útil para localizar os animais e monitorizar o 
uso do espaço Fig.6. A aplicação destes dados 
em modelos espaciais permite identificar os 
factores com maior influência nos padrões de 
uso do espaço e mapear as áreas com maior  
ou menor probabilidade (e intensidade) de 
uso. Os resultados da primeira fase de moni-
torização, com gado bovino, sugerem que as 
deslocações dos animais no carvalhal foram 
limitadas pela distância aos pontos de água 
(localizados na pastagem, a sul da parcela)  
e que os animais apresentam uma preferência 
por áreas mais abertas, evitando zonas  
de vegetação mais complexa. Os resultados 
mostraram ainda a preferência por zonas 
menos declivosas, e o uso dos caminhos  
para as deslocações dentro da parcela.
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• Os dados da monitorização recolhidos no 
carvalhal apresentado na Fig. 6 e numa área 
limítrofe sem pastoreio, sugerem alterações 
à estrutura e composição da vegetação, 
dois anos após a introdução de bovinos  
em regime de pastoreio livre, em que  
os animais circulam livremente entre as  
pastagens e o bosque Fig.7.

Figura 7. Perfil vertical da estrutura da vegetação na área 
controlo (sem pastoreio) e na área de intervenção, dois 
anos após a entrada dos animais. As diferenças observadas 
e descritas na tabela estão associadas ao pastoreio.

EFEITOS POTENCIAIS DO PASTOREIO EXTENSIVO

Alterações nos habitats Alterações climáticas Outros efeitos

   Efeitos locais:

• Restauro e manutenção de habitats

• Degradação ou destruição de habitats

   Efeitos na paisagem:

• Conectividade por mobilidade dos animais

• Fragmentação de habitats naturais

• Sequestro de carbono

• Emissão de gases de efeito estufa

• Aumento da capacidade de adaptação

• Degradação da capacidade de adaptação

• Reciclagem de nutrientes

• Poluição por excesso de nutrientes

• Controlo de espécies invasoras

• Disseminação de espécies invasoras

• Raças tradicionais e diversidade genética

• Competição com herbívoros selvagens

PARCELA SEM PASTOREIOClasse  
de Altura

Proporção cumulativa de cobertura do solo
0 0,4 0,8 1.2 1.6

> 4m

2 – 4m

1.3 – 2m

0.5 – 1.3m

0,25 – 0.5m

0 – 0.25m

PARCELA COM PASTOREIO

Proporção cumulativa de cobertura do solo
0 0,4 0,8 1.2 1.6

Classe  
de Altura

 Solo nú        Gramíneas        Outras Herbáceas        Arbustos        Árvores

> 4m

2 – 4m

1.3 – 2m

0.5 – 1.3m

0,25 – 0.5m

0 – 0.25m

PARCELA COM PASTOREIO PARCELA SEM PASTOREIO

Simplificação da estrutura  
vertical da vegetação

Redução da biomassa  
lenhosa nos estratos  
inferiores a 2 metros  
por desbaste de ramos 
baixos e redução da 
cobertura arbustiva

Redução da cobertura  
por gramíneas altas e 
aumento de cobertura  
por herbáceas nos  
estratos junto ao solo

Manutenção a  
densificação da estrutura 
vertical da vegetação

Manutenção/aumento  
de biomassa lenhosa  
nos estratos inferiores a  
2 metros, com aumento 
da cobertura arbustiva

Aumento da cobertura  
por gramíneas altas


