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Introdução
Este relatório apresenta os resultados finais obtidos ao longo de vários
meses de trabalho, no âmbito do protocolo assinado entre a Câmara Municipal de
Arganil e o NICIF – Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
O documento vem, desta forma, expor conclusões relativas ao trabalho
apresentado no relatório de progresso, entregue anteriormente, através da
sistematização da informação obtida, principalmente a resultante do trabalho de
campo efectuado. Assim, são apresentados os resultados da inventariação da
estrutura dos socalcos, estado de conservação, fisionomia vegetal, uso e culturas
agrícolas, dentro das áreas-amostra.
Relativamente às parcelas experimentais, são descritos os dados recolhidos
de forma sistemática, na estação meteorológica instalada no Piódão, bem como
valores de escorrência e de erosão, recolhidos nas parcelas de erosão.
O tema em estudo evidenciou ainda a necessidade de se apresentar um
capítulo dedicado aos riscos naturais observados em campos de socalcos. De
entre estes, destacou-se o risco dendrocaustológico, visto ser, presentemente, o
mais representativo e onde os socalcos podem assumir um papel preponderante
na sua prevenção. Para o efeito, foram vectorizadas e georeferenciadas, as áreas
ardidas entre 1975 e 1989, a partir dos levantamentos efectuados no campo
pelos técnicos da antiga Circunscrição Florestal de Coimbra, sobre as Cartas
Militares do Exército. Para os restantes anos, de 1990 a 2005, utilizou-se a
cartografia digital, disponibilizada pela Direcção Geral dos Recursos Florestais,
pronta a usar em ambiente SIG. Posteriormente, efectuou-se uma operação de
álgebra cartográfica, com a sobreposição de toda a área ardida em cada um dos
anos. No final, obteve-se um mapa do tipo grid, com um tamanho de pixel de 50
m, ao qual estava associado o número de vezes que tinha ardido, determinandose assim um mapa de reincidência.
Embora, a escala de análise dos parâmetros constantes nos mapas das
bacias hidrográficas das ribeiras de Piódão e Pomares tivesse sido efectuada na
escala de 1/25 000, respondendo ao ponto 3 – B do supracitado protocolo, essa
escala foi reduzida na apresentação por forma a caber numa folha A 4.
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Este trabalho apresenta também uma série de perspectivas de futuro, no
âmbito da preservação das paisagens de socalcos do município, sendo este tema
um dos mais relevantes em termos de aplicações reais no território. Apesar de se
indicarem apenas sugestões, são pontos de partida para uma série de medidas
concretas que poderão vir a ser aplicadas.
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1. Caracterização dos campos em socalcos
1.1.

Estrutura dos campos em socalcos

1.1.1 Disposição estrutural dos campos em socalcos
Para o estudo da estrutura dos campos em socalcos considerou-se toda
uma série de elementos construtivos dos socalcos e do património adjacente. A
inventariação deste património permitiu, numa primeira fase, a delimitação dos
tipos de disposição estrutural dos muros. Na metodologia adoptada foram
considerados vários tipos, seguindo um critério de orientação dos muros dos
socalcos em relação à disposição das vertentes e às linhas de água. Assim
definiram-se as seguintes estruturas:
• Paralela contínua: os muros dispõem-se em linhas paralelas de forma
contínua, que varia, habitualmente, em função da morfologia do terreno, e
das necessidades de artificialização (fot. 1).
• Paralela descontínua: os muros dispõem-se de forma paralela. No entanto,
existe uma ruptura que serve de ligação ao socalco adjacente, funcionando
como rampa. É um sistema que facilita a comunicação entre os patamares,
sem necessidade de construção de outras estruturas de acesso (escadarias,
por exemplo).
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Fot. 1 - Estrutura paralela contínua (Piódão).

• Paralela de “fundo de vale”: os muros dispõem-se de forma paralela à ribeira,
aproveitando as áreas mais planas e próximas da linha de água. Por norma,
esta disposição apresenta poucos patamares, já que aparecem em áreas de
muito difícil acesso, com declives elevadíssimos.
• Concêntrica côncava: normalmente surge para aproveitamento das cabeceiras
de pequenas ribeiras, permitindo uma clara adaptação às condições do
terreno. Além disso, constitui um óptimo aproveitamento do espaço para uso
agrícola, devido à fertilidade do solo (fot. 2).
• Ortogonal: os socalcos desenvolvem-se no fundo do vale, perpendicularmente
às vertentes (fot. 3).

Fot. 2 - Estrutura concêntrica côncava
(Piódão).
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Fot. 3 - Estrutura ortogonal (Porto Silvado).
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A partir da inventariação realizada nas áreas-amostra, uma por bacia
hidrográfica, foi possível determinar os tipos de estruturas existentes em cada
uma delas. Assim, na área-amostra do Porto Silvado, na bacia hidrográfica da
ribeira de Pomares, encontram-se os três tipos de disposição paralela, mas a
paralela contínua é a disposição mais comum, seguida pela descontínua. Os
muros dos socalcos não exibem um traçado rectilíneo, apresentando-se, pelo
contrário, algo irregulares, resultado da morfologia do terreno. Verificou-se
também a presença da disposição concêntrica convexa. Esta área-amostra foi a
única onde se observou a disposição ortogonal.
No Piódão, a disposição que mais se evidencia é a paralela contínua, mas
são também vulgares as paralelas descontínua e de “fundo de vale”. Os muros
paralelos assumem formas rectilíneas e circulares, conforme a adaptação à
morfologia do terreno e às linhas de água. A disposição concêntrica côncava
pode ser encontrada em alguns casos ao longo desta área-amostra.
1.1.2 Tipo de aparelhamento
O tipo de aparelhamento da pedra constituinte dos muros foi também alvo de
estudo e adoptou as seguintes designações:
• Sem aparelhamento ou irregular: neste tipo de construção não se nota que a
pedra tenha sido talhada, sendo colocada de forma rude e pouco cuidada
(fot. 4).
• Com pouco aparelhamento ou entrecruzado: a sua construção evidencia
algum cuidado no corte e escolha da pedra, mas o resultado final é, ainda,
um muro muito irregular (fot. 5).
• Com algum aparelhamento: as pedras que constituem os muros estão mais
trabalhadas, encaixando umas nas outras com bastante precisão, mas
deixando alguns interstícios entre os blocos constituintes.
Na área-amostra de Porto Silvado, constatou-se a presença de muros sem
aparelhamento, com pouco aparelhamento e com algum aparelhamento. No
Piódão são habituais os muros com pouco aparelhamento e muros com algum
aparelhamento.
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Fot. 4 – Muro sem aparelhamento
(Porto Silvado).

Fot. 5 - Muros com pouco aparelhamento
(Piódão).

1.1.3 Remate dos muros
O tipo de remate superior do muro, foi outra das componentes de
observação tendo-se registado os seguintes tipos:

• Remate nivelado: o fecho do muro é feito de forma nivelada, através de blocos
mais ou menos rectangulares, dispostos longitudinalmente, não criando
desnível entre o solo e a terminação do muro (fot. 6).
• Remate sobrelevado: o fecho do muro é feito de forma irregular com pedras
pouco aparelhadas, acima do nível do solo. Resulta da necessidade de
elevar mais a berma do muro para evitar a perda de solo.
• Remate sobrelevado com laje oblíqua: o fecho do muro é feito com uma laje
em forma de lâmina, inserida de forma oblíqua, formando uma pequena
rampa que impede os sedimentos de serem transportados para o patamar
inferior (fot. 7).
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Fot. 6 - Muros com remate nivelado
(Piódão).

Fot. 7 - Muros com remate sobrelevado
com laje oblíqua (Porto Silvado).

O que se verifica é que, enquanto que na bacia hidrográfica da ribeira de
Pomares, mais propriamente na área-amostra de Porto Silvado, existem os três
tipos de remate de muros antes definidos, na do Piódão encontramos apenas
muros com remate nivelado e sobrelevado.
1.1.4 Acesso aos socalcos
Os acessos entre os socalcos fazem-se a partir de escadarias ou rampas.
As escadarias são as estruturas mais vulgares e foram estabelecidos vários tipos:
• Paralela de laje simétrica: a escadaria é paralela ao muro e as lajes que
servem de degrau são todas do mesmo tamanho, dando uma grande
sensação de simetria, oferecendo uma visão muito aprazível de espaço
organizado. Salienta-se outro pormenor, que é o do aproveitamento das
mudanças de direcção do muro para a instalar (fot. 8).
• Paralela de laje destacada: a escadaria é paralela ao muro, mas o degrau é
feito com lajes relativamente estreitas, destacadas do muro, suspensas (fot. 9).
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• Embutida: a escada encontra-se totalmente inserida dentro do muro, sendo
perpendicular ao mesmo.

Fot. 8 - Escadaria paralela de laje simétrica
(Porto Silvado).

Fot. 9 - Escadaria paralela de
laje destacada (Piódão).

As rampas apresentam-se normalmente a fazer a ligação entre os socalcos,
na parte terminal dos muros. Embora presentes nas duas áreas-amostra, são
relativamente raras e observam-se normalmente em áreas de menor declive e
patamares com maior extensão, permitindo um maior aproveitamento agrícola do
espaço.
O confronto com o terreno levou-nos a inventariar as escadarias presentes
nas áreas-amostra que representam as bacias hidrográficas em questão. Assim,
quer em Porto Silvado quer no Piódão, temos escadarias paralelas de laje
simétrica, paralelas de laje destacada e embutidas. Verificam-se também em
alguns locais de Porto Silvado rampas de acesso entre os socalcos, embora não
sendo comuns, dado o declive acentuado das vertentes.
1.1.5 Sistemas de captação, armazenamento e transporte de água
Os sistemas de aproveitamento de água destinados à rega são estruturas
confinantes com os socalcos e contam-se:
• Fonte: nascente de água que contribui para o aproveitamento das
potencialidades locais e para o abastecimento das populações, para uso
doméstico ou agrícola. Normalmente é construída em pedra do local.
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• Mina de água: estrutura muito frequente construída no interior do subsolo,
normalmente com início num muro dos socalcos onde se faz o
armazenamento da água para rega
• Tanque: pequeno reservatório de água, normalmente associado a uma
nascente, onde têm início as levadas. Quando se encontra perto de
habitações, normalmente apresenta uma pedra de granito, uma laje de xisto
e, mais recentemente, uma placa de cimento para lavar roupa.
• Açude: construção de pedra e/ou madeira para represar a água dos rios, a fim
de ser usada na produção de força motriz (moagem de cereal e azeitona),
na agricultura (rega) e no lazer (piscinas ”naturais”).
• Levada perene: estrutura feita a partir de um alinhamento paralelo de pedras
de forma a levar a água de um local para outro. Normalmente as levadas
estão associadas à rega dos patamares e ao antigo fornecimento de água às
populações (fot. 10).
A área-amostra de Porto Silvado não é muito rica nestas estruturas, sendo
apenas habituais as minas de água e os açudes. Encontra-se um açude muito
peculiar, que na parte final foi canalizado para uma mina, com a finalidade de
direccionar a água para outro local ou para outras utilizações.
No Piódão, além destes dois elementos encontramos fontes, tanques e
levadas perenes. Nesta área existe uma levada perene de grande extensão que
se prolonga ao longo de alguns quilómetros, suportada por pequenos pilares mais
recentes, colocados após obras de beneficiação que alteraram a sua construção
inicial de pedra local para cimento.

Fot. 10 – Levada perene danificada (Piódão).
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1.1.6 Aproveitamento da água como força motriz
Nestas áreas em que o predomínio foi, desde sempre, a actividade primária,
os principais sistemas de aproveitamento da força motriz da água por nós
catalogados foram os moinhos e os lagares de azeite.
• Moínho: estrutura de uso antigo edificado em pedra que permite a trituração e
moagem de cereais, a partir de engenhos próprios para o efeito.
• Lagar de Azeite: edifício construído em pedra, de dimensões um pouco
maiores, dado que são unidades fabris e contêm no seu interior todos os
engenhos necessários ao fabrico do azeite. Construídos sempre na margem
das ribeiras, para delas retirar a energia necessária à laboração da pequena
unidade fabril.
Nas áreas-amostra apenas foram inventariados diversos moinhos, que
desempenharam desde sempre um papel crucial na vida destas populações
serranas. Eram de tal modo importantes que, a título de exemplo, à ribeira de
Sobral, afluente da ribeira de Pomares, dirigiam-se durante o verão, pessoas de
várias aldeias serranas para proceder á moagem de cereais, pois esta conseguia
manter durante todo o ano um caudal significativo que movia os moinhos.
Encontramos um lagar de azeite em Foz de Égua, na bacia hidrográfica da ribeira
do Piódão.

1.1.7 Regularização torrencial
No que respeita, a sistemas hidráulicos
para regularização da escorrência registou-se
apenas

uma

espécie

de

açude

que

estrutura

que

designamos por:
• Travessão/

barragem:

contribuiu ao longo dos tempos para
controlar o escoamento em períodos de
chuvas, obrigando à deposição de carga
sólida. É construído perpendicularmente
ao talvegue e, em determinados casos, a
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Fot. 11 - Travessão/barragem
(Porto Silvado)
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água retida na parte superficial é desviada/ aproveitada para os socalcos,
por meio de levadas (fot. 11). Esta estrutura foi identificada nas duas áreasamostra.

1.1.8 Equipamentos turísticos
Ao longo dos tempos as estruturas hidráulicas permitiram o desenvolvimento
de outros equipamentos e de outras actividades, nomeadamente, as piscinas
naturais.
• Praia Fluvial e Piscina natural:
aproveitamento da morfologia
do

terreno

para

represar

água, através de pequenos
diques

construídos

em

madeira, criando um pequeno
lago

que

as

pessoas

aproveitam para se refrescar
no tórridos dias de verão.
Existem várias nos principais
rios confinantes com a área
estudada.

Destaca-se

Fot. 12 - Piscina “natural” (Piódão).

a

piscina natural na área-amostra do Piódão (fot. 12).
• Parques de Campismo: Local estabelecido normalmente na margem das
ribeiras e rios, tirando partido da beleza natural e da frescura que este tipo
de paisagem proporciona. Salienta-se a presença de um parque de
campismo na vila de Arganil.
1.1.9 Outro património edificado
No que respeita o património edificado, associado aos socalcos, é vasto,
sendo de destacar os seguintes tipos:
• Casa: edifício, normalmente com dois pisos, em que o inferior serve de loja,
para armazenar os variados produtos resultantes das práticas agrícolas e o
piso superior para habitação. O telhado, em áreas de xisto é feito com lajes
Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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de lousa, com alguns calhaus de maiores dimensões, para evitar que o
telhado se danifique com o vento.
• Palheira: é um pequeno edifício, construído em pedra, normalmente sem
divisões interiores, que na parte superior permite acondicionar palha, daí o
nome, que servirá de alimentação aos animais (cabras e ovelhas) nos dias
invernosos, e na parte inferior (curral), serve para dar guarida aos animais e
produzir estrume, resultante das sucessivas camas dos animais, feitas
diariamente com mato. O telhado, em áreas de xisto é da mesma forma,
feito com lajes de lousa, com alguns calhaus de maiores dimensões, para
evitar que o telhado se danifique com o vento (fot. 13).
• Ponte: pequena estrutura semicircular de pedra, normalmente associada às
pequenas ribeiras. A sua construção, normalmente apresenta pedras
dispostas ao alto em forma de paralelepípedos rectangulares (fot. 14).

Fot. 13 - Palheira e curral (Piódão).

Fot. 14 - Ponte (Piódão).

Foram, ainda, considerados, outros elementos construtivos, tais como:
• Saliência: verifica-se quando o muro é construído aproveitando a rocha mãe ou
utilizando um grande bloco.
• Suporte para vinha: pilar colocado ao alto (de madeira de castanho ou
ardósia), onde se passa um arame ou algo que sirva posteriormente de
suporte às parreiras, criando a denominada vinha em corrimão ou em
arjoado (fot. 15). Estes tutores podem encontrar-se inseridos nas partes
mais altas dos muros (travessas), criando uma vinha em latada.
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• Muros de separação de propriedade: muro de cerca de 1,5m, construído
perpendicularmente aos muros dos socalcos, que separa a propriedade e
permite ao agricultor deixar os animais seguros nesse espaço (fot. 16).
Todas estas estruturas são indispensáveis a qualquer aglomerado
populacional que tenha vivido nos últimos séculos da actividade agrícola, e
surgem frequentemente nas duas áreas-amostra.

Fot. 16 - Muro de separação de propriedade
(Porto Silvado).

1.1.10 Cartografia
Para a cartografia da estrutura dos socalcos determinaram-se algumas
variáveis que os constituem, como a área por eles ocupada, os muros de suporte,
as minas de água, as levadas e os desmoronamentos. Assim, apresentam-se os
elementos mais representativos das áreas de pormenor do Porto Silvado e do
Piódão. Além disso, localizam-se as parcelas de erosão e a estação
meteorológica que se encontram nos campos experimentais.
Na área-amostra do Porto Silvado destaca-se a grande quantidade de muros
cartografados, justificada pelo declive das vertentes que levou a que o espaço
entre os muros fosse reduzido (fig. 1).
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Fig. 1 - Estrutura dos socalcos na área-amostra do Porto Silvado.

Os desmoronamentos são potenciados pelos fortes declives e acentua-se o
mau estado da área, que se viu afectada pelo grande incêndio de 2005.
No que diz respeito á área-amostra do Piódão, nomeadamente no que
concerne à conservação dos muros, as observações mostram que esta tem vindo
a sofrer igualmente da degradação que se verifica em grande parte da área de
estudo. No entanto, comparativamente com o Porto Silvado, o panorama é-lhe
mais favorável.
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A vontade humana tem levado a que se façam alguns esforços no sentido
de recuperar a área, até pelo prestígio que esta aldeia tem a nível histórico e
patrimonial.
Contudo, o flagelo dos incêndios assolou igualmente o Piódão no ano
transacto. A área ardida de socalcos é significativa e o seu uso vê-se
comprometido se não houver um esforço conjunto com vista à sua recuperação.
Os desmoronamentos começam, também eles, a verificar-se com frequência (fig. 2).

Fig. 2 - Estrutura dos socalcos na área-amostra do Piódão.
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1.2. Estado de conservação
O estado de conservação dos socalcos encontra-se determinado por dois
aspectos fundamentais, nomeadamente, o seu uso ou abandono e, neste caso, a
duração do período desse abandono.
A definição desta variável foi realizada com um grau de pormenor mais
elevado nas áreas-amostra, previamente definidas (fig.s 3 e 4). A observação
permitiu-nos verificar que o bom estado de conservação se concentra
principalmente nas imediações dos aglomerados populacionais, tanto do Piódão
como do Porto Silvado. Do trabalho de campo efectuado, fica a noção de que
esta aparente boa conservação dos socalcos é muito transitória, já que o
contínuo abandono a que estes campos estão entregues, prejudica a médio e
longo prazo o seu estado de conservação (fig.s 5 e 6).

Fig. 3 - Estado de conservação dos socalcos na área-amostra do Piódão.
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Fig. 4 - Estado de conservação dos socalcos na área-amostra de Porto Silvado.

Foram ainda consideradas, de forma analítica, as relações entre o estado
de conservação e os desmoronamentos, declives e fisionomia vegetal.
A área ocupada por socalcos, nas duas áreas de pormenor, perfaz um
total de cerca de 260 000 m2. As diferentes características físicas e humanas
de cada uma delas determinam o seu estado de conservação. Em termos
totais, ainda é o bom estado de conservação que predomina, com 58% do
total. O mau estado de conservação detém 34%, representando, ainda assim,
80 000 m2. As áreas de socalcos destruídas representam a menor fatia, com
8%.
Os valores apresentados mostram um claro predomínio do bom estado de
conservação, principalmente na área de pormenor do Piódão.
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Fig. 5 - Estado de conservação da área de socalcos da bacia hidrográfica da ribeira do Piódão
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Fig. 6 - Estado de conservação da área de socalcos da bacia hidrográfica da ribeira de Pomares
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Este facto relaciona-se, em parte, com a prévia escolha da localização das
áreas-amostra, que se encontram nas proximidades dos povoados, aspecto
preponderante na determinação desta variável.
De um modo geral, foi a área-amostra do Piódão aquela que mais contribuiu
para o elevado valor do bom estado de conservação, sendo, simultaneamente, a
área que detém mais população a trabalhar na agricultura. Porto Silvado
apresenta a maior percentagem de mau estado de conservação e destruído (fig. 7).
Total da área
8%

34%

58%
50%

40%

30%

Bom estado

Mau estado

Destruído

20%

10%

0%

Piódão
Bom estado

Porto Silvado
Mau estado

Destruído

Fig. 7 - Estado de conservação dos socalcos nas áreas-amostra, em percentagem.

Outra variável essencial para a determinação do estado de conservação são
os desmoronamentos dos muros de suporte. No total das áreas de pormenor
estudadas, foram registados 87 muros caídos. Apesar do desmoronamento ser
um forte indicador de mau estado de conservação, o trabalho de campo
efectuado permitiu observar que existem áreas em bom estado, e mesmo
produtivas, que também apresentam desmoronamentos (fot. 17).
Em termos gerais, 75% dos desmoronamentos registados são coincidentes
com áreas em mau estado de conservação ou áreas destruídas, e os restantes
25% encontram-se com socalcos em bom estado de conservação, representando,
ainda assim, um quarto do total (fig. 8). Este último valor pode justificar-se com a
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falta de capacidade activa dos idosos habitantes destas áreas reconstruírem os
muros, já que pensam ser a última vez que aquele cômbaro será cultivado.
Assim, os desmoronamentos em
socalcos

com

conservação

mau

estado

de

ocorrem

na

sua

totalidade na área-amostra do Porto
Silvado. Pelo contrário no Piódão, os
cerca de 25%, de desmoronamentos
ocorreram

em

socalcos

em

bom

estado de conservação.
Fot. 17 - Desmoronamento em área em bom
estado e produtiva (Porto Silvado).

Total de desmoronamentos

Desmoronamentos em
bom estado

25%

Desmoronamentos em
mau estado e
destruído

75%

Área-amostra
Áreas de Pormenor
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Piódão

Porto Silvado

Fig. 8 - Desmoronamentos nas áreas-amostra, por estado de conservação e em percentagem

Outra variável muito importante na análise do estado de conservação é o
declive das vertentes, já que, muitas vezes determina, a acessibilidade a certos
locais, favorecendo ou não a conservação dos campos em socalcos. Uma área
com grande declive será sempre uma área com maior erodibilidade do que as de
declives suaves. Além disso, estas áreas, quando associadas ao abandono, a
ocupações vegetais constituídas por formações arbustivas e arbóreas e,
consequentemente, sujeitas a incêndios florestais, conduzem à progressiva
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degradação da paisagem de socalcos, tanto mais que as vertentes tendem
sempre a retomar o seu perfil inicial, originando movimentos em massa que se
podem traduzir num considerável aumento do risco de erosão.
A maior percentagem de socalcos, independentemente do seu estado de
conservação, encontra-se em vertentes com declives superiores a 20 %. Destacase igualmente o contraste entre as duas áreas-amostra, principalmente na classe
de declive 20% - 50%. Nesta classe, o Piódão apresenta uma maior percentagem
de área com socalcos em bom estado de conservação, enquanto que Porto Silvado
apresenta igual percentagem mas em áreas de socalcos destruídas (fig. 9).
Piódão

Porto Silvado

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

<10%

20%

20%

0%

0%
<10%
Bom estado

10% - 20%
Mau estado

20% - 50%

10% - 20%

>50%

Destruído

20% - 50%

>50%
(Classes de declive)

(Classes de declive)

Bom estado

Mau estado

Destruído

Fig. 9 – Estado de conservação nas áreas-amostra, mediante a classe de declive, em
percentagem.

Tal como já foi referido, a ocupação vegetal detém igualmente uma
importância fulcral no estado de conservação dos socalcos, devido à sua relação
directa com os incêndios florestais. Assim, as formações vegetais que se
encontram nos campos de socalcos são vitais para a determinação do estado de
conservação, após o seu abandono.
Na área-amostra do Piódão (fig. 10), as formações vegetais não se
encontram uniformemente distribuídas por estado de conservação. O bom estado
de conservação apresenta 52% em formações arbóreas, devido essencialmente à
presença de olivais (Olea europea) e árvores de fruto como a macieira (Malus sp.)
e Cerejeira (Prunus sp.). Os 45% de formações herbáceas devem-se à presença
de uma série de hortas que ainda estão muito bem preservadas pelas pessoas
que habitam no Piódão. As formações arbustivas não têm grande significado.
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O mau estado de conservação apresenta uma distribuição quase equitativa
entre as formações arbóreas e herbáceas, não deixando de se referir que são as
formações herbáceas que representam a maior fatia, encontrando-se este facto
relacionado com o pastoreio de gado, essencialmente caprino, que se pratica nos
patamares que se encontram sem uso agrícola determinado.
Os 93% de formações arbóreas na classe destruído, justificam-se pelo facto
do abandono desses patamares ser muito antigo, permitindo a ocupação dessa
área de socalcos pela floresta.
Bom estado

Mau estado

Destruído

3%
52%
54%
45%

93%

46%

Formações arbóreas

7%

Formações arbustivas

Formações herbáceas

Fig. 10 - Fisionomia vegetal por estado de conservação na área-amostra do Piódão, em
percentagem.

A área-amostra do Porto Silvado, mais uma vez, contrasta com a do Piódão,
já que o bom estado de conservação apresenta 88% em formações herbáceas,
deixando 11% e 1% para o mau estado e para o destruído, respectivamente (fig. 11).

Bom estado

Mau estado

Destruído

11%

18%

88%
43%

1%
46%

63%

19%

11%

Formações arbóreas

Formações arbustivas

Formações herbáceas

Fig. 11 - Fisionomia vegetal por estado de conservação na área-amostra do Porto Silvado,
em percentagem.
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O mau estado de conservação divide-se essencialmente pelas formações
arbóreas e herbáceas, sendo o abandono e os incêndios florestais as suas
principais causas.
O destruído apresenta um claro predomínio das formações arbóreas, com
63%, sendo uma ocupação essencialmente de pinheiro bravo (Pinus pinaster) e,
mais ocasionalmente, de eucalipto (Eucaliptus globulus). As formações arbustivas
e herbáceas distribuem-se equitativamente nas áreas destruídas.
O estado de conservação destas áreas encontra-se, assim, totalmente
dependente do investimento que se fizer nos campos de socalcos, tanto ao nível
do seu uso agrícola, como no aproveitamento paisagístico que estas estruturas
proporcionam. O avanço da floresta com o consequente aumento do risco de
incêndio e a crescente degradação dos muros de suporte, conjugados com o
desaparecimento das populações serranas, fazem prever que o estado de
conservação seja uma variável que a médio e longo prazo sofrerá fortes
alterações, vindo a prevalecer as áreas em mau estado e destruídas.
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1.3 Uso agrícola
A intensidade do uso do solo e a longa duração do sistema agrário
tradicional configuraram um espaço rural dominado por elementos que são o
resultado de uma intensa acção antrópica. A paisagem de socalcos não é mais
do que uma paisagem agrária que o Homem transformou, para daí obter um
maior e melhor aproveitamento agrícola. Os socalcos surgem, então, como uma
forma de adaptação aos acentuados declives das vertentes, convertendo-as em
espaços aptos para o cultivo agrícola (fot.s 18 e 19).

B
Fot.18 - Patamares agrícolas no Piódão

Fot.19 - Patamares agrícolas em Porto Silvado

Estas estruturas agrárias desempenham, assim, um papel decisivo na
configuração da paisagem rural, sendo componentes que mostram perfeitamente
as interacções do homem com o
meio.
A

artificialização

das

vertentes,

conseguida às avenças de muito
esforço e mão-de-obra, permitiu a
construção de patamares de terra
arável sustentados por muros de
pedra solta, auxiliados por outros
elementos construídos para apoio à
actividade agrícola (fot. 20), como
sejam as escadarias de acesso,

A

B

Fot. 20 - Elementos construídos para apoio à
actividade agrícola: A - Mina de água (Piódão) e
B -muro para desvio do escoamento (Porto Silvado).

sistemas hidráulicos de aproveitamento de água (minas, poços, …), sistemas de
regularização da escorrência (levadas, canalizações, …), currais, eiras, lagares,
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etc., que constituem hoje um património histórico – cultural que urge valorizar, e
que já foram alvo de abordagem no capítulo 1.1.
Ao longo de várias gerações, a economia base de muitas famílias serranas
assentou na complementaridade agro-silvo-pastoril. No entanto, o sistema agrário
tradicional praticado pelas gentes de outrora, foi sendo substituído e actualmente
pratica-se uma agricultura de complementaridade, em que predominam as
unidades familiares e a agricultura de consumo doméstico. Deste modo, os usos
e culturas agrícolas que caracterizavam estas áreas de patamares foram sofrendo
alterações ao sabor de um conjunto de factores, dos quais se destacam o
despovoamento humano e o abandono das terras. Neste âmbito, o abandono é
um importante factor de transformação do uso agrícola, uma vez que promove a
progressão dos matos, convertendo assim os aglomerados populacionais em
áreas de risco de incêndio florestal.
A introdução das reformas no sector primário permitiu que a agricultura e a
criação de gado fossem encaradas como um complemento das economias
familiares, reduzindo-se assim drasticamente as terras cultivadas e o número de
cabeças de gado.
Se tivermos em conta a
evolução

do

número

de

cabeças de gado ovino e
caprino para o concelho de
Arganil, verifica-se que entre
1934 e 1955, ocorreu uma
manutenção ou uma suave
diminuição

do

número

de

efectivos animais (fig. 12),

Fig. 12 - Evolução do número de cabeças de gado ovino
e caprino, entre 1934 e1999.

ano a partir do qual, em regra, ocorreu um decréscimo constante da prática de
criação de gado. Apenas mais recentemente se assistiu a um novo incremento na
criação de gado ovino, que pode ser justificado pelos apoios concedidos pela
União Europeia para a reabilitação do queijo artesanal.
A actividade de criação de pequenos ruminantes desempenhava um papel
indispensável na economia serrana permitindo múltiplos rendimentos, que íam
desde a produção de carne, leite e queijo, até ao carvão que os próprios pastores
produziam enquanto apascentavam o rebanho. No entanto, esta produtividade
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teve consequências geoecológicas significativas, uma vez que muitas das áreas
de pastoreio intensivo ficaram desprovidas de vegetação. Para obviar esta
situação e como medida preventiva, o Estado submeteu as áreas serranas de
cota mais elevada ao regime florestal parcial (L.Lourenço, 1996, p. 375). Uma vez
que estas áreas ficaram interditas a rebanhos, este facto foi mais um a contribuir
para o declínio do número de cabeças de gado que tem sido progressivo até à
actualidade.
Esta redução nos efectivos pecuários contribuiu para dificultar, ainda mais, a
sobrevivência dos povos serranos e terá sido mais um factor para acentuar o
êxodo rural.
Por outro lado, nos dias de hoje, a agricultura já não determina a actividade
principal dos meios rurais. Efectivamente, a actividade agrícola apenas constitui o
modo de vida das populações mais idosas, sendo hoje praticada a tempo parcial,
reflectindo o destino daqueles que, na maioria, já não têm uma vida activa, e
vêem agora nos campos apenas uma ocupação dos seus tempos livres. Da
mesma forma, a insuficiência dos rendimentos ligados exclusivamente à
exploração agrícola obriga a maioria dos produtores a recorrerem a outra
actividade fora da exploração (fig. 13).
90
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>0 a <50%
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Fonte: INE, Recenseamentos

Fig.13 - Ocupação do tempo em trabalho agrícola nas freguesias do
concelho de Arganil, confinantes com a área de estudo.

Das cinco freguesias abrangidas pela área de estudo, apenas no Piódão e
em Moura da Serra, existem ainda agricultores que desempenham a sua
actividade a tempo integral, mas que, no entanto, são em número efectivamente
reduzido.
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Fig. 14 - Uso agrícola da área de socalcos da bacia hidrográfica da ribeira do Piódão
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Fig. 15 - Uso agrícola da área de socalcos da bacia hidrográfica da ribeira de Pomares
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Da mesma forma, a insuficiência dos rendimentos ligados exclusivamente à
exploração agrícola obriga a maioria dos produtores a recorrerem a outra
actividade fora da exploração, facto que justifica o número reduzido de
agricultores a desempenhar a actividade agrícola a tempo integral nas freguesias
da área de estudo.
O abandono agrícola é um facto consumado e a conjuntura sócio-económica
que caracteriza o sistema agrário actual causou alterações significativas no
mosaico agrícola das áreas rurais, nomeadamente no aproveitamento dos
campos em socalcos, com consequências ao nível da redução da superfície
agrícola utilizada e no aumento das áreas florestais, por conseguinte, afectando o
uso produtivo ou não produtivo dos socalcos (fig.s 14 e 15).
1.3.1 Uso Agrícola dos Campos em Socalcos
Em função de toda a caracterização dos factores sociais e físicos, já
referidos, que influenciam a presente configuração da paisagem de socalcos, as
duas áreas em estudo apresentam usos distintos.
A manutenção das estruturas de socalcos só foi possível, durante séculos,
graças á existência de um contingente populacional permanente que garantiu o
seu sustento pela exploração agrícola dos socalcos (fig. 16).

Fig. 16 - Variação da população, entre 1981 e 2001, nas freguesias do
concelho de Arganil, confinantes com a área de estudo.

Com o passar do tempo, a emigração e a atracção exercida pelas grandes
cidades, provocaram um retrocesso da população agrícola, que hoje se
materializa hoje num progressivo abandono das terras de cultivo, as quais, a
pouco e pouco, sofrem uma modificação do seu uso.
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Embora no Piódão a área produtiva ainda seja superior à não produtiva, no
conjunto das áreas-amostra assiste-se a um aumento das que não têm qualquer
aproveitamento agrícola (QUADRO I).
As áreas produtivas caracterizam-se

QUADRO I - Uso agrícola nas áreas amostra,
em percentagem.

essencialmente por constituírem um
espaço

agrário

fragmentado

em

pequenas parcelas, na sua maioria
dedicadas

a

uma

policultura

de

subsistência, com escassa orientação
comercial, em que praticamente não
se aplicam novas técnicas de cultivo.

Fig. 17 - Uso agrícola dos socalcos na área-amostra do Piódão.
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Fig. 18 - Uso agrícola dos socalcos na área-amostra de Porto Silvado.

Concentram-se, por norma, em redor dos núcleos habitacionais e junto às
linhas de água, patenteando uma paisagem organizada, parcelada e sempre
verde. Surgem assim, em íntima associação, mosaicos com culturas de regadio,
que alternam com árvores de fruto, bem como com a vinha e os olivais.
Ao analisarmos a distribuição percentual do uso agrícola verificamos, desde
logo, que a localização da área-amostra, mais próxima ou mais afastada do
aglomerado populacional subjacente, bem como, inversamente o quantitativo
populacional deste, condicionam a maior ou menor manutenção do uso agrícola.
Partindo deste pressuposto pode dizer-se que na área-amostra do Piódão (fig.17)
a agricultura constitui ainda uma parte significativa das estratégias de
sobrevivência da população, integrando na sua maioria áreas produtivas, em que
sobressaem mosaicos de culturas com tonalidades diferentes.
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Pelo contrário, a área-amostra do Porto Silvado caracteriza-se por vastas
áreas não produtivas, representando mais de 60% da superfície total (fig. 18).
Esta foi uma área muito afectada pelo último incêndio florestal o que conduziu a
uma redução expressiva das áreas produtivas. Não obstante, estas estão na sua
maioria dedicadas ao cultivo de produtos hortícolas, árvores de fruto ou vinha em
arjoado, que ocupa preferencialmente as extremidades dos muros, assistindo-se
cada vez mais ao aumento de parcelas abandonadas sem qualquer tipo de
aproveitamento agrícola.
1.3.2 Culturas agrícolas
A inventariação das culturas agrícolas só foi realizada nas áreas amostra
(Piódão e Porto Silvado), uma vez que o levantamento para a totalidade da área
de estudo se tornaria moroso, já que esta
é bastante extensa. De qualquer modo,
este levantamento permitiu determinar
desde logo, as culturas predominantes
em cada área-amostra e além disso,
avaliar e comparar a importância, na
economia rural, das culturas de regadio,
árvores de fruto, pastagens e incultos.
O levantamento permitiu concluir
que na área-amostra do Piódão, a

Fot. 21 - Patamar ocupado por culturas
hortícolas de regadio no Piódão.

presença abundante de água para rega justifica a maior percentagem de hortas
(fot. 21), sendo que as áreas produtivas incluem uma grande diversidade de
espécies (QUADRO II).
QUADRO II - Principais culturas agrícolas e sua distribuição percentual, na área-amostra do Piódão.

Culturas agrícolas
Arvoredo frutífero misto

Área de
socalcos (m2)

%

20 593

17

6 676

5

Culturas arvenses de regadio c/ arvoredo frutífero misto

33 082

27

Culturas arvenses de regadio

41 655

34

Olival

11 741

10

Olival e arvoredo frutífero misto

1 136

1

Inculto

7 511

6

Arvoredo frutífero misto e vinha em arjoado
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As culturas de regadio ocupam 34% do total, resultado da prática de uma
agricultura residual, produzindo-se essencialmente, a batata (Solanum tuberosum
L.), o milho (Zea mays), a cebola (Allium cepa), o alho (Allium sativum), a couve
(Brassica oleracea L.), e o feijão (Phaesolus vulgaris) (fig. 19).

Fig. 19 - Principais culturas agrícolas e sua distribuição, na área-amostra do Piódão.

Estas culturas surgem muitas vezes em íntima associação com as árvores
de fruto, correspondendo a 27% do total, existindo uma variedade de árvores de
fruto, dispostas irregularmente e de forma dispersa, sendo as espécies mais
frequentes a macieira (Malus domestica), a cerejeira (Prunus avium), a figueira
(Ficus carica) e o castanheiro (Castanea sativa). Também a plantação de oliveiras
(Olea europaea), se assume de cariz fundamental para o domínio agrícola desta
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área-amostra, o que se pode justificar pelo facto de não necessitarem de mão-deobra assídua para a sua manutenção, aparecendo frequentemente patamares
ponteados de oliveiras. A bordejar os muros cultiva-se a vinha em arjoado∗.
Em contrapartida, na área-amostra de Porto Silvado a variedade de culturas
agrícolas

é

bastante

menor,

em

comparação com a anterior, já que grande
parte da superfície agrícola utilizada é
actualmente área ardida (fot. 22).
No

entanto,

ainda

subsistem

algumas zonas produtivas, que ocupam
preferencialmente os patamares junto
às habitações (QUADRO III e fig.20).
Nestas predominam então os núcleos
de oliveiras (Olea europaea), com uma

Fot. 22 - Socalcos com ocupação herbácea
rasteira após terem sido afectados por um
incêndio florestal (Porto Silvado).

ocupação que ronda os 11%, e as
culturas hortícolas em regadio, cultivadas em parcelas de pequena dimensão, em
que sobressai a cultura da couve (Brassica oleracea L.), do feijão (Phaesolus
vulgaris), da batata (Solanum tuberosum L.), do milho (Zea mays), da alface
(Lactuca sativa L.) e da cebola (Allium cepa), entre outras menos significativas e
que surgem esporadicamente.

QUADRO III - Principais culturas agrícolas e sua distribuição percentual, na área-amostra
de Porto Silvado.

Culturas Agrícolas

Área de Socalcos (m2)

%

Arvoredo frutífero misto

2 469

2

Culturas arvenses de regadio c/ arvoredo frutífero misto

2 468

2

Culturas arvenses de regadio

25 073

19

Olival

13 798

10

7 076

5

88 110

66

Olival e arvoredo frutífero misto
Inculto

∗

“Arjoado” – palavra que deriva de arjoar e que significa, o segurar com arjoão.
Arjoão denomina o pau para empar a videira e outras plantas; estaca. (in Dicionário da Língua Portuguesa, 6ª Edição,
Porto Editora);
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Fig. 20 - Principais culturas agrícolas e sua distribuição na área-amostra de Porto Silvado.

Verifica-se a existência de algumas parcelas dedicadas à fruticultura, não
sendo no entanto, significativas e apresentando uma distribuição muito dispersa.
De qualquer modo, há um conjunto de espécies de árvores de fruto com alguma
preponderância, tais como: a macieira (Malus domestica), a figueira (Ficus
carica), o castanheiro (Castanea sativa), o limoeiro (Citrus limon), etc. A vinha,
ocupando preferencialmente as extremidades dos muros de suporte também tem
algum significado, enquanto cultura agrícola.
Em suma, no que concerne ao uso e culturas agrícolas dos campos em
socalcos, conclui-se que nas bacias hidrográficas das ribeiras do Piódão e de
Pomares as terras mais afastadas foram abandonadas, e hoje até mesmo os
terrenos confinantes com as povoações vão sendo abandonados, pouco a pouco.
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Fruto destas alterações suspendeu-se o uso do mato como fonte de matéria
orgânica necessária à fertilização dos campos. A utilização da lenha, quer como
fonte de aquecimento, quer como combustível para a preparação de alimentos
foi, da mesma forma, desaparecendo.
Pelo contrário, contornando o horizonte, vêem-se extensas manchas de
pinhais a ocupar os socalcos, sob as quais crescem silvas, urzes, tojos, etc. Estas
correspondem a áreas com um longo período de abandono, onde se desenvolveu
a vegetação natural característica das encostas serranas (urze, carqueja, tojo,
giesta, …), e que se tornam num autêntico barril de pólvora quando chega o
período estival.
O uso agrícola nas áreas de socalcos desempenha, então, um papel
fundamental, já que as áreas cultivadas junto aos aglomerados funcionam como
autênticas faixas de protecção contra os incêndios florestais.
Pode concluir-se que é notório que a área de socalcos sofreu
progressivamente os efeitos do abandono a que foi votada. A conservação da
maior parte das terras agrícolas de patamares pressupõe uma manutenção
frequente, pelo que ao serem abandonados é a natureza que se encarrega de
retomar o perfil inicial das vertentes (L. Lourenço, 1996, p.386). Na área de
estudo o domínio agrícola ainda representa uma parte substancial do uso do solo,
mas no entanto, assiste-se cada vez mais ao avanço da ocupação florestal.
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1.4 Fisionomia vegetal
Antes de mais, importa referir que as bacias hidrográficas das ribeiras do
Piódão e Pomares, nas quais se inserem as áreas-amostra do Piódão e de Porto
Silvado, foram fortemente afectadas pelo grande incêndio ocorrido em Agosto de
2005. No primeiro caso, assistiu-se a uma destruição pelas chamas quase por
completo, enquanto no segundo caso, o último terço, localizado a sul nas áreas
de cabeceiras, também foi atingido pelo mesmo incêndio. No entanto, apesar da
estreita relação entre fisionomia vegetal e incêndios florestais, o tema será alvo
de uma análise mais aprofundada num capítulo seguinte. A representação da
fisionomia vegetal teve o intuito de encontrar relações que evidenciem o papel
dos socalcos enquanto estrutura protectora aos incêndios florestais, em função
de um maior ou menor estado de abandono, relacionando-se estreitamente com a
variável anteriormente apresentada.
A caracterização da fisionomia vegetal da área de socalcos passou pela
elaboração de uma carta de distribuição da vegetação, segundo as formações
vegetais aí encontradas (fig.s 21 e 22).
Assim, a sua caracterização assentou em três classes: formações
herbáceas, formações arbustivas e formações arbóreas.

Fot. 23 - O estrato herbáceo constitui a matriz desta área.
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De referir que a divisão linear da vegetação por três categorias tornou-se difícil,
pois, em alguns casos, o estado de abandono é avançado. Por outro lado, temos
situações em que o estado herbáceo prevalece (ex. culturas hortícolas) apesar de
existirem árvores de fruto distribuídas de forma esparsa e aleatória (fot.23)
A área-amostra do Piódão, delimitada em redor do núcleo urbano, totaliza
cerca de 120 952 m2 correspondentes a uma ocupação de 48% de campos em
socalcos. Destes, 58 942 m2 estão cobertos por comunidades herbáceas e as
formações arbóreas totalizam uma área praticamente igual (58 906 m2), ambas
representando 49% de toda a área (fot.s 24 e 25).

Fot. 24 – Mancha de olival numa área produtiva, muito próximo da
povoação.

Fot. 25 – Povoamento de castanheiros localizado próximo da parcela
experimental.
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Fig. 21 - Fisionomia Vegetal da área de socalcos da bacia hidrográfica da ribeira do Piódão.
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Fig. 22 - Fisionomia Vegetal da área de socalcos da bacia hidrográfica da ribeira de Pomares.
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A superfície menor corresponde a 3 103 m2 de formações arbustivas (3%).
No entanto, não quer isto dizer, que a existência de espécies arbustivas sejam
tão diminuta no interior dos campos em socalcos (fig.23).

Fig. 23 - Fisionomia vegetal dos socalcos na área-amostra do Piódão.
Af – árvores de fruto, Ct – castanheiro, Gt – giesta, Ol - oliveira, Pb – pinheiro-bravo,
Sb - sobreiros e Uz - urze.

Com efeito, em determinadas áreas ocupadas por castanheiros (Castanea
sativa) ou pinheiros-bravos (Pinus pinaster) surge um sub-bosque formado por
medronheiros (Arbutus unedo), urzes (Erica sp.) ou silvados (Rubus ulmifolius).
Por outro lado, as espécies arbustivas surgem, frequentemente, junto à base dos
muros ou até no próprio muro, não definindo portanto, uma área propriamente
dita (fig.24).
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Área-Amostra do Piódão

Fisionomia vegetal

2

Área de socalcos (m )

%

58907

49

Arbustivas

3103

3

Herbáceas

58942

48

120952

100

Arbóreas

Campos em socalcos

49%

49%

3%
Arbóreas

Arbustivas

Herbáceas

Fig. 24 - Distribuição da fisionomia vegetal na área-amostra do Piódão.

Para melhor compreender a fisionomia vegetal existente nos campos em
socalcos, deve ter-se em linha de conta o abandono da actividade agrícola,
sofrido ao longo das últimas décadas, principalmente a partir dos anos 60.
Actualmente, os efeitos deste abandono são sentidos mesmo nos campos
sobranceiros às povoações, que lentamente, por se terem tornado incultos, vão
trazendo até junto das casas, uma grande carga combustível.
Existe, assim, uma estreita relação entre as formações vegetais e o uso
agrícola ou, mais concretamente, o estado de abandono (fig.25).

Formações arbóreas

Formações arbustivas

Formações herbáceas

0,8%

0,0%

5,8%

99,2%

94,2%
100,0%

Produtivo

Não produtivo

Produtivo

Não produtivo

Produtivo

Não produtivo

Fig.25 - Distribuição da fisionomia vegetal na área-amostra do Piódão, segundo o uso agrícola.
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As formações herbáceas estão associadas aos campos onde prevalecem
as culturas de regadio ou de sequeiro, aos campos destinados ao pastoreio e aos
abandonados recentemente. As formações arbustivas referem-se, na sua
totalidade, a um estado de abandono intermédio.
Quanto às formações arbóreas, podemos apontar três tipos diferentes de
ocupação. Por um lado, temos as situações de olival e de castanheiros, que de
uma forma geral continuam a ser aproveitados e mantêm-se “livres” do
crescimento desregrado do sob-bosque. Por outro lado, temos a existência de
árvores de fruto, tais como cerejeiras (Prunus avium), figueiras (Ficus carica),
pessegueiros (Prunus persica) ou macieiras (Malus domestica), que coabitam
com pequenas hortas. Por último, os povoamentos de pinheiro-bravo, em
resultado

da

reconversão

dos

campos agrícolas, que são os menos

representativos na área analisada.
Aqui, a oliveira (Olea europaea) é a espécie arbórea que mais se destaca.
Apesar de também aparecer de forma esparsa e aleatória ou em pequenos
grupos, na margem direita da ribeira aparece uma grande mancha de olival quer
a jusante, quer a montante do caminho que liga a povoação ao cemitério. Neste
caso, assiste-se á ocupação de diversos patamares por esta espécie.
O castanheiro (Castanea sativa) é outra espécie que, apesar de também
aparecer

isolada,

ocupa

de

forma

contínua

diversos

patamares.

Pela

preocupação em rentabilizar o seu fruto, a castanha, e em facilitar a sua apanha,
o sob-bosque é limpo regularmente não se encontrando desenvolvido, sendo
também aproveitado para o pastoreio do gado caprino.
Como já foi dito anteriormente, e apesar de na restante bacia hidrográfica,
os povoamentos de Pinus pinaster nos campos em socalcos serem significativos,
na área-amostra, o pinheiro-bravo não tem grande expressão, resumindo-se a
alguns núcleos na interface entre os campos de socalcos e a restante vertente
ou, noutros casos, em alguns patamares bastantes degradados e quase
imperceptíveis.
Paralelamente, os povoamentos de eucaliptos (Eucalyptus globulus) são
ainda menos expressivos no levantamento de pormenor da área-amostra,
contudo, e à semelhança da situação anterior, são bastante frequentes em
algumas áreas da bacia hidrográfica.
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Passando para a bacia hidrográfica da ribeira de Pomares, mais
concretamente para a área-amostra do Porto Silvado, localizada a oeste da
anterior, observa-se um coberto vegetal diferente. Apesar de toda a área-amostra
ter ardido, à excepção do perímetro urbano da aldeia, podemos constatar que a
regeneração natural de várias espécies já está em curso.
Área-Amostra de Porto Silvado

Fisionomia vegetal

2

Área de socalcos (m )

38%

%

52%

Arbóreas

52885

38

Arbustivas

13110

10

Herbáceas

71470

52

Campos em socalcos

137465

100

10%

Arbóreas

Arbustivas Herbáceas

Fig. 26 - Distribuição da fisionomia vegetal na área-amostra de Porto Silvado.

Com uma área de socalcos ligeiramente superior à registada no Piódão (55 %), aqui
as formações arbustivas tem uma maior expressão, ocupando cerca de 13 110 m2 (fig. 26).
As formações arbóreas registam 38% (52 885 m2) de ocupação sobre os campos em
socalcos e, finalmente, as formações herbáceas constituem as maiores manchas, cerca de
71 469 m2 (52%). Contudo, as formações herbáceas são constituídas na sua grande
maioria por ervas, que crescem desmesuradamente, fruto do abandono recente. Em
contrapartida, as formações herbáceas, constituídas por culturas de regadio e sequeiro ou
áreas de pastagem, tem um significado diminuto e surgem apenas em redor das casas.
Como vimos anteriormente, grande parte da área-amostra foi catalogada como não
produtiva, o que acaba por explicar a fisionomia vegetal encontrada e também, a violência
com que o fogo lavrou nesta área (fig. 27).
Ainda assim, podemos estabelecer algumas diferenças. Na vertente exposta a norte,
completamente queimada, as formações arbóreas são constituídas essencialmente por
eucaliptos (Eucalyptus globulus) e mimosas (Acacia dealbata), no entanto, são visíveis
alguns castanheiros (Castanea sativa), nogueiras (Juglans regia), carvalhos (Quercus robur)
e determinadas ripícolas ao longo da linha de água, principalmente salgueiros (Salix sp.).
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Formações Arbóreas

Formações Arbustivas

Formações Herbáceas

6%

35%
57%
65%

43
%

94
%

Produtivo

Não produtivo

Produtivo

Não produtivo

Produtivo

Não produtivo

Fig. 27 - Distribuição da fisionomia vegetal na área-amostra de Porto Silvado, segundo o uso
agrícola.

Na vertente exposta a sul, sobressai uma área de olival, considerada
produtiva, mas, imediatamente a montante, encontra-se uma faixa que se
estende ao longo da estrada, composta por um povoamento misto de Pinus
pinaster e Eucalyptus globulus (fot. 26).
Quanto às formações arbustivas, encontram-se situações diferentes. Por um
lado, temos situações em que as espécies arbustivas ocupam por completo os
patamares abandonados, que evoluíram de uma ocupação herbácea de fetos e
ervas. Neste caso, as espécies mais frequentes são a urze (Erica sp.) (fot. 27), a
carqueja (Chamaespartium tridentatum) e o tojo (Ulex sp.) que, ano após ano,
avançam cada vez mais.

Fot. 26 - Culturas agrícolas que deram lugar ao
eucalipto.
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Fot. 27 - A urze-branca (Erica arborea) é
a espécie arbustiva dominante.
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Por outro lado, em grande parte dos patamares catalogados com formações
herbáceas, na bordadura dos muros, aparecem espécies arbustivas a
testemunhar o avançado estado de abandono (fig.28).

Fig. 28 - Cartograma da fisionomia vegetal na área-amostra de Porto Silvado
Af – árvores de fruto, Ct – castanheiro, Cv – carvalho, Ec- eucalipto, Gt – giesta, Md –
medronheiro, Ng – nogueira, Ol - oliveira, Pb – pinheiro-bravo, Sb – sobreiro e Uz - urze.

Resta finalizar dizendo que, apesar de toda a área ter sido gravemente
afectada pelo incêndio, em algumas áreas ardidas já é possível observar a
regeneração natural de algumas espécies.
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Segue-se uma listagem com algumas das espécies mais representativas,
das áreas-amostra:

1

2

3

5

6

.

4

Fot. 28 – Espécies arbóreas: 1 – Oliveira (Olea europeae), Piódão; 2 – Castanheiro (Castanea sativa),
Porto Silvado; 3 – Eucalipto (Eucalyptus globulus), Porto Silvado; 4 – Sobreiro (Quercus suber), Piódão; 5
– Carvalho alvarinho (Quercus robur), Porto Silvado; 6 – Castanheiro (Castanea sativa), Piódão.
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1

4

2

3

6

5

Fot. 29 – Outras espécies arbóreas: 1 – Cerejeira (Prunus avium), Piódão; 2 – Figueira (Ficus carica),
Porto Silvado; 3 – Nogueira (Juglans regia), Porto Silvado; 4 – Macieira (Malus domestica), Piódão; 5 –
Damasqueiro (Prunus armeniaca), Porto Silvado, 6 – Nogueira (Juglans regia), Piódão.
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7

8

1

2

3

4

5

6

Fot. 30 - Espécies arbustivas: 1 – Urze-branca (Erica arborea), Porto Silvado; 2 – Giesta (Cytisus sp.),
Porto Silvado; 3 – Medronheiro (Arbutus unedo), Porto Silvado; 4 - Azevinho (Ilex aquifolium), Piódão; 5 –
Carqueja (Chamaespartium tridentatum), Porto Silvado; 6 – Videira (Vitis vinifera), Porto Silvado.
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1

2

3

4

5

6

Fot. 31 - Espécies herbáceas: 1 – Feto-ordinário (Pteridium aquilinium), Porto Silvado; 2 – Polipódio
(Polypodium sp.), Piódão; 3 – Trepadeira (Calystegia sepium), Porto Silvado; 4 - Fumária (Fumaria
officinalis), Piódão; 5 – Erva-das-sete-sangrias (Lithodora prostata), Porto Silvado; 6 – Dedaleira
(Digitalis purpurea), Piódão.
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1

4

2

5

Fot. 32 - Espécies herbáceas não identificadas
1– Porto Silvado; 2– Porto Silvado; 3 – Porto Silvado; 4 – Porto Silvado; 5 – Piódão; 6 – Piódão.
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2. Análise das condições meteorológicas (Janeiro a Setembro de 2006)
Para compreender e avaliar o papel dos socalcos no controlo da erosão foi
fundamental monitorizar as condições meteorológicas locais, principalmente no
que respeita à pluviosidade. Assim, apresentam-se de forma descritiva os valores
mensais registados na estação meteorológica instalada no Piódão, relativos ao
período de 01 de Janeiro a 26 de Setembro de 2006. Atribuiu-se mais importância
às variáveis de temperatura e pluviosidade, visto que para um estudo de erosão
torna-se imprescindível o conhecimento detalhado do comportamento destas
variáveis no espaço e principalmente no tempo.
A estação meteorológica do Piódão encontra-se a 695m de altitude, numa
latitude de 40º13’42’’N e longitude de 7º49’44’’W.
No referido período, a estação registou um total de 993,6 mm de chuva. Em
termos de temperatura registou uma média mensal de 14,7 ºC, com uma máxima
absoluta de 38 ºC e uma mínima de -3,4 ºC. A humidade relativa média foi de
64,2 %. O vento soprou em média com uma velocidade de 1,2 km/h, tendo
atingido os 69,2 km/h em rajada máxima. No que respeita à pressão atmosférica
média foi de 927 mb.
O mês de Janeiro foi caracterizado por quantitativos pluviométricos muito
baixos, tendo-se registado valores totais de apenas 52,5 mm (fig. 29). Em termos
de temperatura registou-se uma média mensal de 4,9 ºC, com uma máxima
absoluta de 10,1 ºC e uma mínima de -3,1 ºC, tornando-se assim no mês mais
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frio deste período. A humidade relativa média foi de 73 %. O vento soprou em
média com uma velocidade de 1,1 km/h, tendo atingido os 57,9 km/h em rajada
máxima. No que respeita à pressão atmosférica média, foram registados 929,7 mb.

Fig. 29 - Gráfico termopluviométrico do mês de Janeiro.

O mês de Fevereiro registou 190,6 mm de chuva, concentrados
principalmente entre os dias 16 e 20, tendo também chovido consideravelmente
nos dias 25 e 26 (fig.30). A temperatura média mensal foi de 6,5 ºC, com uma
máxima absoluta de 16,7 ºC e uma mínima de -1,4 ºC. A humidade relativa média
foi de 66,1 %. O vento soprou em média com uma velocidade de 1,1 km/h, tendo
atingido os 69,2 km/h em rajada máxima. No que respeita à pressão atmosférica,
foram registados 926,6 mb médios.

Fig. 30 - Gráfico termopluviométrico do mês de Fevereiro.
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O mês de Março foi o mais pluvioso deste período, tendo-se registado
valores totais de 231,4 mm, distribuídos essencialmente entre os dias 17 e 24,
tendo sido especialmente concentrada nos dias 4, 17 e 23 (fig. 31). A temperatura
já foi relativamente mais amena, com uma média de 9,5 ºC, máxima de 21,6 ºC e
mínima de -0,4 ºC. A humidade relativa cifrou-se com uma média de 75,1%,
fazendo deste o mês mais húmido. O vento soprou, em média, a 1,9 km/h, com a
rajada máxima de 57,9 km/h. A pressão atmosférica média foi de 926,8 mb.

Fig. 31 - Gráfico termopluviométrico do mês de Março.

O mês de Abril apresentou quantitativos pluviométricos totais de 142,9 mm,
distribuídos em três momentos do mês, dos quais se destaca o dia 22, onde
precipitaram 38 mm (fig. 32). Destaca-se a subida da temperatura em meados e
no final do mês, dando ainda assim valores médios de 13,1 ºC, com a máxima de
26,7 ºC e mínima de 5ºC. A humidade relativa cifrou-se com uma média de
66,7%. O vento soprou, em média, a 1,4 km/h, com a rajada máxima de 56,3
km/h. A pressão atmosférica média foi de 924,4 mb.
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Fig. 32 - Gráfico termopluviométrico do mês de Abril.

O mês de Maio, por sua vez, registou um quantitativo pluviométrico muito
baixo, com apenas 7,1 mm, concentrados apenas nos dias 18, 22 e 23 (fig.33). A
temperatura média mensal foi de 16,6 ºC, com uma máxima absoluta de 33,4 ºC
e uma mínima de 0 ºC, sendo o mês onde se registou uma maior amplitude
térmica entre temperaturas absolutas. A humidade relativa média foi de 57,2 %. O
vento soprou em média com uma velocidade de 1 km/h, tendo atingido os 40,2
km/h em rajada máxima. No que respeita à pressão atmosférica, foram registados
926,6 mb médios.

Fig. 33 - Gráfico termopluviométrico do mês de Maio.
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O mês de Junho apresentou quantitativos pluviométricos totais de 58,4 mm,
distribuídos apenas num momento do mês, do qual se destaca o dia 16, onde
precipitaram 25,4 mm (fig.34). A temperatura média foi de 19,5 ºC, com a máxima
de 32,9 ºC e mínima de 9,2 ºC. A humidade relativa cifrou-se com uma média de
61,4 %. O vento soprou, em média, a 1 km/h, com a rajada máxima de 35,4 km/h.
A pressão atmosférica média foi de 941,4 mb.

Fig. 34 - Gráfico termopluviométrico do mês de Junho.

Por sua vez, o mês de Julho apresentou quantitativos pluviométricos totais
de 95,2 mm, sendo, concentrados, nos dias 12, 13 e, particularmente no dia 14,
onde a queda pluviométrica se centrou em cerca de hora e meia (fig.35). Destacase a subida da temperatura entre o dia nove e dez, que correspondeu a uma vaga
de calor que se verificou em todo o país, com o valor de máxima de 38 ºC e
médio de 22,2 ºC, que correspondem aos valores mais elevados de todo o
registo. A humidade relativa cifrou-se com uma média de 58,5 %. O vento soprou,
em média, a 1 km/h, com a rajada máxima de 29 km/h. A pressão atmosférica
média foi de 928,6 mb.

Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

61

Recuperação do património e da paisagem de socalcos em lugares das serras do Açor e da Estrela

Fig. 35 - Gráfico termopluviométrico do mês de Julho.

Já no mês de Agosto, não obstante a avaria na estação, ocorrida após o dia
19, o que alterou significativamente os dados de pluviosidade, é de salientar os
episódios de chuva concentrada entre os dias 16 e 18 de Agosto, registando-se
na totalidade 53,3 mm de pluviosidade. No que diz respeito aos valores de
temperatura máxima, esta atingiu os 36,6 ºC e mínima 10,6 ºC, e a média ficou-se
nos 22,6 ºC, registando-se valores muito semelhantes ao mês anterior. A
humidade relativa cifrou-se com uma média de 49%. O vento soprou, em média, a
1,1 km/h, com uma rajada máxima de 30,6 km/h. A pressão atmosférica média foi
de 924,3 mb (fig. 36).

mm

ºC

100

30

90
25

80
70

20

60
50

15

40
10

30
20

5

10
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

Dias
Precipitação diária (mm)

Temperatura média diária (ºc)

Fig. 36 - Gráfico termopluviométrico do mês de Agosto.
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Por último, após a avaria da estação, os dados meteorológicos disponíveis
abrangem o período compreendido entre o dia 08 e 26 do mês de Setembro. A
análise do gráfico permitiu concluir que entre os dias 21 e 25, ocorreram
episódios de chuva significativa que perfizeram 87,9 mm de pluviosidade, dos
109,4 mm registados na totalidade. A temperatura máxima atingiu os 34 ºC,
cifrando-se a mínima nos 7,5 ºC, e a média nos 17 ºC, registando-se valores mais
baixos do que no mês anterior. A humidade relativa assinalou uma média de
70,5%. O vento soprou, em média, a 1 km/h, com a rajada máxima de 44 km/h. A
pressão atmosférica média foi de 952 mb (fig. 37).
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Fig. 37 - Gráfico termopluviométrico do mês de Setembro (8 e 26 de Setembro).
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3. Riscos naturais e campos em socalcos – Relação
entre campos em socalcos e incêndios florestais
O risco dendrocaustológico, ou seja, de incêndio florestal, resulta de um
complexo conjunto de factores repartidos por causas de natureza física e
humana. De entre os aspectos de natureza física, as condições meteorológicas
são fundamentais para justificar a ocorrência de incêndios florestais, pois estes só
se desenvolvem quando as situações meteorológicas se revelam favoráveis
(temperatura do ar elevada, humidade relativa baixa e vento moderado a forte).
De igual modo, certas condições geomorfológicas podem favorecer o
desenvolvimento de incêndios florestais. Estas referem-se essencialmente aos
declives e à exposição das vertentes. Quanto mais acentuados forem os declives,
tanto mais difícil será a extinção do fogo, quer devido a dificuldades de
acessibilidade aos meios de combate, quer ao facto de mais facilmente se
formarem ventos locais, sobretudo em zonas com orografia acidentada que, em
regra, aumentam a velocidade de progressão das chamas.
Também a composição e a estrutura do coberto vegetal podem influenciar o maior
ou menor risco de incêndio florestal numa determinada área. Com efeito, o grau de
combustibilidade irá variar, consoante o tipo e estado das espécies aí existentes. Por outro
lado, a existência ou não, de diversos estratos (arbóreo, arbustivo e herbáceo), bem como
de manta morta, determinará uma maior ou menor carga de combustível acumulado.
Além disso, a continuidade vertical e/ou horizontal dos combustíveis é determinante para
explicar o comportamento do fogo.
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Posto isto, facilmente se depreende que o risco de incêndio florestal é
variável quer no tempo (maior risco durante a secura estival), quer no espaço, em
resultado de diversos factores geográficos que justificam o padrão locativo do
risco de incêndio.
O ponto de partida em qualquer caracterização dendrocaustológica passa
sempre pela análise das estatísticas referentes ao número de ocorrências e ao
total da área ardida. Temporalmente, a série de anos estudada deverá ser a mais
longa possível, pois, só assim, se traçará um perfil histórico-geográfico fiável.
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Fonte: Direcção Geral dos Recursos Florestais.

Fig. 38 - Evolução do número de incêndios no concelho de Arganil, entre 1980 e 2005.

A linha de tendência aponta para uma clara descida das áreas ardidas nos
últimos anos, sobretudo após o ano de 1992, com excepção do grande incêndio
de 2005 que afectou a área de estudo. No que respeita ás ocorrências essa
diminuição não foi tão notória, apesar do ano 2004 ter registado o menor número
de ocorrências registado durante o período em análise (fig. 38)
Com efeito, pode concluir-se que, em termos de área ardida, a evolução é
cíclica, ou seja, após fases de maiores quantitativos, seguem-se anos a registar
menores áreas ardidas. O ano de 2005 veio incutir uma ruptura na descida na
linha de tendência, resultante do período compreendido entre 1993 a 2004, a
registar valores médios muito baixos, quando comparado com os 13 anos
anteriores.
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Quanto ao número de ocorrências, a distribuição é mais irregular e
aparentemente, não se pode estabelecer um padrão evolutivo, com igual certeza,
dado que os valores máximos atingidos apresentam uma distribuição mais ou
menos aleatória, correspondente aos anos de 1985, 1992, 1995, 2001 e 2005.
De diferentes formas, os anos de 1985 e 1992 apresentam-se como
exemplos paradigmáticos da complexidade dos incêndios florestais, enquanto
risco natural e humano. No primeiro caso, cerca de 70 ocorrências afectaram uma
área com 1 195,4 ha, enquanto que, no ano de 1992, 65 ocorrências foram
capazes de queimar mais de 16 000 ha de floresta.
Os anos com maior número de ocorrências nem sempre correspondem aos
de maiores áreas ardidas, pelo que do ponto de vista dendrocaustológico, o
concelho de Arganil caracteriza-se pela ocorrência de incêndios florestais de
grandes dimensões.
Como vimos, após os anos em que arde uma maior área de floresta,
seguem-se outros mais “calmos” pois, nestes locais, o coberto vegetal encontrase em regeneração e crescimento, levando alguns anos até que a mesma área
reúna condições para voltar a ser queimada.

Fot. 33 - Pormenor da regeneração natural de espécies arbustivas: urze-branca (Erica
arborea) e carqueja (Chamaespartium tridentatum), Portas do Inferno.
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Em virtude do longo historial de incêndios florestais, grande parte das
espécies vegetais existentes nos ecossistemas mediterrâneos encontram-se bem
adaptadas ao fogo. Assim, a regeneração natural das espécies herbáceas e
arbustivas faz-se notar logo nos meses seguintes ao incêndio. No entanto, só
após alguns anos, estas áreas voltam a atingir níveis de combustibilidade e
propagação elevados, capazes de originar grandes incêndios (fot. 33).
De uma maneira geral pode dizer-se que quanto maior for a frequência dos
incêndios sobre uma determinada área, menor será a possibilidade das espécies
arbóreas se regenerarem e desenvolverem. Consequentemente, nestes casos, as
espécies herbáceas e arbustivas, de crescimento rápido, acabam por dominar a
paisagem.
Com efeito, dada a elevada reincidência de incêndios florestais, obtida
através da representação cartográfica do historial das áreas ardidas ao longo dos
últimos 30 anos, entre 1975 e 2005 (fig. 39), muito dos espaços florestais da área
de estudo encontram-se preenchidos por arbustos (mato).

Fonte: Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, a partir de informação cartográfica cedida pela DGRF.

Fig. 39 - Reincidência das áreas ardidas em incêndios ocorridos entre os anos de 1975 e 2005,
na área de estudo do Projecto Terrisc.
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O cartograma abrange mais do que as bacias hidrográficas objecto de
estudo no concelho de Arganil, nomeadamente, as da Rib.ª de Pomares e
da Rib.ª do Piódão, uma vez que inclui outras analisadas no âmbito do
Projecto Terrisc.
As

características

morfológicas

e

biogeográficas

já

referidas,

englobam a paisagem de socalcos, onde tanto o risco de incêndio florestal
como as suas manifestações têm características muito próprias que se
reflectem quer no modo de progressão e na forma de combate aos
incêndios, quer nas consequências ambientais delas resultantes.
Assim torna-se indispensável uma análise integrada, que permita
estabelecer relações entre a probabilidade de ocorrência de incêndios e os
agentes biofísicos envolvidos na constituição deste tipo de paisagem, não
só de forma a caracterizar o problema, mas também para identificar os
“elementos-chave responsáveis pela sua geração e propagação, pois só
desta forma se poderá prevenir e combater a sua manifestação” ( A .

NUNES ,

2002).
Relativamente à bacia hidrográfica da rib.ª do Piódão, verifica-se que
área

nunca

atingida

por

incêndios

florestais

é

apenas

de

1%,

correspondendo toda ela a socalcos. Em contrapartida, nestas áreas
arderam duas e três vezes, uma vez que são as classes 2 e 3 que registam
os maiores efectivos, respectivamente, 47 % e 32 % da área ardida; 5 %
dos quais em socalcos (Q UADRO IV).

QUADRO IV - Distribuição da área ardida (ha) na bacia hidrográfica da ribª. do Piódão, por grau
de reincidência entre 1975 e 2005.

Grau
0
1
2
3
4
5
6
Total

Área Total
25
573
1602
1109
118
0
1
3428

%
1
17
47
32
3
0
0
100

Socalcos
25
133
131
27
0
0
0
316

%
1
4
4
1
0
0
0
9

Sem Socalcos
0
439
1471
1081
118
0
1
3111
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Em termos de distribuição geográfica, a montante de Foz de Égua
prevalecem as áreas de grau 2, enquanto que a jusante, as áreas de grau 3 são
frequentes, em especial, na sub-bacia hidrográfica da rib.ª do Gondufo. Os
campos em socalcos, distribuem-se maioritariamente nas áreas de grau 2 e 3 (fig. 40).
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Fig. 40 - Distribuição da área da bacia hidrográfica da rib.ª do Piódão, entre 1975 e 2005, por
grau de reincidência de área ardida.

Já na bacia hidrográfica da rib.ª de Pomares, apenas 8 % da área não foi
afectada pelos incêndios florestais (QUADRO V). Por outro lado, existem áreas
consideráveis a atingir os graus 2 e 3, com 43% e 20%, respectivamente (fig. 41).
Por sua vez, nesta bacia hidrográfica existem áreas com um grau de reincidência
de grau 4 (11%), das quais apenas 1ha pertence a campos em socalcos,
localizados na freguesia de Moura da Serra, no lugar de Casarias. De referir
ainda, que as cabeceiras das linhas de água, regra geral, constituem áreas
bastante afectadas (fot. 34).
À semelhança da situação verificada anteriormente, a área ardida de
socalcos, concentra-se maioritariamente nos graus de reincidência 2 e 3.
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QUADRO V - Distribuição da área ardida (ha) na bacia hidrográfica da rib.ª de Pomares, por
grau de reincidência, entre 1975 e 2005.
Grau
0
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Total

Área Total
390
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568
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4981

%
8
18
43
20
11
0
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40
1
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%
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Fig. 41 - Distribuição da área da bacia hidrográfica da rib. ª de Pomares,
entre 1975 e 2005, por grau de reincidência de área ardida.

Fot. 34 - Ao fundo à esquerda, vista geral das cabeceiras da ribeira do Piódão. Do lado
direito, cabeceiras da ribeira de Sobral, afluente da ribeira de Pomares.
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O Homem, enquanto agente modelador do espaço, suavizou declives, criou
patamares e reconduziu linhas de água, de forma a criar condições para o cultivo.
A manutenção regular desses espaços permite que se mantenham por muitos
anos, o que nem sempre se verifica.
No entanto, a diminuição da população que afecta grande parte das
freguesias do interior do concelho teve, como uma das consequências, o
abandono progressivo da agricultura bem como do espaço agricultado que tinha
sido modelado para esse fim.
Assim, a degradação de alguns desses espaços é inevitável e a natureza, a
pouco e pouco, vai reconquistando esses patamares, reorientando o “perfil de
equilíbrio dinâmico das vertentes, se o homem, entretanto, deixar de as
conservar” (L. LOURENÇO, 1992). Consequentemente, as terras férteis acabam
por se ocupadas com estratos arbustivos e arbóreos de surgimento espontâneo
ou são alvo da reconversão dos campos agrícolas em áreas florestais (fot. 35).
O fim da actividade agrícola, a ausência da pastorícia e a falta de
manutenção dos socalcos, fazem com que a carga combustível aumente nos
campos abandonados e, consequentemente, aumente o risco de ignição e
propagação de incêndios nestas zonas serranas.

Fot. 35 - Área de socalcos ardida em 2005, com ocupação de mimosas
(Acacia dealbata), Porto Silvado.
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Seja nas queimas para preparação ou limpeza de novos terrenos, ou apenas
na combustão de resíduos vegetais, o fogo é visto como parte integrante do ciclo
da produção agrícola, desde que seja um fogo controlado, necessário para o
desenvolvimento da actividade e que regula os volumes de matéria orgânica
combustível.
Ora, estando os campos em socalcos geralmente desenvolvidos em redor
das povoações cujos habitantes os cultivam, esta dinâmica produtiva mantém a
floresta

densa

afastada

das

zonas

habitacionais.

Deste

modo,

as

descontinuidades da cobertura vegetal arbórea criadas pelos socalcos não
abandonados actuam como “aceiros verdes produtivos” que, embora não
impeçam totalmente a propagação do fogo, pelo menos facilitam de sobremaneira
o seu combate (fot. 36).

Fot. 36 - Em redor da povoação, é possível observar áreas não ardidas, correspondentes a
campos em socalcos, Piódão.

Com efeito, a existência de culturas hortícolas e de vegetação herbácea nos
prados e nas pastagens dos socalcos em uso, associadas à manutenção e
conservação de linhas e pontos de água que os abastecem, também contribuem
para o controlo dos níveis de humidade, geralmente mais altos do que nas áreas
de mato e floresta que envolvem os campos em socalcos, o que, localmente,
reduz o risco de incêndio.
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Com o intuito de perceber melhor o papel dos campos em socalcos,
enquanto estruturas redutoras da manifestação do risco, analisou-se a área neles
ardida durante os grandes incêndios ocorridos nos últimos 30 anos.
Não foi possível estabelecer uma relação directa entre o estado de
abandono e o aumento das áreas ardidas em campos de socalcos (fig.s 42 e 43),
designadamente por se desconhecer com precisão o ano em que ocorreu o
abandono e porque a cartografia nem sempre beneficiou do mesmo rigor nos
respectivos levantamentos anuais.
No entanto, verifica-se que apenas nos grandes incêndios de 1981, 1987 e
2005 ardeu uma área significativa em campos de socalcos, com especial
destaque para o grande incêndio de 2005, responsável pela destruição de 3 428
ha nesta bacia hidrográfica. Destes, 308 ha corresponderam a campos em
socalcos, ou seja, 4% do total, o que deverá resultar tanto do maior tempo de
abandono, como das características do levantamento cartográfico que não
permite incluir levantamentos de grande pormenor.
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Fig. 42 - Evolução da área ardida na bacia hidrográfica da rib.ª do Piódão, entre os
anos de 1975 e 2005.
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Fig. 43 - Evolução da área ardida na bacia hidrográfica da rib.ª de Pomares, entre os
anos de 1975 e 2005.
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Quanto à bacia da rib.ª de Pomares, foi no ano de 1987 que mais sofreu
com os incêndios, totalizando uma área ardida de 3 800 ha, dos quais, cerca de
5% pertenciam a campos em socalcos, quase todos situados em áreas de
declives muito elevados e, por isso, há muito abandonados.
Deste modo, deve referir-se que, na maior parte das vezes, as áreas de
socalcos ardidas, são aquelas que se encontram mais afastadas das povoações,
votadas ao abandono prematuramente e que, por isso, apresentam uma
fisionomia vegetal propícia à progressão do fogo.
Por outro lado, a escala de análise dos levantamentos cartográficos nem
sempre foi suficientemente pormenorizada, ao ponto dos aglomerados urbanos e
os campos de socalcos não ardidos existentes em seu redor, serem
frequentemente também incluídos na área queimada.
Assim, outra conclusão que se poderá tirar, prende-se com o facto de,
apesar do estado de abandono de grande parte dos campos em socalcos, estas
estruturas mantêm um maior nível de resistência aos incêndios e, por isso,
oferecem maior protecção aos aglomerados populacionais, do que as restantes
áreas das vertentes em que estão inseridas. Com efeito, a organização em
terraços, permite interromper a continuidade dos estratos arbustivos e arbóreo e,
mesmo quando se trata de campos com espécies arbóreas, a sua continuidade,
tanto horizontal como vertical, pode e deve ser reduzida, de modo a constituírem
verdadeiras faixas de protecção aos aglomerados, de preferência formadas por
folhosas de crescimento lento (castanheiros e carvalhos).

Fot. 37 - Socalcos anteriormente produtivos, pontualmente ocupados com formações
arbustivas e arbóreas. Soito da Ruiva, Pomares.
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Como vimos, uma das primeiras consequências do abandono dos socalcos
é o repovoamento das áreas agrícolas, outrora produtivas, por espécies
arbustivas (e arbóreas numa segunda fase) de crescimento espontâneo. De facto,
a decomposição progressiva dos sistemas agrários ordenados em socalcos,
facilita o surgimento e progressão destas espécies, essencialmente devido ao
enriquecimento químico e/ou mineral a que os solos foram sujeitos para aumentar
a produtividade agrícola. Lentamente, a floresta aproxima-se das povoações,
trazendo consigo, o aumento do risco de incêndio florestal (fot. 37).
O mato, outrora aproveitado para “as camas” do gado ou para acender a
lareira e o fogão a lenha, cresce agora e alastra-se nos socalcos abandonados,
criando por vezes zonas intransponíveis que chegam a esconder qualquer
vestígio da existência de muros de suporte. Esta biomassa combustível, não só
potencia a ignição de incêndios como favorece a sua propagação e, acima de
tudo, dificulta a progressão no terreno de homens, veículos e máquinas de
combate a incêndios (fot. 38 e 39).

Fonte: Câmara Municipal de Arganil.

Fot. 38 - Pormenor do combate ao grande incêndio florestal de Julho de 2005, na bacia
hidrográfica da Ribeira de Pomares.
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Fonte: Câmara Municipal de Arganil.

Fot. 39 - Abertura de um aceiro com recurso a maquinaria pesada.
Bacia hidrográfica da rib.ª de Pomares.

Consequentemente, o aumento do risco de incêndio nos socalcos
abandonados origina também o aumento do perigo nas zonas habitadas
sobranceiras a estas estruturas.
A abordagem aos incêndios florestais, deve insistir na tónica da prevenção.
As populações serranas devem ser protegidas dos fogos florestais e, essa
protecção não pode ficar apenas pelas medidas activas levadas a cabo, na maior
parte das vezes, quando a crise já está instalada. Com efeito, por mais medidas
defensivas que se adoptem, o fogo encontra sempre “elos fracos” por onde
consegue progredir, dificultando a sua extinção antes de provocar danos
irreparáveis e a perda de vidas humanas.
Os campos em socalcos, enquanto matriz paisagística comum a todos os
povoados serranos, poderão ser entendidos com estruturas anti-fogo, isto é,
áreas de defesa e contenção em redor dos espaços urbanizados, nos quais, o
coberto vegetal seja alvo de uma redução e uma gestão capaz de diminuir a
velocidade de progressão e a intensidade das chamas, em direcção ás
populações (fot. 40).
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Fonte: Câmara Municipal de Arganil.

Fot. 40 - Avanço da frente de fogo em direcção a um aglomerado
populacional (bacia hidrográfica da rib.ª de Pomares).

Paralelamente, também diminuirá tanto o risco de ignição de um fogo junto
ás casas, onde as actividades humanas são mais frequentes e variadas, como o
de progressão em direcção ás áreas florestais circundantes, uma vez que aquele
se manifesta se os socalcos funcionarem como efectivas faixas de protecção.
Conclui-se assim que o desbaste regular das espécies arbustivas invasoras
e espontâneas, a poda anual das copas do estrato arbóreo (essencialmente
árvores de fruta) e o consumo do pasto pelo gado, constituem-se como factores
de regulação e minimização do risco de incêndio nos campos em socalcos.
Mas as consequências dos incêndios florestais, não se fazem sentir apenas
a curto prazo, enquanto dura o combate às chamas. No imediato, as perdas
económicas e sociais relacionadas com a destruição da floresta, com a destruição
de património ou, no pior dos casos, com a perda de vidas humanas, são as mais
sentidas. No entanto, os seus efeitos negativos perduram no tempo, ao longo de
vários anos.
A destruição do coberto vegetal, deixará estas áreas mais vulneráveis à
erosão, ao escoamento torrencial e aos movimentos em massa. Assim, o incêndio
florestal torna-se a principal causa de outros riscos naturais poderem ocorrer e
afectar pessoas e bens.
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4.Quantificação da erosão hídrica dos solos

(Janeiro a

Setembro de 2006)
A erosão em campos de socalcos tem sido registada, ao longo deste estudo,
através da recolha e sistematizada dos dados obtidos nas parcelas de erosão
oportunamente instaladas. De um modo geral, os efeitos erosivos em patamares
sentem-se essencialmente na presença de um longo abandono conjugado com
episódios de precipitação mais ou menos intensa. Para além do abandono e da
pluviosidade, devem considerar-se, também, a estrutura dos campos e o coberto
vegetal neles instalado.
Existem algumas pequenas estruturas complementares que ajudam a
minimizar a erosão, principalmente a erosão hídrica acelerada. No entanto, a sua
degradação ou destruição, potencia os efeitos erosivos, dando-lhes ainda mais
significado. O rebentamento de uma dessas estruturas, por exemplo um dique,
vai provocar o desvio do escoamento superficial directamente para os campos
agrícolas que, de um modo geral, não suportam esse acréscimo de água, levando
à sua destruição parcial ou total (fot. 41).
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Fot. 41 - Esquema do rebentamento de um dique nas proximidades do Piódão.

Os resultados apresentados contemplam, em primeira análise, a relação
directa entre a precipitação (mm/h) e a escorrência superficial (l/m2).
De seguida, relacionam-se os valores de material sólido erosionado (g/m2),
precipitação (mm/h) e escorrência (l/m2), num igual período de tempo.
Para a parcela experimental que não detém estação meteorológica, foram
extrapolados os valores da mais próxima. Assim, Porto Silvado tem os valores de
uma estação instalada no Colcurinho, próximo a Chão Sobral, município de
Oliveira do Hospital.
Na análise comparativa entre os valores de precipitação e de escorrência,
ressaltam alguns momentos específicos (fig. 44), como o de 30/11/05 a 09/12/05,
onde a escorrência atingiu o valor máximo do período estudado. Os valores de
precipitação correspondem às primeiras chuvas de Inverno, onde a escorrência
responde directamente à precipitação.
Os períodos que se seguiram até ao dia 17/02/06 correspondem a condições
meteorológicas em que a precipitação foi diminuta, não se registando, dessa
forma, valores de escorrência significativos. A partir daí, destacam-se dois
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episódios, de 17/02/06 a 27/02/06 e de 10/03/06 a 24/03/06, em que precipitaram
163,72mm e 174,83mm, respectivamente. No entanto, aqui a escorrência
verificada foi inferior à do episódio de 30/11/05 a 09/12/05, justificada pelo
crescimento da vegetação até essa altura e que favorecem a infiltração.
A comparação entre os valores de material erosionado e precipitação no
Piódão tornou-se pouco representativa, isto porque estamos numa área em que
predominam as formações arbóreas e herbáceas, que dificultam o transporte de
material, mesmo quando os quantitativos pluviométricos são mais elevados,
tendo-se verificado que o valor máximo de material erosionado foi de 6,47 g/m2
no período de 20/12/05 a 03/01/06 (fig. 45).
A erosão foi também contabilizada tendo em conta a relação entre o material
erosionado e a escorrência (fig. 46). Na parcela de erosão do Piódão esta
comparação revela-se de forma distinta ao longo do período de estudo. Assim, o
primeiro episódio registado continua a ser o mais significativo na relação entre as
variáveis. No entanto, destaca-se o episódio de 20/12/05 a 03/01/06, onde por
motivos impossíveis de aferir com certeza, a quantidade de material recolhido não
corresponde à escorrência registada.
Com o período seco verificado entre 09/12/05 a 17/02/06 a escorrência deixa
de ter representatividade deixando acumular algum material. Só com as chuvadas
de primavera é que os valores de escorrência assumem novamente
representatividade, não arrastando, no entanto, consigo os materiais.
(Piódão)
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Fig. 44 - Escorrência total na parcela de erosão do
Piódão, no período de 30-11-05 a 26-09-06.
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Fig. 45 - Valores do material erosionado e da precipitação, na
parcela de erosão do Piódão, no período de 30-11-05 a 26-09-06.
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Fig. 46 – Valores do material erosionado e da escorrência, na
parcela de erosão do Piódão, no período de 30-11-05 a 26-09-06.

Pelo facto de ter sido gravemente afectada pelo grande incêndio florestal de
2005, a área-amostra de Porto Silvado assume características muito particulares.
Conforme já foi referido, os quantitativos pluviométricos foram extrapolados da
estação meteorológica do Colcurinho, dada a proximidade geográfica destas duas
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áreas. O episódio mais significativo é o de 30/11/05 a 09/12/05 com os valores de
precipitação e escorrência mais elevados do período em estudo, aqui reflectidos
pelas primeiras chuvadas (fig. 47).
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Fig. 47 - Escorrência total na parcela de erosão de Porto
Silvado, no período de 30-11-05 a 26-09-06.

Em termos de precipitação ressaltam ainda os episódios de 17/02/06 a
27/02/06 e de 10/03/06 a 24/03/06, com valores de escorrência de 2,1 l/m2 e 2,6
l/m2 respectivamente. No entanto, a rápida regeneração da vegetação após o
fogo, permitiu que, nestes episódios, a escorrência fosse menor. O episódio que
intercala estes dois, revela uma situação distinta, em que a escorrência responde
directamente à precipitação, facto que pode revelar um episódio de chuva muito
intenso e de curta duração, favorecendo a escorrência superficial.
O incêndio deixou grande parte da área ardida e desprovida de vegetação.
Esta parcela assumiu, por isso, durante todo o estudo um interesse específico no
que respeita a material erosionado (fig. 48). O primeiro momento, destaca-se pela
quantidade de material mineral recolhido, sendo este resultado das primeiras
chuvadas após o incêndio, onde o solo, desprovido de vegetação, perdeu uma
carga sólida considerável.
Ao observarmos o período de 20/12/05 a 03/01/06 verificamos que o
material erosionado respondeu directamente à precipitação ocorrida. A partir daí,
embora se continue a verificar alguma quantidade de materiais, esses são cada
vez mais escassos, principalmente, devido à vegetação herbácea que se instalou.

Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

83

Recuperação do património e da paisagem de socalcos em lugares das serras do Açor e da Estrela

O período de 06/04/06 a 21/04/06 é muito pontual. Aqui verificou-se material
erosionado sem a presença de muita chuva. Tal poder-se-á dever a factores
exógenos não controlados, como por exemplo a erosão biológica, que estiveram
presentes, por vezes, nas parcelas da área de estudo.
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Fig. 48 - Valores do material erosionado e da precipitação, no período de
30-11-05 a 26-09-06, na parcela de erosão de Porto Silvado.

Em Porto Silvado, e como já foi possível verificar na comparação entre o
material erosionado e a precipitação, a erosão foi elevada dado estarmos perante
uma área ardida.
Ao comparamos o material erosionado com a escorrência verificamos que
nem sempre a resposta é directa (fig. 49). No primeiro episódio contabilizado
existe muito material e escorrência, estando relacionado com o já referido período
de forte transporte sólido, após o incêndio. A quantidade de material erosionado
desce gradualmente com o avançar do tempo, já que com o crescimento da
vegetação esta começa a sustentar o solo, evitando a sua erosão.
Comparando os valores obtidos com os registados em trabalhos análogos
sobre erosão dos solos (Lourenço, 1989) verificamos que em circunstâncias
semelhantes, os valores registados em Porto Silvado foram muito inferiores aos
obtidos numa vertente em área ardida nas Malhadas (fig.50), pelo que se
confirmou o já conhecido papel desempenhado pelos socalcos como estruturas
anti-erosão.
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Na análise dos gráficos verificamos que o valor mais elevado no que
respeita ao material erosionado em Porto Silvado é de 58 g/m2 de 30/11/05 a
09/12/05, enquanto que nas Malhadas o valor máximo atinge 304,08 g/m2,
registando-se muitos outros episódios significativos como são exemplos os de
27/03/89 a 10/04/89 e 22/05/89 a 05/06/89.
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Fig. 49 - Valores do material erosionado e da escorrência, na parcela de
erosão de Porto Silvado, no período de 30-11-05 a 26-09-06.
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Fig. 50 – Valores do material erosionado e da escorrência, na parcela
de erosão de Malhadas, no período de 29-11-88 a 05-06-89.
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5. Propostas de gestão e perspectivas
As perspectivas de futuro de uma área como esta, terão de ser
necessariamente audaciosas, baseadas numa visão integrada do território e
tendo sempre em vista a melhoria das condições de vida das populações locais,
através da preservação e valorização do património de socalcos.
Por outro lado, a recuperação das paisagens de socalcos é indissociável
da prevenção dos riscos naturais, uma vez que estes são os principais
responsáveis pela sua rápida degradação, já que é impossível fazer regressar os
numerosos braços que, antes, asseguravam a sua reconstrução e preservação.
Deste modo, só um esforço conjugado entre o poder central do Estado, o poder
local dos Municípios e os proprietários poderá permitir a conservação dos
socalcos mais emblemáticos deste vasto e valioso património cultural dos povos
da serra.
Para o efeito, o primeiro passo a ser dado passa obrigatoriamente pela
valorização social do espaço de montanha, a qual permitirá atrair urbanos para
desfrutar das potencialidades que a serra oferece e, em contrapartida, através de
um turismo sustentável, envolvê-los na viabilização económica desses espaços, o
que se pode traduzir em três propostas concretas: prevenção dos riscos naturais
através da redução do risco de incêndio, preservação do património de socalcos
e implementação de um roteiro turístico.
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5.1. Prevenção dos riscos naturais através da redução do risco de
incêndio
Na área estudada, os riscos naturais mais frequentes resultaram da
destruição da vegetação pelo fogo, quer durante o incêndio, quer no período de
tempo subsequente, durante a ocorrência de precipitações intensas e até que a
vegetação se desenvolva de novo. A minimização dos efeitos destes riscos passa
claramente pela redução do risco de incêndio, pelo que se apresentam também
três medidas concretas que, se vierem a ser postas em prática, contribuirão
decisivamente para a mitigação das consequências nefastas dos fogos florestais:
1. Incentivar os proprietários privados no sentido da reorganização das
suas propriedades, através de permuta, associação, … e da limpeza
das suas matas, em particular, nos espaços confinantes com as
habitações;
2. Compartimentar o espaço com aptidão florestal, através da introdução
de ordenamento florestal (infra-estruturas DFCI) em toda a área de
estudo, de modo a criar unidades defensáveis e seguras, em termos de
incêndios florestais;
3. Rearborizar, de imediato, os espaços florestais mais emblemáticos do
ponto de vista paisagístico, situados em perímetros sob administração
pública, privilegiando espécies autóctones ou edafoclimaticamente
adaptadas, de modo a criar bosquetes destinados aos desenvolvimento
e protecção da fauna selvagem, bem como ao embelezamento da
paisagem serrana e à criação de locais pitorescos para atracção de
visitantes.

5.2 Preservação do património de socalcos
Como foi antes referido, a preservação do património de socalcos passa,
obrigatoriamente e em primeiro lugar, pela valorização deste tipo de paisagem
singular, de modo a torná-la capaz de atrair visitantes, sem o que a sua
manutenção será muito improvável.
Sendo impensável vir a manter, na totalidade, o vasto património de
socalcos, deve apostar-se naquele que, em termos paisagísticos é mais singular
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e pitoresco e, por isso, mais valioso. Por norma, é aquele que se encontra junto
às aldeias que está mais preservado e que, em função dessa proximidade, será
também mais fácil de manter e de conservar. Além disso, o esforço investido na
sua conservação será mais rentabilizado pois, as áreas mais próximas das
aldeias, apresentam uma dupla utilidade, agro-pastoril e de defesa do
aglomerado populacional contra incêndios florestais.
Para financiar o esforço de valorização e manutenção destas áreas a
conservar, consideradas prioritárias pelas razões antes invocadas, os municípios
envolvidos devem desencadear de imediato processos que conduzem à
organização de uma candidatura aos fundos do novo Quadro Comunitário de
Apoio, a qual, entre outros, deverá contemplar os seguintes aspectos:
1. Restaurar, com métodos tradicionais, o património construído mais
emblemático situado nos socalcos e nos aglomerados populacionais,
tais como: muros de suporte de socalcos, casas de habitação, currais e
palheiras, moínhos, lagares, …
2. Criar um curso de formação profissional de alvenaria, como forma de
especializar técnicos em recuperação de muros e criar postos de
trabalho a nível local;
3. Dinamizar, com apoio nos fundos comunitários, a criação de pequenos
ruminantes, com o objectivo de fixar, manter ou atrair população, dar
utilidade aos socalcos e reduzir o risco de incêndio;
4. Desenvolver rotas de interesse cultural, gastronómico, etnográfico ou
outro, tais como:
a. Rota dos eco-museus, instalados em património edificado
restaurado e recuperado na sua antiga função: lagar de azeite,
moínho de água, moínho de vento, forno comunitário, casa de
habitação tradicional, curral e palheira, ….
b. Rota da gastronomia serrana, com a valorização dos produtos
regionais: frutos secos, cogumelos, medronho, mel, queijo,
enchidos, …, com promoção de feiras e outros eventos para a
sua divulgação e comercialização.
c. Rota da transumância, para percursos pedestres, com a
identificação dos principais trilhos percorridos no passado pelos
pastores com os seus gados.
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d. Rota dos romeiros, essencialmente destinada a explorar o
segmento designado por turismo religioso, com passagem pelos
Santuários Marianos existentes na região.
e. Rota da água, para exploração de infra-estruturas associadas à
exploração, transporte e utilização da água: açude, poça ou
mina e respectiva levada, campos em socalcos, moínho, …

5.3. Roteiro turístico
Um roteiro turístico pode ser encarado sob diversas perspectivas. À
medida que se foi desenvolvendo o projecto Terrisc, entendeu-se por bem iniciar
o desenvolvimento de um conjunto de percursos turísticos incluídos nos vales do
Alva e do Alvoco, bem como na Paisagem Protegida da Serra do Açor e no
Parque Natural da Serra da Estrela, de modo a facilitar a descoberta do valioso
património dos socalcos estudados.
Aproveitando as potencialidades da região pretende-se, com este roteiro,
contribuir para a divulgação e valorização destas áreas de socalcos, que, nos
últimos anos, passaram a ficar muito distantes da realidade urbana, e por isso
votadas, cada vez mais, ao despovoamento e ao esquecimento.
A partir deste objectivo, foi perspectivado um percurso geral que liga as
sedes dos três municípios envolvidos no projecto, Arganil, Oliveira do Hospital e
Seia. Nos trajectos de ligação entre elas é possível estabelecer uma série de
percursos alternativos ou complementares, sendo alguns destes pequenos trilhos
pedestres, mas todos eles foram elaborados a pensar no modo mais adequado
para divulgar estas regiões serranas e incentivar o turista a percorrer estes
caminhos, contribuindo assim para revitalizar estas regiões e dinamizar a
economia local.
Neles destaca-se um conjunto de locais, vilas e aldeias, que pela sua
singularidade ou pela qualidade estética da sua paisagem, do seu património
natural e edificado, da arquitectura dos seus monumentos, da geomorfologia
fluvial, da etnografia, gastronomia, entre muitas outras, merecem ser conhecidos
e visitados.
Mas, em termos futuros, este roteiro só será sustentável, se vierem a
concretizar-se as propostas antes apresentadas para a preservação do
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património de socalcos. Ambiciosas, sem dúvida, mas são fundamentais para se
inverter a actual situação. Para isso, elas terão de ser simultaneamente ponto de
partida e ponto de apoio da alavanca que poderá contrariar o êxodo rural ou até
mesmo invertê-lo. Assim sendo, poderão passar a atrair habitantes para estas
áreas tendencialmente repulsivas, catapultando-as para novos voos.
Para tal, basta que as áreas de socalcos venham a ser dotadas de
condições estruturais que lhes permitam exercer uma atracção diferenciada em
termos turísticos, garantindo assim tanto a sua viabilidade cultural e patrimonial,
como a sua sustentabilidade económica, tanto mais que beneficiam do fluxo
atractivo que o Piódão ainda exerce, mas que é urgente valorizar e revitalizar, de
modo a torná-lo sustentável, pois, caso contrário, perder-se-á a curto prazo.
Com esse objectivo desenvolvemos um percurso integrador de diferentes
rotas já existentes, bem como de outras que possam vir a ser criadas, adaptável a
diversas circunstâncias, de modo a disponibilizar uma série de informação aos
vários tipos de utilizadores, dando particular ênfase aos socalcos, ao mesmo
tempo que se salientam algumas curiosidades da geografia física serrana, locais
pitorescos e outros aspectos que facilitem a visita de públicos com idades e
interesses diversificados e, por conseguinte, com tempos disponíveis também
diferentes.
Assim, será possível associar à deslocação base em veículo automóvel um
ou outro percurso pedestre, tanto mais numerosos quanto maior for o tempo de
que se dispuser. Deste modo, a totalidade do percurso poderá ser realizada num
único dia, em veículo motorizado, permitindo apenas uma visão muito superficial
da área. Mas, para um conhecimento um pouco mais detalhado, podem utilizar-se
dois dias consecutivos, por exemplo de um fim de semana, ou alternados, uma
vez que é possível fraccionar o percurso em dois, três ou mais dias.
Para quem dispuser de tempo, por exemplo aproveitando umas mini férias
ou um fim de semana prolongado, poderá fazer o percurso por sectores, o que
lhe permitirá conhecer a região com muito mais pormenor, descansar à sombra
de árvores frondosas, algumas delas centenárias, nas Matas da Margaraça ou do
Santuário de Nossa Senhora das Preces, bem como usufruir de percursos
pedestres que o conduzirão tanto às quedas de água mais conhecidas e
divulgadas, a Fraga da Pena, como a outras menos conhecidas, as Cabouqueiras
da Forja, ou, até, praticamente desconhecidas, a Peneda da Sombra, e, ainda,
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conhecer a história, a cultura, as tradições, enfim, por último, deleitar-se com a
gastronomia serrana.
Deste modo, além da vasta gama de ofertas que contém, o principal
interesse deste percurso reside na liberdade de escolha dada a cada visitante
para ele próprio organizar o itinerário que quer percorrer em função dos seus
gostos pessoais e do tempo de que dispõe.
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Considerações Finais
A partir da investigação realizada nas bacias hidrográficas do rio Alvoco e
da ribeira de Pomares foi possível analisar um conjunto de parâmetros que se
encontram relacionados com a actual utilização dos socalcos agrícolas.
O estudo realizado permitiu, através da análise cartográfica em gabinete e
da respectiva confrontação no terreno, ficar a conhecer muito melhor um
panorama que, embora já identificado, não estava devidamente quantificado.
A conhecida perda de população determinou a diminuição da actividade
agrícola e o consequente abandono de muitas explorações, que, por sua vez,
conduziu à degradação de muitas delas e à alteração do uso do solo que de
agrícola volveu florestal.
Por outro lado, confirmou-se que fenómenos como a terciarização e o
êxodo rural contribuíram grandemente para as profundas mudanças verificadas
na ocupação do solo. Mercê desta realidade, o estrato arbustivo avançou sobre
os campos agrícolas e estendeu-se a área de mato, que posteriormente, à
medida que as espécies se vão desenvolvendo, vai sendo dominado pelo estrato
arbóreo, tornando estas áreas mais susceptíveis à ocorrência incêndios florestais
e deixando-as muito mais vulneráveis, no caso deste risco se manifestar.
De facto, os incêndios florestais têm constituído o agente mais agressivo
na destruição das áreas de socalcos. Os impactes ambientais são elevados e a
evolução das vertentes é acelerada. Com efeito, não são só os efeitos directos do
fogo que são prejudiciais, mas também aqueles que lhes são subsequentes e
que, por vezes, se fazem sentir por longos períodos de tempo.
As áreas serranas do centro de Portugal têm sido particularmente
afectadas por estes fenómenos, alterando por completo a paisagem que, em
grande parte, passou a ficar preenchida por matos e espécies arbóreas
economicamente mais rentáveis.
Aos socalcos muito pouca, para não dizer nenhuma, atenção tem sido
dada. Ano após ano, a mancha de socalcos vai diminuindo e estas estruturas
ancestrais vão sofrendo o abandono e a degradação que os poucos e
envelhecidos habitantes não conseguem inverter.
Porém, se o objectivo é deixar que se continuem a degradar, então porque
é que se continua a investir nestas regiões, nomeadamente a asfaltar as estradas
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que nos conduzem até estas paisagens? Não temos dúvidas de que só é para
facilitar a vida aos turistas que as demandam.
No entanto, se esta paisagem é atractiva, haverá todo o interesse em a
manter. Dela fazem parte o casario das aldeias, os socalcos envolventes, as
belezas naturais, enfim, aquele património cuja preservação é fundamental. Não
tenhamos dúvidas de que, quando ele deixar de estar conservado, os visitantes
demandarão outras paragens nessas circunstâncias bem mais atractivas.
Perante estas constatações, urge a preservação do património mais
emblemático dos socalcos, que aqui sublinhamos, pela representatividade do
património natural e cultural que estas estruturas constituem. A revitalização e
preservação de algumas delas pode mesmo vir a impelir o desenvolvimento
turístico destas regiões, que assim se alheariam do anonimato a que têm sido
votadas, como já se verificou em outras áreas semelhantes, algumas delas até
com bem menores possibilidades.
Só que, para que tal venha a suceder, os municípios envolvidos não
poderão ficar à espera de que sejam os outros a resolver-lhe os problemas. Como
muitos outros municípios que já estão a transformar e a valorizar o seu património
de socalcos, terão de deitar mãos à obra, pois, se assim o fizerem, ficarão para a
história por terem transformado áreas votadas ao abandono em exemplos de
sucesso.
Caso contrário, ficarão também para a história, mas desta vez pela
negativa, ou seja, por não terem sabido explorar as possibilidades de
financiamento que o novo Quadro Comunitário de Apoio lhes oferece para a
valorização desses espaços e, como tal, contribuirão consciente e decisivamente
para a sua degradação. Se assim o fizerem, no futuro serão responsabilizados
por isso.
É uma questão de opção.
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