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Resumo:

Este texto pretende ser uma reflexão em torno do conceito de risco aplicado à 
paisagem, com exemplos de Portugal continental. Partindo da ideia de que a paisagem nunca 
deixa de existir, apenas se modifica, analisam-se alguns fatores ou circunstâncias capazes de 
fazer alterar a paisagem em determinadas regiões, como a arborização com uma única 
espécie, o despovoamento rural, as vinhas-ao-alto no Douro vinhateiro, a proliferação de 
espécies arbóreas invasoras e a evolução pós-incêndio da vegetação. Embora se trate de 
ações suaves no tempo e por vezes no espaço podem, à la longue, trazer profundas alterações 
na paisagem.

Palavras chave: Riscos. Paisagem. Despovoamento rural. Vegetação.

Abstract

Landscape under risk in Portugal: a contribution

Using illustrations from mainland Portugal, it is the aim of the present paper to discuss 
the concept of risk as applied to landscape. Underlying it is the assumption that landscape 
never ceases to exist, but is simply modified. Accordingly, an analysis is offered of a number 
of factors or circumstances - such as single species afforestation, rural depopulation, the 
high-down vineyards in the Douro valley, the spread of invasive tree species and post-fire 
vegetation development - that may alter regional landscapes. Although their impact is sparse 
in terms of time and sometimes also of space, in the long run they may bring about profound 
changes to the landscape.
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1. Introdução

Pode dizer-se haver uma dicotomia entre paisagem em sentido abstrato e uma paisagem 
em concreto. A primeira nunca desaparece, portanto nunca está em risco, enquanto a segunda 
pode ser transformada, logo haver o risco de se alterar e desaparecer mesmo. Ou seja, a um 
determinado tipo de paisagem sucede sempre outro qualquer tipo de paisagem, de acordo 
com as condições estabelecidas pelas sociedades humanas aí atuantes ou em conjugação com 
os fatores naturais impositores, em maior ou menor grau, de caraterísticas próprias que se 
vêm repetindo ao longo da longa história geológica e biológica da Terra. Mas a associação 
do fenómeno de transformação a uma conotação de perda não é partilhada por todos os 
observadores dessa paisagem, pois vai depender da utilidade que cada um lhe atribui. 
Enquanto um agricultor assume a transformação da paisagem decorrente do abandono das 
atividades tradicionais como um fator que desvaloriza a paisagem, pela perda de um padrão 
associado ao uso humano, um ecólogo vê neste processo uma oportunidade de recuperação de 
habitats, o que permitirá a recuperação de um valor associado a ambientes com menor grau 
de interferência humana.

A constante presença de uma paisagem em determinado espaço da superfície terrestre 
concorre para que ele se torne um exemplo de ultrapassagem do “horror ao vazio” dos clássicos 
gregos. Não há vazio de paisagem, nem temporal nem espacial. Por ir adquirindo diferentes 
aspetos, sempre de acordo com a atuação dos fatores dominantes no momento e naquele 
espaço, a paisagem é eterna. E só é eterna porque é dinâmica, mesmo volúvel, deixa-se levar 
sempre pelas alterações, naturais ou humanas, que lhe são impostas, transformando a sua 
fisionomia e os seus processos. Mas também o é porque concetualmente deixa alguma liberdade 
semântica ao definidor, não sendo demasiado restritiva, já que se reporta a um espaço da 
superfície terrestre, heterogéneo ou homogéneo, percecionado pelo ser humano a partir dos 
seus sentidos, mas também da sua interpretação que é fruto da sua gnose.

A paisagem concreta varia sempre no tempo, porém, essa variação nem sempre é 
percecionada diretamente pelo ser humano, sendo tudo uma questão de escala temporal. Se 
a paisagem é antes de mais um fenómeno inscrito na História e uma interpretação social da 
natureza, no dizer de Georges Bertrand (1978), significa que cada geração humana tem de 
perscrutar o passado de cada paisagem que observa para entender o seu caminho até então, 
valendo-se dos mais variados documentos ou outros elementos que lhe possam fornecer 
informação. Por norma, estas variações históricas foram fomentadas ou praticadas pela ação 
humana. No entanto, também se podem verificar alterações em tempo histórico induzidas por 
variações naturais; basta pensar nos efeitos produzidos pela Pequena Idade do Gelo entre os 
séculos XVII e XIX, esta seguida a outras mudanças climáticas relatadas, registadas ou deduzidas 
pelo menos desde o império romano. Por muito resilientes que sejam as paisagens naturais, 
sempre sofrem algumas alterações nestes curtos períodos de tempo.

A variabilidade natural da paisagem exige um tempo que, por regra, a capacidade de 
perceção humana tem dificuldade em apreender, a não ser quando se registam catástrofes 
naturais espacialmente amplas e com efeitos duradouros. As alterações naturais mais lentas vão 
sendo absorvidas pela capacidade de resiliência das espécies e comunidades vegetais, aquelas 
que em grande parte compõem a paisagem. Ou seja, as modificações genéticas das espécies 
vegetais, por hibridação, mutação, etc., embora frequentes, apenas têm manifestações 
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fenotípicas bem evidentes ao fim de muitos anos, por regra milhares de anos, então as 
alterações paisagísticas daí decorrentes necessitam pelo menos desses milhares de anos para 
acontecerem. As alterações geológicas e geomorfológicas ainda podem ser mais lentas, daí 
que muito dificilmente o homem terá ocasião de percecionar verdadeiras e amplas alterações 
naturais.

As modificações mais drásticas na paisagem são obra, quase sempre, da mão humana. 
Não significa isso que tem de haver uma desvalorização da paisagem, há muitos exemplos de 
intervenções humanas sobre áreas, eventualmente consideradas como vulgares, que vieram 
conferir-lhe um valor acrescentado tão valioso que as tornaram mesmo património cultural da 
humanidade (casos do Douro vinhateiro, em Portugal e de Las Médulas, em Espanha, para falar 
apenas em exemplos próximos). Mas se estas modificações são o resultado de uma atuação 
humana à escala da centena ou mesmo do milhar de anos, as maiores transformações têm-se 
registado em crescendo desde a Revolução Industrial, pelo acréscimo exponencial na capacidade 
interventiva oferecida pelos avanços da tecnologia e da ciência. E nem é preciso recorrer ao 
aumento drástico de áreas urbanas ou industriais que passaram a constituir paisagens próprias 
para se considerar que a paisagem muda tão rapidamente que qualquer delas está em potencial 
risco de mudança. É sobre esse risco que falaremos.

2. Que risco sobre a paisagem?

A paisagem, como já foi acima referido, é, por natureza, dinâmica, portanto é passível 
de mudança mais ou menos permanente, embora em grau por vezes impercetível para o ser 
humano. Algumas vezes, no entanto, as mudanças são mais bruscas e a sua perceção é nítida. 
Quando essa mudança tem consequências permanentes, pelo menos à escala de geração 
humana, e se verifica no sentido de uma perda ou desvalorização, então configura-se aqui 
a aplicação do conceito de risco. Essa perda ou desvalorização, por norma, não tem uma 
conotação económica ou monetária, mas sim cultural, ecológica e/ou estética, apesar de, em 
alguns casos, ser o resultado de grandes perdas económicas, como acontece com as alterações 
paisagísticas na sequência de incêndios florestais.

A paisagem, ao ser afetada por diferentes fatores ou processos, naturais, tecnológicos ou 
mistos, e com maior ou menor rapidez, pode ser desvalorizada sem que tenha de haver pessoas 
ou os seus bens em perigo. Trata-se da análise da afetação sofrida ou desenvolvida por espaços 
naturais ou humanizados, mas em qualquer dos casos percecionados ou sentidos (por vezes usa-
se o termo capturados) por alguém, o que pressupõe a existência de uma vulnerabilidade, no 
conceito de reBelo (2010), embora também possa ser tida em conta na perspetiva de Julião et al. 
(2009: 21), ao definiram-na como “o grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos 
expostos em resultado da ocorrência de um processo (ou ação) natural, tecnológico ou misto 
de determinada severidade”. Os processos ou ações em causa, porque se trata de paisagens em 
que há ou houve intervenção humana, não obstante serem comandados por processos naturais, 
são mistos. Determinadas intervenções humanas, pontuais ou sistemáticas, sobre a paisagem, 
capazes de criar condições favoráveis ao desencadear de processos em regra contínuos e de 
baixa intensidade, podem ter uma severidade elevada desde que atuem durante muito tempo e 
uma suscetibilidade também importante se abarcarem grandes áreas (Julião et al., 2009; Cunha 
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e leal, 2012). Pode dizer-se que estaremos perante um risco lento mas percetível, verificado 
passo a passo, embora incisivo e por vezes com consequências gravosas para a comunidade 
humana.

A paisagem é por definição heterogénea (Forman e Godron, 1986), na sua forma, composição 
ou processos. A diminuição deliberada dessa heterogeneidade por atuação humana, ou então 
conjugada com ações ou processos naturais, reflete-se quase sempre na diminuição das suas 
capacidades de levar a cabo todas as funções que até então nela se desenvolviam. O conjunto 
de funções passíveis de serem desempenhadas é proporcional ao número de ecossistemas 
existentes e ao número de contactos entre esses ecossistemas, assim como entre diferentes 
manchas, e destas com corredores e com a matriz. Uma paisagem em mosaico é, talvez, a 
maior representante deste modelo de diversidade, nela se conjugando elementos de origem 
antrópica com remanescentes ou neoformações naturais.

Esta diminuição de diversidade paisagística é acompanhada, em consequência e por 
norma, pela perda de valor, ou seja, por um decréscimo da qualidade dessa paisagem, pese 
embora a dificuldade na sua avaliação por esta ser bastante subjetiva. Uma fraca diversidade 
paisagística apenas será considerada valiosa quando for eivada de raridade ou de tipicidade, 
condições que, em regra, são conducentes a medidas de conservação (Farina, 2000) e, portanto, 
à sua classificação como património natural ou cultural, consoante a sua natureza, e se houver 
empenho nesse sentido por parte da comunidade nacional, regional ou local. 

3. Fatores de risco paisagístico em Portugal

Alguns exemplos bastam para ilustrar o modo como determinadas paisagens podem ser, 
ou têm sido, postas em risco em Portugal continental. 

A florestação que tem sido praticada, quando monoespecífica, é um dos casos mais 
gritantes em como em poucas décadas se destrói toda uma cadeia biótica, sustentada na 
diversidade florística, se alteram as relações de produção com o território de cada comunidade 
rural e se empobrece esteticamente a paisagem. A plantação generalizada de eucaliptos pelas 
serras (Figura 1), colinas e mesmo plataformas do Centro e Norte litoral, a que escapam, 
embora apenas parcialmente, as de substrato calcário, veio acrescentar uma monotonia glauca 
à paisagem, apenas cortada pelo acidentado do relevo e pelos corredores ripícolas quando se 
mantêm. A diversidade de trabalhos ligados à floresta apesar de aparentemente aumentar pelo 
maior número de cortes permitido pelos mesmos cepos, ao fim de cada 10 a 12 anos, pode 
não ter reflexo na necessidade de mais empregos locais porque, muitas vezes, esta tarefa não 
é levada a cabo por mão-de-obra local, pela especialização que exige (SoareS et al., 2007). A 
plantação é o trabalho que mais pessoal local pode envolver, mas essa verifica-se em cada 35 
a 45 anos, já que, em regra, depois do terceiro corte deve dar-se início a novo ciclo produtivo, 
por diminuição acentuada da produção (idem, Ibidem). Infelizmente, o produto desta floresta 
não fomenta o desenvolvimento de indústrias locais já que vai ser usado quase inteiramente 
em fábricas longe da área produtiva, junto a grandes rios ou onde há abundância de água. Ou 
seja, esta floresta exige e alimenta um número bastante limitado de mão-de-obra local para ser 
explorada. A saída das pessoas destas áreas rurais tem sido a solução e o seu despovoamento 
a consequência.
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Além disso, a maneira como é feita a plantação, com mobilização do solo por meio de 
máquinas pesadas, leva a que durante alguns anos ele fique exposto à escorrência das águas 
pluviais, facilitada pela dificuldade de instalação de vegetação no sub-bosque que o ajude a 
segurar (Ferreira, 2002). Assim se perdem elevadas taxas de solo para as linhas de água, a que 
se junta uma alteração do pH no sentido da alcalinidade do solo remanescente, à custa de 
uma folhada de rápida decomposição e, em especial, mineralização (Silva et al., 2007), que 
pode levar ao seu empobrecimento e, com certeza, a uma alteração na sua composição, a qual 
entra, com frequência, em desacordo com as necessidades da vegetação autóctone. 

Embora não tão gravosa, a arborização à base da sementeira ou plantação de pinheiro-
bravo, levada a cabo pelos proprietários privados pelo menos desde o início do séc. XX e 
pelo Estado durante o séc. XIX e início do XX (devy-vareta, 2005), a que se juntou o Plano de 
Povoamento Florestal do Estado Novo a partir da década de trinta e até ao início de setenta, 
em muitos dos baldios serranos do Centro e Norte, teve um efeito semelhante em termos 
paisagísticos, embora social e economicamente fosse até, em muitos casos, vantajosa (mendeS, 
2007). Por ser uma espécie autóctone, embora não dominante nas paisagens naturais, por 
permitir o desenvolvimento de um sub-bosque mais denso e diversificado e, por que não, 
por fazer parte do imaginário mais longínquo das pessoas de origem rural (Silva et al., 2007), 
constitui uma paisagem mais aceitável e apreciada.

O despovoamento rural, registado em maior ou menor grau desde a década de 60 do século 
passado (almeida et al., 2009), na maioria das regiões mas especialmente no interior (Ferrão, 
2005), foi acompanhado pelo abandono de parte dos terrenos agrícolas e florestais, primeiro em 
áreas marginais, ou seja de mais baixo rendimento, mas depois mesmo sobre solos mais ricos. 
O trabalho de jardinagem da paisagem que os agricultores iam desenvolvendo, em particular 
em áreas de pequena e média propriedade, com a construção de mosaicos diversificados, foi 
substituído pela ação da Natureza com aplicação das suas imposições climáticas, morfológicas, 
pedológicas e biológicas. A vegetação natural começa a instalar-se, de acordo com a sequência 
das suas séries de vegetação dirigidas à reconstituição da vegetação final potencial, em resposta 

Figura 1
Eucaliptal contínuo nas serras litorais da Região Centro. A única 
heterogeneidade é dada pela diferente idade das manchas de 
eucalipto.
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àquelas condições ecológicas. Quando uma região não é muito diversificada ecologicamente, a 
tendência é para o desenvolvimento de um mesmo tipo de cobertura vegetal e, portanto, para 
um mesmo tipo de paisagem, instalando-se alguma monotonia e daí uma perda de diversidade 
paisagística. Assim, as áreas sujeitas a importante abandono agrícola e florestal correm o risco 
de empobrecimento paisagístico.

Há aspetos relacionados com mudanças de práticas culturais que pela sua fraca 
representatividade podem parecer comezinhos nesta temática, mas que não são despiciendos. 
Falamos de um caso específico no Alto Douro vinhateiro, classificado como património cultural 
mundial pela UNESCO, onde uma prática de cultura da vinha cada vez mais usual, facilitada 
pela melhor capacidade tecnológica dos fatores de produção, neste caso as máquinas de 
amanho, tem sido implementada e que é a multiplicação de parcelas de “vinha-ao-alto”, ou 
seja, com as carreiras dispostas segundo a perpendicular às curvas de nível. Tem esta disposição 
a vantagem de permitir a instalação de maior número de videiras por unidade de área, a mais 
rápida realização dos granjeios mecânicos, portanto a possibilidade de maior produção e mais 
rendimento. Porém, paisagisticamente estas vinhas dão uma imagem de vulgaridade, do déjà 
vu, e não a imagem tão caraterística das vinhas subindo as inclinadas vertentes, através de 
pequenos socalcos acompanhando as curvas de nível. É certo que nas vertentes mais inclinadas 
esta tradicional construção das vinhas se mantém, mas a introdução da “vinha-ao-alto” está 
a ganhar cada vez mais declive, ou seja vertentes cada vez mais inclinadas e, portanto, 
possibilidade de instalação. Para além do maior risco de perder solo quando da ocorrência de 
chuvas intensas (reBelo, 2001), esta paisagem pode correr o risco de perder qualidade1.

Desde sempre o homem tem procurado replicar nos seus territórios aquilo que viu e gostou, 
ou lhe trouxe alguma vantagem, em outras paragens por onde viajou ou onde viveu pelas razões 

1 Claro que a determinação do maior ou menor grau de qualidade da paisagem, pelo seu pendor subjetivo, carece da 
aplicação de um inquérito a um número significativo de pessoas, das mais variadas formações e em especial turistas do vale do 
Douro, a fim de se poder aplicar com maior rigor esta afirmação.

Figura 2
Vinha-ao-alto em primeiro plano, contrastando com as vinhas em socalco 
em segundo plano.
Fonte: mv2.google.com/mw-panoramio/photos/médium/13959521.jpg.
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mais variadas. Um dos casos é o das plantas, porventura pela facilidade de transporte de seus 
propágulos (sementes, ramos, bolbos, etc.). Assim aconteceu com muitas das espécies usadas 
na alimentação humana, mas também as usadas em jardins, em parques, nas dunas litorais, nos 
taludes de estradas, em arruamentos urbanos e nas florestas. Embora a maioria destas espécies 
exóticas se limite a ocupar o espaço onde foi plantada ou semeada, há aquelas que aumentam 
a sua população e a sua distribuição sem que haja intervenção ou vontade humana, tornando-se 
então invasoras (marChante et al., 2009). Algumas delas são árvores usadas deliberadamente em 
arborização, atendendo ao rápido crescimento, como os eucaliptos, por exemplo, outras são 
arbustos usados na segurança de areias de dunas, e.g. Acacia longifolia, outras têm formas de 
vida diferentes como trepadeiras, aquáticas, herbáceas, etc. Apresentam caraterísticas comuns 
como a sua elevada competitividade com as autóctones, a facilidade de disseminação, a elevada 
taxa de multiplicação quer por via seminal quer vegetativa, a rápida e densa ocupação do solo 
e do espaço aéreo nos locais onde se instalam. As que têm maior impacte visual, portanto 
paisagístico, são em particular as árvores, mas também alguns arbustos.

De entre as árvores, as mais problemáticas em termos paisagísticos, são as do género 
Acacia. Salvo a Acacia melanoxylon, também conhecida por austrália, muitas vezes usada em 
povoamentos florestais para madeira, a maioria foi introduzida como ornamental, tendo a 
posteriori fugido ao controlo humano. Salienta-se a Acacia dealbata ou mimosa, a qual ocupa 
já importantes extensões do território nacional, em particular em áreas que foram uma ou 
mais vezes varridas por fogos florestais. Formam povoamentos monoespecíficos muito densos e 
impenetráveis para outras espécies nativas. Outras espécies de acácias também vão tomando 
o seu espaço onde lhe é proporcionada a oportunidade, como A. cyclops, A. mearnsii, A. 
pycnantha, A. retinodes e A. saligna (marChante et al., 2009). A Acacia longifolia ou acácia-
de-espigas é um arbusto que foi muito usado na arborização das dunas litorais com o intuito 
de ajudar a impedir que as areias se movimentassem e cobrissem os pinheiros entretanto 
semeados. Neste momento, e sempre que estes pinhais são queimados por fogos, prolifera 
densamente, dificultando bastante a recuperação dos pinheiros nessas matas. Em áreas 

Figura 3
Acácias mimosas a cobrirem grande parte de uma vertente da Serra da 
Lousã.
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mais húmidas ou em terrenos agrícolas abandonados, contíguos a povoamentos plantados de 
eucaliptos ou de choupos híbridos, é frequente serem ocupados por estas espécies invasoras 
ora por germinação das suas sementes, no primeiro caso, ora por rebentação vegetativa no 
segundo. Se for continuada a política de não tomar medidas de controlo de proliferação destas 
espécies pelas nossas áreas florestais, cada vez mais as suas manchas vão sendo maiores e, com 
o tempo, corre-se o risco de termos paisagens compostas apenas por uma delas.

Os incêndios florestais são um dos principais fatores de alteração da paisagem em 
Portugal. Não está aqui em causa o risco de deflagração e propagação dos fogos florestais, fator 
de modificação repentina e drástica das paisagens, mas o que se segue em termos de dinâmica 
dessas paisagens. Como já foi referido, várias são as espécies florestais que aproveitam a 
limpeza gerada pelos incêndios para rapidamente ocuparem esses espaços, temporariamente 
livres, como é o caso dos eucaliptos e das acácias em geral, graças à germinação de boa parte 
do seu banco de sementes. O mesmo pode acontecer com as áreas florestais queimadas junto 
a vias de comunicação onde haviam sido colocados Ailanthus altissima ou espanta-lobos, pelos 
serviços de estradas a fim de ajudar a segurar os respetivos taludes. A sua alta capacidade 
invasora usando todos os meios de proliferação, por semente e vegetativa, vai permitindo que 
a sua presença seja cada vez mais notada nas paisagens portuguesas. Outrora os incêndios 
florestais tinham a virtude de renovar a floresta mediterrânea quando esta atingia um grau 
de envelhecimento notório pela frequência de espécimes secos ou decrépitos e começavam a 
sofrer a concorrência de outras espécies não pirófitas (GurevitCh et al., 2006), sendo então pasto 
fácil para qualquer fogo desencadeado por uma faísca por exemplo. Mas, a partir do momento 
em que o homem compõe esta floresta por espécies à partida altamente combustíveis, como 
os pinheiros e os eucaliptos, com a agravante de serem coadjuvadas ad latere por espécies 
exóticas com forte capacidade invasiva, as consequências dos fogos são bastante diferentes 
e problemáticas. Se, por vezes, os pinheiros têm dificuldade em recuperar, caso haja uma 
recorrência curta dos fogos, as espécies invasoras, pelo contrário, proliferam mais rapidamente. 
A paisagem aqui modifica-se para sempre.

Figura 4
Proliferação de eucaliptos e de Acacia longifolia depois de incêndio 
florestal em dunas.
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Mesmo que não haja espécies exóticas com capacidade invasora na área ardida, e a 
vegetação siga o seu caminho evolutivo natural, este inclui a passagem por uma fase arbustiva, 
em regra muito densa, constituída por espécies pirófitas, diferentes consoante as condições 
climáticas em causa: estevas nas áreas mais quentes do centro e do sul de Portugal, leguminosas 
e ericáceas nas mais frescas do centro e norte. Estas formações vegetais, já sem uso por parte 
das populações rurais, acabam por ser indesejadas por estas e motivo para o aparecimento 
e fácil propagação de alguns dos grandes incêndios que todos os anos se vão registando no 
nosso país. Neste caso, então, retorna-se ao início da evolução sem se ter passado para a 
fase arbórea, a qual necessita, em regra, de pelo menos uma dezena de anos. Ou seja, pode 
correr-se o risco de se processar um incessante retorno à origem, círculo vicioso que atrasa a 
recuperação da paisagem próxima da natural.

4. Conclusão

Muitas são as maneiras como a paisagem portuguesa se tem modificado e continuará 
a modificar. Nem sempre essa modificação traz consigo uma melhoria no sentido estético, 
ecológico ou sequer utilitário para as comunidades humanas que dela poderão usufruir. Sendo 
assim, estas paisagens transportam consigo um risco de desvalorização, risco que poderá ser 
dito suave, por resultar de processos sem violência, mas que, por regra, são persistentes. 

A falta de gente em muitos espaços rurais a trabalhar os campos e as florestas tem 
contribuído para esse aumento de degradação paisagística. A despreocupação com que algumas 
entidades responsáveis têm olhado para o mundo rural e a falta de verdadeiros empresários que 
invistam os seus capitais e saberes na agricultura e na floresta, de modo ordenado e ecológica 
e economicamente sustentáveis, tem contribuído para a realidade atual. Abre-se aqui uma 
oportunidade para o desenvolvimento de muitos trabalhos de investigação sobre as alterações 
paisagísticas que se estão a verificar ano após ano, em especial nas regiões Centro e Norte 
de Portugal Continental, onde os casos apontados se revelam mais prementes. Estes estudos 
terão de adotar uma abordagem integrada, já que as causas da transformação são de âmbito 
demográfico, social, económico, biofísico e, finalmente, paisagístico. 

Figura 5
Esteval na Beira interior, alguns anos após incêndio florestal.
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