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1025 • Efoltos Amblontais do Abandono da Agrtcultura em Aroas do Montanha 

João C. Azevedo 1 Qazevedo@jpiJ .pl)', Cesar Moroora 2, H~ena Pinheiro 3. Cartas Lour""' 4 o Joilo P. Caslro 1 
1 - Conlro dolnvesligaçao do Montanha (CIMO), lnsUtulo Pditócnico do Bragança, Bragança 
2 - Escola Soa.maria de Mirandela, IJ.irandeia 
3- Gamara Municipal de Bragança, Btagança 
4 - Cen~o do lnvosl1gaç.lo o Tooonoogiao Agro.ambiontais o SioiOgicas (CITAS), U ni ver~dado do Tras-os-Mon1os o Alto Douro, Vila Real 

As paisagens do diversas regiões de monlanha em Portugal oocontram-so em visi,.. alteraçao por efeito do abMdono da agrialftura. P<lo facto 
de as montanhas serem àroas chave no fornecimento da serviços ambientais a sociodade, nomeadamente os de suporto de biodPtersidado e de 
regulação do processos hidrológicos e atmosféricos, toma·&O necassàrio proceder a uma avaliaçAo objectiva dos afeitos do abandono nesses 
serviços. Neste ~abalho analisamos a modilcaç.lo da axnposoç;lo e conf.gJ~aç.lo da pa>sagem em duas areas do montanha por abandono da 
agricultura, assim como ava!iamos os efeitos dessas alterações om dois processos fundamentais no funciooamento das paisagens o na oferta de 
serviços: o fogo a o sequestro de carbono. 
Recorremos acs ~abalhos d..-..envcl>idos nao fregue~as de França e de !leilão, localizadas no Nordeste de Portugal oonünentaf e parte do 
Parque Naluraf do Montesinho e do 61~0 Montosinho !Nogueira (PTCON0002). Em ambas as ~eguesias foram fotoirlorprotadas e cl~ficadas 
em ambiento SIG ooberluras a.rolotogra5cas do 1956, 19ôa, \976 o 1993 do lnsütuio Geogrãfioo do Exercito, o um ortololornapa de 2005 da 
Câmara Municipal de Bragança, em formato digital, ulilízando a legenda do COS'2005 oomo base da cl~ticaç.lo. 
Na freçuesia do Frar\Ça avalto\1-so o efeito da altetaçào do u&o do solo no comportamento do fogo e no risco de incéróo à escala da paisagem 
por rnodel~o com os programas; FARSITE e FlamMap. Para tal, às dassos de uso do soto foram t~ssoci ados modelos. de combustível CU]3 

cartografia, c:on;IS\tcmente mm dados do terreno o dadcs metB(l(dógicos, foi utilizada como dados de enltada nos referidos mod~os. No caso 
do FARSITE, com base em 16 pootos do tgriçao loca!izados aleatonamento, obbvercm-se rosutlados médios p.11a as var1ãveis vekridade do 
propagat;ao, intensidade da frente do fogo, comprimento das chamas e area ardida ao longo do tempo. No segundo c.aso, obtiveram-se cartas 
para a âro.l de estudo relativos 3s lrês primeiras ~ariàveis referidas no mesmo pet"iodo de 1958 a 2005. 
A dinamca do carbono à escala da paisagem ao longo dos Ulümos 50 anos lei ana!íseda na heguosia do Oeilllo a partir da estmaç.lo da 
biomassa aéfn e wbl&rrânea das plantas dorninanlas nos sistemas naturais e de prcxtu~~ agr ieola e flores!~ catografados nas 5 data~ em 
ostudo referidas, com base em equações de biomass.a publicadas e de dados de invantaios realizados na area da estudo. 
No período em estudo, as duas freguesias aprosentara..-n uma redução acentuada na sua ãroa agru:aa e um aumento da area do ftoresta e 
matos, tendendo as respeetJVas paisagens a ficar dominadas por usos do solo não aom:olas e a perda' em diversidade de usos do solo Em 
leri'T'OS do conf.guraçâo, cbservou-se alguma tendêt'lcia pNa a criaç.Ao da unidades de flcresta o matos do çrande dimensao e dominancia 
espacial das suas âloa~. 
Na fregu esia de França as alterações na paisagem criaram oondições para a ococrõocia do 1ncéndios de maior d!mensao e intenSidade ao longo 
do período considecado, podendo culminar na ocx:nência de fogos catastróficos no futuro. Oeilao rogistou um aumento de 360% om loonos do 
carbono soqu~ado na paisagem ao longo do periodo em anaf1so, apresontmo ..m 2005, ..m modia, um total da 17 9711ha. A taxa de fixaçllo 
média da cart>ono oorrospondonta foi do O 27Uhai~"<>-
Conduiu·se que as altecaçõas da paisagem de mootanha cau&adas por abandooo da agrio.Jitura têm consequências sobro os procossos 
aoológioos abordados. Se, por um lado, conduziu a um amonto da &xaç.!o de oartbono atmosfórioo, uma funç;lo avaliada p®tiva>monle pela 
sociedade polo afeito que t..m na reçutação do gases axn afeito de estufa, por oxemplo, por ou~o lado, a quantidedo e disposiç;lo ospaaal da 
biornassa desenvolvida a partír desta fixação aumentou o risco de ooorrênciil de incêndios da grande dimensão e intensidade ce-m efeitos 
eatastroticos nos sistemas (ecossistemas e paisagem~ e nos seus. processos. base. 
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