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ANEFA foi constituída em Junho de 1989
Objecto: única associação de âmbito nacional, constituída
por empresas que exercem atividades nos sectores florestal,
agrícola e ambiente rural, tendo por objeto a defesa dos
direitos e a promoção dos interesses dos associados.
Associadas: Empresas que…

• executam trabalhos florestais, agrícolas, espaços verdes e
jardinagem, nas diferentes fases do ciclo produtivo.
• exercem a atividade de viveirista.
• executam serviços de natureza técnica, no âmbito das
ciências agrárias e do ambiente rural, nomeadamente a
elaboração de projetos e acompanhamento da sua
execução, gestão de explorações, consultoria e assessoria
técnica, inventário, cartografia, topografia e estudos
diversos.

E.F.N.A

PASTAGENS
Terreno, com área maior ou igual a 0,5 hectares e largura maior ou igual a 20 metros,
ocupado com vegetação predominantemente herbácea, semeada ou espontânea,
utilizável para pastoreio in situ, e que acessoriamente pode também ser cortada em
determinados períodos do ano.
Notas explicativas:
1. Inclui pastagens regadas ou de sequeiro e pastagens de montanha (incluindo lameiros e
pastagens de alta montanha).
2. Inclui superfícies de terreno com vegetação típica da classe matos, mas cujo grau de
coberto está entre 10% e 25% ou cuja altura média é inferior a 0,5m.
3. Exclui a vegetação espontânea em zonas húmidas.
4. Exclui superfícies cobertas de herbáceas, como locais de recreio ou outros,
nomeadamente golfes, relvados, campos de futebol, ou áreas envolventes de aeroportos;
os quais são considerados como um uso urbano.
Fonte: ICNF – IFN6

MATOS (ou MATAGAIS)
Terreno, com área maior ou igual a 0,5 hectares e largura maior ou igual
a 20 metros, onde se verifica a ocorrência de vegetação espontânea
composta por mato (por ex.: urzes, silvas, giestas, tojos) ou por
formações arbustivas (ex.: carrascais ou medronhais espontâneos) com
grau coberto igual ou superior a 25% e altura igual ou superior a 50 cm.
Notas explicativas:
1. As árvores eventualmente presentes nestes terrenos não podem ter
um grau de coberto igual ou superior a 10%.
2. Os terrenos de matos com coberto arbóreo entre 5-10% (de árvores
florestais com mais de 5 metros de altura) são contabilizados também
como outras áreas arborizadas.
3. Exclui vegetação espontânea existente em zonas húmidas.
4. Os matos com altura superior a 2 m são designados por matos altos.
Fonte: ICNF – IFN6

Fonte: ICNF – IFN6

Fonte: ICNF – IFN6

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO

Os três principais princípios para controlar a
erosão são:
- Utilização adequada da terra de acordo com
as suas características;
- proteger a superfície do solo com alguma
forma de cobertura;
- controlar o escoamento da água antes que ele
se transforme numa força erosiva.
A exposição, o tipo de solo e o declive
determinam a vulnerabilidade de um solo a
erosão.

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO

Formas Usuais de Proteção do Solo
- Cobertura do solo - regula o impacto de gotas de chuva que caem
sobre os solos e o efeito do vento que remove as partículas do
solo. Também reduz a velocidade da água que se desloca sobre a
superfície do solo;
- As árvores são frequentemente consideradas a resposta universal
para controlar a erosão do solo. As raízes das árvores ajudam a
prevenir deslizamentos de terra em encostas íngremes e a erosão
das margens, mas elas não impedem a erosão em encostas
moderadamente inclinadas. Nas florestas, a superfície do solo é
geralmente protegida por uma camada de manta morta da
vegetação em decomposição, bem como por uma variedade de
plantas que crescem a superfície;
- Práticas de agricultura de conservação que incluem mobilizações
mínimas, práticas de sementeira direta, curvas de nível e plantação
por faixas, etc..

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO

Solo nu

Solo com
restolho

Solo com
culturas

O risco de erosão é reduzido significativamente quando há mais de
30% de cobertura do solo. A cobertura total é possível para muitos
sistemas de pastagem e outras culturas.

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
Tratamento

A

B

C

% de Cobertura

87

69

6

Escoamento Total
(mm)

1,5

14

38

% da precipitação
que escoou

3

26

70

Perda de solo (t/ha)

0,03

0,3

22

Profundidade de
solo perdido (mm)

0,002

0,02

1,7

Concentração de
sedimentos (g/l)

1,5

1,9

63

Azoto removido
(kg/ha)

0,14

1,9

15,3

Fósforo removido
(kg/ha)

0,02

0,26

4,3

Fonte: Estudo sobre Tempestade com precipitação de 54 mm
na Austrália, Queensland
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Controle de erosão em terras com pastagem
- A cobertura da superfície é a chave para o controle da erosão
em terras com pastagem. Evita a erosão, mantendo o solo e
criando condições para uma melhor absorção da água da
chuva, através da dispersão do escoamento em vez de
promover a sua concentração. O nível considerado crítico de
cobertura para pastagens é de cerca de 40%, mas a taxa de
ocupação ideal depende muito das condições da estação.
- Bom planeamento – estradas, trilhos, locais de passagem do
gado, drenos, etc. não podem ser os focos da erosão.
- Monitorização regular das pastagens para garantir a
cobertura ideal.
- O efeito da pressão do pastoreio também pode ser gerido
através da colocação de pontos de irrigação longe de áreas
vulneráveis à erosão.
- O fogo é útil para controlar ervas daninhas lenhosas, mas
precisa de ser gerido com cuidado. A queima regular de
pastagens reduzirá ainda mais a cobertura do solo e
promoverá o escoamento e a erosão.

O ORDENAMENTO DO TERRÓRIO

O ORDENAMENTO DO TERRÓRIO
•Em alternativa à ocupação por
matos – redução de riscos
•Fonte de riqueza associada a
pastoreio e outras atividades
•Proteção do solo do ponto de
vista físico e químico

•Criação e manutenção de
emprego ao longo de todo o
ano
•Redução de riscos
•Rentabilidade económica

•Proteção do solo do ponto de
vista físico
•Rentabilidade relativa
•Biodiversidade e
ambientalmente sustentável

Pastagem

Floresta

Emprego

Outras
atividades
•Pastoreio, produção de mel,
produção de cogumelos,
ecoturismo, cinegética, plantas
aromáticas e medicinais, etc..

MUITO OBRIGADO !

