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Pastagens e paisagens
Neste texto, o termo pastagem tem um significado chão: terreno
onde o gado pasta, por oposição a pastagem enquanto formação
vegetal, sobretudo herbácea, gerida com maior ou menor
intensidade, cultivando o chão.
Nas nossas circunstâncias, a agricultura de subsistência que construiu
grande parte das paisagens que conhecemos, está limitada aos
poucos solos de elevada produtividade. A dificuldade em usar solos
alternativos obriga a uma gestão de fertilidade que não pode
abdicar dos animais.
As nossas paisagens eram, por isso, dominadas por campos agrícolas
e pastagens, no seu amplo sentido acima definido, sendo as matas
espaços marginais. Eram paisagens de horizontes largos, vistas
abertas, adquirindo o relevo uma dramaticidade que em muitos
outros pontos do mundo está amenizada pela mata, seja porque
limita a profundidade das vistas, seja porque disfarça os acidentes
do relevo na relativa homogeneidade dos grandes povoamentos
florestais.
Porque são facilmente visíveis, porque nos são oferecidos sem o
resguardo das matas e povoamentos florestais, facilmente
distinguimos, nas paisagens tradicionais, os escuros relevos de
ruturas, apesar de tudo boleadas, dos granitos, das arestas vivas
dos calcáreos de luz crua ou os suaves relevos femininos dos xistos.
Nestas paisagens encontramos sempre a mesma estrutura: campos
agrícolas nas zonas de acumulação de sedimentos e nutrientes,
rodeados de pastagens cuja principal função é precisamente garantir
a perenidade da produção dos pequenos retalhos agrícolas.
O que caracteriza a maioria das nossas paisagens não se afasta
muito desta tensão permanente entre agricultura e pastagem. Ao
contrário da Europa do Centro e Norte, em que a luta pelo espaço
é entre agricultura (que inclui produção pecuária) e floresta.
A introdução dos fertilizantes de síntese e a globalização do comércio
de cereais enfraqueceram este vínculo entre terra e produção, este
elo entre produção animal e gestão de fertilidade.
O modelo de gestão da paisagem sofreu assim alterações profundas,
com a concentração produtiva a caminhar em paralelo com o
abandono, abrindo espaço para a florestação, de que resultam
paisagens com mais matas, mais povoamentos florestais, mais
matos altos e fogos mais extensos e severos.
Os principais instrumentos de gestão de paisagem (a energia,
maioritariamente humana e animal, o pastoreio e o fogo) adquiriram
novos pesos relativos, com a energia fóssil a fazer diminuir a
importância das pastagens e transformando o fogo em mau patrão,
quando antes era um bom criado.
O significado de pastagem passou do sentido largo de “terreno
onde o gado pasta”, para o sentido mais específico de “cultura
agrícola que visa produzir herbáceas para a alimentação do gado”.
A desvalorização do papel modelador de paisagens desempenhado
pelas pastagens e pelo pastoreio tem vantagens e desvantagens
do ponto de vista da gestão de recursos.
A diminuição da pressão do território exercida pela aliança entre
fogo e pastoreio tem permitido uma recuperação notável da
vegetação autóctone e dos sistemas naturais.

Esta recuperação tem ganhadores e perdedores, sendo o fogo livre
e os valores associados à mata os grandes vencedores e os valores
associados à clareira os grandes perdedores, a par com a perda do
controlo social do território, que se vai esbatendo em muitas regiões.
Potenciar os aspetos positivos destas mudanças e minimizar os seus
efeitos negativos contribuirão para um uso sensato dos recursos e
para o desenho de paisagens mais inteligentes, que satisfaçam as
nossas necessidades e mantenham a possibilidade de satisfazer
necessidades futuras que, de resto, desconhecemos. O que nos leva
de novo ao papel das pastagens na gestão das paisagens longamente
humanizadas que caracterizam esta parte do mundo.
Como se disse, tradicionalmente ao pastoreio corresponde a função
primordial de transportar nutrientes dos campos envolventes, isto
é, das pastagens, para o curral e, posteriormente, para o campo
agrícola. É certo que em paisagens com uma agricultura mais
extensiva e menos produtiva, ou seja, com uma produtividade
primária menor, como as paisagens da cerealicultura de sequeiro,
este papel do gado é menos definido, adquirindo maior peso a
função de recirculação de nutrientes.
O fecho da emigração entre a grande crise dos anos 30 e o fim da
segunda guerra mundial pressionou o território como nunca tinha
acontecido, com cargas de pastoreio insensatas, dando origem a
um mar de afloramentos rochosos e pastagens em perda contínua
de fertilidade. As pastagens foram abandonadas ou substituídas
pela florestação. Em alguns casos as paisagens tornam-se
irreconhecíveis, com especial destaque para o pinhal interior,
tornado uma terra triste e monótona, um mar de pinhal sem
diversidade nem grandeza.
Será tempo de retomar o conceito alargado de pastagem, renovar
os modelos de gestão do pastoreio, reintegrar produção agrícola,
florestal e pecuária, incluir as técnicas de pastoreio dirigido como
prestação de serviços, comparar o rendimento real da produção
florestal e da exploração das pastagens pobres.
É é bem provável que reposicionar as pastagens num papel mais
próximo do que foi o seu papel tradicional na modelação da paisagem
seja mais barato e socialmente mais útil que insistir no corte radical
na forma de gestão da paisagem que foi introduzido com a criação
dos serviços florestais, há 150 anos.

Henrique Pereira dos Santos
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Reunião da Sociedad Española para el
Estudio de los Pastos (SEEP)
Com o tema “Nuevos retos de la ganadería extensiva: un agente de
conservación en peligro de extinción” irá decorrer em maio de 2012,
na Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos da Universidad
Pública de Navarra, a 51ª Reunião Científica da Sociedad Española
para el Estudio de los Pastos .
Cerca de 21 % da superficie de Navarra está ocupada por terrenos
de aptidão florestal mas não arborizados, correspondendo a pastos
herbáceos e arbustivos. As pastagens e forragens cultivadas ocupam
apenas cerca de 5% do território, ao passo que os restolhos
cerealíferos - recursos com valor pastoral estratégico em áreas
mediterrâneas - ocupam 19% da superfície total. No conjunto, 45%
do território em Navarra está ocupado por áreas de interesse
pascícola, que deverão ser chamadas a jogar um papel importante
em termos socioeconómicos e da preservação ambiental nos
próximos anos.
Esta 51 ª Reunião Científica pretende constituir-se como um fórum
de encontro e de debate sobre o papel dos pastos neste início do
século XXI, onde serão analisadas as suas problemáticas,
potencialidades e perspetivas de futuro, aprofundando-se o
conhecimento científico do funcionamento destes sistemas pastoris
numa abordagem multidisciplinar. Também será facultada aos
participantes a possibilidade de contactar de perto com a realidade
em navarra, através das visitas de campo que possibilitarão um
melhor conhecimento do setor e suas das apostas de futuro.
Secretaría de la 51ª Reunión Científica de la SEEP
Dpto. Producción Agraria
Universidad Pública de Navarra
Campus Arrosadia s/n 31006 Pamplona
Mail: SEEP2012@unavarra.es
http:/ www1.unavarra.es/dep-produccionagraria/

Dando seguimento a uma proposta apresentada pelo European
Fórum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP), a nossa
congénere espanhola SEEP- Sociedad Española para el Estúdio de
los Pastos manifestou preocupação com a questão da eventual não
elegibilidade de superfícies que, embora correspondendo
efetivamente a pastagens permanentes, podem vir a ser excluidas
dos apoios financeiros previstos no âmbito da futura Política Agrícola
Comum, por falta de correspondência com a definição oficial de
“permanent pastures”, a qual obriga à existência exclusiva de
comunidades vegetais herbáceas.
A proposta atual da Comissão Europeia viria impossibilitar o acesso
às ajudas diretas por parte dos titulares de superfícies com algum
revestimento arbustivo ou arbóreo, independentemente do seu
valor pascícola, como é o caso do nosso tradicional montado, e de
muitos terrenos marginais do nosso País. Esta posição e proposta
comunitária para o período 2014-2020 seria uma medida
particularmente gravosa para os países mediterrânicos, constituindo
assim também matéria de preocupação para a SPPF.

A “International Goat Association” (IGA), associação internacional
presente em mais de 50 países e que se dedica a promover a
investigação e o desenvolvimento da caprinicultura e dos pequenos
ruminantes em geral, vai realizar entre 24 e 27 de setembro de
2012, a XIª Conferencia Internacional de Caprinicultura, em Las
Palmas (Gran Canaria, Espanha), onde o efetivo pecuário existente,
na sua grande maioria caprino, dinamiza um setor produtivo que
conta com cerca de 500 queijarias instaladas.
Este encontro representa uma oportunidade relevante para os
investigadores, técnicos, criadores e outros agentes de
desenvolvimento confrontarem pontos de vista e estabelecerem
novas colaborações profissionais, partilhando perspetivas e inovações
no que se relaciona com a produção transformação e comercialização
de produtos com origem no setor dos pequenos ruminantes, com
a questão das alterações climáticas, cooperação para o
desenvolvimento e “governância” dos meios rurais.
Mais informação sobre o programa pode obter-se por consulta à
página web da Conferencia (www.icg2012.org) ou à página da
organização (www.iga-goatworld.com).
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VIII Congresso Ibérico
Recursos Genéticos Animais

O dia 18 de maio de 2012 é o primeiro dia internacional do fascínio
das plantas "Fascination of Plants Day", desafio lançado pela European
Plant Science Organisation. A iniciativa pretende lançar sementes
virtuais capazes de germinar na mente coletiva da opinião pública
mundial e lembrar que a investigação em plantas é importante para
a paisagem social, ambiental e económica do planeta, agora e no
futuro. É importante que cientistas, agricultores, políticos e industriais
se disponibilizem para divulgar a investigação mais recente, os
últimos avanços no mundo da ciência das plantas e todas as novas
aplicações que esta área de investigação pode oferecer.
O "Fascination of Plants Day" é organizado internacionalmente em
mais de 25 países. Em Portugal, a SPPF juntou-se a mais de 60
instituições de investigação de plantas, universidades, jardins
botânicos e museus para, em conjunto com agricultores, empresas
e escolas promoverem uma série de eventos inspirados nas plantas
As plantas, ao transformarem a luz solar em açúcares, são os
produtores primários da biomassa que alimenta todos os animais,
incluindo o Homem. Como fabricam a sua própria alimentação, as
plantas podem colonizar, adaptar-se e diversificar-se em quase todos
os locais do planeta. Os biólogos estimam que o número total de
espécies de plantas seja cerca de 250.000.
Toda a informação sobre a iniciativa pode ser consultada em
www.plantday12.eu.

Dia do Agricultor 2012
15 de maio

Adaptação às alterações climáticas
Diversos estudos recentes indicam que as alterações climáticas
podem constituir uma ameaça sem precedentes sobre a humanidade
e sobre a natureza. Para as zonas mediterrânicas, em particular, os
modelos obtidos no tratamento deste tema indicam que o aumento
da temperatura, a escassez de água, a desertificação e a ocorrência
de fenómenos extremos, tais como encharcamento, secas ou choques
térmicos, podem ter repercussões graves na agricultura e
consequentemente, na segurança alimentar das populações.
Como forma de antecipar e de contrariar estes efeitos negativos, os
programas de investigação agrária, devem desenvolver estudos que
permitam melhorar a compreensão dos efeitos do clima no
comportamento das culturas, para se proceder a ajustamentos nos
sistemas de agricultura, moderarando ou minimizando os efeitos
adversos e, eventualmente, explorando as oportunidades benéficas.
O INIAV – Elvas, através da Unidade de Recursos Genéticos,
Ecofisiologia e Melhoramento de Plantas, promove anualmente a
realização do DIA DO AGRICULTOR, com o propósito de discutir
temas que dominam a agenda da investigação e de mostrar em
regime de “portas abertas” os seus trabalhos. Este ano, será
organizada uma Sessão de sensibilização em torno do tema das
alterações climáticas, impactos esperados na agricultura e papel do
melhoramento genético vegetal para promover a adaptação.

A Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais
(SPREGA) e a Sociedade Espanhola para os Recursos Genéticos
Animais (SERGA) com o apoio da Universidade de Évora
(UEvora) e do Instituto de Ciências Agrária e Ambientais
Mediterrânicas (ICAAM), vão realizar o VIII Congresso Ibérico
sobre Recursos Genéticos Animais. Este evento decorrerá nos
dias 13, 14 e 15 de setembro de 2012 no Auditório da
Universidade de Évora.
À semelhança dos congressos anteriores, serão aceites para
apresentação oral ou em poster, trabalhos sobre a diversidade
genética das raças Ibéricas, sua caracterização produtiva ou
demográfica, bem como relacionados com os programas de
gestão, conservação, melhoramento e comercialização dos
Recursos Genéticos Animais (RGAn).
A Comissão organizadora apela à colaboração e participação,
para que durante o evento se estabeleça um fórum de
discussão alargado sobre a situação e perspetivas para os
RGAn na Península Ibérica e no mundo.
Os resumos dos trabalhos para apresentação no VIII Congresso
Ibérico sobre Recursos Genéticos Animais, oralmente ou na
forma de poster, devem ser enviados até ao dia 30 de junho,
em ficheiro Word e com o máximo de 400 palavras.

IIº Colóquio sobre
“Animais de produção
e Gestão das
explorações”

Promovido pela Associação de Estudantes da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Lusíada de Humanidades
e Tecnologias (ULHT), teve lugar em Lisboa no passado mês
de abril, o IIº Colóquio sobre “Animais de produção e Gestão
das explorações”. Participaram neste Colóquio como oradores
convidados e em representação das empresas PecPlus e
FERTIPRADO, os nossos sócios João Paulo Crespo e José Freire,
assegurando comunicações sobre “A identificação animal RFID
e a pecuária de precisão” e “Pastagens e Forragens na
alimentação de ruminantes”, respetivamente.
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Catálogo Nacional de Variedades
2012

O dia da Confraria do Sobreiro e da
Cortiça, inserido na XII Feira do
Montado incluiu a sessão de
apresentação do livro “O Montado no
Portugal Mediterrânico”, da autoria
do nosso sócio José Mira Potes.

A Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR) já divulgou o
novo Catálogo Nacional de Variedades - 2012,
onde constam algumas novas inscrições de
espécies com elevado interesse forrageiro e
pratense para as nossas condições edafoclimáticas, com destaque para a nova variedade
(Ariel) de festuca alta, espécie objeto da ficha
agronómica que integra a presente Trifolia.

Editorial
O cultivo de pastagens e forragens no país tem experimentado nas
últimas décadas alterações profundas. Por exemplo, o papel
fundamental que estas culturas desempenhavam há 50 ou 60 anos
nos sistemas de agricultura tradicionais sobretudo do Centro e do
Norte, foi desvalorizado face, por um lado, à intensificação de alguma
produção pecuária nessas zonas e, por outro, ao abandono da atividade
associada aos sistemas de produção de subsistência mistos ou baseados
na silvopastorícia.
O Instituto Politécnico de Bragança acaba de editar os dois
primeiros volumes da obra “Botânica para Ciências Agrárias
e do Ambiente”, uma publicação da autoria do nosso
associado Carlos Aguiar, membro da Direção da SPPF e
professor naquele estabelecimento do ensino superior
agrário, onde desenvolve há mais de 20 anos atividades de
docência e investigação.

Estas alterações embora tenham origem em causas socioeconómicas
muito diversas, algumas das quais de natureza global e até estranhas
à agricultura, foram também e mais recentemente com frequência
agravadas pela aplicação de medidas da Politica Agrícola Comum (PAC)
desordenadas e não adaptadas aos sistemas produtivos das regiões
mediterrânicas, impedindo o desenvolvimento de sistemas de produção
pecuária e pratenses realmente sustentáveis.

Tendo em vista o perfil de necessidades de informação
botânica dos destinatários desta obra, a mesma não privilegia
abordagens centradas na sistemática molecular. Sem deixar
de reconhecer que os carateres moleculares representam
uma ferramenta fundamental no estabelecimento de
filogenias, na exploração de padrões filogeográficos ou na
caracterização de taxa, o autor prefere realçar a importância
do estudo da morfologia externa e interna e da biologia da
reprodução das plantas, devidamente associados ao uso de
termos bem precisos, como aspetos indispensáveis que
devem anteceder o estudo da fisiologia, da “descida ao gene”
e da exploração das relações genoma-fenótipo.

O enquadramento da nova PAC em objetivos que consideram a
necessidade de aumentar a competitividade do setor agrícola, o uso
eficiente da energia e recursos naturais, a redução da pegada de
carbono das atividades produtivas e a adaptação às alterações climáticas,
objetivos estes a atingir com o abandono do sistema de pagamento
direto com base no “histórico” e a entrada em ação de um novo modelo
com introdução do pagamento uniforme por hectare e a inclusão do
pagamento ao “Greening”, associado à criação do conceito de agricultor
ativo, parecem constituir um panorama promissor para o
desenvolvimento das Pastagens e Forragens.

Com este objetivo, foi dada ênfase especial aos seguintes
temas: a) Descrição dos carateres morfológicos internos e
externos de maior interesse taxonómico; b) Relações
morfologia-função; c) Biologia da reprodução das plantascom-semente; d) Sistemática e filogenética dos grandes
grupos de plantas-com-semente; e) Tipologia, origem e
evolução das plantas cultivadas; f) Taxonomia, características
morfológicas diagnóstico e distribuição das plantas úteis de
maior interesse económico.
A morfologia externa, a biologia da evolução e da reprodução
das plantas, a organização sistemática, a botânica económica
e o uso dos taxa de plantas-com-semente, organizam-se
assim num trabalho muito rigoroso e de grande fôlego, que
será composto por 4 volumes, com a qual se pretende, acima
de tudo, conferir competências a futuros profissionais de
“biologia aplicada”.

Naquele contexto, a PAC pós-2013 evidencia reconhecer a importância
das Pastagens e Forragens para a sustentabilidade dos sistemas
agropecuários não apenas sob o ponto de vista exclusivamente
agronómico mas igualmente o seu papel multifuncional fundamental
para o desenvolvimento rural e no ordenamento do território.
Importante será que a necessária regulamentação para aplicação em
Portugal dos princípios gerais já discutidos conjuntamente ao nível
europeu pelos estados membros, não desvirtue mas antes acentue a
contribuição e importância destas culturas nas distintas condições e
sistemas agropecuários regionais e seja um verdadeiro motor ao
desenvolvimento das Pastagens e Forragens em Portugal.
Por último, é grande o nosso desejo que a XXXIII Reunião de Primavera
da SPPF seja um fórum de debate sobre o papel que o cultivo das
pastagens e forragens deve desempenhar como setor fundamental ao
desenvolvimento sustentado da agropecuária nacional.
Henrique Trindade, Presidente da Direção da SPPF

ficha técnica
diretor: Henrique Trindade redação: Carlos Alarcão
sppf@sppf.pt
www.sppf.pt

textos de acordo com o novo acordo ortográfico

