


Estrutura da apresentação 

1. Situação atual e dinâmica recente da ocupação florestal. 

2. Evolução histórica da ocupação florestal. 

3. Portugal no contexto europeu. 

4. Tendências de alteração futura da ocupação florestal. 

 
 
 



Uso do solo (2010) 

Projeto co-financiado 



Alteração de área dos usos do solo  
1995 - 2010 

- 4,6 % 

- 12 % 

+ 12 % 

+ 21 % + 35 % - 6 % 



Ganhos e perdas de floresta 
1995 - 2010 

Novas arborizações 1995-2010 Desflorestação 1995-2010 



Áreas ardidas 
1994 - 2014 

• 2,5 milhões de ha 
ardidos 
 

o ardido 
o ardido + 2x  



Transições de usos do solo 
1995 - 2010  

Alteração de uso do solo em 
1,5 milhões ha (100 mil ha/ano) 

• Matos e Pastagens é 

a classe que mais 
aumentou de área. 

• Área de Matos 
aumentou 2% ao ano. 

• Floresta diminuiu 
0,3% ao ano 

• Agricultura diminuiu 
0,8% ao ano 

• Área de Pastagens sem 
alteração significativa. 



Evolução das ocupações florestais 
1995 - 2010 



Alteração de áreas de floresta 
1995 - 2010 



Ganhos e perdas de áreas por espécie  
1995 - 2010 

Pinheiro-bravo 
Eucalipto Sobreiro 

Eucalipto Sobreiro 



Alterações líquidas de usos do solo
1995 - 2010  

• 70 mil ha liq. de pinheiro-
bravo passaram a 
eucalipto, que 
correspondem a: 

• 165 mil ha liq. 
de pinheiro-
bravo passaram 
a mato. 

• 165 mil ha liq. 
de uso agrícola 
passaram a 
mato. 

• 63% das novas 
áreas de 
eucalipto 

• 26% das áreas 
perdidas de 
pinheiro-bravo 



Evolução histórica da área de floresta 
1874 - 2010  
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Evolução histórica da área de floresta 



Floresta pan-europeia 

fonte: SoEF, 2011 

• Floresta = 1 mil milhões ha (45% da área terrestre). 

• Aumento de 0,08 % ao ano  (834 mil ha/ano). 



Floresta pan-europeia 

,

Taxa anual de alteração da

área de floresta por Estad

1990-2010 (%)    



Tendência de evolução da ocupação florestal 
2010-2050 



Mensagens a reter 



Sit e de divulgação de resultados IFN6 


