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RESUMEN
En este artículo se hace una revisión de la importancia que ha tenido el fuego en los
ecosistemas y más concretamente en el ecosistema mediterráneo. El fuego forma
parte de la evolución de los bosques, de una manera general, de la vegetación, el
suelo, y de las interrelaciones entre los diferentes elementos. Se hace una visión más
cercana de cómo son los fuegos en el mediterráneo. También se hace hincapié en
cómo las sociedades han tendido hacia un modelo muy urbano y cómo las áreas
forestales han ido aumentando debido al abandono de las prácticas silvícolas y
agrarias. También destacamos cómo son estos incendios en Cataluña y que
evolución han tenido. Este nuevo escenario es muy propicio para la propagación de
grandes incendios forestales y el fuego, en lugar de ser un elemento más de los
ecosistemas, se convierte en un peligro. La investigación y la prevención son claves
para poder abordar el problema y se muestran dos tipos de gestiones destinadas a
incidir en los regímenes de fuego potencialmente dañinos, la gestión del bosque y las
quemas prescritas.
Palabras-clave: Incendios forestales; Herramientas de gestión; Prevención.

WILDLAND FIRES. TOOLS FOR MANAGEMENT AND PREVENTION
ABSTRACT
This article is a review of the significant role played by fire in ecosystems and
especially in the Mediterranean ecosystem. The fire is part of the evolution of the
forest, in a general way, vegetation, soil, and all the interrelationships between the
different elements. It is also a brief view of how are the fires in the Mediterranean. It
also emphasizes how societies have tended towards a very urban and how forest
areas have been increasing due to the abandonment of agricultural and forestry
practices. We also highlight how these fires are in Catalonia and evolution that they
have had. This new setting is able to the spread of large wildfires and fire, instead of
being an element of ecosystems, it becomes a hazard. Research and prevention are
the key to addressing the problem and the paper shows two types of efforts designed
to fight against fire regimes potentially harmful, forest management and prescribed
burning.
Key-words: Forest fires; Management tools; Prevention.
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1. EL FUEGO Y LOS INCENDIOS
El fuego es un elemento natural de los ecosistemas terrestres que ha acompañado al ser
humano a lo largo de su historia. Aunque escasas, hay pruebas de la existencia del fuego desde el
Silúrico (400 Ma), y durante los últimos 350 millones de años se han venido produciendo incendios
en la Tierra de forma reiterada. Por tanto, la colonización de los continentes por la vegetación vino
acompañada de la aparición de los incendios en todos ellos (Scott, 2009).
El fuego es un agente básico en los procesos de sedimentación y debe ser entendido sobre
todo como uno de los procesos planetarios clave, junto con el clima, que ha condicionado la
evolución y la dispersión de plantas y el desarrollo de los biomas, la formación de suelos y los
ciclos hidrológico y erosivo durante el Terciario (Mataix-Solera y Cerdá, 2009). El fuego condiciona
la formación de los suelos al modificar el ciclo de los nutrientes (Raison, 1979), sus propiedades
físicas y químicas (Úbeda y Outeiro, 2009) y los procesos microbiológicos (Mataix-Solera et al.,
2009). Estas alteraciones se traducen en cambios en la química atmosférica al modificarse el
intercambio de gases, alteraciones en la calidad y cantidad de las aguas que fluyen a través de los
suelos y, con ello, en los procesos y formas terrestres (Mataix -Solera y Cerdá, 2009).
Así, sin fuego, los ecosistemas terrestres serían otros (Bond y Keeley, 2005). El estado
actual de estos se debe a la selección y adaptación a los cambios climáticos que ha habido a lo
largo del Terciario ya la acción selectiva de los incendios forestales. Estos incendios eran
causados por agentes naturales. En cambio, durante el Neolítico, el hombre se convierte en
agricultor y, por tanto, necesita zonas de cultivo. Para obtenerlas, utilizó el método de la
deforestación utilizando el fuego como herramienta más o menos controlada.
Aunque se trata de un elemento natural y ecológico, la influencia humana en la frecuencia
del fuego y en la modificación de los patrones de vegetación ha dado lugar a un problema
ambiental en algunas zonas durante las últimas cinco décadas (Mataix-Solera y Cerdá, 2009).
El fuego fue una herramienta muy utilizada para eliminar residuos, controlar plagas o eliminar el
bosque y generar de esta manera campos de cultivo y zonas de pasto. De hecho, esta técnica se
sigue utilizando en algunos países. Actualmente, sin embargo, la industrialización de las
sociedades modernas y la utilización de combustibles fósiles han provocado una reducción notable
del uso de biomasa, además, del abandono de una gran cantidad de zonas rurales debido a las
migraciones de la gente del campo hacia las ciudades. Esto provocó que la agricultura quedara,
en muchos casos, abandonada (Naredo, 2004). Este proceso se dio de forma bastante ordenada
en el norte de Europa pero, en cambio, en países mediterráneos como España, este fenómeno fue
muy súbdito y sin planificación. En los años sesenta y setenta, con este abandono del campo, la
recuperación vegetal fue suficiente para favorecer los grandes incendios de finales de los años
setenta, que fueron recurrentes durante las siguientes décadas. Esta situación en la que nos
encontramos actualmente, ha dado lugar a que el fuego, antes aliado y herramienta, se haya
transformado ahora en un problema medioambiental serio. Es importante mencionar que el fuego
ha creado toda una problemática a su alrededor. Una parte importante de la población piensa que
el fuego debe ser erradicado pero, como ya se ha mencionado, este es un fenómeno ecológico
natural más antiguo que el propio ser humano e inherente al sistema Tierra. Esta pretende ser
nuestra premisa básica. Hay científicos que ven en el fuego una oportunidad para estudiar la
evolución de los biomas terrestres. Y es que el fuego, al mostrar los efectos de una alteración
súbita y la posterior recuperación, permite conocer la dinámica de los ecosistemas terrestres. El
rejuvenecimiento que supone un incendio permite que se produzcan cambios que podemos
cuantificar y, a partir de su análisis, conocer la evolución post-incendio y deducir el funcionamiento
del ecosistema en general y del suelo en particular (Mataix-Solera y Cerdá, 2009) .Por desgracia,
el fuego se ha convertido en un factor de origen antrópico ya que se sucede con una frecuencia e
intensidad muy superiores que cuando era de origen natural. Esto ha provocado resultados
adversos en nuestros ecosistemas. Los efectos directos sobre la biogeocenosi pueden ser
importantes. También hay efectos indirectos como la erosión, que pueden llegar a ser catastróficos
y, en ciertas zonas, pueden producir o acelerar la desertificación (Rubio, 1989).
Sin embargo, los incendios forestales no son siempre catastróficos ni mucho menos. En
algunos casos sólo provocan leves cremas de las partes aéreas de la vegetación produciendo una
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fertilización del suelo debido a las cenizas. Algunos autores han visto que los ciclos naturales de
incendios de escasa severidad ayudan a mejorar la productividad de los ecosistemas para la
deposición de materia orgánica y cenizas, y la posterior liberación de nutrientes que éstos
provocan (Cromer, 1967). Las cenizas suelen presentar altas concentraciones de nutrientes. La
supresión del fuego, en cambio, lleva a la inmovilización biológica de ciertos nutrientes
(especialmente nitrógeno), limitando la productividad y funcionamiento habitual del ecosistema
(Kilgore, 1981).
En otros casos los incendios son tan graves que llegan a provocar daños muy importantes
en el ecosistema, debido a su severidad sobre la vegetación y el suelo (Pritchett y Fisher, 1987).

2. EL FUEGO EN EL MEDITERRÁNEO
La configuración de los ecosistemas está causada principalmente por la acción del fuego
además de por motivos climáticos (Bond et al, 2004; Bodí et al., 2008). La manifestación repetida
de incendios propicia un ecosistema diferente al esperado según la situación climática en la que
se encuentra. El fuego es, pues, un factor ecológico esencial para la distribución de los biomas de
la Tierra.
El fuego ha estado presente en el Mediterráneo como fenómeno natural mucho antes de
que el hombre existiera, ya fueran provocados por rayos en tormentas eléctricas o por erupciones
volcánicas (Naveh, 1975). De hecho, los incendios fueron durante el Plioceno uno de los factores
que contribuyeron a configurar, junto con el clima, la vegetación mediterránea (Bond y Keeley,
2005; Mataix -Solera y Guerrero, 2007).
Los ecosistemas mediterráneos poseen un clima de transición entre el régimen templado
oceánico y el tropical seco. La característica más relevante de éstos es la coincidencia de la época
seca con la cálida. En verano, el Mediterráneo se encuentra bajo la influencia de los anticiclones
subtropicales secos, que se retiran en invierno hacia latitudes más bajas dejando paso a las
borrascas atlánticas de las latitudes templadas. Esta peculiaridad propicia que los ecosistemas
sean susceptibles a los incendios forestales con una vegetación seca en verano, que junto a su
naturaleza inflamable favorece la aparición y expansión de los incendios (Naveh, 1991;
Arianoutsou et al., 1993). La época de lluvias que suele llegar después de la estación seca puede
erosionar grandes cantidades de suelo, suelo de mayor fragilidad si ha sufrido la combustión de su
materia orgánica, además del lavado de nutrientes (Mataix-Solera y Cerdá, 2009).
Con la aparición de las sociedades de cazadores-recolectores se utiliza el fuego para abrir
claros en los bosques y crear zonas accesibles, favorecer la producción de ciertos alimentos y
propiciar mejores zonas de caza (Naveh, 1991). El mayor impacto del uso del fuego, sin embargo,
se produjo durante el Neolítico, el hombre se convierte en agricultor y ganadero, y necesita
amplias zonas para pastos y cultivos que alcanza al deforestar mediante el fuego. Estos incendios
controlados han seguido practicando hasta los años 60 en España y en la Europa Mediterránea
también con otros fines: controlar plagas y malas hierbas, fertilizar con cenizas, mejorar pastos y
modificar el bosque (Naveh, 1974; Dupré, 1983; Carcaillet et al., 2002).
Pero en los años 60, la industrialización y el éxodo rural dieron lugar al abandono de los
campos de zonas de montaña y contribuyeron a un incremento de la cubierta forestal, que
continúa hoy día (tabla 1). En la actualidad, estas zonas no tienen casi explotación ni se obtiene
beneficio directo, ni siquiera para la gente que todavía reside en las zonas rurales, ya que nuevas
normas y leyes restringen las talas, zonas de pastoreo y caza (Molinero et al., 2008). A este
cambio de usos del suelo y al incremento del riesgo de incendios forestales han contribuido
también las repoblaciones de pinares y el aumento de nuevas zonas residenciales (Pausas et al.,
2008; Vallejo et al., 2009).
Las consecuencias han sido un aumento de los incendios forestales desde los años 70 en
aquellos momentos en que se dan las condiciones climáticas favorables. El fuego ocurre con
mayor frecuencia y, aunque los ecosistemas mediterráneos son capaces de convivir con él, este
cambio de régimen puede provocar efectos adversos (Bodí et al., 2012).
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Tabla I. Evolución de superfície forestal (Ha) por Comunidad Autónoma.
Comunidad Autónoma

Sup. Arbolada (1975)

Sup. Arbolada (1996)

Sup. Arbolada (2009)

Aragón

950

1186

1578

Andalucia

1822

2282

2656

Asturias

363

368

451

Baleares

107

122

186

C. Valenciana

408

628

754

Canarias

97

105

134

Cantabria

173

166

214

Castilla la Mancha

1440

1851

2740

Castilla y León

1886

2119

2982

Catalunya

1164

1394

1626

Extremadura

1226

1458

1921

Galicia

1129

1045

1405

La Rioja

93

129

170

Madrid

157

195

270

Murcia

118

269

316

Navarra

304

372

463

País Vasco

353

390

398

TOTAL

11792

14080

18265

Fuente: IFN1 / IFN2 / IFN3

3. LOS INCENDIOS EN CATALUÑA
Como hemos dicho, en la transición económica de los años sesenta y setenta, el riesgo de
inicio de incendio en las zonas rurales aumentó mucho por la acumulación progresiva de
combustible que la población rural dejó de extraer como fuente energética. Inconscientemente,
estas personas estaban cuidando el bosque y protegiéndolo contra los incendios. La consecuencia
de los cambios de usos ha sido un aumento de la combustibilidad y de la biomasa presente en la
montaña, y por tanto un incremento en el número de incendios (Mataix-Solera y Cerdà, 2009).
Como es natural pensar, no todas las regiones registran la misma cantidad de incendios
forestales. Si hablamos de Europa, son los países del sur del continente los más afectados por los
incendios. En 1997, por ejemplo, más del 50% de las zonas quemadas en Europa se produjeron
en la Península Ibérica.
Este es el caso de España y, más concretamente, de Cataluña. El éxodo rural que sufrió la
región catalana ha propiciado la colonización de tierras por matorrales y pinares, entre otros.
Aparte del abandono del campo, hay otros problemas como la creación de núcleos habitados en
zonas rurales poco cuidadas, donde el fuego puede ocasionar problemas a estos habitantes o el
problema creciente del Cambio Climático, que puede llevar, en un futuro, más incendios .
En la figura 1 se puede ver la evolución del número de incendios y de hectáreas quemadas
desde 1970 hasta la actualidad. La situación de grandes incendios durante los años 90 en
Cataluña llevó a la creación, en 1999, del Grupo de Apoyo a Actuaciones Forestales (GRAF) de la
Generalidad de Cataluña. Este grupo, además de actividades relacionadas con la gestión del
bosque y la seguridad de personas y bienes, se dedica a las quemas prescritas o controladas.
Estas cremas tienen como finalidad la eliminación de combustible , ya que podría presentar
peligros en caso de un incendio forestal , crear una estructura de bosque óptima para la extinción
de posibles incendios o regular la estructura de la vegetación para su explotación útil (Úbeda y
Outeiro, 2007). El número de grandes incendios, pues, ha disminuido notablemente aunque cada
año, nuevos incendios aparecen en los bosques catalanes y una parte de ellos suelen ser
bastante virulentos.
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Figura 1. Número de incendios y hectareas quemadas en Cataluña.
Fuente: www.idescat.cat

4. ¿QUÉ SON LOS PLANES TÉCNICOS DE GESTIÓN FORESTAL?
Desde el Centro de la Propiedad Forestal de la Generalitat de Catalunya se llevan a cabo la
redacción, aprobación y supervisión de los instrumentos de ordenación forestal cuyo objetivo es
facilitar la gestión de les fincas forestales y mejorar su rentabilidad, basados en unos criterios
determinados. Los Instrumentos de Ordenación Forestal (IOF) engloban varias figuras de
ordenación en la planificación forestal catalana:
1.- Plan técnico de gestión y mejora forestal (PTGMF)
2.- Plan simple de Gestión forestal
3.- Proyecto de ordenación
Todos estos instrumentos son documentos de ordenación forestal aplicables a bosques
privados, que permiten programar la realización de trabajos de gestión y mejora forestal por un
plazo máximo establecido. La planificación la propone el propietario al Centro de la Propiedad
Forestal (CPF), el cual, una vez supervisado el informe técnico de los servicios del CPF puede
aprobarlo, devolverlo con observaciones o denegar su aprobación.
Un PTGMF es un instrumento de ordenación para la gestión de fincas forestales con una
superficie a ordenar igual o superior a 25 hectáreas. El Plan debe garantizar la mejora, la
sostenibilidad y la multifuncionalidad de los sistemas forestales; hacer una parcelación forestal
cuidadosa de la finca; considerar e integrar los planes de ordenación territorial, principalmente en
el ámbito de la prevención y la lucha contra incendios forestales; introducir normas silvícolas para
garantizar la regeneración de la masa arbórea y minimizar los riesgos de erosión y de incendio;
definir las infraestructuras para mejorar la realización de los aprovechamientos, y planificar las
actividades agropecuarias vinculadas a los terrenos forestales que disminuyen la combustibilidad,
favorezcan el mantenimiento de los ecosistemas y en preserven la biodiversidad. Esta figura
normalmente es empleada para la ordenación de los montes privados (www.gencat.cat).
4.1.- Un ejemplo de Plan Técnico de Gestión Forestal. El caso de Mas Bassets.
En el momento de empezar la gestión forestal a finales de los años 90 y principios del 2000,
el estado del bosque en la finca era de “muy sucio”, con gran dificultad para el muestreo de
parcelas para sus inventarios y hacer cálculos de la posibilidad de aprovechamiento.
El objetivo final de la finca es la regeneración del alcornoque, y se hará de forma gradual en
función de cada parcela.
1. Regeneración del alcornoque: se tiene que obtener un bosque irregular que asegure la
regeneración natural y la producción de corcho. Se tendirá a eliminar el resto de árboles de
las unidades de regeneración excepto en rodales donde haya una mayor cantidad de pinos
(Figura 2).
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Figura 2. Desbroce del sotobosque para el favorecimiento del crecimiento del alcornoque.
Fuente: GRAM

2. Aprovechamiento de la madera de pino: Se realizarán cortas de pinos de un diámetro
superior a 30 cm de madera. El tipo de bosque que se espera tener es un bosque irregular
regenerado por semilla. Se tiende a reducir el pino blanco frente al pino piñonero (Figura 3).

Figura 3. Parcela de pinos gestionada para la explotación de madera en Mas Bassets.
Fuente: GRAM
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3. Potenciación de la encina: En aquellas áreas donde tenga presencia y le favorezcan las
condiciones ambientales, explotación de leña a largo término.
4.- Sotobosque: Desbroce. Estudiar la posibilidad de mantenerlo controlado con rebaños y
la posibilidad de comercializar subproductos del aclarado.
4.2.- Sobre la parte económica se ha entrevistado a Jesús Soler, propietario de la finca de
Mas Bassets.
“La parte económica del plan de gestión está planificada en el mismo plano asociado al plan
de actuaciones donde hay descrita la parte de gastos en base a los costes unitarios de cada una
de las tareas (costos unitarios son por ejemplo coste hora por hombre con sierra, coste por hora
de oruga, etc. así como el tiempo que dura una tarea, hora hombre por hectárea).
Cada una de las tareas también puede tener la parte de ingresos que puede ser por un
aprovechamiento (madera pinos, cáscara de corcho…) o bien a las ayudas para llevar a cabo las
tareas del bosque sujetos a subvención. La valoración de las ayudas las publica cada año la
Generalitat de Catalunya así como los términos para poder acceder a las ayudas, esto en base a
las tareas prioritarias o por importes máximos para tareas y todos aquellos términos que se
pueden reglamentar de ejecución como de concesión.
Una vez recibidas todas las peticiones se hace la evaluación y decisión sobre los
expedientes. Las tareas subvencionadas deben estar después certificadas en terreno por un
técnico del centro de la propiedad forestal (CPF) y se entregan los recibos de los trabajos y
también se hace la medición de las superficies donde se han hecho las actuaciones (desbroces,
podas, quemas,...). Una vez certificado el propietario puede cobrar la subvención. Los importes
subvencionados no cubren los costes reales de los trabajos lo que cada vez hace más difícil la
limpieza de bosque ya que todos los ingresos asociados al bosque son bajos (madera para sierra,
madera para papel, corcho, leña). La redacción del plan de gestión está subvencionada por la
Generalitat con un importe que depende de las existentes en regular. (Jesús Soler, comunicación
oral, 2013)”.

5. GESTIÓN FORESTAL CON HERRAMIENTAS POLÉMICAS. HACIENDO PREVENCIÓN CON
QUEMAS PRESCRITAS.
Los GRAF (Grup de Recolzament a Actuacions Forestals) (ver punto 3) ingenierosbomberos se dedican tanto a la prevención como la extinción, y son los que empiezan a proponer
como herramienta de gestión en fase experimental, las quemas prescritas. Desde 1999 el fuego
se utiliza como gestor del bosque, una técnica llamada "fuego prescrito" o "quema prescrita". Es a
partir de este momento que en Cataluña, se empieza a tratar de forma seria el fuego como posible
gestor del monte y como la solución a Grandes Incendios Forestales (GIF). Existen otros objetivos
por los que en Cataluña se han hecho quemas, como por ejemplo gestionar las igniciones de
matorrales, proteger áreas urbanas estableciendo un perímetro de protección (Figura 4) por
motivos de circulación, pastos, caza, turismo, o por la propia práctica y entrenamiento por parte de
los GRAF que empiezan a trabajar.
Los objetivos que se persiguen en una quema siempre son muy diversos, tan diversos
como cualquier actuación que se realice sobre un ecosistema. Antes de nada, hay que aclarar que
una quema no es un incendio. La principal diferencia radica en la intensidad del fuego, por lo que
este factor determina si el fuego beneficia o perjudica el medio. Las quemas se basan en la
práctica de fuego de baja intensidad conducido artificialmente para que no pueda propagarse por
medio de una evolución libre.
Las quemas se ejecutan obedeciendo un "plan de quema" previamente diseñado y
aprobado donde se especifica claramente la "ventana de prescripción", que engloba el conjunto de
condiciones meteorológicas, topográficas y de combustible disponible que hay tener presentes
para poder garantizar un control absoluto del fuego.
En función del tipo de quema se persigue un tipo de objetivo u otro, y a partir de ahí las
condiciones que marca la ventana de prescripción se ejecutan siguiendo un determinado "patrón
de ignición", es decir, una forma prefijada de encender y conducir el fuego. Los patrones de
quema pueden ser diversos pero, principalmente, se basan en variaciones o estrategias de
conducir el fuego mediante una evolución de cabeza, de flanco o de cola.
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Un hecho muy importante desde el punto de vista científico es que el GRAF siempre ha
permitido que sus quemas fueran campos de experimentación para los grupos de investigación.
Una quema es un escenario donde se pueden controlar muchas variables que cuando se conocen
pueden someterse a experimentación. Hay varias variables interesantes de estudiar: cómo afecta
el fuego en la fauna y la vegetación, al suelo, cómo se comporta el fuego, etc. Muchos grupos de
investigación aprovechan científicamente esta infraestructura experimental.

Figura 4. Quema en Picarany (Reus) para el establecimiento de un perímetro alrededor de área
urbana con el fin de eliminar combustible.
Fuente: GRAM

Las quemas prescritas son una actuación polémica. No todo el mundo acepta este tipo de
gestión forestal. Por ello, el GRAF también está interesado en que se estudien todos los aspectos
relacionados con la quema. Hay que dar respuestas y pensar en todos los beneficios e
inconvenientes que esta gestión puede representar. Ahora bien, siempre se hace necesaria la
búsqueda de un equilibrio que conduzca hacia una situación sostenible del bosque. Tampoco es
válida la crítica sistemática de una herramienta de gestión forestal sin proponer una alternativa o
sin conocer a fondo las ventajas o desventajas de esta herramienta.
Pero tampoco la quema prescrita es la panacea. Con los tiempos que vivimos de cambio
global, calentamiento del planeta y los altos niveles de CO2 en la atmósfera, parece de partida
contradictorio proponer como válida una herramienta de gestión basada en la liberación
intencionada de CO2. Y simplemente se debe a que el nivel de liberación de CO2 por parte del
entramado industrial, de transporte, energético, etc, en las sociedades del mundo desarrollado es
tan gigante que el proceso natural y milenario de quemar a una baja intensidad nos hace pensar
que esta herramienta de gestión es poco contaminante. Pero claro, aquí, es donde la gestión
vuelve a ser clave, y ahora no sólo la gestión forestal, si no la gestión global de los problemas. Hay
que ver a las quemas prescritas como lo que realmente son, otra de las diferentes herramientas
que existen para gestionar las masas forestales, y no como el remedio de aplicación extensiva y
sistemática, porque si no nos encontraríamos con un nuevo desequilibrio de liberación de CO2 por
parte de la gestión con fuego.
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RESUMO
Os grandes incêndios florestais sempre existiram em muitas partes do mundo e são
um problema recorrente em alguns países, como é o caso dos da região do
Mediterrâneo. Trata-se de eventos de tal forma complexos que alguns especialistas
começaram a tratá-los de forma diferenciada, designando-os por mega-incêndios.
Palavras-chave: Grandes incêndios florestais, mega-incêndios, Portugal.

MEGA-FIRES IN PORTUGAL MAINLAND (?) – THE CASE OF PICÕES
(BRAGANÇA) FIRE
ABSTRACT
Large forest fires have always existed in many parts of the world and are a recurring
problem in some countries, as in the case of the Mediterranean region ones. These
are events are so complex that some experts began to treat them differently,
designating them by mega-fires.
Key-words: large forest fires, mega-fires, Portugal.
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INTRODUÇÃO
Quer de forma isolada, quer englobados em vagas de incêndios, é recorrente a ocorrência
de incêndios de grandes dimensões nas mais diversas regiões do globo, dos quais podemos aqui
destacar alguns dos mais impressionantes.
O mais extenso de todos os incêndios florestais, o Black Dragon Fire, teve uma área ardida
de 7 284 371ha e ocorreu em Maio de 1987, entre a Rússia e China, tendo sido responsável pela
morte de cerca de 200 pessoas. Segue-se-lhe o incêndio que, na primeira quinzena de Junho de
2004, queimou cerca de 5 milhões de hectares no Alasca. Referência especial merece também o
apelidado Black Friday Bushfire ocorrido na Austrália, no Estado de Vitoria, que deflagrou no dia
13 de Janeiro de 1939 e foi responsável por cerca de 2 Milhões de hectares ardidos (75% do
estado foi afetado), 71 mortes e 1 100 casas destruídas.
A título de exemplo, existem também referências a alguns destes eventos datados do
século XIX, como seja o denominado Miramichi fire, que ocorreu no Canadá em Outubro de 1825,
tendo queimado uma área de 1 214 034ha e provocado cerca de 160 vítimas mortais e 15 000
desalojados, ainda, o Peshtigo Fire, verificado no Wisconsin (EUA), que ocorreu em Outubro de
1871, tendo sido responsável por uma área ardida de 1 497 309ha e por cerca de 1 700 mortos.
O aparecimento e desenvolvimento de um grande incêndio florestal deve-se essencialmente
a dois fatores principais, causa-efeito de outros elementos: 1) o aumento do risco de ignição, ou
seja, a possibilidade de se originar um incêndio e 2) o aumento do risco de propagação, isto é, a
possibilidade de um foco de incêndio se propagar não conseguindo ser controlado (Plana et al.,
2000).
Não existe contudo na bibliografia internacional, uma definição clara de grande incêndio
florestal, sendo que, de um modo geral, um grande incêndio é aquele cuja área ardida atinge uma
dimensão considerada significativa, fora dos valores médios, que varia de país para país e ao
longo do tempo (Viegas, 1998).
Efetivamente, o critério ‘dimensão’ é aquele que é comummente utilizado em termos do que
se identifica como sendo um grande incêndio, no entanto, a própria definição subjacente ao
sentido da expressão ‘dimensão dos incêndios’ não é consistente na literatura. Muitos termos são
frequentemente utilizados como sinónimos e, embora as diferenças entre eles possam ser subtis,
mesmo em termos da sua tradução para a língua portuguesa, as implicações no que respeita ao
tamanho real do incêndio podem acarretar diferenças.
São poucos os autores que realmente definiram os termos utilizados nos seus trabalhos,
contudo, é possível apresentar alguns exemplos: o conceito area burned, em português, ‘área
queimada’, foi definido como sendo a área dentro do perímetro do incêndio (Heyerdahl et al.,
2001; Cumming, 2001; Rollins et al., 2001). O ‘tamanho do incêndio’, fire size, na versão original,
utilizada por Hunter (1993), refere-se à área envolvida pelo limite exterior do incêndio e inclui
manchas não queimadas, ou “retalhos”. O termo number of cells burned, ‘número de células
queimadas’, é usado para definir o tamanho do incêndio em modelos de simulação baseados em
informação raster (Boychuk et al., 1997b; Turcotte et al. 1999; Schenk et al., 2000; Perera et al.
2004; Li et al., 2005; Malamud et al., 2005). Resumindo, de um modo geral, o termo fire size, ou
seja, a dimensão do incêndio, na literatura, especialmente em estudos empíricos, refere-se à área
total dentro do perímetro do incêndio, incluindo manchas (residuais) não queimadas.
Foi em 1965, que pela primeira vez, se utilizaram as classes de tamanho dos incêndios,
neste caso específico com o objetivo de estimar o efeito da gestão do fogo em determinados
regimes de fogo (Davis, 1965). Mas foi durante a última década, que se assistiu a um aumento do
interesse global pela dimensão dos incêndios florestais e sua distribuição (Cui e Perera, 2008),
entendida como um indicador espacial ou como um parâmetro importante na análise dos regimes
de incêndios florestais, na América do Norte (Alvarado et al. 1998; Weber e Stocks, 1998; Li et al.
1999; Cumming 2000; Li, 2000; Ward et al. 2001; Lefort et al. 2003; Bergeron et al. 2004; Parisien
et al. 2004), na Austrália (Gill et al. 2003), e no sul da Europa (Moreno et al. 1998; Pereira et al.
2004).
Tal como a definição de dimensão do incêndio, também não encontramos na literatura
nenhuma definição consistente para o termo fire size distribution (FSD), que em português poderá
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ser corretamente entendido como a distribuição dos incêndios por dimensão, que se destina a
descrever a relação quantitativa entre o número de ocorrências e a sua dimensão (Cumming,
2000).
A matéria publicada que contempla esta questão deriva de uma variedade de investigações
realizadas com objetivos distintos, pelo que algumas estão relacionadas com o estudo dos
regimes de fogo (Li et al., 1999; Parisien et al., 2004), enquanto outras se concentram na
distribuição dos incêndios em função da sua dimensão em geral (Strauss et al., 1989; Malamud et
al., 1998, 2005; Li et al., 1999; Ricotta et al., 1999, 2001; Schenk et al., 2000; Cumming, 2001;
Reed e McKelvey, 2002; Song et al., 2002; Schoenberg et al., 2003; Pereira et al., 2004), ou nas
variações temporais da distribuição dessa dimensão (Robertson, 1972; Schoenberg et al., 2003),
ou nos fatores que influenciam essa distribuição (Minnich, 1983; Ward e Tithecott, 1993; Minnich e
Chou, 1997; Li et al., 1999; Turcotte et al., 1999; Rollins et al., 2001; Ward et al., 2001; Song et al.,
2002; Cumming, 2005), ou, por último, em casos específicos de grandes incêndios (Moritz, 1997;
Alvarado et al., 1998).
Com efeito, nos últimos anos, vários foram os incêndios de proporções/consequências
significativas que ocorreram em várias partes do mundo, em condições climáticas extremas.

1. GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS
Um incêndio é considerado ‘grande’ (large) quando tem o potencial para se tornar ‘muito
grande’ (very large) (Viegas, 1998) ou para atingir uma ‘grande’ área, sendo que o tamanho de um
grande incêndio é variável de acordo com os critérios usados pelos diferentes autores (Knapp,
1998; Shvidenko e Nilsson, 2000, Stocks et al., 2002).
A ocorrência e o tamanho dos incêndios são influenciados por uma série de fatores, tais
como: fontes de ignição, combustíveis, topografia, condições meteorológicas, e capacidade das
forças de combate ao incêndio (Davis e Michaelsen, 1995; Gill e Moore, 1998; Moritz, 2003;
Keeley, 2004; Peters et al., 2004). Ao contrário de outras regiões de clima mediterrâneo, como a
África do Sul (Polakow e Dunne, 1999; Kraaij, 2010), a Califórnia (Moritz et al., 2009) ou a
Austrália (O'Donnell et al., 2010), para a Europa do Sul são ainda poucos os estudos sobre
grandes incêndios, talvez porque, nestes países, os incêndios florestais de grandes dimensões
são relativamente recentes na história dendrocaustológica desta região, apesar da longa e intensa
presença do fogo na mesma (Ferreira-Leite et al., 2013). Salientam-se os grandes incêndios
ocorridos em Espanha, nos anos de 1978, 1979 e 1994, na Grécia, em 1998, 2000 e 2007, e em
Portugal, nos anos de 2003 e 2005. No entanto, apesar dos incêndios de grandes dimensões
representarem uma pequena fração do número total de ocorrências, a verdade é que são eles os
responsáveis por uma grande percentagem da área ardida destacando-se assim a importância da
sua análise e estudo (Strauss et al., 1989; Piñol et al., 1998; Diaz-Delgado et al., 2004; Pausas,
2004; Xanthopoulos, 2007; Bermudez et al., 2009; Oliveras et al., 2009; Ferreira-Leite et al., 2013).
No caso português, desde há uns anos que os organismos oficiais consideram, para fins
meramente estatísticos, como grande incêndio aqueles em que a dimensão da área ardida
assume valores iguais ou superiores a 100 hectares. Todavia, nos anos 70 e 80 do século
passado, a então Direção Geral das Florestas (DGF) considerava como grandes incêndios
aqueles cuja área ardida fosse superior a 10 hectares, quando a realidade dendrocaustológica era
bem diferente da atual. Em Espanha, alguns autores (Moreno et al., 1998; Romero e Senra, 2006)
apontam o valor de 500 hectares, como o limite a partir do qual se considera um grande incêndio.
Com efeito, tanto a utilização do fogo como a conjuntura das nossas paisagens, que se
foram modificando ao longo dos anos, alterando igualmente os regimes de fogo e a realidade
dendrocaustológica das regiões, têm influência na escala do que se deve considerar um grande
incêndio.
Apesar da existência de alguns relatos pontuais sobre a ocorrência de grandes incêndios (≥
100 ha) anteriores aos anos 70 do século passado (Ferreira-Leite et al., 2011/2012), é sobretudo a
partir desta década que se verifica um aumento da acumulação de combustível nas florestas,
devido a um conjunto de mudanças no uso tradicional da terra e no estilo de vida das populações,
que é reflexo das mudanças socioeconómicas então em curso nos países do sul da Europa, em
particular nas regiões do Mediterrâneo (Lourenço, 1991; Vélez, 1993; Moreno et al., 1998; Rego,
2001). Estas mudanças implicaram o aumento de grandes áreas abandonadas de anteriores
terras agrícolas, o que, por um lado, levou à recuperação da vegetação e ao aumento do
combustível acumulado nos espaços florestais tradicionais (Lourenço, 1991; Rego, 1992; GarcíaRuiz et al., 1996; Roxo et al., 1996) e, por outra parte, conduziu, naturalmente, ao aumento dos
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espaços com uso florestal. Muitas destas áreas rurais tornaram-se paisagens propensas à
ocorrência de incêndios de grande intensidade, devido aos elevados níveis de biomassa,
acumulados ao longo dos anos e prontos para alimentar fogos catastróficos durante o Verão.
Assim, começaram a “vulgarizar-se” os incêndios florestais com área igual ou superior a 100
hectares (Tabela I).
Tabela I. Número anual de grandes incêndios florestais (≥ 100ha) e respetiva área ardida
anualmente, em Portugal continental, entre 1981 e 2013
Ano

Ocorrências de GIF
≥100ha
(número)

Área total consumida por
GIF
(hectares)

1981

134

65 350

1982

75

25 247

1983

58

35 333

1984

108

25 180

1985

256

109 550

1986

131

71 655

1987

108

54 192

1988

29

7 713

1989

175

73 674

1990

206

104 416

1991

200

156 566

1992

77

39 831

1993

76

31 660

1994

154

40 509

1995

275

114 096

1996

159

46 976

1997

37

7 695

1998

241

110 607

1999

114

45 004

2000

283

110 197

2001

175

70 609

2002

215

84 418

2003

253

395 641

2004

169

101 613

2005

423

288 310

2006

128

55 099

2007

37

13 746

2008

19

4 773

2009

133

50 528

2010

186

101 809

2011

122

39 309

2012

143

78 271

20131

106

79 187

Fonte: Relatórios anuais DGF/DGRF/AFN/ICNF

Mas, se em termos estatísticos o critério da dimensão é importante, em termos
operacionais, ambientais ou humanos, há outros elementos que são fundamentais e, por isso,
devem intervir também na definição de incêndio, como sejam a duração, a extensão (quando
1 No período 01 de Janeiro a 31 de Agosto (dados provisórios).
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superior à média da região onde ocorre), a intensidade (que pode impedir o seu controlo), a
severidade (que pode provocar importantes danos ambientais), o local onde ocorre (que pode
colocar vidas e bens em perigo – interfaces urbano-rurais), os meios envolvidos, o número de
vítimas mortais, os prejuízos ou ainda a velocidade de propagação das chamas.
Por outro lado, parece-nos óbvio que incêndios de 100ha ou de 500ha não podem ser
considerados na mesma classe de grandeza dos incêndios com 10 000ha, e estes não podem ser
diretamente comparados com os de dimensões bem superiores (Ferreira-Leite et al., 2011/2012).
Neste contexto, a metodologia associada ao Projeto Move – Methods for the improvement of
vulnerability methods in Europe (2011) considera uma série de classes de incêndios florestais:
pequeno (small), médio (medium), grande (large), muito grande (very large), e mega (mega-fire).
Cada uma destas classes pode ser definida em termos de características tais como a quantidade
de paisagem que envolvem e o efeito que tem sobre a paisagem afetada. Dadas estas classes de
tamanho pode-se considerar o conjunto de possíveis transições entre elas, sendo que estas
transições podem ser descritas em termos do que as pode causar, e das consequências
resultantes da sua ocorrência. Tendo em conta que todos os incêndios florestais começam com
uma pequena dimensão (small fire), um grande incêndio pode, assim, ser descrito como um
pequeno incêndio, que foi submetido a uma série de transições, ou escalonamentos, com cada
transição a ocorrer em resposta à existência de um conjunto específico de fatores contribuintes.
Os incêndios assumem assim diferentes estados de acordo com os diferentes tamanhos ou
classes de severidade (Contreras e Kienberger, 2011) (fig. 1).

Figura 1. Ilustração esquemática do modelo de transição das classes de tamanho do fogo e suas
relações entre o comportamento do fogo, vulnerabilidade dos elementos exposto, severidade e
dificuldade de supressão do fogo.
Fonte: Tedim et al., 2012.

De acordo com um outro modelo de transição das classes de dimensão dos incêndios, cuja
estrutura conceptual é semelhante à anterior, o incêndio mais catastrófico, seria designado por
extreme fire (incêndio extremo) (fig. 2), que, na essência da sua definição corrobora da definição
de mega-incêndio usada por outros autores (McRae e Sharples, 2011), podendo tratar-se de
sinónimos.

23

António Bento Gonçalves e António Vieira (Eds.)

Figura 2. Ilustração esquemática do modelo de transição das classes de tamanho do fogo.
Fonte: McRae e Sharples, 2011.

Historicamente, na Austrália, o termo extreme (extremo) tem sido usado na classificação de
risco de incendio, correspondendo a um índice de risco de incêndio (superior a 50, até 2009, e
redefinido, após os incêndios de 2009, para valores situados entre 75 e 100). No entanto, não
existe uma correlação entre a classificação de risco extremo de incêndio e o termo incêndio
extremo, que se refere à dinâmica do fogo (McRae e Sharples, 2011). Assim, o comportamento de
um incêndio extremo está pouco relacionado com o índice de risco de incêndio.
Alguns autores (Arturson, 1992; Cromack Jr. et al., 2000; Roberts et al., 2004) utilizam um
outro conceito, o de severe fires, para traduzir, regra geral, os incêndios cuja severidade, conceito
que nasceu da necessidade de fornecer uma descrição de como a intensidade do fogo (que
descreve o processo de combustão física da energia libertada) afetou os ecossistemas (Keeley,
2009; Bento-Gonçalves, et al., 2012).
Com base no comportamento do fogo, e nos seus impactes, os incêndios de grande
dimensão podem evoluir para dimensões ainda mais importantes, pelo que devem ser tratados e
designados de forma distinta.
Com efeito, nos últimos anos, ocorreram em diversas partes do mundo vários incêndios de
proporções/consequências significativas. Estes eventos, muito complexos, em termos de tamanho,
intensidade, resistência ao controlo e severidade, começaram a ser chamados de mega-incêndios
em várias partes do mundo (Pyne, 2007; Williams et al., 2011; Attiwill e Binkley, 2013).
1.1. Mega-incêndios
Segundo alguns autores (Williams et al., 2011), o Great Black Dragon, na China, em 1987,
marca o início do fenômeno dos mega-incêndios da era moderna. Este fogo causou a morte de
mais de 200 pessoas e cerca de 1,2 milhões de hectares de área destruída (Salisbury, 1989). Na
Indonésia, uma sucessão de incêndios florestais extraordinários, ocorridos em 1982/83, 1994, e
1997/98, resultou em danos ecológicos incalculáveis. Nos Estados Unidos, desde 1998, pelo
menos nove Estados sofreram os piores incêndios da história. Na Califórnia, que detém
porventura uns dos sistemas de combate a incêndios tecnologicamente mais avançado do mundo,
vários incêndios de grandes dimensões ocorridos em 2003 causaram dezenas de mortos e
destruíram milhares de casas. Na Austrália, uma série de incêndios florestais no início de 2003,
2005, 2006 e 2007, foram ultrapassados em termos de dimensão e consequências pelo Black
Saturday Fire que ocorreu em fevereiro de 2009. Este foi considerado o pior desastre civil na
história do país, contabilizando 173 vítimas mortais e cidades inteiras incinerados. Em 2007,
graves incêndios atingiram a Grécia, fazendo notícia em todo o mundo. No ano de 2010, os
incêndios recordes na Rússia e Israel foram adicionados à lista dos maiores desastres
internacionais. Em toda a Rússia, cerca de 2,3 milhões de hectares foram queimados em
resultado de mais de 32 mil incêndios, 62 pessoas morreram e centenas de casas foram
completamente dizimadas. Ao longo dos últimos anos, incêndios desta natureza ocorreram no
Canadá, África do Sul, Portugal, Espanha e Turquia, entre outros.
Em 2009, num contexto de redefinição dos alertas de proteção civil australianos, o termo
mega-incêndio (mega-fire ou extreme fire para outros autores, como McRae e Sharples (2011) é
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apresentado como sendo o nível mais grave de alerta, que inclusive impede as pessoas de se
aproximarem de zonas florestais e obriga a evacuações. As autoridades do Estado de Victoria,
que puseram em marcha este tipo de alerta, defendem que o objetivo é o de evitar situações como
as vividas na Austrália em fevereiro de 2009.
A dificuldade ou impossibilidade de controlo explica porque estes incêndios queimam
grandes áreas. Não é possível estabelecer um limite absoluto e universal para definir um megaincêndio porque as características da paisagem são muito diferentes nas diferentes partes do
mundo. Assim, o tamanho de um mega-incêndio só pode ser considerado em relação a cada país.
Contudo, apenas porque o fogo queimou grandes áreas, isso não significa necessariamente que
seja uma catástrofe (Keane et al., 2008).
O que se entende então exatamente por mega-incêndio? A resposta mais simples a essa
pergunta é a de que não há nenhuma definição de conjunto de mega-incêndio, mas existem
algumas características básicas que podem contribuir para a sua definição (Williams et al., 2011),
designadamente as seguintes:
 Não podem ser definidos em termos absolutos. Um determinado número de hectares, por
exemplo, não é suficiente para que um incêndio possa ser designado por mega-incêndio;
 Geralmente, queimam áreas de combustíveis sobre-acumulados resultantes da
inexistência prolongada de fogo. Por outras palavras, os mega-incêndios estão muitas
vezes relacionados com mudanças na estrutura de suporte e na composição das espécies
que tornam a floresta mais suscetível a grandes incêndios e de alta intensidade;
 Não se limitam aos ecossistemas florestais. Vários mega-incêndios da história recente
queimaram principalmente áreas de mato que são uma importante fonte de acumulação
de combustível;
 Um mega-incêndio tanto pode derivar de uma só deriva de uma ocorrência, como pode
ser o resultado de vários incêndios que coalescem numa grande área geográfica;
 Apresentam normalmente taxas extraordinárias de propagação e alta resistência aos
esforços e técnicas de extinção;
 Ocorrem mais frequentemente quando se registam eventos climáticos extremos;
 Porque se propagam em vastas áreas, normalmente, os mega-incendios cruzam fronteiras
de propriedade, atingindo habitações e infraestruturas, e envolvem diferentes jurisdições,
entidades e especialistas (responsáveis pelos serviços de emergência, serviços públicos,
responsáveis locais, para além das forças de combate e voluntários);
 No contexto dos mega-incêndios são comuns as pressões públicas para “fazer mais”. Os
gestores e autoridades devem ser sensíveis a um público ansioso e à pressão dos media;
 Os mega-incêndios obrigam as forças de combate a ter ações defensivas e reativas que,
tipicamente, excedem aquilo que se esperava.
Efetivamente, os mega-incêndios são muitas vezes extraordinários, pela dimensão que
adquirem. No entanto, são definidos, mais precisamente, pela importância dos seus impactes. A
sua complexidade e as suas profundas consequências sociais, económicas e ambientais fazem
com que estes acontecimentos sejam graves, em vez de, simplesmente, poderem ser
considerados como acidentes de grandes dimensões.
1.1.1. Mega incêndios em Portugal (?) – o caso do incêndio de Picões (Bragança)
Em Portugal continental, foi a partir da década de 80 do século passado, que se começaram
a “vulgarizar” os incêndios florestais com área igual ou superior a 100 hectares. Até esta data os
incêndios no nosso país nunca tinham atingido os 10 000 hectares de área ardida numa só
ocorrência, tendo o primeiro destes ocorrido no ano de 1986, nos concelhos de Vila de Rei e
Ferreira do Zêzere (Lourenço, 1986) e, o segundo, no ano seguinte, 1987, tendo afetado os
concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra (Lourenço, 1988).
A partir destas datas podemos dizer que se deu início a uma nova realidade no que respeita
aos grandes incêndios, muito embora já no século XIX houvesse alguns registos pontuais de
incêndios com mais de 5 000 hectares de área ardida (Ferreira-Leite et al., 2011/2012).
Neste contexto, parece-nos pertinente o estudo dos incêndios de muito grande dimensão
em Portugal, tanto que, na última década, os registos destas ocorrências foram significativos,
sobretudo no que respeita à importância da área ardida das ocorrências de dimensão ≥ 1 000 ha
(Tabela II).
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Tabela II. Percentagem anual de ocorrências de grandes incêndios florestais, por classes de
dimensão, entre 2003 e 2012, e percentagem anual da área consumida por esses incêndios.
[100-500[ ha
Ano

%
Ocorrências

%
Área
ardida

2003

53,4

2004
2005

[500-1 000[ ha

[1 000-5 000[ ha

%
Ocorrências

%
Área
ardida

7,7

14,6

68,6

24,7

67,4

23,3

2006

80,5

2007

[5 000-10 000[ ha

%
Ocorrências

%
Área
ardida

6,7

24,5

17,2

20,1

18,2

18,7

42,0

14,1

83,8

45,4

2008

89,5

2009

82,7

2010

≥10 000 ha

%
Ocorrências

%
Área
ardida

%
Ocorrências

%
Área
ardida

36,0

4,0

18,0

3,6

31,5

13,0

34,7

0,6

7,9

0,6

12,6

13,0

41,8

1,2

12,2

0,2

4,1

23,5

4,7

24,4

0,8

10,1

0,0

0,0

10,8

21,0

5,4

33,6

0,0

0,0

0,0

0,0

75,8

10,5

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,3

10,5

20,1

6,0

21,6

0,8

14,0

0,0

0,0

72,6

28,1

14,0

18,0

12,9

48,9

0,5

5,0

0,0

0,0

2011

83,6

54,4

11,5

23,5

4,9

22,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2012

76,4

32,3

13,2

14,2

9.,1

26,1

0,8

0,0

0,5

27,4

Fonte: ICNF, 2013.

No que concerne ao ano de 2013, a base de dados nacional de incêndios florestais regista,
no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de agosto, um total de 14143 ocorrências (2451
incêndios e 11692 fogachos) que resultaram em 94155 hectares de área ardida, entre
povoamentos (33005) e matos (61150). Comparando os valores do ano de 2013 (de 1 de Janeiro
a 31 de Agosto) com o histórico dos últimos dez anos, verifica-se menos 13% de ocorrências
relativamente à média verificada no decénio anterior e menos 19% do que o valor médio de área
ardida no mesmo período (Tabela III).
Tabela III. Número anual de ocorrências e correspondente área ardida, entre 2003 e 2013, no
período compreendido entre 1 de Janeiro a 31 de Agosto.
Anos

Número de
ocorrências

2003

16 102

2004

17 288

2005

29 803

2006

18 422

2007

6 976

2008

Área ardida
Povoamentos

Matos

Total

122832

377453

53 031

57497

110528

185 654

104483

290137

34 772

34038

68810

5 853

6496

12349

9 186

3 353

6645

9998

2009

16 156

16 861

39275

56136

2010

17 413

44 921

80305

125226

2011

14 950

11 698

28446

40144

2012

15 833

27 545

47557

75102

2013

14 143

33 005

61150

94155

Média
2003-2012

16 213

63 831

52757

116588

254 621

Fonte: Relatórios anuais AFN/ICNF

Esta situação poderá explicar-se em parte, pelas condições de tempo que se fizeram sentir
durantes os meses de inverno/primavera de 2013 em Portugal continental.
De acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o
trimestre março-maio, com uma temperatura média de 13,17°C, foi 0,43°C inferior ao valor normal,
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depois de 20 anos consecutivos (1994-2012) com valores superiores ao valor médio. A primavera
de 2013 foi, assim, a mais fria desde 1993.
Já o valor médio da quantidade da precipitação no mesmo trimestre (318,9mm) foi muito
superior ao valor normal (+107,5mm), sendo o terceiro mais elevado desde 1972 (os maiores
volumes registaram-se em 2001 – 372mm e em 2000 – 364mm). O Instituto classificou a
primavera de 2013 como chuvosa a extremamente chuvosa em todo o território continental.
Para além de o mês de março ter sido considerado o segundo mais chuvoso em Portugal
continental nos últimos 50 anos, podemos salientar outros fenómenos relevantes desta primavera:
nos últimos dias do mês de Abril ocorreu a queda de neve acima dos 900m, o mês de maio
registou a temperatura média mais baixa dos últimos 20 anos e a temperatura mínima mais baixa
dos últimos 30 anos.
A sequência de ocorrências de episódios excecionalmente chuvosos teve naturalmente
consequências diretas no crescimento, mais forte, da vegetação. Ora, com níveis de humidade
elevados e com um verão que não se reconheceria como tal, com temperaturas abaixo dos
valores médios e com uma elevada probabilidade (70%) de ausência total de Verão (La Chaine
Météo, 2013), alguns especialistas perspetivaram a ocorrência de menos incêndios e de área
ardida inferior à média verificada, em particular no Norte e Centro do país, devido à chuva intensa
que se verificou nessas regiões no inverno/primavera.
De facto, aqueles que analisam apenas os aspetos meteorológicos, esperavam que, pelo
facto de não ter ardido nos meses de fevereiro e março, período destinado por excelência às
queimas (de sobrantes agrícolas e florestais) e queimadas (com vista á renovação de pastagens),
sobretudo no Norte e Centro do país, quando o verão chegasse a vegetação estaria ainda num tal
estado de humidade que não seria muito favorável à propagação dos incêndios. Todavia, se
fossem tidos em conta também outros factores, seria fácil prever que mal o calor se fizesse sentir,
contrariamente ao que estas estimativas preconizaram, na presença de elevadas temperaturas,
seriam muitos os episódios de incêndios em que a progressão seria mais rápida e intensa, devido
ao forte crescimento de vegetação rasteira (sobretudo do combustível fino), que foi favorecido
pelos episódios chuvosos, tanto mais que, em Portugal continental, o mês de julho não só registou
valores médios de precipitação inferiores ao normal (6,8 mm abaixo da média), sendo classificado
como um mês “normal a seco” em quase todo o território, mas também registou valores médios da
temperatura do ar superiores ao normal (+1,24°C) e, ainda, valores médios da temperatura
mínima e máxima do ar também superiores ao normal, +0,59°C e +1,88 °C, respetivamente,
fatores que ajudaram a preparar os combustíveis para uma eventual queima.
Acresce que os primeiros dias do mês de julho que foram efetivamente muito quentes, com
valores das temperaturas mínima e máxima do ar altos, muito superiores aos respetivos valores
médios e próximos dos valores extremos, cuja persistência originou grande desconforto térmico
em quase todo o território.
De acordo com o Boletim Meteorológico relativo ao mês de Julho, a partir do dia 3 deste
mês iniciou-se uma onda de calor que abrangeu quase todo o território e que se prolongou até ao
dia 13 na região de Trás-os-Montes.
O maior incêndio de 2013 ocorreu precisamente no início do mês de Julho, em Picões,
concelho de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, afetando uma área estimada pelo EFFISJRC/CE em 14 912 hectares, dos quais 11 980 hectares em espaços florestais, mas a área oficial,
na delimitação elaborada pelo ICNF, totaliza 14 943 hectares (MAMAOT, 2013).
O incêndio florestal de Picões derivou de numa sequência de acontecimentos que
decorreram entre os dias 8 e 12 de julho, e afetou várias freguesias dos concelhos de Alfândega
da Fé, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta (fig. 3, fot. 1, Tabela IV).
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Figura 3. Área afetada pelo GIF de Picões, sobre a Carta Militar 1:250000 (IGeoE).
Fonte: ICNF, 2013.

Fotografia 1. Área ardida correspondente ao local de início do incêndio (Picões, Alfândega da Fé).
Tabela IV. Distribuição da superfície ardida, por concelhos, afetada pelo GIF de Picões.
Concelho
Alfândega da Fé

Área total

Área ardida

% ardida do
total

7 478,5

1 430,0

19,1

Mogadouro

14 009,3

6 854,4

48,9

Torre de Moncorvo

18 511,9

3 752,1

20,3

6 426,8

2 099,5

32,7

Freixo de Espada-à-Cinta

Fonte: ICNF, 2013

De acordo com declarações do Comandante Operacional do Norte, Paulo Tavares, tratouse do “maior incêndio registado em toda a região Norte”, o que de facto se confirma pela
observação dos maiores incêndios registados nos seis distritos mais setentrionais (Tabela V).
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Tabela V. Dimensão (ha) dos maiores incêndios florestais observados nos distritos setentrionais,
entre 2003 e 2013
maior(es) incêndio(s) do distrito

maior incêndio do ano, quando não coincidente com o de nenhum distrito

Concelhos
Anos
2003

Viana do
Castelo
330

Braga
262

Porto

Aveiro

Vila
Real

Viseu

Bragança

Guarda

792

78

705

985

2 544

4 713

2004

275

158

780

1 071

1 783

1 908

1 132

1 203

2005

2 922

1 414

1 859

8 556

7 086

3 547

1 134

7 051

2006

5 590

2 537

1 132

870

603

1 355

463

549

2007

100

393

280

91

465

241

132

711

2008

149

134

35

64

90

131

210

535

2009

367

1 250

879

436

1 300

994

1 179

7 080

2010

3 059

2 316

639

1 429

4 019

5 066

1 286

4 483

2011

371

626

368

748

1 559

868

1 476

1 720

2012

329

1 711

219

977

543

3 074

1 879

2 480

20131

815

300

304

771

4 198

6 579

14 943

1 860

Fonte: ICNF/ Relatório Provisório 2013

No distrito de Bragança, o maior incêndio registado desde 2003, ocorreu precisamente
nesse ano e queimou uma área de 2544ha.
Dada a dimensão do incêndio, o combate foi reforçado com equipas dos distritos de Vila
Real, Guarda, Viseu, Coimbra, Santarém, Porto, Aveiro, Lisboa e Leiria. No terreno estiveram
também elementos da Força Especial de Bombeiros e Militares. Segundo a página da ANPC,
permaneceram no combate às chamas 771 homens, apoiados por 169 veículos operacionais e
nove meios aéreos, entre os quais dois aviões espanhóis (fot. 2 e 3).

Fotografias 2 e 3. Alguns dos meios aéreos utilizados no combate ao incêndio.
Fonte: Lusa/José Coelho.

Dos espaços afetados pelo incêndio, quase dois terços (8 772 ha) correspondem a matos e
pastagens. Os povoamentos florestais afetados (3 208 ha) correspondem a áreas com eucaliptos
(cerca de 47% da área arborizada) e com resinosas, essencialmente pinheiro bravo (36% da área
arborizada). Para além das áreas florestais, foram destruídas culturas agrícolas (Tabela VI),
designadamente olivais e amendoais, que representam cerca de 18% da área ardida (ICNF,
2013).
Foram igualmente destruídas estruturas de apoio à atividade agrícola e pecuária. Além
disso, o incêndio ameaçou ainda populações e habitações, na aldeia de Estevais, e levou à
retirada dos habitantes da povoação da Quinta das Peladinhas e da aldeia da Quinta das
Quebradas, no concelho de Mogadouro, onde o cenário se apresentou mais “desolador” e com
prejuízos visíveis (fot. 4 e 5). Vários quilómetros de linha telefónica foram destruídos e postes de
eletricidades derrubados.
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Tabela VI. Distribuição dos usos do solo na área ardida, com base no Inventário Florestal Nacional
(IFN_06).
Uso do solo

Total (hectares)

(%)

Matos e Pastagens

8 772

58,83

Floresta

3 208

21,51

Agricultura

2 631

17,65

175

1,17

Águas interiores e Zonas húmidas

50

0,34

Outros usos

75

0,50

14 912

100,00

Improdutivos

Total
Fonte: ICNF

Fotografia 4. Povoação da Quinta das Peladinhas (aldeia de Estevais), concelho de Mogadouro,
onde houve evacuação dos seus habitantes, após a passagem do incêndio.

Fotografia 5. Povoação Quinta das Quebradas, concelho de Mogadouro, após a passagem do
incêndio.
Em entrevistas realizadas no dia 22 de Julho, quando da nossa visita às áreas afetadas pelo
incêndio, os habitantes da aldeia de Estevais confessaram ter vivido situações de grande aflição,
tendo o fogo estado a escassas dezenas de metros da porta de suas casas. Alguns dos habitantes
perderam culturas e animais, “perdemos tudo, não há nada a fazer”; “está tudo ardido”, adianta um
dos moradores. Também a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) apontou
o incêndio como “o maior incêndio verificado na região desde sempre tanto em área como pelos
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prejuízos causados” (fot.6, 7 e 8). Naturalmente, a destruição de extensas áreas de povoamentos
poderá afetar a economia local, já que a floresta constitui um fator determinante do
desenvolvimento rural.

Fotografias 6, 7 e 8. Culturas agrícolas e florestais destruídas na área afetada pelo incêndio.
O incêndio afetou ainda uma parte significativa das áreas classificadas dos rios Sabor e
Maças, bem como do Douro Internacional, que representam 65% de toda a área ardida. Só na dos
rios Sabor e Maças, foram afetados 2725 hectares do Sitio de Importância Comunitária (SIC)
correspondente a 8,1% da sua área, e 6210 hectares da Zona de Proteção Especial (ZPE),
correspondente a 12,3%, pondo em causa os valores do património natural que justificaram o
estatuto inato a estas áreas. Importa notar ainda que, grande parte da área remanescente do
incêndio, afetou a envolvente da albufeira situada a montante do aproveitamento hidroelétrico do
Baixo Sabor (AHBS).
Dentro de outros recursos e produtos ligados à floresta, salienta-se ainda o potencial
cinegético dos concelhos afetados. A quase totalidade do território percorrido pelo incêndio
encontra-se sujeita ao regime cinegético especial, compreendendo 15 zonas de caça. A área
afetada tinha também algumas estruturas relacionadas com a atividade apícola (ICNF, 2013).
Perante a grandeza da área atingida e a transversalidade dos impactes do incêndio, são
inúmeras as intervenções que seria necessário efetuar para a recuperação dos ecossistemas, de
tal modo que elas não poderão ser suportadas exclusivamente pelos proprietários/gestores,
impondo-se o recurso a soluções de mitigação de prejuízos apoiadas pelo poder central.

CONCLUSÃO
Não existe, entre os autores, uma definição consensual sobre o que de facto constitui um
grande incêndio. O critério mais comummente utilizado é o critério da dimensão, por ser de fácil
acesso no que respeita às estatísticas sobre incêndios. No entanto, os valores em causa, em
incêndios de grandes proporções, são tão variáveis que uma definição baseada única e
exclusivamente no tamanho do incêndio, aplicável a uma realidade nacional, é insuficiente, pois
deixa de fora aspetos importantes para essa definição, como sejam as suas consequências.
Neste aspeto, os mega-incêndios, que surgem como incêndios de dimensão superior aos
GIF, pretendem ter em conta, para além do critério ‘dimensão’, outros critérios como sejam a
duração do incêndio e o tempo de retenção das forças de combate ao fogo, a quantidade de
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meios envolvidos, a proximidade do fogo às populações, ou o número de vítimas causadas pelo
incêndio. Estes critérios podem inclusive tornar uma ocorrência sem grandes dimensões, em
termos de área ardida, num evento da maior importância, em termos dos seus impactes profundos
e duradouros.
Um mega-incêndio corresponde, assim, a um incêndio de grandes dimensões, mas nem
todas as ocorrências com esta característica poderão ser consideradas mega-incêndios. São a
sua complexidade e as profundas e, muitas vezes, duradouras consequências sociais,
económicas e ambientais, que tornam os mega-incêndios em algo mais importante do que apenas
um grande incêndio, tornando os danos e perdas envolvidas no seu atributo mais importante
(Hyde e Williams, 2007; Turner et al., 1999). De entre todos os incêndios, estes serão certamente
os mais caros, os mais destrutivos e os mais prejudiciais, sobretudo para as pessoas.
Naturalmente, uma definição universal deste conceito é tarefa difícil uma vez que deverá
ter-se em conta a importância relativa dos critérios acima referidos em determinada área ou
região.
Apesar disso, os mega-incêndios precisam de ser entendidos, em vez de serem
descartados como anomalias e considerados como acidentes inevitáveis da natureza ou como
resultado do fracasso das ações de combate.
Os períodos de seca e a negligência humana parecem ser os principais contribuintes para a
ocorrência destes eventos, mas as condições vegetativas vulneráveis (combustíveis contínuos e
biomassa sobre acumulada em extensas paisagens) também alimentam o risco de megaincêndios.
Conhecendo-se as condições da floresta portuguesa assim como a realidade
dendrocaustológica a ela associada, parece-nos que a questão que se impõe é saber se de facto
estamos perante a presença de mega-incêndios no nosso país ou se, no âmbito da realidade
dendrocaustológica nacional, se deverá falar apenas de GIF?
Embora o conceito de mega incêndio seja ainda pouco utilizado em Portugal, quer pela
comunidade científica quer pelas entidades florestais, vários autores (Kearney e Warren, 2006;
Pyne, 2007; San-Miguel, 2011; Williams et al., 2011; Tedim et al., 2012) defendem que Portugal foi
afetado por mega-incêndios em 2003 e 2005.
Estamos em crer que o incêndio de Picões, com cerca de 15 000 mil hectares de área
consumida pelo fogo, com importantes danos/prejuízos e consequências ambientais, económicas
e sociais, profundas e duradouras, poderá ser considerado um mega incêndio.
De acordo com o referido ao longo deste trabalho parece-nos que os incêndios deverão ser
tratados para além da sua dimensão, sendo que nesta matéria, a área consumida pelo incêndio de
Picões, cerca de 15 000 hectares, constitui sem margem para dúvida, uma marca importante à
escala nacional. Para além da inequívoca relevância da sua dimensão, no contexto de um país de
pequena dimensão, outros aspetos deverão entrar em linha de conta na caracterização deste
incêndio e aqui os seus impactes (ambientais, económicos e socias) foram de tal forma
significativos que o incêndio de Picões poderá ser considerado no escalão superior da classe dos
grandes incêndios florestais, podendo o mesmo ser classificado como um mega-incêndio. Assim,
depois de nos anos 80, do século anterior, termos passado a conviver, com alguma regularidade,
com incêndios de grandes dimensões, podemos, na última década, ter ultrapassado um novo
limiar e os mega-incêndios terem-se tornado numa nova realidade em Portugal.
Obviamente, tal conclusão apenas poderá ser validada com mais estudos, pelo que o atual
despertar do interesse da comunidade científica por esta questão, poderá em muito contribuir para
melhorar o conhecimento deste problema.
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GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS – CASO PARTICULAR DOS GRANDES
INCÊNDIOS DE RIO CALDO/BOUÇA DA MÓ
Paulo Dias
ISCIA
pdi@iscia.edu.pt

A partir da experiência acumulada durante 43 anos na gestão de áreas de montanha e no
combate a incêndios florestais, verificamos a recorrência quer dos locais onde se localizam os
repetidos incêndios quer mesmo das áreas ardidas. Aquilo que na generalidade são pequenos
incêndios que combatidos devida e atempadamente e que oficialmente são denominados de
“fogachos” poderiam caso as condições o permitissem ser o inicio de grandes incêndios.
Quando em 1972 iniciamos funções no Parque Nacional da Peneda Gerês encontramos
uma estrutura de prevenção e combate aos incêndios florestais semelhante a todas aquelas que
existiam nas diversas Administrações Florestais. As áreas de montanha estavam divididas em
cantões, cada um deles da responsabilidade de um Guarda Florestal e de um Rondista que numa
disponibilidade total vigiavam toda a área do cantão e capataziavam todos os trabalhos de
silvicultura. Tinha assim cada Administração Florestal para além do corpo de guardas um
Engenheiro Silvicultor ou Regente Florestal um Mestre Florestal que numa cadeia hierárquica bem
definida coordenavam todos os trabalhos.
Em cada Administração, que no caso do PNPG lhes chamávamos Delegações, existia uma
ou mais Brigadas de Incêndios composta por funcionários que nas alturas de condições propícias
aos incêndios eram colocados de atitude exclusiva de combate a incêndios florestais. O seu
profundo conhecimento do terreno, das acessibilidades e do seu estado, densidade e altura dos
povoamentos conjugado com a enorme capacidade do uso de ferramentas manuais, permitia-lhes
uma atuação certeira que, não procurando o ataque direto, por regra era eficaz na rápida extinção
dos incêndios.

Brigadas Florestais (1972 – 1980)

Cerca de 20 homens comandados por um Guarda Florestal.
Permanência total 24 sobre 24 horas sendo permitido aos casados
dormir uma vez por semana em casa.
Quarteis colocados no coração das principais manchas florestais em
locais de boa visibilidade. No Gerês duas Brigadas ( a dos Velhos e a
dos Novos) que não eram colocadas em quartel ficando “Á
chamada” nas suas residências.

Habilidade no uso de ferramentas, grande conhecimento da área.
Em suma conhecimento do terreno,
disponibilidade total,
facilidade de deslocação, uso do mínimo de equipamento, mas o
máximo do corpo e da arte.
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Com cerca de 22 elementos, sendo um deles um o guarda florestal e outro o motorista,
tinham uma atuação bem coordenada rodando de posições entre o abrir de fachas de contenção,
o apoio com batedores ao contrafogo feito pelo chefe ou por elementos mais experientes e por
posição mais recuada na linha de vigilância a reacendimentos. Estes “harmónios” escolhendo os
locais mais apropriados e por vezes em linhas de milhares de metros fechavam por completo os
incêndios. Populares e outros funcionários iam preenchendo as linhas procedendo aos rescaldos e
vigilância.
O verão de 1975, chamado de “verão quente” pela luta politica então travada, foi na
realidade uma das épocas onde temperaturas elevadas conjugadas com períodos muito grandes
de secas e dias contínuos de vento de leste levaram á ocorrência de Grandes Incêndios
Florestais. Durante semanas coordenamos o combate a grandes incêndios quer na Serra do
Gerês quer na Serra da Cabreira. O fogo já em 1974 tinha ameaçado entrar na Mata do Cabril
com um grande incêndio na Serra Amarela. Nessa fase e nesses incêndios o apoio exterior,
apesar de muito limitado, era dado por bombeiros e militares.
A partir dos anos 1979, no caso do PNPG, o combate aos incêndios florestais fica
definitivamente entregue aos bombeiros sendo desmanteladas as Brigadas de Incêndios
passando os trabalhadores do Parque a dar apoio.
Após o grande incêndio de Covide em 1984, onde arderam cerca de 2000 ha, surge em
1989 aquele, que quanto a nós, foi o mais devastador e danoso dos grandes incêndios da região
que aqui chamamos de Incêndio Rio Caldo / Bouça da Mó, mas que por norma gostamos de
chamar “Incêndio da Lixeira”. Na realidade este grande incêndio é o resultado de três que se
juntam tendo sido um deles e o inicial aquele que deflagrou junto á Lixeira da Vila do Gerês.

1989
1984

Figura 1. Cartografia dos grandes incêndios de 1984 e 1989 da Serra do Gerês. A vermelho os
três distintos focos de incêndio, sendo aquele que aparece ao centro o foco inicial junto á antiga
Lixeira da Vila do Gerês.
Este grande incêndio de 1989 foi sem dúvida um dos mais violentos e danosos que
percorreu a Serra do Gerês. As marcas por ele deixadas chegam aos dias de hoje sendo a
recuperação que muitas vezes se verifica noutros casos aqui deveras impossível. A perda da
melhor mancha de pinheiro bravo do país, o alastramento da mancha de mimosas e das áquias
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bem como a erosão e os danos causados em todo o nicho ecológico são sem dúvida
irrecuperáveis. O fogo passeou pela Mata de Albergaria atingindo uma boa área da floresta de
carvalhal. Para todos quantos trabalhávamos no Parque Nacional da Peneda Gerês o sentido de
revolta era enorme. O crime cometido, conforme conclusão do Guarda Álvaro Branco no seu auto
de incêndio (fig. 2), peca apenas por não ser mais explicito pois para além de indicar a causa
como queima de origem criminosa poderia ir mais além apontando os seus responsáveis.

Figura 2. Fichas de incêndio levantadas pelo Guarda da Natureza Principal Álvaro Fernandes
Branco.
A área indicada nos autos é de 2650 ha, mas dada a extensão e dificuldades de medição
pensamos que tal como é referido em vários documentos da época terá ultrapassado os 3000 ha.
O governo, numa ação de imagem, decreta que toda a madeira ardida não poderia ser
vendida a madeireiros em asta pública como norma habitual pelo que foi criado um “parque de
madeiras” na Serra da Cabreira e feito o corte e extração por parte do Estado. Foi sem dúvida o
negócio mais ruinoso a que assistimos pois o preço final da madeira em lote acabou por ser
inferior ao valor em pé.
Vários foram os grandes incêndios após 1989, mas um dos que maior dimensão e danos
causou foi o incêndio de Agosto de 1998 que varreu 5000 ha de floresta na serra da Cabreira.
Estava-mos em plena EXPO 98 e as chamas aproveitando-se da estiagem mas sobretudo da
alguma descoordenação quer das forças de combate quer das outras entidades lavraram a seu
belo prazer acabando por se apagarem por si próprias naquilo que são sus os limites naturais.
Tudo quanto foi poupado nos grandes incêndios de 1975 é agora de forma ligeira deixado
consumir. Conhecedores da Serra da Cabreira, das suas belezas e potencialidades, foi para nós
um erro coletivo injustificável de desleixo e abandono. Após 26 anos de serviço no Parque
Nacional da Peneda Gerês a resolução estava tomada: Tomada de posse como Responsável pelo
Sector de Gestão do Património Florestal de Vieira do Minho e Abadia.
Apesar das dificuldades dos anos de 2003 e 2005, onde o país foi recordista em área
ardida, a área sob a nossa responsabilidade de gestão não sofre incêndios significativos. Fruto do
trabalho incansável dos funcionários dos serviços florestais e de uma excelente articulação com os
bombeiros, todas as ocorrências que ano após ano foram surgindo, acabaram por ser rápida e
eficazmente dominadas.
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Talvez devido a esse fato novo desafio nos é lançado: convite do então Ministro da
Administração Interna Dr. António Costa para o cargo de 2º Comandante Operacional Distrital.
A aceitação é imediata!!! O puder contribuir para diminuir aquilo que é considerada uma das
maiores tragédias nacionais não poderia da nossa parte ter uma recusa.
Logo após a tomada de posse e numa correria sobretudo na área da formação com cursos
de Posto de Comando, Estado Maior, Incêndios Florestais, entre outros, somos deparados com a
elaboração (no prazo de 8 dias) de um relatório sobre um incêndio em Valdozende - Terras de
Bouro com a área de 194 ha, dos quais 42 de povoamentos e o restante de matos. Esta
ocorrência que aparecia no SGIF, não tinha sequer sido aberta no Comando Distrital nem tão
pouco tinha sido enviado para ela qualquer meio dos bombeiros ou de outra força. Na realidade
ela tinha ocorrido e o obrigatório REIF, Relatório Especial de Incêndios Florestais com alguma
dificuldade sobretudo na parte referente á cartografia teve de ser feito.
No dia 4 de Junho de 2006, ainda em fase de preparação para a chamada “Época de
Incêndios” surge o Grande Incêndio de Fragoso em Barcelos. A verificação das insuficiências e
das falhas no Dispositivo constata com a área ardida: 2537 ha sendo 1757 ha de povoamento na
sua generalidade de eucalipto com idades entre os 15 e os 30 anos. Após quase uma semana de
combate e de um mediatismo desabitual procedemos á análise e estudo da ocorrência concluindo
que num raio de 8 km em torno do ponto de origem tinha havido, desde o dia 4 de Janeiro, 74
tentativas de fogo posto!!! Tratava-se por parte dos proprietários florestais da vontade de através
do fogo proceder ao controlo de uma praga do Eucalipto.

Barcelos /Fragoso
4 de Junho 2006

1757 ha Povoamentos
780 ha Matos
2537 ha

Figura 3. Cartografia do Grande Incêndio de Fragoso – Barcelos.
Esta ocorrência, marcante pelo inesperado no início das funções de 2º Comandante Distrital
despertou continuamente o melhor dos nossos interesses, quer pelo estudo de caso então
elaborado, quer pelo REIF enviado superiormente. Em finais da primavera de 2010, procedemos
ao estudo da área ardida no sentido de proactivamente serem verificadas as condições naturais
para a repetição da ocorrência. Juntamente com o então Adjunto do Comando Distrital, Eng.
Armando Silva e com o 2º Comandante dos Bombeiros de Esposende, Manuel Pinto, percorremos
toda a área e concluímos que pelo desenvolvimento arbóreo dos povoamentos antes de 2013 não
existiria um potencial risco de um grande incêndio. Erro de cálculo dos três operacionais já que no
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ano de 2012 o grande incêndio se repete e agora com uma área de 1886 ha (1711 ha + 175 ha).
Desconhecemos neste caso as causas e motivações.
Mas voltemos ao ano de 2006 onde após aquele início de Junho, com a grande ocorrência
de Fragoso, se verificou apenas na primeira quinzena de Agosto um período de dias consecutivos
de risco máximo de incêndio que vieram a tornar infernal quer os Distritos de Braga e Viana do
Castelo quer a vizinha Galiza. Em Viana do Castelo era o Grande Incêndio do Mezio que já
lavrava a mais de uma semana e na Galiza os incêndios eram tantos e tão grandes que
mereceram o apoio de combatentes portugueses.
Risco de Incêndio Diário por Distrito na Primeira Quinzena de Agosto de 2006
Dia

Distrito
Braga

Porto

Viana

Vila Real

Aveiro

1 de Agosto

3

3

3

3

3

2 de Agosto

4

3

3

3

3

3 de Agosto

4

4

4

3

3

4 de Agosto

5

4

4

4

3

5 de Agosto

5

4

4

4

3

6 de Agosto

5

4

4

4

3

7 de Agosto

5

5

5

5

4

8 de Agosto

5

5

5

5

4

9 de Agosto

5

5

5

5

4

10 de Agosto

5

5

5

5

4

11 de Agosto

5

5

5

5

4

12 de Agosto

5

5

5

5

4

13 de Agosto

5

5

5

5

4

14 de Agosto

5

5

5

4

3

15 de Agosto

4

4

4

4

3

5

Risco Máximo

4

Risco Muito Elevado

3

Risco Elevado

Figura 4. Risco de Incêndio na primeira quinzena de Agosto de 2006
Em função das notícias do Mezio e da Galiza e do número crescente das ocorrências no
Distrito de Braga, foram tomadas uma série de diligências no sentido de alertar e preparar os APC
e em particular as forças do Dispositivo.
Nesse sentido o Comando Distrital com o Governo Civil e Oficiais de Ligação das diferentes
Entidades, efetuou uma visita ao Gerês a uma potencial zona para a ocorrência de um grande
incêndio florestal. Falamos da área Rio Caldo / Bouça da Mó que com o seu histórico de 1984 e
1989 poderia já conter as fragilidades necessárias para uma grande incêndio.
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Visita ao Gerês dia 25 de Agosto de 2006

DE FRENTE DA ESQUERDA PARA A DIREITA: Paulo Dias (2º CODIS), Fernando Moniz (Governador Civil), Manuel
Pereira (Câmara Municipal Terras de Bouro), Henrique Pereira (Director do PNPG), Lúcio Pinto (Adjunto Governo
Civil).
DE COSTAS DA DIREITA PARA A ESQUERDA: Nelson Rodrigues (PNPG), Hercílio Campos (CODIS), Tinoco Ferreira (GNR),
Céu Osório (PNPG) e Henrique Reis (DGRF).

Figura 5. Visita ao Gerês para estudo de uma potencial área onde pudesse vir a ocorrer um
grande incêndio.
Essa visita prepara antecipadamente toda a ação de intervenção e comandamento de uma
ocorrência que surge dali a oito dias muito próximo do Santuário de S. Bento da Porta Aberta em
Rio Caldo. Apesar de um total em área ardida de 168 ha foi considerada como muito bem
sucedida em função da potencial área de cerca de 5000 ha disponível para um grande incêndio.
Na análise da ocorrência foram verificadas uma série de situações que aliadas dificultaram
o combate. A título de exemplo e por serem comuns em muitas das grandes ocorrências vejamos:
1 - Apesar da rapidez e da quantidade de forças de primeira intervenção, é nosso parecer
que terá havido algum desvio e perda de tempo por parte dos bombeiros na tentativa de salvar as
colmeias do Presidente da Junta de Rio Caldo que estava em sua defesa.
2 - A saída de um dos meios aéreos para abastecimento impediu a articulação em “Task
Force” deixando progredir um dos flancos para áreas onde os meios terrestes não podiam chegar.
3 - O Ponto de Água situado mais próximo de S. Bento, apesar de inicialmente cheio,
acabou por ficar inoperacional para meios aéreos.
4 - O vento soprou em rajadas fortes e com mudanças de direção durante toda a ocorrência.
5 - Feito o estudo da área verificou-se a existência de uma contínua facha de floresta com
uma extensão de 7,5 km sem qualquer caminho ou via penetrante.
6 - A potencial estrutura que permitiria o corte do incêndio estava totalmente interdita com
impedimento de circulação.
7 - Se em determinada fase do incêndio os meios aéreos se tornaram escassos, fases
houve em que quase pecaram por excesso. Não sendo a sua entrada no TO coordenada pelo
Posto de Comando, nem tão pouco a sua retirada para abastecimento, verificou-se que entre as
12 e as 14 horas todos os meios estiveram em abastecimento.
8 - A articulação entre forças, ainda em fase de estruturamento do Dispositivo, não terá sido
a melhor.
9- Alguma relutância por parte de forças apeadas em entrar em zonas de escarpa para
trabalho com ferramenta manual.
10 – Existência de grande quantidade de matéria vegetal seca debaixo de fios de alta
tensão que impediram a aproximação dos meios aéreos e demoraram as ações quer de combate
quer de rescaldo.
Estes aspetos foram alguns dos constrangimentos sentidos pelo Comando nesta ocorrência
e que viriam parte deles a aparecer como recorrentes no Grande Incêndio que ocorreu nesta
mesma área em Agosto de 2010.
Após um ciclo de 12 dias consecutivos de risco máximo de incêndio (fig. 6), verificaram-se,
senão em simultâneo mas em contínuo, três grandes incêndios na zona do Gerês.
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Risco de Incêndio – 05AGO2010 – 16AGO2010

Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga

Figura 6. Risco de Incêndio de 5 a 16 de Agosto de 2010.
Depois de oito focos de incêndio terem contribuído para um grande incêndio (785 ha), que
acabou por consumir praticamente toda mancha florestal do Baldio de Rio Caldo do Perímetro
Florestal da Abadia, surge um outro cujo foco inicial próximo do paredão da Barragem de Vilarinho
das Furnas mas que rapidamente alastrou para toda a vertente sul da serra Amarela passando
para a vertente norte já no Distrito de Viana do Castelo e vindo a consumir quase na sua
totalidade a Mata do Cabril. Esta última ocorrência aparece dividida em duas, tendo a de Braga
uma área de 2377 ha, mas que somos de parecer que na sua totalidade (Braga e Viana) terá sido
próximo dos 6000 ha.
Após estas duas grandes e desgastantes ocorrências, surge o Grande Incêndio Rio Caldo /
Bouça da Mó (1479 ha) com três focos iniciais na zona da Calcedónia que acaba por repetir
grande parte da área dos incêndios de 1984 e 1989.
Esta ocorrência tem contornos de grande dificuldade, dada a carga humana (época de
grande afluxo de turistas e peregrinos) que na data se encontrava na Vila do Gerês, e o grau de
perigosidade de um incêndio florestal lamber a área periurbana da Vila e chegar a ameaçar as
habitações. Necessidade do corte total das vias de acesso á Vila, evacuação do Parque de
Campismo, ativação do Plano Municipal de Emergência.
Em jeito de conclusão, verificamos durante 43 anos de função e atividade na região do
aumento progressivo, quer em número quer área e violência, de grandes incêndios florestais. O
conhecimento dessa realidade é fundamental quer para os elementos de Comando quer para
todos os APC envolvidos no Sistema. O seu estudo e divulgação é quanto a nós fundamental e
imperioso.
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Incêndio Calcedónia – Oc. 47138 – 10AGO2010 – 16AGO2010

Área Ardida
Ocupação do solo

Área (ha)

Mato

710

Mimosas

167.2

Pinheiro bravo

422

Povoamento misto
(resinosa\folhosa)

151.42

Carvalhal

16.24

Pinheiro silvestre

8

Eucalipto

4.14

TOTAL

1479

Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga

Figura 7. Incêndio da Calcedónia.
Nesse sentido, o registo das Grandes Ocorrências nos REIF, Relatórios Especiais de
Incêndios Florestais deve no nosso entender ser elaborado de forma sistemática e de apurado
rigor para poderem servir de orientação e estudo aos combatentes do futuro. Verificamos alguma
fragilidade na sua elaboração a nível nacional e sem nunca terem uma profunda e necessária
discussão. Por outro lado alterações de procedimento, quer nos prazos de apresentação que nas
áreas (inicialmente 100 ha, depois 1000 ha e agora 500 ha) parece-nos também não ser um bom
contributo. Os formatos e questões solicitadas bem como os prazos de elaboração merecem
também a nossa crítica.
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RESUMO
O risco de ignição de incêndio florestal é um dos elementos fundamentais a ter em
conta num processo de ordenamento da floresta portuguesa, neste caso concreto,
aplicado aos distritos de Castelo Branco e Coimbra, que servem de área/objeto de
análise e reflexão. A utilização de índices de risco de incêndio florestal adaptados ao
território, com base na previsão de variáveis meteorológicas, pode ser uma boa
ferramenta a usar na redução das eclosões bem como na diminuição da dimensão
das áreas ardidas.
Palavras-chave: risco de ignição de incêndio florestal; Castelo Branco e Coimbra;
índices de risco de incêndio florestal; variáveis meteorológicas.

ABSTRACT
The risk of ignition of forest fire is one of the fundamental elements to be considered in
the planning process of the Portuguese forest, in this case, applied to the districts of
Castelo Branco and Coimbra, which will be the area / object of analysis and reflection.
The use of the forest fire risk indexes adapted to the territory, based on the prevision
of meteorological variables, can be a good tool in reducing ignitions and size of
burned areas.
Keywords: risk of ignition of forest fire; Castelo Branco and Coimbra; Forest fire risk
indexes; meteorological variables.
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INTRODUÇÃO
O clima determina, de forma muito importante, a quantidade e o tipo de vegetação de cada
região e a dinâmica sazonal do seu teor de humidade, influenciando direta e indiretamente a
ocorrência de incêndios e respetiva proporção (Pyne et al., 1996).
Portugal beneficia de condições climáticas favoráveis, comummente com outros países que
apresentam um clima com características mediterrâneas, ou seja, apresenta, regra geral, verões
quentes e secos, os quais favorecem a eclosão e a rápida progressão dos incêndios florestais (L.
Lourenço, 2004).
É, geralmente, durante a época de verão, que este processo se manifesta com maior
incidência e consequentemente o tema dos “incêndios florestais” adquire uma maior notoriedade
junto da comunicação social, especialmente desde o ano de 2003, cuja manifestação revelou um
carácter catastrófico, tanto pelas áreas ardidas daí resultantes como pelos enormes prejuízos a
diversos níveis, revelando, até certo ponto, a impotência dos meios humanos para o seu controlo e
extinção, surgindo frequentemente o conceito de “risco”, cujos limiares de transição entre as várias
classes são, por vezes, desconhecidos ou, então, confundidos.
Todavia, quando se fala de “risco de incêndio florestal”, muitas vezes consideram-se apenas
os processos nele envolvidos, ou seja, os fatores de risco, tais como elementos meteorológicos
(temperatura e humidade relativa do ar, rumo e velocidade do vento, precipitação), topografia,
combustível, fonte de ignição,… quando o risco de incêndio florestal é bem mais complexo, pois
depende muito das vulnerabilidades associadas a cada espaço florestal, as quais devem ser
também averiguadas para se poder falar em “risco”.
No entanto, mesmo quando consideramos apenas um dos processos envolvidos no risco de
incêndio florestal, neste caso, o meteorológico, cuja maior incidência ocorre efetivamente durante
os meses de verão, não podemos deixar de considerar as outras estações do ano, na medida em
que ele também pode nelas manifestar-se e, por vezes, causando tantos ou mais danos que
muitos incêndios de verão, pois, embora as causas dos incêndios sejam múltiplas e variadas (L.
Lourenço, 1994), apenas alguns deles apresentam condições, designadamente em função da
situação meteorológica, para se desenvolverem e progredirem, podendo transformar-se em
grandes incêndios florestais (L. Lourenço, 2004b).
Assim, sabendo-se que apenas alguns tipos de tempo são favoráveis à ocorrência de
incêndios florestais (F. Rebelo, 1980), ainda que sejam na sua grande maioria provocadas por
causa humanas, nomeadamente negligentes e intencionais, é a conjugação de condições
particulares de temperatura e humidade relativa do ar que possibilitam a ignição e facilitam a
propagação de um grande número de incêndios, pelo que a componente meteorológica não deixa
de ser fundamental na análise de risco.
Desta forma, a previsão do risco de incêndio florestal pressupõe uma análise específica das
condicionantes de índole meteorológica, porque são aquelas que apresentam maior variabilidade
e porque, em maior ou menor grau, estas regulam outras variáveis físicas, em particular, o estado
dos combustíveis (L. Lourenço, 1992 p. 117). A utilização de determinados índices de risco,
simples e adaptados ao território, vêm assumir-se como uma boa ferramenta para o planeamento
de estratégias de prevenção e, sobretudo, da gestão do dispositivo de combate aos incêndios
florestais. Esta gestão está dependente da análise da tendência diária do risco meteorológico de
incêndio florestal, cujas variáveis vão condicionar e vão determinar a sua maior ou menor
gravidade, devendo constituir, portanto, um fator decisivo para a mobilização de meios e o
empenhamento de recursos, cujos efetivos seriam, deste modo, variáveis ao longo do tempo, bem
como nos diferentes espaços geográficos existentes no território.
Dada a importância da gestão dos dispositivos, este trabalho surgiu como complemento de
outros anteriores, designadamente com o objetivo central de alargar o período de estudo,
analisando a evolução diária do risco meteorológico de incêndio florestal ao longo de um período
normal, ou seja, de 30 anos, correspondentes às três últimas décadas (1981-2010),
comparativamente com o número de ocorrências e as áreas ardidas nesses mesmos dias. Para o
efeito consideraram-se as estações meteorológicas de Coimbra e Castelo Branco e, como área de
estudo, escolheu-se a correspondente a esses dois distritos (fig.1).
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Figura 1. Localização dos municípios dos distritos de Coimbra e Castelo Branco
Fonte dos dados – Instituto Geográfico Português.

A escolha desta área de estudo, prendeu-se, por um lado, com a disponibilidade de dados
para a abordagem a realizar neste trabalho, mas ficou a dever-se, sobretudo, ao facto de ambos
os distritos estarem localizados no centro do território continental, onde beneficiam de condições
climáticas que se aproximam tanto das mais húmidas, sentidas a NW, como das mais secas,
vividas a sul do território, do mesmo modo que, por se desenvolverem desde o litoral até à
fronteira, passando pelo interior montanhoso, integram a realidade geomorfológica do território,
sentida tanto pelos distritos mais litorais, como pelos do interior, e por conseguinte, podem ser
também considerados representativos dos diferentes tipos de vegetação existente em Portugal, o
combustível florestal que alimenta os incêndios, razões pelas quais consideramos a área
escolhida como representativa da realidade dendrocaustológica nacional que se pretendeu ilustrar.
Em termos da metodologia utilizada neste estudo de avaliação do risco de incêndio,
começámos por analisar tanto a frequência como a extensão dos incêndios, em cada distrito, ao
longo do período compreendido entre 1981 e 2010, recorrendo, para o efeito, ao tratamento
estatístico dos dados disponibilizados pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,
e à sua respetiva representação gráfica e cartográfica.
Do mesmo modo, através dos dados meteorológicos diários relativos às variáveis da
temperatura, humidade relativa e precipitação, cedidos pelo Instituto Geofísico da Universidade de
Coimbra, para esta cidade, e dos dados obtidos pelo então Instituto de Meteorologia, atual Instituto
Português do Mar e da Atmosfera, para Castelo Branco, conseguimos analisar, nos dois distritos e
de forma retrospetiva, a evolução diária dos elementos meteorológicos antes mencionados
comparativamente com a ocorrência de incêndios florestais permitindo observar, de forma direta,
algumas das tendências anuais ou cíclicas para esta ocorrência, com base nas condições que se
iam verificando em termos meteorológicos.
Posto isto, procedemos à análise do risco meteorológico de incêndio. Para tal, recorremos
ao Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal, proposto por Luciano Lourenço,
em 1992, e que apresenta um algoritmo de cálculo estruturalmente muito simples, requerendo
apenas que se dividam os valores da temperatura máxima do ar, em graus centígrado (ºC), pelos
valores da humidade relativa mínima do ar, em percentagem (%), obtendo-se as condições de
maior risco:
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Consoante o valor obtido, o risco escalona-se em cinco graus. Deste modo, sempre que o
resultado seja igual ou superior à unidade, estaremos perante situações de alto risco de ignição de
incêndio florestal, que será tanto mais elevado quanto maior for o valor obtido (Tabela I).
Tabela I – Definição de Classes de Risco, segundo o IRDIFmáxLL.
Classe
de risco

Grau de risco

1

reduzido

0,00 – 0,49

verde

2

moderado

0,50 – 0,99

amarelo

3

elevado

1,00 – 1,49

laranja

4

muito elevado

1,50 – 1,99

vermelho

5

máximo

Intervalo de classe

≥ 2,00

Classe de risco

Vermelho escuro

Adaptado de L. Lourenço, 2004b

A partir da determinação diária do IRDIFmáxLL, procedeu-se à representação gráfica dos
valores obtidos para ambos distritos, no período considerado, e, para uma análise mais
aprofundada, foram escolhidos dois anos com características contrárias. Numa última fase,
procedeu-se à correlação entre o índice utilizado e o número de ocorrências para os anos
analisados.

1. CARATERIZAÇÃO DENDROCAUSTOLÓGICA DE PORTUGAL CONTINENTAL.
Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas para Portugal Continental, no período compreendido entre 1981-2010 observou-se um
aumento significativo do número de ocorrências de incêndios florestais, bem como da dimensão
da área ardida (fig. 2), situação que acarreta um grande leque de consequência ambientais e de
prejuízos socioeconómicos, conduzindo paulatinamente o País para uma alteração/degradação da
sua floresta. Nestes 30 anos ocorreram cerca de 570 000 incêndios, o que perfaz uma média
anual de quase 20 000 ocorrências, a que corresponderam mais de 3 350 000 hectares área
ardida, o que se traduz numa média anual de mais de 110 000 ha de floresta incinerada.

Figura 2. Número total de ocorrências de incêndios florestais e dimensão total de área ardida em
hectares, no período compreendido entre 1981-2010.
Fonte dos dados: Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta.
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Relativamente à distribuição espacial dos incêndios florestais em Portugal Continental,
verifica-se que foi nas áreas mais densamente povoadas que se concentrou o maior número de
ignições, atendendo a que a maioria dos incêndios florestais resultaram de causas humanas.
Todavia, as maiores percentagens de áreas ardidas concentraram-se nas regiões montanhosas
do interior centro e norte, com o distrito da Guarda a tomar a dianteira, seguido pelos distritos de
Castelo Branco, Viseu, Vila Real e Coimbra, dois dos quais serviram de amostra ao presente
estudo. Em contrapartida, foram os distritos localizados mais a Sul que apresentaram
percentagens de áreas ardidas mais reduzidas, os de especialmente Évora, Beja, Lisboa e
Setúbal (fig.s 3 e 4).

Figura 3. Distribuição, por distrito, da percentagem média anual de área ardida e do número
médio anual de ocorrências por 100 km2 em Portugal Continental, no período de 1981-2010.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.
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Figura 4. Distribuição do total de ocorrências e de área ardida, entre 1981 e 2010, por distrito.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Por sua vez, numa análise à distribuição temporal dos incêndios florestais por décadas,
verifica-se que na maior parte dos distritos a grande evolução se registou da década de 1980 para
a de 1990, uma vez que na década seguinte os valores se mantiveram elevados (fig. 5). Os
distritos que mais se destacaram foram sobretudo os do Porto, Braga, Aveiro e Lisboa.
No caso dos distritos em estudo, o distrito de Castelo Branco seguiu a tendência geral de
aumento de ocorrências, da década de 1980 para a de 1990. Contudo, na década seguinte,
revelou um decréscimo semelhante ao do anterior aumento. Por sua vez, o distrito de Coimbra
apresentou uma certa regularidade ao longo de período em análise (fig. 5).
No que às áreas ardidas diz respeito, verifica-se alguma irregularidade em termos da
evolução decenal nos diferentes distritos, ainda que a tendência geral seja de aumento da primeira
para a segunda década e da segunda para a terceira, de que é exemplo o distrito de Castelo
Branco. Curiosamente, o de Coimbra foi a única exceção, tendo-se observado redução da área
ardida da primeira para a segunda década e desta para a terceira (fig. 6). Embora não seja
objetivo deste trabalho perceber porque é que tal sucedeu, é um facto que deveria merecer
análise por parte das entidades competentes.

Figura 5. Distribuição do total de ocorrências, por década e por distrito.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.
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Figura 6. Distribuição do total de área ardida, em hectares, por década e por distrito.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

2. TRINTA ANOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS DISTRITOS DE CASTELO BRANCO E
COIMBRA.
Em termos de evolução do número de ocorrências nos distritos de Castelo Branco e de
Coimbra, no período compreendido entre 1981-2010, observou-se uma grande variabilidade anual,
não existindo uma tenência geral ao longo dos anos.
No entanto, pode dizer-se que, caso de Castelo Branco, o valor mais baixo se registou no
ano de 1982, com menos de 200 ocorrências, mais precisamente 135, e o valor máximo
correspondeu ao ano de 1995, que ultrapassou as 1200 ignições, pelo que foi o mais problemático
nesta série de anos, pelo que entre eles a tendência foi a do aumento do número de ocorrências.
A partir dessa data, a tendência foi em sentido contrário, apontando para uma gradual redução do
número de ignições.
No distrito de Coimbra, os primeiros cinco anos corresponderam a um progressivo aumento
do número de ocorrências, com o valor máximo em 1985, a rondar 1400 ignições. A partir do ano
seguinte os valores situaram-se sempre abaixo de 1000 ocorrências, com oscilações até valores
inferiores a 400 ignições, em 1997, pelo que se esboça uma ligeira tendência no sentido
decrescente (fig. 7).
No total dos 30 anos registaram-se, no distrito de Coimbra, 19 614 ocorrências, o que
representa cerca de 653 ocorrências em termos médios anuais. Por sua vez, o distrito de Castelo
Branco deteve 17 401 ocorrências, o que perfaz uma média anual de 580 ocorrências.
No que diz respeito às áreas ardidas, podemos dizer que a localização geográfica e
sobretudo as características orográficas de ambos os distritos, são favoráveis à progressão de
incêndios florestais.
Em termos gerais, e de acordo com dados disponibilizados pelo ICNF, o distrito de Castelo
Branco registou, ao longo dos 30 anos de análise, um total de 327 557 hectares de área ardida, o
que representa um valor médio anual de 10 919 hectares, ao passo que o distrito de Coimbra
registou 269 949 hectares de área queimada, o que se traduziu numa média de 8 998 hectares por
ano.
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Figura 7. Distribuição anual do total de ocorrências de incêndios florestais registadas nos distritos
de Castelo Branco e Coimbra, no período compreendido entre 1981-2010.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Se estes valores são relativamente próximos, já a sua distribuição no tempo apresenta
comportamentos ligeiramente diferentes, com o distrito de Coimbra a deter as áreas mais
elevadas na esmagadora maioria dos anos do primeiro quindénio, ao passo que no segundo
período a situação se inverteu, com o distrito de Castelo Branco a deter a primazia na
generalidade dos anos (fig. 8). Em termos dos anos mais críticos, verificamos que também se
distribuíram pelos dois distritos. Em 2003 o distrito mais afetado foi o de Castelo Branco, que viu
arder mais de 90 0000 hectares de floresta, com quatro incêndios de grandes dimensões, com
área ardida individual superior a 9 000 hectares (DSVPF, 2003), designadamente nos concelhos
de Proença-a-Nova (36 019ha, com início em 01 de Agosto), Fundão (19 561ha, em 27 de Julho)
e da Sertã (9 105ha, em 19 de Julho e 9 980ha, em 30 de Julho). Por sua vez, o ano de 2005 foi
mais problemático no distrito de Coimbra, com um total de de 48 227 hectares queimados (fig. 8).
Neste ano, o distrito de Coimbra foi afetado por três incêndios de grandes proporções (DSDF), um
deles com início a 19 de Julho, no distrito da Guarda, tendo consumido 15 837ha, parte deles no
distrito de Coimbra, onde a 13 de Agosto se iniciou outro, que varreu 15 394ha, no concelho de
Pampilhosa da Serra e, a 19 de Agosto, um terceiro que entrou no perímetro urbano da cidade de
Coimbra, com 12 147ha.

Figura 8. Distribuição do valor anual de área ardida em hectares, nos distritos de Castelo Branco
e Coimbra, no período compreendido entre 1981 e 2010.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.
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Se, agora, considerarmos os valores totais por décadas, verificamos um acréscimo de
ocorrências no distrito de Castelo Branco, de 5 165, em 1980, para 7085, na década de 1990,
verificando-se, na década seguinte, uma diminuição para valores semelhantes aos anteriores. Por
sua vez, o distrito de Coimbra manteve os valores bastante próximos, ao longo das três décadas
de análise, embora com uma ligeira tendência de redução (fig. 9), uma vez que eles variaram de
6651, em 1980, para 6266, em 2000.

Figura 9. Distribuição do número médio de ocorrências registadas nos distritos de Castelo Branco
e de Coimbra, por década, entre 1981 e 2010.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Em termos de evolução do valor das áreas ardidas por década, os dois distritos apresentam
um comportamento contrário, como já foi referido. Com efeito, enquanto o distrito de Castelo
Branco mostra uma tendência para o aumento das áreas ardidas década após década, o distrito
de Coimbra mostra uma tendência oposta baseada, para progressiva redução do valor da área
queimada em cada década (fig. 10), situação que deveria merecer estudo por parte das entidades
responsáveis pela prevenção e combate aos incêndios florestais.

Figura 10. Distribuição decenal do valor total de área ardida, em hectares, registada nos distritos
de Castelo Branco e de Coimbra, entre 1981 e 2010.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Em termos de representação espacial da manifestação dos incêndios florestais na área de
estudo, relativamente aos valores médios anuais de ocorrências, verificamos que há maior
concentração nos concelhos do distrito de Coimbra, sobretudo nos concelhos de Coimbra,
Figueira-da-Foz, Miranda do Corvo, Lousã e Vila Nova de Poiares, Tábua e Oliveira do Hospital.
Em contrapartida, no caso do distrito de Castelo Branco, verifica-se menor incidência de
ocorrências, cuja maior representatividade corresponde aos concelhos de Covilhã, Belmonte e
Fundão (fig. 11). De facto, as ignições de incêndios florestais estão intimamente ligados a causas
humanas, pelo que ocorrem mais incêndios onde há maior concentração de população.
Por sua vez, a representação espacial da percentagem média anual das áreas ardidas por
concelhos mostra que as áreas mais problemáticas se localizam no interior, em especial nas
regiões montanhosas dos concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, no distrito de
Coimbra, bem como nas dos concelhos da Covilhã, Castelo Branco e Fundão, no distrito de
Castelo Branco (fig. 11), o que em parte decorre do despovoamento e do envelhecimento da
população destas áreas interiores.
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Figura 11. Representação espacial do número médio anual de ocorrências por 100Km2 e da
percentagem média anual de área ardida, por concelho, nos distritos de Castelo Branco e de
Coimbra, durante o período compreendido entre 1981 e 2010.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

3. RISCO DE IGNIÇÃO DE INCÊNDIO FLORESTAL NOS DISTRITOS DE CASTELO BRANCO
E COIMBRA. O EXEMPLO DOS ANOS DE 1997 E DE 2005
Para efetuar a análise do risco de incêndio florestal recorremos a um índice de cálculo
simples, o Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal (IRDIFmáxLL), proposto
por Luciano Lourenço (1990), mas que apesar da simplicidade do algoritmo apresenta uma boa
correlação entre as variáveis meteorológicas usadas e o grau de risco de incêndio para
determinado local.
O IRDIFmáxLL foi calculado para cada um dos 365 dias do ano, relativos ao período
compreendido entre 1990 e 2010, para as estações meteorológicas de Castelo Branco e Coimbra,
com base na informação a relativa aos valores diários da humidade relativa mínima, em
percentagem, e da temperatura máxima, em graus centígrados.
Não cabe apresentar aqui os resultados deste estudo, pelo que optámos por, a título de
exemplo, tratar apenas dois anos, os de 1997 e de 2005, o primeiro por ter apresentado valores
reduzidos de ocorrências e de área ardida e, o segundo, por ter sido problemático em ambos
distritos.
3.1. O ano de 1997.
O ano de 1997 caracterizou-se por se apresentar bastante húmido, em virtude dos elevados
quantitativos pluviométricos registados em todo o território nacional. Este facto, contribuiu para
manter elevados teores de humidade nos combustíveis e no solo, o que se mostrou determinante
em termos dendrocaustológicos, pois foi pouco favorável à ignição e propagação de incêndios,
pelo que foi dos anos menos problemáticos, ou seja, um dos que registou menos ocorrências e
áreas ardidas mais reduzidas.
3.1.1. Castelo Branco.
Como habitualmente, o distrito de Castelo Branco apresentou a maior concentração de
ocorrências durante os meses de verão do ano de 1997. No entanto, os meses primaveris também
registaram um número de ocorrências considerável (fig. 12), facto que está relacionado com o
valor da temperatura máxima do ar ter registado valores superiores aos da humidade relativa,
coincidentes com quantitativos pluviométricos bastante escassos, ou inexistentes (fig. 13).
Estas condições meteorológicas permitiram que o risco de deflagração de incêndio florestal
não tivesse ido além de Elevado, apresentando-se mesmo durante vários dias de verão com valor
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Reduzido (fig. 14) ,o que originou condições desfavoráveis à ignição e ao desenvolvimento de
incêndios florestais.
3.1.2. Coimbra
O ano de 1997, no distrito de Coimbra, apresentou um comportamento dendrocaustológico
semelhante ao de Castelo Branco, com valores reduzidos de ocorrências, bem como de área
incinerada. Do mesmo modo, verificou-se uma maior concentração de ocorrências nos meses de
julho, agosto e setembro, bem como durante o mês de março, que registou as maiores áreas
ardidas (fig. 15). No entanto, não só porque os quantitativos pluviométricos nos meses de verão
foram superiores aos valores normais, mas também porque as humidades relativas apresentaram
valores mais elevados do que os habituais nesses meses (fig. 16), o IRDIFmáxLL, em Coimbra,
nunca atingiu o risco máximo nem sequer o nível muito elevado, pelo que foi um ano considerado
de baixo risco de ignição de incêndio florestal (fig. 17).
3.2. O ano de 2005.
O ano de 2005, ao contrário do de 1997, caracterizou-se por apresentar, em todo o território
continental, quantitativos de precipitação bastante inferiores aos valores normais, tendo sido
classificado como um ano extremamente seco, ao ponto de ter registado o valor mais baixo de
precipitação anual desde 1931. Para além disso, foi também um ano quente, tendo-se registado
um valor da temperatura média máxima do ar superior à normal. Por último, os meses de verão
apresentaram-se muito quentes, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a
considerá-lo como o mais quente dos últimos 75 anos, para o que muito terá contribuído a
situação de seca severa e extrema definida para a grande parte do território, condições
meteorológicas que se manifestaram extremamente favoráveis à ignição e, sobretudo, à
progressão dos incêndios florestais.
3.2.1. Castelo Branco.
Em função das condições expostas, não será de admirar que, no distrito de Castelo Branco,
o ano de 2005 tenha registado, logo no seu início, vários pontos de ignição que se atenuaram no
mês de abril (fig. 18) devido a que nos meses de janeiro a março os quantitativos de precipitação
não foram representativos, ao contrário do que sucedeu em abril (fig. 19). Depois, durante os
meses de verão houve um aumento tanto do número de ocorrências como da área ardida, tendose registado ocorrências até meados do mês de outubro.
De facto, as condições meteorológicas foram muito favoráveis, não só porque a precipitação
ocorrida foi bastante reduzida ou mesmo nula, mas também porque os valores de humidade
relativa mínima se mantiveram bastante baixos, com vários dias em que foram inferiores aos da
temperatura máxima verificada. Apenas a partir do final do mês de outubro começou a ocorrer
precipitação, o que fez aumentar os valores da humidade relativa e, ao mesmo tempo, baixar os
da temperatura do ar.
Deste modo, o comportamento do índice de risco diário evidenciou a permanência risco
elevado e muito elevado durante vários dias consecutivos, nos meses de verão (fig. 20). Por outro
lado, apesar do índice de risco de incendio ser reduzido nos meses de janeiro e fevereiro, pelo
facto de não ocorrer precipitação e de se ter prolongado a situação de seca, favoreceu o número
de ignições, visto o teor de humidade dos combustíveis ser muito baixo..
3.2.2. Coimbra.
A maior concentração de incêndios florestais no distrito de Coimbra, no ano de 2005,
registou-se nos meses de junho a outubro (fig. 21) fruto de condições meteorológicas muito
favoráveis (fig. 16). Como sucedeu em Castelo Branco, os primeiros meses do ano, de janeiro a
março, a precipitação foi escassa, pelo que estes foram meses secos. O mês de abril já registou
alguma precipitação, embora reduzida, quando comparada com a normal. A partir do final do mês
de abril verificou-se um aumento progressivo da temperatura do ar, que se manteve elevada
durante os meses de verão (fig. 22), ultrapassando 40ºC no mês de agosto. A humidade relativa
mínima atingiu valores também bastante reduzidos neste período, determinando vários dias com
risco máximo de deflagração de incêndio florestal (fig. 23), o que ajuda a explicar as vastas áreas
ardidas.
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Figura 12. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e de área ardida
em hectares, no distrito de Castelo Branco, no ano de 1997.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Figura 13. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade
relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 1997, em Castelo Branco.
Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Figura 14. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal, no
ano de 1997, no distrito de Castelo Branco.
Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
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Figura 15. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e da área ardida
em hectares, no distrito de Coimbra, no ano de 1997.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Figura 16. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade
relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 1997, em Coimbra.
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra.

Figura 17. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Floresta, no
ano de 1997, no distrito de Coimbra.
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra.
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Figura 18. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e de área ardida
em hectares, no distrito de Castelo Branco, no ano de 2005.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Figura 19. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade
relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 2005, em Castelo Branco.
Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Figura 20. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal, no
ano de 2005, no distrito de Castelo Branco. Fonte dos dados: Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas.
Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
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Figura 21. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e de área ardida
em hectares, no distrito de Coimbra, no ano de 2005.
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Figura 22. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade
relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 2005, em Coimbra.
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra.

Figura 23. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Floresta, no
ano de 2005, no distrito de Coimbra.
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra
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CONCLUSÃO
O risco de incêndio florestal esteve sempre presente nas floresta dos distritos de Coimbra e
Castelo Branco, ao longo do período de estudo, designadamente pelas condições meteorológicas
que nelas se fazem sentir.
Assim, todos os anos, embora mais nuns de que noutros, o risco de incêndio florestal se
manifestou, por vezes, com grandes proporções, traduzidas em vastas áreas completamente
incineradas, sobretudo durante a época de verão, causando elevados prejuízos.
Ao longo do período estudado, foram vários os fatores que contribuíram para, em certos
anos, agravar o risco de incêndio florestal, como sejam a persistência de determinadas condições
meteorológicas, por vezes traduzidas em eventos climáticos extremos, tais como ondas de calor e
períodos de seca. Por outro lado, as mudanças verificadas ao nível da estrutura da população e
dos seus sectores de atividade, entre outros, traduzem outro conjunto de fatores que,
paulatinamente, ao longo dos anos, acabaram por indiretamente fazer aumentar o risco de
incêndio.
A aplicação do Índice de Risco de Deflagração de Incêndio Florestal (IRDIF) aos distritos de
Castelo Branco e de Coimbra, nos anos de 1997 e 2005, mostrou uma relação positiva entre a
ocorrência de incêndios e as condições meteorológicas, traduzidas em graus de risco, ou seja,
quando o risco era mais elevado, também se registava o maior número de ocorrências e áreas
ardidas de maior dimensão.
Contudo, o IRDIF não determina a ocorrência dos incêndios, apenas permite estabelecer
eventuais correlações. Todavia, o que mais importa ressaltar deste estudo é que se as condições
meteorológicas condicionaram a ocorrência e o desenvolvimento dos incêndios florestais, o ser
humano também foi interventor, quer gerindo a floresta, quer criando mecanismos de defesa
contra os incêndios, contrariando assim a influência negativa de algumas condições
meteorológicas.
De facto o comportamento destas condições foi semelhante nos dois distritos, pelo que a
principal conclusão deste estudo, a merecer reflexão, foi a de que no distrito de Coimbra, o valor
médio de ocorrências da área ardida nas três últimas décadas, sofreu uma substancial redução,
perante sensivelmente o mesmo número médio de ignições, ao passo que no distrito de Castelo
Branco esse comportamento foi contrário, com um aumento da primeira para a segunda década,
porventura justificável em função do aumento do número médio de ocorrências, mas como
continuou a aumentar na terceira década, quando o valor das ocorrências diminuiu
significativamente, o que deixa de ter justificação plausível, mas que deve merecer reflexão
profunda, porque nela poderá estar o princípio da solução para o problema dos incêndios
florestais.
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RESUMO
Os incêndios florestais implicam a deslocação dos meios terrestres de combate para
as manchas florestais, por estradas e caminhos que tendem a colocar entraves à sua
progressão, designadamente a sinuosidade rodoviária e o gradiente de declives,
atrasando a resposta do ataque inicial, contribuindo indiretamente para o aumento
das áreas ardidas, situação que tende a agravar-se nas áreas de montanha.
Palavras-Chave: Incêndios florestais; Sinuosidade; Risco de ignição; Locais
Estratégicos de Pré-posicionamento; Serra da Lousã.

ABSTRACT
The road sinuosity importance in the initial attack efficacy on forest fires in mountain
areas. The particular case of Serra da Lousã – Forest fires involves the movement of
the land combating means to the forest areas by roads and paths that tend to holdup
their progress, like the sinuosity of a road and the slopes gradient, delaying the initial
attack response, thereby increasing burned areas, a situation that tends to be worsen
in the mountain areas.
Key-words: Forest fires; Sinuosity; Ignition risk; Strategic Places of Pre-positioning;
Serra da Lousã.
2 Este artigo resulta de um trabalho que está a ser desenvolvido como tese de mestrado, pelo primeiro autor, que deixa aqui
alguns problemas com que se depara o combate aos incêndios florestais nas áreas de montanha em geral e na Serra da
Lousã, em particular.
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INTRODUÇÃO
Todos nós estamos habituados, pelo menos durante o período de verão, a ouvir o som
estridente das sirenes das viaturas de combate aos incêndios florestais, que ecoa enquanto
serpenteiam ao longo das estradas e caminhos florestais em marcha de emergência acudindo
populações e bens que se encontram em perigo, devido à proximidade das chamas, que ano após
ano consumem hectares da nossa floresta e que, na perspetiva dos aflitos, chegam sempre
atrasados,
Os incêndios florestais não são um fenómeno endémico, pelo que não estão restritos a um
único local no planeta Terra. A sua ocorrência mostra uma grande distribuição espacial, não
homogénica, pelas diversas coordenadas do planeta, que se estendem do Canada à Austrália. A
Europa também não escapa ilesa, apresentando quer no passado quer no presente, uma grande
manifestação de ocorrências deste fenómeno, especialmente nos países da bacia do
Mediterrâneo. Portugal pertencente aos países do sul da Europa que sofre influência do clima
mediterrâneo e, com maior ou menor passividade, habituamo-nos a assistir, todos os anos, à
destruição de milhares de hectares de floresta consumida pelo fogo e à alteração dos
ecossistemas florestais (L. LOURENÇO, 1991), pelo que “à semelhança de outros países da bacia
mediterrânea, os incêndios florestais são os principais responsáveis pela destruição de elevadas
parcelas das nossas matas e florestas” (X. VIEGAS e L. LOURENÇO, 1989).
Contudo este flagelo, apesar de comum a todo o território continental, não se distribui de
forma uniforme. As cinco Regiões portuguesas apresentam valores díspares, quer no que respeita
ao número de ocorrências, quer à quantificação das áreas ardidas. “Com efeito, embora mais de
50% dos fogos florestais ocorram na Região Norte, é a Região Centro aquela que regista a maior
área ardida, com valor superior a 60% do total da área queimada” (L. LOURENÇO, et al., 1993).
Um fator que ajuda a explicar esta situação é o facto da Região Centro ter uma presença
significativa de áreas montanhosas (L. LOURENÇO et al., 1993).
Todos os grandes incêndios florestais começam por ser pequenos focos. O que distingue
um foco de incêndio de um grande incêndio florestal é a sua dimensão. Para a redução da
dimensão das áreas ardidas é fundamental um Ataque Inicial (ATI) eficaz e eficiente aos fogos
nascentes, travando a sua evolução, debelando-os e extinguindo-os. Então porque é que na
Região Centro a dimensão das áreas ardidas é superior à média nacional? O que leva os
incêndios florestais a atingirem, repetidamente, grandes dimensões? Será que as restantes
Corpos de Bombeiros têm recursos humanos com mais formação ou tecnologia mais evoluída?
L. LOURENÇO et al. (2001) referiu que “fatores físicos podem também contribuir de forma
indireta para os incêndios florestais, […] Um excelente exemplo disso, é a forma como o relevo
vigoroso e acidentado, vai agravar o risco de incêndio, não só porque ao proporcionar elevadas
diferenças de altitude com declives consideráveis, mas também porque imprime um traçado
sinuoso às estradas, o qual condiciona a velocidade máxima de circulação rodoviária, aumentando
o tempo necessário para percorrer as distâncias entre os quartéis de bombeiros e os pontos mais
afastados da sua esfera de atuação, já de si longos, mas a assumirem maior significado quando
se trata de combate a incêndios florestais, e, muito em especial, do primeiro “ataque” a fogos
nascentes”. Deste modo, as áreas de montanha apresentam, tendencialmente, um risco de
incêndio florestal elevado devido não só às suas proeminências físicas, mas também pelos seus
constrangimentos naturais, tais como o clima, o declive, o isolamento, uso do solo, modos de vida,
que conjuntamente dificultam o próprio combate aos incêndios florestais, e, ainda, pelas grandes
distâncias que os meios terrestres de combate têm de percorrer e, por último, pelos entraves que
colocam à sua própria deslocação, diminuindo a eficácia do ATI.
Deste modo, os concelhos das áreas de montanha necessitam de uma abordagem cuidada,
ajustada às suas realidades demográficas e condicionalismos territoriais. Por exemplo, Rudolf
GEIGER (1980, cit. por C. SILVA e L. LOURENÇO, 1995) refere que o “clima de planície nada tem
a ver com o clima de montanha, mesmo que virtualmente contíguos. Também o clima de uma
encosta virada a Norte é diferente do clima de uma encosta virada a Sul, mesmo que a distância
entre ambas não exceda a centena de metros”. Ora, sendo o clima um elemento chave para a
ignição e propagação dos incêndios florestais, Rudolf GEIGER (1980) demonstra, também, que o
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“clima do bosque varia em função das espécies florestais, da densidade, do seu escalonamento
vertical […]” Sendo assim, na análise do risco de incêndio florestal, para além da análise das
variáveis climáticas e topográficas, torna-se necessário englobar o uso do solo, com real destaque
para o tipo da floresta e o meio natural ou seminatural em que está inserida, de modo a que se
possam identificar as áreas criticas que necessitam de um ATI mais rápido, para que se debelem
os focos de incêndios à sua nascença, de modo a que a sua extinção seja mais fácil e antes que
atinjam grandes proporções e acarretem uma intervenção mais musculada.

1. AS ÁREAS DE MONTANHA E O ATAQUE INICIAL AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
As montanhas constituem espaços de excecional valor ambiental, quer pela sua riqueza de
formas, patentes nas singularidades geomorfológicas, quer pela manutenção da biodiversidade,
marcada nas paisagens naturais de espécies pouco comuns e pela integridade dos seus recursos
e reservas (FERNANDES, 2004).
O histórico e sempre atual interesse dos geógrafos pelas áreas de montanha está,
diretamente, relacionado com o que foi anteriormente descrito, bem como, com as fragilidades que
estas apresentam, dependendo da época e lugar, dos contextos socioeconômicos e culturais,
sendo necessário uma reconversão e reorientação funcional destes espaços, de a modo a que
possam ultrapassar a crise social, económica e territorial que, no geral, atinge as montanhas (P.
CARVALHO, 2008).
O. RIBEIRO (1945) refere que Portugal “aparece separado em duas regiões de relevo, não
só distintas, mas de certo modo opostas. O Sul possui 61,5% das terras baixas, inferiores a 200
metros: é a região das planuras e dos planaltos médios […]. O Norte, pelo contrário, compreende
95,4% das áreas superiores a 400 metros. A terra alta está presente por toda a parte e cimos de
mais de 1000 metros levantam-se a 50 quilómetros do mar”. M. J. FERREIRA (1999) identificou
“uma centena de concelhos, a maioria com 400 – 700 metros de altitude, correspondentes a cerca
de um terço do território nacional e a 15% da população”. P. CARVALHO (2008) refere que a
montanha representa cerca de 20% do território continental.
Os espaços de montanha são percebidos como áreas de grandes imposições físicas,
existindo varias tipologias para classificar o relevo: em função da origem, a exemplo de
FAIRBRIDGE (1968), do ponto de vista estético, da altura/altitude e da forma. KING (1967)
elaborou uma classificação que leva em conta apenas as montanhas produzidas nos cinturões
orogenéticos, deixando todos os outros tipos de fora. Para a geomorfologia, em geral, considerase montanha como uma elevação cuja altura em relação à base é maior do que 300 metros e com
vertentes de inclinação acentuada. Esta é a forma mais simples para classificar montanhas, de
acordo com BATES & JACKSON (1976) e PRICE (1981). A montanha como entidade geográfica é
classificada usualmente, de modo qualitativo, como espaço barreira, espaço sagrado, espaço
grandioso, (MONTEL MOLINA, 2002) mas por outro lado é também percebido como espaço vazio,
temido, maldito e odiado (L. CUNHA, 2003) pelos sacríficos que decorrem das imposições físicas
associadas às áreas de montanha.
Os esforços e sacrifícios que a montanha impõe face às suas imposições físicas, as
grandes limitações de solo e clima, os baixos rendimentos, o isolamento, a escassez de serviços,
são fatores que contribuíram historicamente para a saída das suas gentes e consequentemente
para a desarticulação da sua estrutura socioeconómica. Estes aspetos são agravados quando se
localizam em regiões interiores, já elas com graves debilidades estruturais, o que gera processos
de migração e de rutura com o sistema produtivo tradicional, conduzindo para uma situação de
crise estrutural, agravada, simultaneamente, pela sua fragilidade (FERNANDES, 2004).
No sentido de se dar uma maior vivacidade a estas áreas, populacionalmente “silenciosas”
e economicamente “mortas”, houve um forte crescimento da economia florestal, os madeireiros
instalaram-se desenfreadamente nestas áreas e com eles as espécies de crescimento rápido
como o pinheiro bravo (Pinnus pinaster), o eucalipto (Eucalyptus globulus), entre outras,
geralmente sem qualquer tipo de regulamentação ou politica/estratégia definida. Por outro lado, a
própria reincidência dos incêndios florestais e a ação antrópica têm modificado o arranjo florístico.
Por isso, hoje, caracteriza a Serra da Lousã apresenta extensas áreas de monocultura do pinheiro
bravo (Pinnus pinaster) e de eucalipto (Eucalyptus globulus) (fig. 1). As formações arbustivas são,
na sua maioria, constituídas por mato, composto por espécies mediterrâneas de elevada
inflamabilidade, nomeadamente, diversas variedades de urzes (Erica sp.), giestas (Citisus sp.),
tojos (Ulex sp.) carquejas (Chamaespartium tridentatum), estevas (Citus ladanifer) e medronheiros
(Arbustus unedo) (L. LOURENÇO e A. NAVE, 2006).
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Figura 1. Exemplos do coberto vegetal da Serra da Lousã.
Autor: F. Félix. (10/05/2012)

O abandono da vida rural, de viver no e do campo, levou a que muitos dos espaços
agrícolas outrora cultivados, fossem abandoados e, consequentemente, invadidos pela floresta
circundante, numa primeira fase, por mato e, depois, por espécies arbóreas, o que contribuiu para
o aumento do risco de incêndio florestal, que “dadas as características mediterrâneas do clima
português, um dos principais riscos que afeta, hoje, a vida das populações mesmo em Montanha
é, sem sombra de dúvida, o risco de incêndio florestal“ (L. CUNHA, 2003). Com efeito, a
alternância entre uma estação chuvosa, que permite uma elevada (re)produção do coberto vegetal
e consequente disponibilidade de biomassa, combustível, e um alongado período seco e quente,
à volta de 4 meses, gera condições para que a biomassa arda facilmente.
No entanto, a maioria das montanhas, e particularmente as mediterrâneas, não podem
entender-se à margem de ação antrópica milenar, uma vez que “O homem é o complemento do
quadro físico, sem o qual ficaria destituído de vida, movimento, ação”. (M. B. A. SERRA, 1961)
Numa análise à distribuição da população residente da Serra da Lousã, verifica-se que a
população se aglomera nas cotas baixas, inferiores a 400m, situação particularmente visível a
Norte (fig. 2). Nas altitudes mais elevadas temos pequenos focos de população, dispersos.

Figura 2. Distribuição da população da Serra da Lousã por principais lugares, 2011.
Autor: F. Félix. Fonte dados: CAOP, Censos 2011 e Atlas do Ambiente.
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Um outro aspeto a ter em conta é a forma como se agrupam as casa que formam as
diferentes povoações, pois o povoamento não só se estende ou se ramifica ao longo das
principais vias de comunicação, como que acompanhando-as no seu percurso (fig. 3.a), mas
também há agrupamentos nítidos, formando pequenos aglomerados, dispersos pela Serra da
Lousã (fig. 3.b). Por sua vez, o desenho do traçado das estradas também salta logo à vista, pois
tende a ser bastante sinuoso na área de montanha, dado que é condicionado pela orografia, “belo
monstro de xisto e granito com a terra a encher-lhe os ocos do esqueleto […] contorce-se aqui,
alteia-se acolá, abaixa-se mais adiante, para altear de novo, […], e logo se ramifica que nem
centopeia de pesadelo” (FERREIRA DE CASTRO, 1979), imprimindo um traçado sinuoso às
estradas que a serpenteiam invariavelmente, enquanto que nas cotas mais baixas o traçado é
mais retilíneo e existe um maior grau de cobertura da rede de estradas, comparativamente com as
cotas mais elevadas.

Figura 3. Principais tipos de povoamento existentes na serra da Lousã.
Fonte: M. B. A. SERRA, 1961.

Esta situação coloca algumas dificuldades ao combate aos incêndios florestais. A
concentração de população no tecido urbano, nas proximidades do quartel, como que o sufoca,
dificultando, a deslocação dos meios de combate, através de uma malha urbana muito preenchida,
que têm que prestar auxilio a toda a população, mesmo àquela que se encontra isolada nas áreas
altas, com fracas acessibilidades e onde a distância a percorrer aumenta significativamente com a
sinuosidade do sistema rodoviário.
Assim, para um ATI aos fogos nascentes, as estradas assumem um papel preponderante.
Realizando um balanço sobre a construção de estradas entre 1937 e 1957, Orlando RIBEIRO in S.
DAVEAU (1999) referiu que “quase se não aumentou a rede ferroviária […] as estradas
alcatroadas passaram de 3564Km […] a 7495Km […], e os transportes automóveis tomaram
enorme incremento, assegurando a deslocação das pessoas e a circulação de mercadorias; mas
só nos últimos anos as estradas penetraram na montanha, começando a quebrar o isolamento em
que viviam as suas populações: e o autocarro, com maior plasticidade do que o caminho-de-ferro,
correndo mesmo com ele nalguns sítios, chamou à vida de relação lugares onde este nunca
chegaria.” (Orlando RIBEIRO in S. DAVEAU, 1999).
Artur Teodoro MATOS (1980), refere que elementos de ordem natural foram desenhando o
traçado das estradas de Portugal, pelo menos até meados de oitocentos, onde a “rede de estradas
se concentrava no litoral, acompanhando e penetrando, sempre que possível, a rede fluvial
navegável, mas diluindo-se nas zonas montanhosas do interior”. O interior, com destaque para as
áreas de montanha, ficou isolado dos principais eixos nacionais. Estas regiões, já de si débeis,
viram-se mais isoladas pelos custos onerosos que a implementação de uma estrada em montanha
acarreta (fig. 4). A serra da Lousã ocupou uma posição geográfica semiperiférica em relação aos
principais eixos rodoviários de circulação, regional e nacional, e a modernização do seu sistema
rodoviário “processou-se de uma forma lenta” (ALEGRIA, 1988).
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Figura 4. Evolução do Mapa Rodoviário
a) O quadro viário lousanense: 1850-1990.

b) Mapa das Comunicações do
Reino, 1882.

Assim, as regiões topograficamente movimentadas apresentam características
desfavoráveis à implementação de um sistema rodoviário retilíneo. Nestas áreas de montanha
facilmente encontramos formas de relevo, como os contrafortes, espigões, esporões e gargantas,
que obrigam ao desvio do traçado, imprimindo-lhe um perfil sinuoso, que aumenta
consideravelmente a distância entre dois pontos, A e B (fig. 5).

Figura 5. Formas de desenvolvimento de um traçado de uma estrada
A – Traçado em ziguezague; C – Traçado acompanhando as curvas de nível; B – Traçado acompanhando o talvegue;
D – Traçado cruzando um espigão pelo colo.
Fonte: MACEDO,2008.

A Serra da Lousã herdou uma herança pesada devido aos seus constrangimentos
estruturais, onde está patenteado o isolamento, com incidência secular, transversal a toda a serra
(P. CARVALHO, 2008). A Serra da Lousã herdou assim uma rede rodoviária cuja estrutura atual
revela a sua insuficiência na minimização dos tempos de deslocação e a penosidade das viagens.
A rede de estradas da Serra da Lousã apenas pretendeu fazer a ligação às áreas locais de
maior densidade de ocupação, realização dos movimentos pendulares e estimular o comércio e a
indústria locais, mas sem responder a estratégias de (re)ordenamento do território urbano e
florestal. Esta situação levou a um incremento do sentimento de insegurança nas áreas de
montanha, junto das populações rurais, mais próximas ou até mesmo absorvidas pela mancha
florestal, pois as populações, embora relativamente acessíveis, no caso dos incêndios florestais,
encontram-se isoladas e afastadas dos quartéis dos bombeiros.
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É sabido que o comportamento do fogo é dinâmico e é determinado pelo declive, vento e
combustíveis. A análise do vento e do declive, em contexto de combate, são essenciais para
prever a velocidade e intensidade nas diferentes direções de propagação. (MARTINS, 2010).
MCARTHUR (1968) sugere que os declives podem afetar significativamente a taxa de
propagação do incêndio, especialmente, imediatamente a seguir à sua ignição. Ele sugere que,
quando comparada com terreno plano, a taxa de propagação da frente de fogo vai aumentar duas
vezes, com 10º de declive, e quatro vezes, com 20º de declive. CURRY e FONS (1938 e 1940)
escreveram que “slope resulted in increased heat transfer between the flame and fuel ahead of it
and that the effect of slope is relatively low in the absence of wind, but that the combined effect of
wind and slope can be dramatic”, ou seja, que o efeito dos declives é relativamente baixo na
ausência de vento, mas que o efeito combinado do vento e do declive pode ser dramático.
Deste modo para um ATI eficiente a focos de incêndio florestais nascentes, de modo a não
deixar que um ponto de ignição possa evoluir para um grande incêndio, é fundamental dar
especial atenção aos locais em que a capacidade de propagação do incêndio é elevada e em que
o ATI não esteja assegurado dentro dos primeiros 20 minutos, devido não só à localização dos
quartéis dos bombeiros e, por conseguinte, dos meios de combate que se encontram lá
estacionados, mas também devido aos fortes declives que impõem um traçado sinuoso,
aumentando as distâncias a percorrer, já de si longas, e que colocam entravas à manutenção de
uma velocidade de marcha de emergência que se quer rápida, mas que tende a diminuir, entre
outros, com o aumento do gradiente do declive (fig. 6).

Figura 6. Curvas da velocidade média estimada por tipo de veículo.
Autor: F. Félix. Fonte dados: Simulação realiza, com um VLCI e um VFCI, em dois percursos: N236 e M555.

Pelas curvas de estimação podemos concluir que a velocidade do Veículo Ligeiro de
Combate a Incêndios (VLCI) cai mais facilmente que a do Veículo Florestal de Combate a
Incêndios (VFCI) quando a diferença de cotas aumenta. Fato que pode ser explicado pelo VLCI
atingir maiores velocidade e quando se encontra perante aclives tem quebras, perda de
velocidade, descendo para valores próximos do VFCI que tem uma velocidade mais linear,
embora reduzida. Contudo mesmo o VLCI com perdas de velocidade mais significativas, é sempre
mais rápido do que o VFCI, mas, em contrapartida, este transporta quase 6 vezes mais água do
que o VLCI.
Sendo assim, é necessário jogar o tempo de resposta na deslocação dos meios em ATI,
quer com o rácio dos meios existentes e a sua tipologia, quer com a capacidade do tanque de
cada um deles. A título de exemplo, seria útil que as áreas de risco elevado, em que a capacidade
de propagação do incêndio é mais intensa, dispusessem de um VFCI com um tempo de primeira
intervenção inferior a 10 minutos, enquanto que as áreas em que a propagação do incêndio
florestal está mais dificultado, pelos declives suaves e descontinuidade da mancha florestal,
tivessem um VLCI com um tempo de resposta até 20 minutos, possibilitando deste modo, com a
antecipação dos meios terrestres de combate para Locais Estratégicos de Pré-Posicionamento
(LEPP), que toda a área florestal ficasse salvaguarda com um ATI eficaz aos incêndios florestais.
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2. O COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
A primeira fase de combate aos incêndios florestais consiste na sua detecção, no seu
avistamento. A detecção de um foco de incêndio é um fator determinante para o desenrolar de
todas as restantes ações. É a partir da detecção e da forma como esta informação chega aos
centros operacionais que se desencadeiam todos os subsequentes procedimentos, desde logo a
ativação dos meios de combate. O seu principal objetivo é a redução do tempo entre o início do
incêndio e a intervenção dos meios necessários para procederem ao seu controlo e extinção.
Depois de detetado e localizado o incêndio florestal, dá-se o alarme através de um
despacho do CDOS para a Corporação de Bombeiros, que não deverá ultrapassar dois minutos,
ativando os meios de combate. De entre as Fases Operacionais (FO) previstas no âmbito do ATI
destacamos o fator da distância, por ser aquele que, em áreas de montanha, assume especial
relevo devido às condicionantes que impõe, de entre as quais merece referência o traçado sinuoso
das estradas, não só porque faz aumentar a distância entre os quartéis dos bombeiros e os focos
de incêndio, mas também porque, como consequência, retarda a marcha dos veículos e, por
conseguinte, o tempo de resposta dos bombeiros.
Não é possível estabelecer com precisão o tempo que medeia entre a deteção do foco de
incêndio e a ativação dos meios de combate, nem tão pouco sabemos há quanto tempo o foco de
incêndio esteve ativo antes de ser detetado, pelo que para se ter um ATI eficiente e eficaz a
primeira intervenção deve ser consumada até 20 minutos.
Tendo em conta que qualquer intervenção dos Bombeiros para combate a incêndios
florestais implica, necessariamente, a deslocação de meios humanos para as áreas florestais, em
veículos com os tanques atestados de água, a qualidade dos acessos é um aspeto fundamental.
Todavia, nem sempre as estradas e caminhos florestais facilitam essa tarefa, pois, pela sua
própria natureza, apresentam dificuldades acrescidas para a progressão de homens e máquinas
(sinuosidade, aclives, declives, tipo de piso, largura da via), pelo que um dos objetivo do ATI –
colocar o primeiro meio de intervenção operacional, no local do incêndio, até 20 minutos depois do
despacho inicial, de modo a que, no mais curto espaço de tempo possível, possa projetar sobre o
ponto de ignição a quantidade de água necessária e suficiente para a sua extinção, por forma a
evitar que este assuma maiores proporções – está à partida bastante condicionado.
Ora, nos concelhos da Serra da Lousã, nos anos de 2001, 2002, 2003, 2005 e 2011, cerca
de 97% das ocorrências foram meros fogachos e pequenos ou médios incêndios florestais, entre 0
e 100 hectares (Quadro I). Os grandes incêndios florestais (> 100 hectares) apesar do seu
reduzido significado a nível das ocorrências (26, em 5 anos – 2,68%) foram responsáveis por
cerca de 95% da área ardida, ou seja, 21.440 hectares, dos quais, cerca de 70%, ocorreram
dentro do período crítico, quando o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais estava
no seu auge, o que em parte poderá ter resultado da estratégia de combate, assente no
estacionamento dos meios nos quartéis, facto que associado à sinuosidade do sistema rodoviário
serrano, atrasa o tempo de resposta da primeira intervenção, o que poderá ter contribuído para o
aumento das áreas ardidas.
Uma das formas de contrariar esta situação, sobretudo quando as condições
meteorológicas são mais críticas, passa pelo destacamento de meios para LEPP (Locais
Estratégicos de Pré-Posicionamento), diminuindo assim a distância às áreas florestais e
assegurando um ATI mais rápido e eficaz, ao mesmo tempo que também passam a funcionar
como fatores de prevenção, dissuasão e vigilância pró-ativa.
Contudo, a resposta dada pelas autoridades competentes com o objetivo de travar esta
calamidade tem sido sempre a mesma, o reforço do investimento na aquisição de mais meios e
em ações de combate (SERRANO e MARTINS, 2002), embora, como diz ARANHA (2004), seja
necessário conhecer as características do terreno e da rede viária pois, de outra forma, os
recursos disponíveis ficam muitas vezes impossibilitados de dar o seu real contributo no combate
dos incêndios florestais e, consequentemente, os pontos de ignição nascentes evoluem para
grandes incêndios florestais.
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QUADRO I – Principais áreas ardidas entre 2000 e 2011.
Número de Ocorrências em Espaço Florestal (Povoamentos e matos)
Hectares

Total

%

2001

2002

2003

2005

2011

<=1

154

138

124

284

129

829

85,38

01-Out

29

13

10

24

10

86

8,86

10 - 100

3

5

4

14

4

30

3,09

100 - 1000

2

3

1

13

1

20

2,06

> 1000

1

0

0

5

0

6

0,62

189

159

139

340

144

971

100

Grandes
incêndios

Ocorrências

97,33

Área Ardida em Espaço Florestal (Povoamentos e matos)
Hectare

Hec.

%

Hec.

%

Hec.

%

Hec.

%

Hec.

%

Total

%

0-100

225,1

9,6

176,29

15,6

144,29

18,52

564,91

3,17

173,66

25,72

1284,25

5,65

100-1000

378,3

16,1

954,41

84,4

635

81,48

5531,55

31,09

501,42

74,28

8000,68

32,21

> 1000

1742,3

74,3

0

0

0

0

11697,09

65,74

0

0

13439,39

59,14

Total

2345,7

100

1130,7

100

779,29

100

17793,55

100

675,08

100

22724,32

Fora Período Critico

1822,1

77,68

222,01

19,63

699,62

89,78

3399,43

19,1

581,78

86,18

6724,94

Grandes
incêndios

94,35

100%
%
29,59

Dentro do Período Critico

523,6

22,32

908,69

80,37

79,67

10,22

14394,12

80,9

93,3

13,82

15999,38

70,41

Autor: F. Félix. Fonte dados: ICNF.

CONCLUSÃO
As áreas de montanha, ao perderem população, perdem também os hábitos de trabalhar a
terra. Estes espaços, outrora cultivados e minuciosamente cuidados pelos serranos, são deixados
ao abandono e sofrem um processo de simplificação, face ao desaparecimento de determinados
usos do solo em que, à pequena escala, a heterogeneidade decresce (Adélia NUNES, 2007).
Nas áreas de maior movimentação do relevo facilmente observamos o despovoamento,
bem patente e contínuo no tempo, que conduz à ausência de um verdadeiro ordenamento, pelo
que tanto o correto planeamento das atividades agro-silvo-pastoris, como as medidas preventivas
de incêndios florestais, tornam-se mais difíceis de concretizar, traduzindo-se posteriormente numa
grande dificuldade do combate direto aos incêndios florestais.
Assim, as áreas topograficamente mais acidentadas necessitam de uma resposta ainda
mais rápida, em termos de primeira intervenção, não só pela velocidade de propagação de um
incêndio na presença de fortes declives, mas também pela sinuosidade rodoviária que tem
implicações na distância a percorrer, na manutenção de uma velocidade homogénea e na
segurança da condução. Esta realidade assume o seu apogeu nos espaços de montanha, pelo
que estas áreas devem ser alvo de estratégias de combate específicas, ajustadas á sua realidade
territorial. Deste modo, a abordagem estratégica do combate aos incêndios florestais em áreas de
montanha terá de passar pela antecipação de meios de combate para Locais Estratégicos de PréPosicionamento, bem identificados, de modo a aumenta o grau de cobertura de cada Corpo de
Bombeiros, diminuindo-se assim a distância entre o quartel e o ponto da ignição.
Mário G. PEREIRA, et al., (2005) refere que os distritos costeiros costumam ter uma alta
densidade populacional e possuem uma mistura complexa de vários tipos de uso do solo, com
amplas adjacências entre as áreas agrícolas ou industriais, e florestais, uma característica que é
responsável por um grande número de ignições. No entanto, a fragmentação da paisagem periurbana evita a ocorrência de grandes incêndios, facilita a sua detecção, e a rede viária densa
facilita um rápido ataque inicial e extinção dos fogos nascente. Isto explica o grande número de
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pequenos incêndios nos distritos de Porto, Braga, Lisboa e Setúbal, pelo que a expectativa de
área queimada no momento da ignição tende a ser inferior a 1 hectare.
Por sua vez, nos distritos da Região Centro e no interior de Portugal, onde a topografia é
mais acidentada, a paisagem é dominada por extensas áreas contínuas das florestas e matos e a
densidade populacional é muito menor do que no litoral, o reduzido número de ignições nestas
áreas despovoadas é, no entanto, capaz de originar vários grandes incêndios florestais. Tal fica a
dever-se à vulnerabilidade da cobertura vegetal, dada a sua continuidade espacial, a deteção
tardia e o difícil acesso aos locais onde os incêndios começam, pois a rede viária apresenta um
traçado sinuoso, aumentando a distância entre as corpos de bombeiros e as manchas florestais.
Portanto, em comparação com a zona costeira, estas regiões são caracterizadas por um menor
número de incêndios, que queimam uma área muito maior (J. M. C. PEREIRA, et al., 1998), pelo
que a expectativa de área queimada, associada a estas ignições é dezenas ou centenas de vezes
maior do que a das áreas costeiras.
Com efeito, nos concelhos da Serra da Lousã, nos anos de 2001, 2002, 2003, 2005 e 2011,
cerca de 97% das ignições foram meros fogachos e pequenos incêndios florestais Os restantes
2,68% das ignições traduziram-se em grandes incêndios florestais que foram responsáveis por
cerca de 95% da área ardida (21.440 hectares) nesse período.
Estando a dimensão da área ardida resultante de uma ignição associada às condicionantes
geográficas em que ocorre, torna-se crucial a modelação espacial da sinuosidade rodoviária nas
áreas de montanha, a qual irá permitir delinear a área de cobertura ideal para cada quartel de
bombeiros desenvolver o seu ATI, efetuando eventuais ajustamentos às atuais áreas de atuação
“própria”, identificando as áreas criticas, de risco elevado, onde o destacamento de meios
terrestres de combate é necessário para uma resposta atempada da extinção dos focos de
incêndio nascentes e, consequentemente, reduzindo a dimensão das áreas ardidas.
“O homem do passado viu estes montes cobertos de carvalhos, e o homem do futuro há-de
vê-los cobertos de pinheiros. Dantes a natureza e a sua espontenaeidade ; amanhã, a natureza
disciplinada e utilizada. (…) Serras nuas, esqueléticas e ossadas, mas de uma beleza que nem o
passado viu, nem o futuro há-de adivinhar” (Miguel TORGA, Diário IV, 1999: 453, citado por Paulo
de CARVALHO, 2007).
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RESUMO
O pressuposto de que os danos de um incêndio são tanto mais elevados quanto
maior for a área queimada é demasiado simplista. A relação entre área ardida e
severidade do fogo é uma realidade bem mais complexa que deverá ser devidamente
equacionada para uma gestão do risco com melhor relação custo-eficácia.
Palavras-chave: Grande incêndio florestal, severidade do fogo, gestão do risco

LARGE FOREST FIRES IN PORTUGAL: CHALLENGES FOR RISK
MANAGEMENT
ABSTRACT
The assumption that forest fire damages have a direct relation with the burned area is
too simplistic. The relation between the burned area and fire severity is a much more
complex reality which should be considered for a more cost-effective risk
management.
Keywords: Large forest fires, fire severity, risk management
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INTRODUÇÃO
O termo grande incêndio florestal tem sido utilizado com diferentes significados. Surge
sobretudo associado ao comportamento do fogo (McRae e Sharples, 2011), às características e
complexidade do combate (Bartlett et al., 2007; Delogu, 2012; Williams, 2010) e à extensão da
área ardida.
Esta última forma de abordagem é habitualmente considerada em termos absolutos em
função de um limiar quantitativo que apresenta uma grande variabilidade a nível mundial. Na
literatura internacional foram encontrados valores que variam entre 20 ha (Dickson et al., 2006) e
100 000 ha (Yates et al., 2008).
A nível europeu também existe uma grande diversidade: 50 ha (Costa et al., 2011; SanMiguel e Camia, 2009), 100 ha (Gauteame e Jappiot, 2013; Moreno et al., 2011), 500 ha (SanMiguel et al, 2013; Romero e Senra, 2006), 1 000 ha (Barros et al., 2012; Dimitrakopoulos et al.,
2011; Viegas, 1998; Moreno et al., 1998) e 10 000 ha (Binggeli, 2008). O limite considerado pelos
organismos oficiais responsáveis pela gestão dos incêndios florestais de cada país europeu
também é diverso. Se, por exemplo, em Portugal se consideram como grandes incêndios florestais
os de dimensão ≥100 ha, já em Espanha o limite ascende a >500 ha. Noutros países, como a
Grécia, não existe uma definição oficial de grande incêndio florestal (comunicação pessoal de
Gavriil Xanthopoulos), embora a propósito da realidade grega Dimitrakopoulos et al. (2011) tenha
sugerido o valor de 1 000 ha. Em Itália também não há uma classificação oficial, embora as
estatísticas dos incêndios florestais da responsabilidade do Corpo Forestale dello Stato
consideram como 500 ha o limite inferior da última categoria de incêndios florestais.
Alguns autores adotam um enfoque relativo relacionando por exemplo, a área ardida com as
especificidades do ecossistema (Lutz et al., 2011) ou então com o padrão de ocorrência de
incêndios numa região (Gill e Allan, 2008; Romero e Senra, 2006).
Embora menos frequente um grande incêndio também pode ser definido em função da
distância percorrida desde o ponto de ignição (Ager et al., 2012; FAO, 2007).
Em Portugal o termo grande incêndio florestal é fundamentalmente utilizado para designar
os eventos com uma área ardida de pelo menos 100 ha. Todavia, a área ardida é uma variável
que apresenta várias limitações. A consideração do perímetro dos incêndios florestais como uma
extensão contínua e afetada com a mesma intensidade limita a compreensão da complexidade
espacial e temporal da severidade do fogo e das suas interações com as características da
paisagem. Por um lado, o perímetro do incêndio tal como surge cartografado na base de dados do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não considera a totalidade das
superfícies não queimadas no seu interior, cujas características (p.ex., dimensão, densidade, tipo
de ocupação) são fundamentais para compreender o comportamento do fogo, e o impacto das
ações de prevenção realizadas, assim como para compreender a recuperação das áreas ardidas.
Por outro lado, a intensidade do fogo e consequentemente a sua severidade, é muito variável
dentro de um mesmo perímetro e entre diferentes incêndios florestais com dimensão semelhante.
Este trabalho apresenta como hipótese de investigação que a extensão da área ardida como
variável substituta (indicador proxy) dos danos provocados por um incêndio florestal é muito
limitada para o desenvolvimento de medidas sustentáveis e eficazes de redução do risco de
incêndio florestal. A investigação desenvolveu-se em duas direções: i) identificar no interior do
perímetro de um incêndio ilhas que não arderam; ii) analisar a variabilidade da severidade do fogo
dentro de um mesmo perímetro e entre diferentes incêndios florestais com extensão semelhante.

1. DADOS E MÉTODOS
1.1. Dados e área de estudo
A investigação iniciou-se com a análise da base de dados de incêndios florestais, gerida
pelo ICNF, que comporta duas componentes: i) a componente estatística organizada por incêndio
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florestal, com registos desde 1980; ii) a componente cartográfica, com informação disponibilizada
por perímetro florestal em shape file, desde 1990.
Para concretizar os objetivos desta investigação, selecionamos quatro casos de estudo
(Fig.1) que se referem aos maiores incêndios florestais que ocorreram no Algarve desde 1980 e
que têm uma extensão superior a 10 000 ha, segundo o levantamento por nós realizado a partir de
imagem de satélite, o que os coloca simultaneamente no top dos maiores incêndios registados em
Portugal. O primeiro refere-se ao incêndio que afetou os municípios de Monchique, Portimão,
Aljezur e Lagos, entre 7 e 17 de Agosto de 2003 e que queimou aproximadamente 22 968 ha. Em
12 de Agosto uma nova ignição foi registada no município de Silves e que também afetou
Monchique. A extensão de área ardida foi de 11 098 ha. Um mês mais tarde surgiu novo foco de
incêndio que afetou 22 265 ha não só no município de Monchique mas também nos de Aljezur,
Silves e Odemira. O quarto percorreu 23 301 ha dos municípios de Tavira e São Brás de Alportel,
entre os dias 18 e 22 de Julho de 2012 e, segundo a base de dados do ICNF, é o maior incêndio
alguma vez registado em Portugal.

Figura 1. Localização dos casos de estudo
Como ainda não foi conseguida uma correspondência entre as componentes estatística e
cartográfica da base de dados de incêndios florestais do ICNF e cada perímetro de área ardida
pode resultar de mais de uma ocorrência, recorreu-se à imagem de satélite para delimitar os
perímetros da área ardida nos quatro casos de estudo, identificar as ilhas não ardidas assim como
para avaliar a severidade do fogo. A diferença entre o valor de área apresentada pela base
estatística e a obtida pela delimitação do perímetro resulta de distintos procedimentos de obtenção
de informação. Por um lado, o que sucede na maioria dos casos é que as ocorrências são
lançadas no sistema em tempo real (as áreas de cada uma são posteriormente preenchidas na
base de dados). A delimitação da área ardida é feita posteriormente e com recurso a levantamento
por GPS e tratamento de imagens de satélite. Esta tarefa, normalmente é feita num momento em
que já não é possível definir os limites geográficos de cada uma das ocorrências registadas na
base de dados. Esta é a razão que leva a que não exista (ou que não seja fácil de detetar) ligação
entre a base estatística e cartográfica.
Em caso de incêndios complexos podem ser encontrados registos distintos na base de
dados estatísticos que todavia fazem parte de um mesmo evento. Por exemplo, a história do
incêndio de Monchique 1, obtida diretamente de intervenientes nas atividades de combate assim
como pelo relatório dos incêndios do município de Portimão (Serviço Municipal de Proteção Civil
de Portimão, 2003), permitiu concluir que se tratou de um evento complexo que resultou de várias
ignições com registos diferentes na base estatística.
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1.2. Métodos
A evolução dos grandes incêndios em Portugal continental e no Algarve foi realizada com
base na componente estatística da base de dados de incêndios florestais do ICNF tendo sido
aplicada uma análise estatística descritiva. O cálculo da significância estatística foi realizado pelo
método proposto por Bryhn e Dimberg (2011).
As áreas ardidas em Portugal são normalmente delimitadas por equipas de terreno com
recurso a recetor GPS. Este tipo de metodologia, apesar de todas as vantagens que apresenta,
tem também algumas limitações, principalmente em áreas ardidas de grande dimensão, que
apresentam perímetros extremamente longos e recortados. Nestes casos, em que se enquadram
as áreas de estudo, os métodos de levantamento de campo tornam-se morosos e a dificuldade de
acesso a alguns locais impede a correta delimitação das áreas ardidas. As principais limitações
estão relacionadas com as zonas de fronteira (clara definição do perímetro ardido) e com as
manchas interiores não afetadas pelo fogo (ilhas).
No presente trabalho, a delimitação das áreas afetadas pelo fogo foi efetuada com recurso a
imagens de satélite multiespectrais. Esta opção metodológica permitiu obter uma versão da área
percorrida pelos incêndios que se pensa ser mais próxima da realidade, afinando aquela
resultante da base de dados oficial, e que foi o suporte da análise no âmbito deste trabalho. Para
os estudos de caso de Monchique 1, Monchique 2, Silves e Tavira foram utilizadas as imagens
Landsat 5 TM (4 de julho de 2003, 24 de outubro de 2003 e 26 de julho de 2011) e Landsat 7
ETM+ (21 de agosto de 2012, 6 de setembro de 2012 e 21 de outubro de 2012) O principal critério
de seleção das imagens relacionou-se com a redução do impacto das diferenças fenológicas da
vegetação nos períodos pré e pós fogo.
O pré-processamento das imagens foi desenvolvido em três etapas. Numa primeira
instância, seguindo a metodologia desenvolvida por Thome et al. 1994, Teillet et al. 1995 e
Chander at al., 2009, foi feita a calibração radiométrica das imagens e a sua posterior conversão
para reflectância do topo da atmosfera (TOA). Este procedimento garante a redução de erros das
imagens, quer ao nível do sensor, quer ao nível da imagem. No segundo momento, tendo em vista
a redução da influência das diferenças de iluminação na imagem foi efetuada a correção
topográfica das mesmas. Para este efeito foi utilizado o método Minnaert (Lu et al. 2008). Como
passo final da metodologia adotada, de forma a compensar as alterações sazonais dos valores de
reflectância (Yang e Lo, 2000) e das características fenológicas da vegetação (Helmer e
Ruefenacht, 2007), a normalização radiométrica das imagens assume-se como um passo
fundamental para uma eficiente deteção de mudanças na superfície estudada (Du et al., 2002). A
redução deste fenómeno foi efetuada através da inclusão do algoritmo MAD (Canty e Nielsen,
2008).
No caso da área ardida de Tavira, a presença de falhas na imagem pós-fogo resultantes da
avaria do filtro SLC obrigaram ao desenvolvimento de uma etapa adicional para o seu
preenchimento. Neste contexto optou-se pela adoção de uma abordagem multi-temporal,
utilizando duas imagens adicionais (6 de setembro e 21 de outubro). As imagens foram
empilhadas para criação de um mosaico respeitando a ordem cronológica das imagens recolhidas.
De forma a homogeneizar a escala radiométrica das imagens utilizadas o método MAD, proposto
por Canty e Nielsen (2008), foi aplicado utilizando a imagem de 21 de Agosto como referencia.
Através de abordagem bitemporal de métodos tradicionais de deteção de mudança como o
difference Normalized Burn Ratio (dNBR) e o difference Normalized Difference Vegetation Index
(dNDVI) proporcionam um rápido e eficiente método para a delimitação de áreas ardidas e para a
avaliação da sua severidade ecológica. Contudo, quando confrontados com superfícies
complexas, estes métodos tornam-se altamente ineficientes falhando na distinção de espelhos de
água, rochas e solo descoberto nas áreas afetadas (Escuin et al., 2008).
Considerando as limitações associadas aos índices tradicionalmente utilizados, informação
espectral adicional foi introduzida de forma a minimizar o ruido criado pela interação de diferentes
classes de ocupação do solo na área afetada. Tanto em Monchique e Silves como em Tavira o
NDVI (B3 - B4 / B3 + B4), obtido através da imagem pré-fogo, foi utilizado como suporte para a
delimitação de áreas cobertas por vegetação permitindo adquirir a área potencialmente afetada.
Um valor mínimo de 0.2 foi utilizado. O NBR (B4 - B7 / B4 + B7) obtido através da imagem pósfogo, foi também utilizado como uma variável adicional recorrendo a um valor mínimo de 0.18.
Apesar da eficiência do método proposto na exclusão de áreas não cobertas por vegetação, a
presença de áreas agrícolas permanece como um problema, sendo erroneamente classificadas
como ardidas após o período de colheita. De forma a minimizar este efeito e filtrar as áreas
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indesejadas, informação cartográfica da ocupação do solo proveniente do Inventário Florestal do
ICNF foi introduzida. Concluído este processo, o dNBR, obtido através do cálculo da diferença
entre o NBR pré e pós-fogo, foi utilizado para distinguir entre áreas ardidas e não ardidas.

2. RESULTADOS
2.1. Evolução dos grandes incêndios florestais
Em Portugal continental o número de grandes incêndios (≥100 ha) aumentou 103% desde
1980 (Quadro 1). Este aumento foi superior nos incêndios de pelo menos 1 000 ha (180%). Na
década de 1980 só se registou um incêndio com mais de 10 000 ha e depois de 2002 ocorreram
doze eventos com essa mesma dimensão. Apesar desta evidência não é possível encontrar uma
tendência com significado estatístico para os incêndios florestais ≥100 ha (R2=0.0474 e p=0.2315),
segundo a metodologia de Bryhn and Dimberg (2011). Estes resultados estão em consonância
com as conclusões de Bermudez et al. (2009) que não encontraram uma tendência na ocorrência
de grandes incêndios mas identificaram um padrão cíclico com um período de retorno de 3-5 anos.
Um outro aspeto a considerar é o aumento da extensão dos maiores incêndios. Entre 1980 e 1989
a maior ocorrência está registada com pouco mais de 10 000 ha, enquanto na primeira década do
século XXI surgiram vários incêndios com mais de 20 000 ha.
Quadro 1 - Número de incêndios florestais e área ardida entre 1980 e 2012, segundo a dimensão
das ocorrências, em Portugal Continental e no Algarve
<100ha
Período

Território
Nº

Área ardida
ha

100-999ha
Nº

Área ardida
ha

1000-9999ha

≥10 000ha

Nº

Área ardida
ha

Nº

Área ardida
ha

1980
a
1989

Portugal

71 918

235 745,00

1 052

279 656,90

107

209 409,20

1

10 032,00

Algarve

850

4 170,40

42

11 847,00

4

10 800,00

0

0

1990
a
1999

Portugal

206 978

320 462,13

1 392

394 086,26

147

303 812,62

0

0

Algarve

3 623

4 459,64

30

8 371,91

6

17 271,98

0

0

2000
a
2012

Portugal

309 083

428 651,55

2 047

599 944,78

290

707 632,46

12

189 517,72

Algarve

4 813

3 978,84

28

7 996,67

16

42 581,19

5

87 162,62

Fonte: Dados da Base de Incêndios Florestais do ICNF, 2012.

A evolução da ocorrência de grandes incêndios no Algarve revela-se diferenciada, pois
registou um aumento de apenas 6,5%. Se explicavam 5% das ocorrências e 84% da área ardida
em 1980-89, já no período de 2000-2012, apenas representam 1% do número de eventos mas são
responsáveis por 97,2% da área ardida, o que espelha bem a importância que os grandes
incêndios florestais têm assumido no início do século XXI. Neste último período só os incêndios
com pelo menos 10 000 ha explicam 62% da área mas apenas 0,1% do número de ocorrências na
região. Se o número de eventos com 100 a 999 ha registou mesmo um decréscimo (33%), o de
dimensão igual ou superior a 1000 ha aumentou 425%.
2.2. As ilhas não ardidas
A dimensão é uma das métricas mais utilizadas para caracterizar a incidência de incêndios
florestais numa região, mas é também uma das mais inconsistentes na forma como é registada.
No interior dos perímetros ardidos há um mosaico de parcelas que são afetadas com diferente
intensidade do fogo e existem manchas não ardidas (Kolden et al., 2012).
Nesta contabilização, tendo em vista a minimização de erros, e tendo em conta a resolução
espacial das imagens adotadas, foram excluídas da análise todas as áreas inferiores a 0,81 ha (1
pixel e vizinhanças). No perímetro do evento de Tavira foram encontradas 435 ilhas que
correspondem a 3188 ha de área não ardida e que representam 14% da dimensão total do
incêndio (Quadro 2). A percentagem de área não ardida é ligeiramente menor no caso dos
incêndios de Monchique 1 (12%) e Monchique 2 (13%) mas o número de ilhas não ardidas é
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ligeiramente superior (460 e 467, respetivamente). O evento de Silves tem uma dimensão
significativamente menor do que os anteriores, e por isso o número de ilhas é bem menor (apenas
263), mas a percentagem de área não ardida (19%) é superior à de qualquer uma dos outros
casos de estudo.
Em todos os eventos considerados a maior parte das ilhas (> 75%) tem uma dimensão
inferior a 5 ha (Quadro 3). Se considerarmos a dimensão máxima das ilhas encontradas em cada
um dos casos de estudo verificamos que em Silves é de 154 ha enquanto nos outros perímetros a
dimensão máxima é maior (182 ha e 217 ha em Monchique 1 e em Monchique 2, respetivamente).
A mancha não ardida de maior extensão tem 1167 ha e ocorreu no perímetro de Tavira. A
dimensão média das ilhas é muito semelhante entre Silves (8 ha) e Tavira (7,3 ha) e é menor nos
outros dois casos de estudo (5,9 ha em Monchique 1 e 6,3 ha em Monchique 2).
Em relação ao uso do solo também se verificam algumas distinções entre os casos de
estudo. Em Tavira as ilhas não ardidas são fundamentalmente constituídas por matos (57%)
enquanto em Monchique 2 e Silves a maior parte das manchas não ardidas está ocupada por
floresta (63% e 52% respetivamente). Em Silves as ilhas não ardidas ocupadas por matos cobrem
40% do perímetro do incêndio, enquanto em Monchique 2 a sua representatividade é reduzida
(18%).
Quadro 2 - Número de ilhas não ardidas segundo a classe de área
Número de ilhas
Classe
de área

Monchique 1

Monchique 2

Nº

%

Nº

%

Nº

Silves
%

Nº

Tavira
%

<1

68

15

82

18

40

15

71

16.3

1–5

303

66

303

65

161

61

279

64.1

5 – 10

40

9

32

7

23

9

40

9.2

10 – 20

30

7

24

5

19

7

23

5.3

20 – 50

11

2

16

3

12

5

17

3.9

50 – 100

4

1

6

1

4

1,5

4

0.9

≥100

4

1

4

1

4

1,5

1

0.2

TOTAL

460

100

467

100

263

100

435

100

Quadro 3 - Dimensão das ilhas não ardidas por classe de área
Dimensão das ilhas (ha)
Classe
de área

Monchique 1
Área

%

Monchique 2
Área

%

Silves
Área

Tavira
%

Área

%

<1

61.5

2

74.6

3

36.0

2

64

2.0

1–5

623.8

23

614.0

21

345.5

17

637

20.0

5 – 10

272.0

10

233.6

8

154.7

7

262

8.2

10 – 20

407.6

15

322.3

11

264.3

13

312

9.8
15.4

20 – 50

353.9

13

415.7

14

385.7

18

492

50 – 100

285.6

10

436.7

15

288.6

14

253

7.9

≥ 100

727.3

27

867.4

29

617.4

30

1167

36.6

TOTAL

2732

100

2964

100

2092

100

3188

100

Em Monchique 1 as ilhas não ardidas com ocupação florestal (41%) são mais importantes
do que as com matos (35%). A percentagem de ilhas não ardidas com ocupação agrícola ascende
a 21% em Monchique 1 e Tavira, tendo uma expressão muito menor em Monchique 2 (16%) e,
sobretudo em Silves (5%).
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2.3. A severidade ecológica
Os quatro incêndios florestais considerados têm dimensões semelhantes mas apresentam
contrastes em termos de severidade (Fig. 2). A análise evidencia que o incêndio de Tavira que
afetou maior extensão, teve menor severidade. A maior parte da superfície (54%) foi classificada
como de média severidade (dNBR com valores entre 0,27 e 0,44) (Quadro 4). Apenas 1% da área
ardida apresentou alta severidade.

Figura 2. Severidade do fogo nos casos de estudo
Os eventos ocorridos em 2003, sobretudo Monchique 1, revelaram maior severidade, com
mais de 60% da área ardida nas duas categorias com valores mais elevados de dNBR. Neste
evento 44% da área ardida apresenta um dNBR com valores compreendidos entre 0,44 e 0,66 e
29% do perímetro assume mesmo alta severidade (dNBR≥0,66).
O incêndio de Silves apresenta em mais de 60% da área um dNBR ≥0,44, e embora seja o
evento estudado com menor dimensão tem severidade superior ao incêndio de Tavira.
A distribuição espacial das áreas com diferente severidade evidencia um padrão muito
heterogéneo revelador da elevada complexidade do mosaico criado pelos grandes incêndios no
seu perímetro (Fig.3).
Quadro 4 - Severidade do fogo (dNBR)
Classes de dNBR

Monchique 1

Monchique 2

Silves

Sem alteração (<0,1)

0%

0%

0%

Tavira
0%

Baixa severidade (0,1 – 0,27)

2%

7%

2%

11%

Média severidade (0,27 – 0,44)

25%

30%

35%

54%

Média alta severidade (0, 44 – 0,66)

44%

37%

48%

33%

Alta severidade ≥ 0,66)

29%

26%

14%

1%
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Figura 3. Severidade do fogo. A (Monchique 1, Monchique 2 e Silves), B (Tavira)

3. DISCUSSÃO
3.1. Os grandes incêndios florestais
Mesmo que não seja possível definir uma tendência com significância estatística, os
registos existentes põem em evidência que a ocorrência de grandes incêndios aumentou em
Portugal continental e no Algarve. O contributo dos grandes incêndios no total de área ardida não
deixou de aumentar desde 1980. No Algarve é particularmente relevante que os incêndios estejam
a assumir maiores dimensões mas não necessariamente maior severidade, pois o incêndio de
Tavira embora tenha maior superfície não assumiu a severidade ecológica e social dos eventos de
2003 que afetaram a serra de Monchique (Tedim et al., 2013). Todavia, a expansão da interface
urbano-florestal pode conduzir a cenários futuros mais catastróficos.
Embora na região do Algarve o acréscimo do número dos grandes incêndios florestais não
seja tao acentuado (apenas 6,5%) como no total do País, em termos de extensão da área ardida
passa-se exatamente o contrário (aumento de 508% no Algarve e de cerca de 200% no total do
continente). A ocorrência de incêndios florestais com dimensões extremas, como as dos quatro
estudos de caso considerados nesta investigação, evidenciam os limites das atividades de
supressão sobretudo quando há uma grande simultaneidade de ocorrências que obriga à
dispersão de meios, o que conjugado com condições meteorológicas extremas, reduz a sua
capacidade de intervenção. Esta evolução aponta para mudanças no regime de fogo que deverão
ser consideradas na gestão do risco.
Num contexto de alterações climáticas em que é expectável um aumento da ocorrência de
incêndios assim como da área ardida (Carvalho et al., 2010) e de maior predominância de grandes
incêndios (Moreira et al., 2010), importa reforçar a prevenção (p.ex., reduzindo as ignições, a
intensidade do fogo, a velocidade de propagação, assim como a vulnerabilidade do ambiente e
das sociedades, de modo a mitigar a severidade do fogo) e, paralelamente uma organização de
combate ainda mais eficiente. Considerando as limitações na utilização do fogo controlado na
região do Algarve impostas pelas condições climáticas e o elevado custo da gestão de
combustíveis por meios mecânicos, reconhece-se a importância das alterações do uso do solo e
do ordenamento da paisagem na prevenção dos incêndios florestais.
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3.2. Proposta de classificação dos grandes incêndios florestais
A diversidade de valores propostos para a definição de grande incêndio florestal,
nomeadamente na Europa, e o facto de os maiores incêndios ocorridos em Portugal terem
ultrapassado a fasquia dos 20 000 ha em 2003, poderiam levar-nos a propor um aumento do limiar
para os 500 ha ou mesmo 1000 ha. Todavia, consideramos que deve ser mantido o valor de 100
ha pois traduz uma ocorrência que deve merecer uma atenção especial pois para além de
representar uma extensão significativa no contexto da estrutura fundiária portuguesa, requer
intervenção de significativos recursos de combate. A análise de ocorrências com esta dimensão
deverá permitir retirar lições para uma gestão mais eficaz do risco de incêndio florestal.
Mas, efetivamente, um incêndio de 100 ha e um de 10 000 ha não se distinguem apenas
pela extensão mas pelos processos dinâmicos que geram e que se refletem em termos de
severidade. Como refere Butry et al. (2008), os grandes incêndios não são "simplesmente
pequenos fogos mas mais extensos, mas algo fundamentalmente diferente“ (p.103).
Este pressuposto conduziu-nos a propor uma classificação dos grandes incêndios florestais
baseada apenas na extensão da área queimada. Sugerimos que os incêndios com uma dimensão
entre 100 e 999 ha se designem de incêndios extensos, os eventos entre 1 000 e 9 999 ha sejam
considerados como incêndios muito extensos enquanto os de dimensão igual ou superior a 10 000
ha se designem de incêndios extremos. A designação de mega-incêndio deverá ser deixada para
incêndios que assumem elevada severidade quer sob o ponto de vista ecológico quer
socioeconómico, independentemente da sua extensão (Williams, 2013; Tedim et al., 2013).
Embora os mega-incêndios que até agora identificamos em Portugal sejam superiores a 10 000
ha, não significa que não possam ocorrer eventos de severidade extrema com dimensão inferior
que é um cenário possível atendendo à expansão da interface urbano-florestal. Por outro lado, há
ocorrências, como a de Tavira que tem mais de 20 000 ha e não é um mega-incêndio.
Em relação aos incêndios com menos de 100 ha propomos que se mantenha a designação
de fogachos para as ocorrências com menos de 1 ha, incêndios pequenos são aqueles que têm
menos de 10 ha e incêndios médios entre 10 ha e 99 ha. Embora tenhamos chegado às classes
propostas apenas considerando a frequência de ocorrência dos incêndios consideramos que um
indicador proxy (ou variável substituta) dos processos desenvolvidos pelos incêndios que permitirá
validar ou propor novos limites para a classificação proposta, poderá ser a severidade, A análise
realizada para o Algarve permite sustentar os limites propostos mas mais investigação será
realizada antes de avançarmos na validação dos limiares selecionados.
3.3. Ihas não ardidas e severidade
A investigação realizada demonstrou que as ilhas não ardidas podem representar uma
porção significativa nos perímetros dos grandes incêndios florestais. Estudos realizados por vários
autores apontam que o número de ilhas não ardidas aumenta com a dimensão do incêndio (DíazDelgado et al., 2004; Eberhart e Woodard, 1987). A investigação de Kolden et al. (2012) confirma
esta relação, mas encontra uma correlação fraca. Os nossos resultados corroboram estas
conclusões. Por um lado, o número de ilhas no incêndio de Silves, o de menor extensão entre os
casos de estudo, é bem menor do que nos outros eventos em análise. Por outro lado, Tavira tem a
maior extensão de área ardida mas tem ligeiramente menos ilhas do que os incêndios de
Monchique 1 e 2, embora as caraterísticas (em termos de dimensão e de representatividade de
manchas não ardidas) sejam muito semelhantes.
Díaz-Delgado et al. (2004) a propósito dos incêndios na Catalunha concluiu que no período
de 1975 e 1998 a superfície das ilhas não ardidas aumentou com a dimensão do incêndio. Os
nossos resultados mostram que efetivamente o menor valor surge em Silves e, pelo contrário, a
ilha de maior dimensão ocorre no perímetro de Tavira. Todavia, se considerarmos como indicador
a dimensão média das ilhas não ardidas, os incêndios de Silves e de Tavira apresentam valores
semelhantes e superiores aos dos outros casos de estudo.
A análise da severidade do fogo nos quatro perímetros confirma a não existência de uma
relação entre a dimensão do incêndio e a severidade do fogo que outros trabalhos já tinham
evidenciado (p.ex., Gill e Moore, 1998; Lutz et al., 2011).
3.4. Implicações na gestão do risco
Os resultados desta investigação permitem demonstrar que a intensidade do fogo é uma
variável espacialmente muito variável (Benyon e Lane, 2013) pelo que mapear a severidade e
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compreender os fatores explicativos é fundamental para melhorar a gestão do risco. A
investigação sobre a explicação das ilhas não ardidas assim como do seu padrão espacial e sua
interação com as variáveis da paisagem é de importância crítica para a gestão do risco de
incêndio florestal e para a recuperação das áreas ardidas. Como refere Moreira et al. (2011) há
um debate sobre a importância das caraterísticas das paisagens e das condições
climáticas/meteorológicas na ocorrência dos grandes incêndios. Os resultados deste debate têm
fortes implicações no desenvolvimento de medidas de prevenção do risco e na gestão da
incerteza relacionada com as alterações climáticas.
Atendendo ao elevado custo da gestão do combustível, às limitações na utilização do fogo
controlado nalgumas regiões (nomeadamente por questões climáticas e meteorológicas, como
acontece na região do Algarve) é fundamental desenvolver conhecimento que permita reduzir a
intensidade dos incêndios e a vulnerabilidade dos elementos em risco, mesmo em situações
climáticas (p. ex. período prolongado de seca) ou meteorológicas (baixa humidade, ventos fortes e
variáveis) extremas.
Embora haja diferentes interpretações do conceito de regime do fogo, a severidade
ecológica assim como o padrão e características das ilhas não ardidas dentro do perímetro do
fogo constituem variáveis do regime de fogo para alguns investigadores (Gill e Allan, 2008; Groot
et al., 2013; Kolden et al., 2012; Stocks et al., 2003).
A integração da avaliação dos danos na análise dos incêndios florestais é fundamental e
constitui um desafio para uma maior eficácia na prevenção do risco, sobretudo de eventos
extremos.
Propomos que para os incêndios que classificamos como muito extensos e extremos seja
definido um protocolo de avaliação da severidade ecológica mas também da severidade
socioeconómica.

CONCLUSÃO
A investigação que realizamos sobre os grandes incêndios florestais adotou a perspetiva
dos riscos naturais, pois o objetivo é compreender os desafios que este tipo de eventos, que
podem assumir não só grandes extensões mas também elevada severidade, colocam à avaliação
e gestão do risco.
Os resultados da investigação comprovam que a abordagem focalizada nos perímetros dos
incêndios florestais como uma extensão contínua e afetada com a mesma intensidade limita a
compreensão da complexidade espacial e temporal da severidade dos incêndios florestais, o que
condiciona o desenvolvimento de medidas de gestão do risco com melhor relação custo-eficácia.
Só porque um incêndio é grande isso não significa que não seja natural ou indesejável e que
assuma necessariamente proporções catastróficas (Keane et al., 2008).
A afirmação de que os danos serão tanto mais elevados quanto mais extensa for a área
queimada é demasiado simplista e generalista. A relação entre área ardida e severidade do fogo,
na sua vertente ecológica, como ficou demonstrado neste trabalho, e social (Tedim et al., 2013), é
uma realidade bem mais complexa. A hipótese que serviu de base a esta investigação é válida e
por isso a extensão da área ardida não tem validade como variável substituta (indicador proxy) dos
danos provocados por um incêndio florestal.
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RESUMO
O Concelho de Guimarães fica situado no Distrito de Braga, possuindo uma área de
241,05 km2, densamente povoado, com mais de 660 hab/Km2. A sua caracterização
permite avaliar as áreas de risco de incêndio, devido à carga de combustível,
identificando as áreas de perigo devido à presença humana.
Palavras-chave: risco de incêndio, incêndios florestais, área ardida, ocorrências,
causas

ABSTRACT
Guimarães is a northern Portuguese city located in the District of Braga, with a area of
241.05 km2, is a densely populated region, with more than 660 hab/Km2. Thus
characterization allows to evaluate both the areas of fire risk due to fuel load and to
identify hazard areas due to human presence.
Keywords: fire risk, forest fires, burnt area, occurrences, causes
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende demonstrar a realidade de um concelho com caraterísticas muito
específicas ao nível do seu território, do seu ambiente, bem como ao nível populacional. Aliado,
aos fatores anteriormente referidos aparece o minifúndio e o abandono de terrenos agrícolas que
se converteram em áreas de matos, e terão, consequentemente, de ser olhados de uma forma
mais cuidada, por quem analisa, avalia e gere o risco de Incêndio florestal, no Concelho de
Guimarães.
De acordo com o definido no PNDFCI a tipologia do concelho de Guimarães é do tipo T4,
caracterizado como um concelho com muitas ocorrências e muita área ardida.
No decorrer deste trabalho, constatou-se que há uma alteração na ocorrência dos incêndios
em relação aos meses, semanas, dias e horas em que ocorrem, correlacionando-se esta com as
atividade e hábitos humanos que têm sofrido constantes mutações na última década.

1. PARÂMETROS CONSIDERADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO E
ZONAS ESPECIAIS
1.1. Ocupação do solo
A ocupação do solo tem uma relação direta com a problemática do risco de incêndio. Assim,
a sua caracterização permite avaliar tanto as áreas de risco de incêndio, devido, por exemplo, à
carga de combustível, como identificar as áreas de perigo, devido à presença humana. Através da
atualização da cartografia 1:10.000 da Câmara Municipal de Guimarães (CMG), de 2002, e
mediante as alterações verificadas em PDM, verifica-se que existem áreas sobrepostas de
ocupação de solo, o que se deve, em parte, ao abandono da agricultura que se tem sentido desde
as últimas décadas.
Relativamente às áreas sociais (6318,42ha), estas foram validadas de acordo com o PDM
(1993) e pode-se observar a consolidação dos núcleos populacionais, principalmente junto às
áreas florestais.
As áreas ocupadas por improdutivos (178,08ha) são maioritariamente associadas a
pedreiras, enquanto que as áreas ocupadas por superfícies aquáticas (87,97ha), estão associadas
aos principais cursos de água permanentes, onde para além de interferirem na localização das
áreas ocupadas pela agricultura, desempenham uma função muito importante na Defesa da
Floresta Contra Incêndios (DFCI) por nele existirem a maior parte dos pontos de abastecimento de
água para combate a incêndios florestais.
No âmbito das implicações que os vários tipos de ocupação de solo podem ter na DFCI,
destaca-se o facto do conhecimento a nível local poder ser um aspeto fulcral na tomada de
decisão aquando de situações de emergência, nomeadamente no que se refere à localização de
áreas de risco, distribuição demográfica, vias de acesso, etc., de forma a poderem ser
contabilizados os danos, os riscos e os bens a salvaguardar em determinada área do concelho.
1.2. Povoamentos florestais
Segundo o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho (região na
qual se insere Guimarães), as principais espécies vegetais existentes nesse concelho, em área
florestada, são o pinheiro bravo (270,42ha) e o eucalipto (1250,48ha). No que diz respeito às
espécies invasoras lenhosas é de destacar a presença das Acácias (Acacia sp.) e o Ailanthus
altissima. Destacam-se ainda as espécies autóctones, com a presença de pequenas manchas de
sobreiros (Quercus suber) e carvalhos roble (Quercus roble).
As freguesias de Airão Sta. Maria, Atães, Briteiros Sta. Leocádia, Brito, Conde, Figueiredo,
Gonça, Leitões, Longos e Sande Vila Nova (ver figura 1) são as que se encontram mais
densamente povoadas de pinheiros e eucaliptos e que, na estação seca, são mais atingidas por
incêndios florestais.
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Como se refere no PDM (1994), o Concelho de Guimarães insere-se principalmente em
duas zonas fito climáticas, para grandes regiões de arborização: região Submontana Subatlântica,
e Região Basal Atlântica. A região Submontana Subatlântica é uma zona onde é possível a
diversificação florestal, onde, para além do Pinheiro bravo (Pinus pinaster) se pode recorrer ao
Castanheiro (Castanea sativa), ao Carvalho alvarinho (Quercus robur) e a outras folhosas. A outra
zona ecológica que ocorre, a Basal Atlântica, é considerada a que melhores aptidões tem para o
Carvalho alvarinho, e onde tem possibilidades o Pinheiro bravo e o Eucalipto. No espaço florestal
predomina o tipo de floresta mista de Pinheiro bravo e Eucalipto, sendo de realçar alguns núcleos,
pequenos mas valiosos, de folhosas principalmente, de Carvalho alvarinho.
Nas zonas ribeirinhas, assim como nas linhas de água principais, ocorrem, com frequência,
folhosas tais como: Ulmeiros, Amieiros, Salgueiros, que além do papel ecológico importante que
assumem, caracterizam a paisagem que compartimentam.

Figura 1. Enquadramento Geográfico do Concelho de Guimarães.
Fonte: Câmara Municipal de Guimarães.

Observando a carta de povoamentos florestais do concelho de Guimarães, ressalta o facto
de se verificar uma assimetria norte/sul. Conclui-se que as maiores manchas contínuas de floresta
localizam-se basicamente nas freguesias limites do concelho, a nordeste do concelho (Gonça e S.
Torcato), a norte e oeste (Donim, Briteiros S. Salvador, Briteiros Sta. Leocádia, Longos, Leitões e
Oleiros) que não terminam nos limites administrativos destes concelhos, estendendo-se para os
concelhos vizinhos, como, Famalicão, Braga, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Vizela e Santo Tirso (ver
figura 1).
Numa apreciação mais pormenorizada à floresta do concelho de Guimarães, podemos
caracterizá-la como não heterogénea, do ponto de vista da composição (monoespecífica), com
uma estrutura dotada de um elevado grau de combustibilidade, em que as áreas florestais
caracterizadas são do tipo estrutura minifundiária de propriedade, que bloqueia as intervenções
nos povoamentos e desincentiva o investimento, acrescentando-se ainda a dificuldade de acesso
às áreas mais montanhosas. Ao nível das implicações da distribuição de povoamentos florestais,
destaca-se o facto de no concelho de Guimarães, as propriedades existentes, terem na sua
maioria dimensões reduzidas, o que, aliado ao facto do elevado número de proprietários, os quais
muitas das vezes são desconhecidos, e à ausência de cadastro, trás repercussões ao nível da
gestão de combustíveis, da sensibilização, da acessibilidade e da própria recuperação. Ou seja, a
falta de intervenção nas áreas florestais por parte dos proprietários leva ao aumento da carga de
combustível, potenciando assim a propagação de incêndios.
2. ANÁLISE DO HISTÓRICO E DA CAUSALIDADE DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
Neste ponto pretende-se abordar a problemática dos incêndios florestais no concelho de
Guimarães e procura-se essencialmente caracterizar e compreender o fenómeno através da
identificação de padrões de distribuição espacial e temporal. Assim, com base num esforço de
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compilação, reorganização e processamento de dados, foi possível produzir informação estatística
de suporte ao estudo da realidade dendrocaustológica.
Apresenta-se uma análise espacial (ver figura 2), em que se estuda a distribuição
geográfica dos incêndios e a incidência do fenómeno sob a perspetiva temporal, em que se
observa a sua evolução ao longo dos últimos anos (2000-2011) e os seus padrões de distribuição
temporal (por meses do ano, por dias da semana e por horas do dia). Apresenta-se, ainda, um
estudo das causas de ignição dos incêndios, fazendo-se, finalmente, a comparação de áreas
ardidas e do número de ocorrências de incêndios florestais em Guimarães. A análise das
ocorrências, das áreas ardidas e das respetivas localizações, durante o período de (2000 a 2011)
permite, em parte, avaliar a eficiência dos meios de vigilância e combate, e também detetar os
locais para onde deve ser dirigida maior atenção.

Figura 2. Áreas Ardidas do Concelho de Guimarães.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.

2.1. Análise do histórico e da causalidade dos incêndios florestais
2.1.1. Distribuição anual da área ardida e ocorrências
De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), ex-Autoridade Florestal Nacional,, a média anual de área ardida, no concelho de
Guimarães, entre 1990 e 2011, cifrou-se em 494,22 hectares, dos quais em média, 170,55
hectares corresponderam a povoamentos e 323,67 hectares a matos (ver quadro 1).
Quadro 1: Distribuição do número de ocorrências e área ardida de 1990 a 2011 no concelho de Guimarães.
Número de ocorrências
Área ardida (ha)
Anos

Incêndios Florestais

Povoamentos

Matos

Total

1990

299

252,80

263,10

515,90

1991

231

31,14

136,05

167,19

1992

395

1,60

212,00

213,60

1993

581

178,49

271,40

449,89

1994

412

75,25

260,64

335,89

1995

773

191,19

557,62

748,81

1996

865

83,00

561,18

644,18
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Número de ocorrências

Área ardida (ha)

Anos

Incêndios Florestais

Povoamentos

Matos

Total

1997

527

75,77

250,31

326,08

1998

1102

163,08

827,56

990,64

1999

648

87,79

293,97

381,76

2000

642

63,36

361,14

424,50

2001

783

121,73

342,94

464,67

2002

712

196,97

290,20

487,16

2003

865

113,34

636,21

749,55

2004

484

255,47

339,49

594,96

2005

770

667,12

609,46

1276,58

2006

371

220,00

92,85

312,85

2007

343

91,96

94,42

186,38

2008

155

36,72

45,64

82,36

2009

438

410,57

211,13

621,70

2010

294

147,14

152,57

299,71

2011

432

287,62

310,90

598,53

Total

12122,00

3752,11

7120,77

10872,88

Média

551,00

170,55

323,67

494,22

Fonte: Autoridade Florestal Nacional (AFN), 2012.

Quanto ao número médio anual de incêndios florestais e fogachos, foi de 551 ocorrências.
O ano em que se registou o maior número de incêndios foi 1998, com um total de 1102
ocorrências e 990,64ha de área ardida. Também com alguma significância, o ano de 2003
apresentou 865 ocorrências, com uma área ardida de 749,55ha (ver quadro 1). Outro ano,
também preocupante, foi 2005, em que as condições meteorológicas, consubstanciadas em altas
temperaturas, humidades relativas muito baixas, bem como ventos instáveis e predominantemente
de leste, deram origem a uma simultaneidade e concentração de incêndios florestais, cuja força e
velocidade de propagação resultaram em fogos violentos e de proporções fora do comum, tendose registado 770 ocorrências com 1276,58ha de área ardida (ver figura 2).
Após, a análise dos dados constatou-se que 2005 foi o ano que apresentou maior área
ardida e isto devido ao facto de durante o período crítico, os índices de risco de incêndio terem
alcançado os níveis superiores (alto e muito alto), dadas as condições meteorológicas que se
fizeram sentir em toda a Europa, com particular incidência na Península Ibérica, em que se
registaram temperaturas muito superiores às médias, associadas a humidades relativas inferiores
aos valores normais para a época. A prolongada permanência destas condições meteorológicas
adversas, conjugadas em algumas das áreas com um coberto vegetal altamente inflamável e
ainda uma topografia em que dominam declives acentuados, contribuíram fortemente para os
cenários vividos.
Na verdade, o comportamento dos incêndios florestais está relacionado com três fatores –
condições meteorológicas, combustível e relevo – aos quais se associa a própria dinâmica do
incêndio que, face a temperaturas acima dos 30ºC, velocidades do vento superiores a 30 km/h,
humidades do ar abaixo de 30%, bem como humidades dos combustíveis inferiores a 6%, conduz
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a situações de desenvolvimento e propagação especialmente violentas. Deste modo, o Verão de
2005 no concelho de Guimarães devido à junção de todas estas condições ficou marcado como
um dos piores anos ao nível da área florestal consumida pelo fogo. Desde 1989 que não se
registavam valores de área ardida tão altos como os do referido Verão, contudo o número de
ocorrências manteve-se estável, comparativamente aos anos anteriores.
No que confere ao quinquénio 2006-2010, verifica-se que foram anos com menor número
de ocorrência e menor área ardida (ha), uma vez que, as condições meteorológicas (temperatura
e humidade relativa), bem como a carga combustível, contribuíram para que não ocorresse
propagação de fogo, com grandes dimensões. Os anos em que ocorreram maior número de
incêndios coincidiram com fenómenos meteorológicos anormais, traduzidos em ondas de calor.
Pode-se então salientar os anos de 2005 em que arderam 1276,58ha e 2003 em que arderam
749,55ha (ver figura 3).

Figura 3. Gráfico da Distribuição Anual da Área Ardida e N.º de Ocorrências (2001 -2011).
Fonte: Autoridade Florestal Nacional (AFN) e Câmara Municipal de Guimarães, 2012.

De salientar é o facto de que a maior parte dos incêndios ocorreram nos meses estivais,
altura em que se comemoram a maior parte das festividades e onde há maior concentração de
pessoas nas proximidades de grandes áreas florestais. Em sumula, percebe-se que nem sempre
as áreas onde existe maior percentagem do número de ocorrências, corresponde à maior
percentagem de área ardida e vice-versa. Isto pode explicar-se devido ao facto de as áreas com
maior percentagem de número de ocorrências na maioria do caso corresponderem a
reacendimentos.
2.1.2. Distribuição mensal da área ardida e ocorrências
No que concerne à distribuição temporal dos incêndios no concelho de Guimarães,
verificamos que de acordo com a média de 2001-2010, que Julho e Agosto são os meses em que
ocorrem mais incêndios e onde se registou maior área ardia. Apesar de marginais, Junho e
Setembro também apresentam um elevado número de ocorrências. Salienta-se destes 4 meses
críticos o mês de Agosto, por apresentar o maior registo de ocorrências nos últimos 10 anos, com
uma média anual de 149 incêndios e com uma área ardida anual média de 148,50ha. Após, a
análise da figura 4, constata-se que, no primeiro quinquénio 2001-2005 há um aumento da área
média ardida e do número de ocorrências, em relação ao segundo quinquénio 2006-2010.
Contudo, verifica-se um desvio desta tendência nos meses de Outubro e Novembro, referente às
variáveis referidas anteriormente, devido às condições climáticas que surgiram e à ocorrência de
ignições que, se consociaram com perturbações antrópicas como a realização de queima de
sobrantes. Também no ano 2011,o mês de outubro foi o que apresentou maior número de
ocorrências, com 159 e maior área ardida, com 285,52ha. Neste ano o período crítico decorreu até
Setembro, constatando-se um elevado número de queimas de sobrantes que, relacionados a
condições meteorológicas e combustíveis, bem como, as dinâmicas próprias dos incêndios face a
temperaturas acima de 30ºC, velocidade do vento superior a 30 Km/h, humidade do ar abaixo de
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30%, humidade do combustível inferior a 6%, todos estes fatores associados favoreceram o
desenvolvimento e propagação do fogo. Por fim, prolongou-se o período crítico até ao final do mês
de outubro, de modo a evitar o aumento do número de ocorrências e área ardida, tal como se
registou no início deste mês.

Figura 4. Distribuição média mensal da área ardida e nº de ocorrências entre 2001-2005 e
2006-2010.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.

2.1.3. Distribuição semanal da área ardida e ocorrências
No que concerne à distribuição do número de ocorrências e área ardida no concelho de
Guimarães por dia de semana, verifica-se que o dia em que se registam maior número de
ocorrências é o sábado, o domingo e a segunda-feira (ver figura 5). Em 2011 existiu um maior
número de ocorrências e de área ardida à quarta-feira e quinta-feira (ver figura 5), porque as
condições meteorológicas, o combustível, a queima de sobrantes conjugadas com as atividades
agrícolas e florestais contribuíram para influenciar os valores da distribuição semanal. Julga-se
que outro fator que poderá ter contribuído para um aumento da área ardida e número de
ocorrências deveu-se ao aumento da atividade humana durante a semana, motivado pelo facto do
período crítico ter terminado no mês de Setembro em 2011.

Figura 5. Distribuição semanal da área ardida e do n.º de ocorrências em 2011 e média
2001-2010.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.
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2.2. Distribuição horária da área ardida e ocorrências
O conhecimento da distribuição das ocorrências durante o dia permite direcionar os meios
de vigilância e 1ª intervenção para as horas mais críticas. Este elemento é fundamental para a
minimização da probabilidade de um foco de incêndio se transformar num grande incêndio. Deste
modo verificamos que é a partir das 10 h da manhã que o número de ocorrências começa a
aumentar. O pico do número de ocorrências acontece entre as 14h e as 17:59h, tal deve-se em
grande parte às características meteorológicas que propiciam, durante este período, condições de
humidade e temperaturas ótimas ao início e deflagração de focos de incêndio. É de referir a
existência de um pico de área ardida entre as 14h e as 15:59h, que poderá estar relacionado com
o lançamento de foguetes. Neste período de tempo arderam 1740,87ha de floresta entre 20012010 (ver figura 6). No que respeita ao ano de 2011, o número de ocorrências surge com maior
incidência entre as 16h e as 16:59h e a área ardida aparece em dois períodos distintos, o primeiro
entre as 11h e as 11:59h e o segundo entre as 20h e as 20:59h (ver figura 6).

Figura 6. Distribuição horária da área ardida e n.º de ocorrências 2001-2010 no concelho de
Guimarães.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.

2.3. Área ardida por tipo de coberto vegetal
Relativamente à distribuição da área ardida por tipo de coberto vegetal, no período
compreendido entre 2006-2011, à exceção dos anos de 2006 e de 2009, a grande maioria da área
ardida correspondeu a mato. Estes dois anos foram excecionais, devido às condições climáticas
que se fizeram sentir e pela existência de um sub-coberto denso, normalmente infestado com
acácia, bem como vegetação arbustiva e sub-arbustiva, o que criou uma continuidade vertical e
horizontal dos combustíveis entre o solo e a copa das árvores permitindo a propagação de
eventuais focos de incêndio. Para além disso a acumulação de detritos de exploração florestal
durante várias rotações, nos eucaliptais, e a presença de povoamentos muito extensos,
compostos por múltiplas espécies inflamáveis, nomeadamente o eucalipto e pinheiro bravo,
influenciaram o perigo de propagação.
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2.4. Área ardida e número de ocorrências por classe de extensão
Quanto à área ardida e número de ocorrências por classe de extensão podemos salientar
que no período compreendido de 2006 a 2010, 9,37% do número de ocorrências correspondem a
uma área ardida entre o 1 e os 10ha, dando no total 539,62ha (35,90% da área ardida). Os
fogachos3, têm uma grande representatividade ao nível do número de ocorrências (89,26%), mas
um baixo valor de área ardida com 234,87ha (15,63% de área ardida) (ver figura 6), o que tudo
indica que tem sido efetuado um bom trabalho ao nível, não só da deteção como do combate a
incêndios, pois graças à pronta intervenção das equipas de bombeiros, tem-se conseguido evitar
que a floresta de Guimarães seja mais afetada.
2.5. Distribuição anual e mensal dos grandes incêndios (área> 100 ha)
Ao nível da distribuição anual dos grandes incêndios florestais (GIF), ou seja, os que
apresentam áreas ardidas superiores a 100ha, mais especificamente entre 100 e 500ha, sendo
que de 1996 a 2011 verificaram-se 8 GIF, onde verificamos que o ano em que se registou mais
área ardida, foi em 2005, com 304,12ha (ver figura 7 e 8).Como já foi acima referido, no período
crítico de 2005, os índices de risco de incêndio alcançaram os níveis superiores (alto e muito alto),
dadas as condições meteorológicas que se fizeram sentir em toda a Europa, com particular
incidência na Península Ibérica, tendo em conta que se registaram temperaturas muito superiores
às médias, associadas a humidades relativas inferiores aos valores normais para a época. A
prolongada permanência destas condições meteorológicas, conjugadas em algumas das áreas
com um coberto vegetal altamente inflamável e ainda uma topografia em que dominam declives
acentuados, contribuíram fortemente para os cenários vividos.

Figura 7. Áreas ardidas do Grandes Incêndios do Concelho de Guimarães.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.

Conclui-se que, em quinze anos, "apenas" se registaram um total de 8 ocorrências que se
converteram em grandes incêndios (> 100ha). Para isto, tem vindo a contribuir um aumento da
sensibilização e participação da população em relação a este fenómeno natural. As estratégias
definidas pelo Município Guimarães, Autoridade Florestal Nacional, Guarda Nacional Republicana,
Polícia de Segurança Pública e Polícia Municipal que têm tido um papel fulcral na Vigilância e no
combate aos incêndios Florestais.
Deste modo, o Verão de 2005 no concelho de Guimarães ficou marcado como um dos
piores anos ao nível da área florestal consumida pelo fogo, em que, apenas com duas ocorrências
se registou um total de área ardida de 304,12ha, sendo 140,58ha na freguesia de Souto Santa
Maria (4 de setembro pelas 7h) e a outra na freguesia de Atães, com 163,54ha (16 de agosto às
15h).

3 Incêndio cuja área total ardida é inferior a 1 ha.
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Salienta-se o facto de não se registarem grandes incêndios entre os anos de 2007 e 2010.
Já no ano de 2011 ocorreram dois incêndios com área superior a 100ha, um na freguesia de Brito
com uma área ardida de 127,00ha (27 de julho às 11h) e o outro na freguesia de Gonça com uma
área ardida de 128,00ha (5 de outubro às 20h).
Em relação à distribuição do número de grandes incêndios por classes de área, no concelho
de Guimarães, constatou-se que não ocorreu nenhum incêndio que resultasse de uma área ardida
superior a 500ha, tendo tido o maior incêndio uma área de 240,00ha em 2003, na freguesia de
Gondomar (24 de agosto pela 14h) (ver figura 8).
Verifica-se pois que em quinze anos se registaram 8 ocorrências que se converteram em
grandes incêndios (> 100ha).
2.6. Distribuição mensal e semanal dos grandes incêndios (área> 100 ha)
Relativamente à distribuição mensal dos grandes incêndios, verifica-se que os meses em
que surgiram as ocorrências com maior área ardida foram na época estival, ou seja, julho, agosto,
setembro e outubro (ver figura 9). Contudo, foi em Agosto que se registou o maior incêndio dos
últimos 10 anos, que queimou cerca de 240ha. Em relação à distribuição dos grandes incêndios
por dia da semana verifica-se que foram os dois do fim de semana, salientando-se que, esta
dinâmica começa a apresentar sinais de alteração, visto começarem a observar-se ocorrências
que degeneraram em grandes incêndios, à segunda e terça-feira (ver figura 10).

Figura 8. Distribuição anual da área ardida e n.º de ocorrências dos grandes incêndios 2001-2011
no concelho de Guimarães.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.
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Figura 9. Distribuição mensal da área ardida e n.º de ocorrências dos grandes incêndios 20012011 no concelho de Guimarães.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.

Figura 10. Distribuição semanal da área ardida e n.º de ocorrências dos grandes incêndios 20012011 no concelho de Guimarães.
Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2012.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho pretendeu-se caraterizar os incêndios florestais no concelho de
Guimarães, focando a análise sobre a sua dinâmica ao longo dos anos. Julga-se oportuno que,
nos próximos trabalhos se correlacionem o vastíssimo conjunto de dados que já existem com a
densidade populacional, o período temporal em que a população emigrante volta para as suas
terras e a alteração do período crítico.
Há uma uniformidade quanto ao risco de incêndio florestal ocorrer nas freguesias limítrofes
do concelho de Guimarães, porque este confronta com concelhos vizinhos, contribuindo também
para este, as características morfológicas do terreno e da vegetação aí existente. Neste contexto,
a paisagem do concelho de Guimarães é bastante fragmentada, também fruto de nos
encontrarmos no seio do minifúndio e altamente infraestruturada. No entanto, os sucessivos anos
de abandono das atividades fundiárias têm contribuído para a conversão dos campos agrícolas
em terrenos incultos. Deste modo, tem-se vindo a contribuir para uma continuidade vertical,
horizontal e espacial da vegetação no território, ao longo do tempo. Por fim, alerta-se que tão
importante como a prevenção dos incêndios florestais e o combate, será a curto prazo começar a
planear e gerir o território com a capacidade de ordenar as florestas com as respetivas espécies
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autóctones, associadas às suas regiões fito climática, construindo-se, desta forma um paisagem
compartimentada e vocacionada para uma floresta que vise não só a produção de madeira, mas
também a capacidade de explorar os seu recursos florestais, quer ao nível do pastoreio,
apicultura, caça, pesca e lazer, assegurando-se que esta floresta terá uma maior capacidade de
resiliência e resistência a perturbações abióticas como o fogos e às bióticas como as pragas ou
doenças. Deste modo, não se deverão privilegiar as plantações monoespecíficas de pinheiro
bravo (Pinus pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus), entre outras que, apenas visam uma
floresta de produção, com o principal objetivo de produção de madeira, descurando dos recursos
florestais, bem como da biodiversidade e da melhoria cénica da paisagem.
Constatou-se que, no quinquénio de 2001-2005, a média anual da área ardida e o número
de ocorrências são superiores aos do quinquénio 2006-2010, uma vez que diminuiu a carga
combustível com os incêndios ocorridos no primeiro quinquénio, o que leva a que nos anos
seguintes a área ardida decresça. No entanto, sabe-se que a carga combustível volta a surgir com
dimensões propícias à propagação de fogos florestais, passados cerca de 10 anos. O paradigma
dos grandes incêndios, em termos de ocorrências começa a alterar-se, com o aparecimento da
segunda e terça-feira, como dias potenciais. Este fenómeno pode ser explicado pela aproximação
do homem às suas origens (“à terra”), traduzindo-se numa maior presença deste e das suas
atividades durante mais dias nos espaços florestais, agroflorestais e agrícolas. Aproveita-se para
referir que, a ultima grande vaga de incêndios foi em 2003 e passados 10 anos, voltamos a ter
outra grande vaga de incêndios, no ano 2013.
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RESUMO
No Sul da Europa, a densidade de incêndios é muito variável, associada a factores
climáticos como precipitação, ao tipo de vegetação e a factores humanos. A
importância destes factores varia consoante o país ou região. Esta distribuição
espacial reflecte também a ocorrência de situações extremas, com número elevado
de incêndios e de grande dimensão, no período em estudo.
Palavras-chave: Sul da Europa, factores estruturais, densidade de incêndios,
eventos extremos

The occurrence of forest fires in Southern Europe.
Spatial distribution, structural factors and the influence of large fires
ABSTRACT
In Southern Europe, fire density is highly variable, associated with climatic variables
such as precipitation, with vegetation and with human factors. The importance of
these factors varies throughout countries or regions. The spatial distribution of forest
fires reflects as well the occurrence of extreme events, with large fires and a high
number of fire events, during the study period.
Keywords: Southern Europe, structural factors, fire density, extreme fire events
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INTRODUÇÃO
Os incêndios florestais são frequentes na Europa, com maior incidência nos países
mediterrâneos do Sul, onde arde mais de meio milhão de hectares de áreas florestais por ano
(Martínez et al 2009; San-Miguel e Camia 2009; San-Miguel-Ayanz et al., 2013). Apesar da
relação intrínseca entre os incêndios e as condições ambientais das regiões mediterrâneas
(Pausas 2004; Pausas et al. 2008; San-Miguel-Ayanz et al., 2012), o regime natural de fogo foi
modificado nas últimas décadas, devido ao abandono de terrenos agrícolas e consequente
acumulação de combustível, a mudanças nos usos tradicionais da terra e de produtos florestais
resultantes de mudanças demográficas e socioeconómicas, e devido à arborização de terras
agrícolas (Badia et al., 2011; Bento-Gonçalves et al., 2012; Moreira et al 2001, 2011, 2012; SanMiguel-Ayanz et al., 2012). Os incêndios são, actualmente, a principal causa da degradação do
solo na Europa Mediterrânea (Amatulli e Camia 2007) e podem ser considerados eventos
catastróficos (Pausas et al., 2008) pelos impactes negativos que acarretam; de facto, as épocas
de incêndio dramáticas de 2003 e 2005, em Portugal, e de 2007, na Grécia, por exemplo,
relembram a relevância deste fenómeno nestes países, profundamente afectados ao nível
ambiental, socioeconómico e humano (Birot 2009; Boschetti et al., 2008; San-Miguel e Camia
2009; Trigo et al., 2006). Estes acontecimentos recentes, encorajam uma investigação mais
aprofundada de todas as vertentes associadas à ocorrência de incêndios e obrigam a repensar as
estratégias de gestão do fogo nesta região (Birot 2009; Conedera et al. 2011).
Assim, neste trabalho investiga-se a ocorrência de incêndios e a sua variabilidade no Sul da
Europa, numa perspectiva de longo prazo, com o objectivo de contribuir para uma melhor
compreensão dos factores estruturais que influenciam a ocorrência de incêndios nesta região. Os
factores estruturais reflectem as condições socioeconómicas e ambientais que permanecem
estáveis ao longo de vários meses ou anos, e são particularmente relevantes para a avaliação da
susceptibilidade a incêndios para a fase de prevenção e para a gestão dos recursos disponíveis.
Mais especificamente, os objectivos deste estudo foram:
a) Investigar os padrões espaciais da ocorrência de incêndios em diversos países do Sul da
Europa;
b) Identificar os factores estruturais que influenciam a ocorrência de incêndios, associados
ao número de incêndios e à variação do seu grau de influência na área em estudo;
c) Avaliar a susceptibilidade a incêndios nos países mais afectados, através do
desenvolvimento de um modelo baseado em variáveis estruturais.

1. DADOS E METODOLOGIA
1.1. Área de estudo
Este estudo foi aplicado aos países do Sul da Europa onde a ocorrência de incêndios é
relativamente frequente, uma área de estudo vasta, que se estende desde Portugal, a Oeste, até à
Turquia, a Este, de clima de tipo mediterrâneo, embora com diferentes subtipos, e com condições
biogeográficas e socioeconómicas distintas (fig. 1). A investigação foi realizada para os países
com dados de número de incêndios compatíveis com a escala de longo prazo.
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Figura 1. Área de estudo, composta por 14 países (PT, Portugal; ES, Espanha; FR, França; ISSO,
Itália; HR, Croácia; BH, Bósnia e Herzegovina; SRB, Sérvia; MN, Montenegro; AL, Albânia; MK,
antiga República Jugoslava da Macedónia FYROM; BG, Bulgária; GR, Grécia; TR, Turquia; CY,
Chipre) e as regiões biogeográficas representadas (ALP, Alpina; ANA, Anatólia; ATL, Atlântica;
BLK, Mar Negro; CON, Continental; MED, Mediterrânea). Retirado de Oliveira et al., 2013.
1.2. Dados
Os dados do número de incêndios foram obtidos da base de dados europeia, (European
Fire Database - EFD), pertencente ao European Forest Fire Information System (EFFIS, SanMiguel-Ayanz et al. 2012). Esta base de dados resulta da colaboração entre diversos países
europeus e foi criada para apoiar os serviços nacionais na gestão do fogo, para além de
disponibilizar dados harmonizados e actualizados sobre os incêndios florestais, aos serviços da
Comissão Europeia e ao Parlamento (Camia et al., 2010). Actualmente, a base de dados conta
com a participação de mais de 20 países, os quais disponibilizam dados sobre a localização dos
incêndios, a data e hora de início e de extinção, o tipo de cobertura do solo afectada e a possível
causa do incêndio, entre outros parâmetros. A variável dependente de número de incêndios foi
analisada em relação à superfície, representando a densidade de incêndios (nº incêndios/km2).
Para obter a densidade, e tendo em conta a dificuldade em obter a localização exacta de cada
incêndio, foram aplicados métodos de interpolação aos dados obtidos por NUTS III4. Utilizaram-se
os dados de número de incêndios de 1996 a 2010, ou a maior série de dados disponível para os
países com um período menos alargado de registo. A densidade de fogos corresponde à média do
número de incêndios no período em estudo para cada país.
As variáveis independentes, representativas de parâmetros físicos ou humanos, foram
obtidas de diversas fontes (Quadro 1), segundo dois critérios principais: a disponibilidade ao nível
Europeu e a compatibilidade com a escala temporal de longo prazo, que exige um número mínimo
de anos para calcular condições médias no período de tempo considerado, ou a utilização de
indicadores que representem variáveis estáticas (Conedera et al., 2011; Jappiot et al., 2009).
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, algumas das variáveis foram alteradas, o que
sucedeu sempre que versões mais actualizadas ou dados mais representativos foram
disponibilizados, de acordo com os dois critérios de selecção mencionados anteriormente.

4 Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos. As NUTS III correspondem, na maioria dos países europeus,
a províncias ou regiões; em Portugal correspondem a grupos de concelhos.
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Quadro 1. Tipo de variáveis independentes recolhidas para este estudo, a resolução/escala, a
fonte e referências.
Tipo de variáveis

Resolução/
Escala
1 km
1 km
100 m
1 km

Nome das variáveis

Topográficas

Altitude
Inclinação de vertentes
Rugosidade
Orientação solar

Uso do solo

Proporção de áreas florestais
Proporção de áreas arbustivas
Proporção de áreas herbáceas
Proporção de outras áreas naturais
Proporção áreas agrícolas e
naturais
Proporção áreas agrícolas
Proporção interface urbano-rural

Humidade Relativa

Corine Land Cover 2000
(EEA-ETC/TE, JRC, 2002)

1 km
(30 arc s)

WorldClim (normals 1961-1990)
(Hijmans et al., 2005)

18.5 km (10’)

Climate Research Unit (CRU) and
Tyndall Centre (normals 1961-1990)
(New et al., 2002)

5 km

JRC, Soil Moisture Archive (2010)

Humidade do solo (anomalia
média, no Verão)

Infraestruturas

Densidade de auto-estradas
Densidade de estradas principais
Densidade de estradas locais

1/100.000

Densidade de linhas eléctricas

Demográficas

DEM Europe
(Jarvis et al., 2008;
Reuter et al., 2007)

100 m

Média da temperatura máxima
Precipitação acumulada de Verão
Precipitação acumulada for a do
Verão
Climáticas

Fonte e referências

Vector

Densidade populacional
Proporção de area de densidade
urbana intermédia

Tele Atlas (2007) (level 00)
Tele Atlas (2007) (levels 01 to 03)
Tele Atlas (2007) (levels 04 to 06)
Platts, McGraw-Hill Research and
Analytics, USA (2006)

100 m

Gallego (2010)

1:3 million

EUROSTAT, GISCO (2001)

Taxa de desemprego média

NUTS3

Densidade de gado (pecuária)

NUTS3

Socioeconómicas

EUROSTAT Regional Statistics (2010,
annual data)
Farm Structure Survey, EUROSTAT
(2000)

1.3. Metodologia
Todas as variáveis, dependentes e independentes, foram transformadas para uma escala
contínua e uma resolução de 10 km2. A investigação dos padrões de ocorrência de incêndios foi
realizada através da aplicação da Geographically Weighted Regression (GWR, Fotheringham et
al., 2002), um método de análise espacial que calcula o valor de regressão para cada uma das
observações (ou unidade de área), capturando as características espaciais das variáveis no
modelo. Este método tem a capacidade de revelar as potenciais variações no nível de importância
das variáveis na área de estudo, e as diferenças e semelhanças entre países e regiões. A GWR
foi aplicada a duas regiões distintas na Europa do Sul, definidas através de uma análise
exploratória da evolução do número de incêndios e das condições biogeográficas: Sudoeste e
Sudeste da Europa (fig. 1). O Sudoeste da Europa é composto por Portugal, Espanha, França e
Itália, e o Sudeste da Europa pela Eslovénia, Croácia, Bulgária, Grécia, Turquia e Chipre. Os
restantes países da região Balcânica não possuem, até agora, dados que correspondam aos
critérios definidos para a obtenção de variáveis, tendo sido, por isso, excluídos da análise.
Para a modelação da probabilidade de ocorrência de incêndios, foram aplicados dois
métodos diferentes: regressão linear múltipla, amplamente aplicada em estudos sobre incêndios
florestais (Keeley et al., 2005; Syphard et al., 2007; Sebastian-Lopez et al.,2008) e Random
Forest, uma alternativa não-paramétrica recente, baseada em árvores de classificação e
regressão (Breiman 2001; Cutler et al. 2007; Prasad et al., 2006). A capacidade preditiva e a
importância das variáveis seleccionadas, estimada por ferramentas específicas de cada método,
foram comparadas, com o intuito de verificar a aplicabilidade do método Random Forest na
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modelação da susceptibilidade a incêndios. O modelo foi desenvolvido para os 5 países da Europa
Ocidental mais afectados por incêndios (Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia).

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.1. Padrões espaciais da ocorrência de incêndios e factores estruturais
A distribuição do número de incêndios no Sul da Europa é extremamente heterogénea (fig.
2). O Sudoeste da Europa é a região com a média mais elevada de densidade de incêndios, que
se concentram sobretudo no noroeste da Península Ibérica. A variabilidade é também evidente
dentro de um país, verificando-se variações locais e regionais da densidade de fogos, como se
verifica, por exemplo, para a Itália, onde as regiões do Sul são mais afectadas por incêndios (fig.
3).

Figura 2. Média da densidade de incêndios (1996-2010) na área de estudo.

Figura 3. Média da densidade de incêndios (2000-2007) em dois países da área de estudo:
Portugal e Itália. Os valores foram obtidos para cada país individualmente, para mostrar as
diferenças dentro do território de cada um. As escalas de densidade são, por isso, diferentes entre
os dois países, o que revela também diferenças na escala da densidade de incêndios entre
ambos.
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A análise da influência das variáveis revelou padrões distintos em cada região. A variável
mais significativa, obtida a partir dos valores de T para cada unidade de área e calculados pela
GWR, varia consoante o local. Em ambas as regiões, a precipitação fora do Verão, a densidade
de gado caprino e a proporção de matos arbustivos surgem como a variável mais significativa em
áreas específicas. No Noroeste da Europa (fig. 4), a precipitação fora do Verão e a densidade de
gado caprino têm ambas uma influência positiva (aumenta a densidade de incêndios quando
aumentam os valores destas variáveis). Estes resultados indicam que a precipitação fora da
estação de Verão contribui para o crescimento da vegetação e para o aumento da carga de
combustível, que estará depois disponível para arder na estação seca (Pausas, 2004; Moreno et
al., 2011). A associação entre incêndios e a precipitação foi verificada também por outros autores
(Bravo et al., 2010; Carvalho et al., 2010; Drever et al., 2008; Nunes et al., 2013).
A importância da densidade de gado caprino sugere a relevância das actividades agrícolas
na ocorrência de incêndios nesta região, provavelmente relacionadas com a queima de vegetação
para manutenção ou criação de pastagens, conforme foi também indicado por diversos autores
(Carmo et al., 2011; Koutsias et al., 2010; Martinez et al., 2009).
A influência dos matos arbustivos na densidade de incêndios está associada ao tipo de
vegetação disponível nesta cobertura do solo, cuja estrutura e grau de inflamabilidade conferem
maior propensão para arder do que outros tipos de cobertura do solo, incluindo florestas (Carmo et
al., 2011; Mermoz et al., 2005).
A densidade populacional é outro factor significativo para o aumento da densidade de
incêndios em áreas específicas, sugerindo a importância da existência de agentes de ignição
(pessoas) para o número de fogos no Sul da Europa, onde mais de 90% dos incêndios são de
origem humana (Leone et al., 2009).

Figura 4. Distribuição da variável mais significativa para a densidade de incêndios no Sudoeste da
Europa. Retirado de Oliveira, 2013
Apesar da variável dependente reflectir condições médias ao longo do período em estudo,
verifica-se que, tanto a distribuição espacial, como a análise estrutural dos incêndios florestais no
Sul da Europa reflectem, em parte, a ocorrência de situações extremas ao nível da densidade e
dimensão de incêndios, ao longo do período em estudo. A elevada densidade de incêndios
concentrada em áreas específicas, como no Noroeste da Península Ibérica e no Sudoeste da
Grécia, resultou também de condições meteorológicas excepcionais, , com temperaturas muito
elevadas que favoreceram a ocorrência de incêndios, como foi o caso de Portugal, em 2003 e da
Grécia, em 2007 (Boschetti et al., 2008; Trigo et al., 2006).
2.2. Modelação da susceptibilidade a incêndios nos países mais afectados
O método Random Forest forneceu resultados mais sólidos na avaliação da susceptibilidade
a incêndios, em relação à regressão linear múltipla. A potencial existência de relações não
lineares entre as diversas variáveis, não capturadas pela regressão múltipla, é uma das possíveis
razões para a diferença nos resultados dos métodos. Apesar disso, os modelos seleccionaram
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variáveis comuns, demonstrando a sua importância para a ocorrência de incêndios,
independentemente do método aplicado. A precipitação, densidade de gado, densidade de
estradas e taxa de desemprego são variáveis importantes para ambos os modelos. A precipitação
fora do Verão tem uma associação positiva com a densidade de incêndios, sugerindo, uma vez
mais, o seu potencial efeito no crescimento de vegetação e acumulação de combustível antes da
estação seca, enquanto que a precipitação no Verão tem uma associação negativa com os
incêndios e a sua ocorrência na estação mais seca diminui a densidade de fogos (Drever et al.,
2008).
Os resultados sugerem que as actividades agrícolas, reflectidas na associação positiva dos
incêndios com a densidade de gado, contribuem para o aumento da densidade de fogos nestes
países, o que se verificou também com a aplicação do método GWR, mencionado anteriormente.
A densidade de estradas, particularmente as estradas locais, reflecte o nível de acessibilidade às
áreas de ocorrência de incêndios, um factor de grande importância no contexto Europeu, onde a
maioria dos incêndios são causados por pessoas. De facto, outros autores sugeriram esta
associação entre estradas e incêndios em diversos locais, como na região central de Espanha
(Romero-Calcerrada et al., 2008), no sul da Califórnia (Syphard et al., 2008) e em Portugal (Catry
et al., 2009).
A relação da densidade de incêndios com a taxa de desemprego tem sido apontada noutros
estudos, embora a justificação para esta associação seja difícil (Martínez et al., 2009; Oliveira et
al., 2012; Sebastián-López et al., 2008) Neste caso, o modelo não-paramétrico de Random Forest
identificou esta variável com maior importância do que o modelo de regressão linear múltipla, o
que sugere a existência de uma relação não linear entre a densidade de fogos e a taxa de
desemprego. Por um lado, o desemprego pode ser um indicador de depressão económica em
determinadas áreas, o que está associado ao abandono da terra em áreas rurais; por outro lado,
pode ser um indicador de potenciais conflitos sociais e ser uma motivação para ignições
deliberadas (Ferreira de Almeida e Vilaça e Moura, 1992; Leone, 1999; Velez, 2000).
Os mapas de susceptibilidade a incêndios produzidos pelos modelos mostram uma grande
variabilidade na sua distribuição espacial (fig. 5); as áreas mais susceptíveis a incêndios são o
noroeste da Península Ibérica e o sul de Itália, enquanto que as áreas menos susceptíveis são o
norte de França e o norte da Grécia, para ambos os modelos, embora o mapa derivado de
Random Forest mostre uma menor dispersão espacial dos valores mais elevados, que
correspondem com maior precisão à distribuição dos valores observados, indicando um melhor
desempenho deste método.
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Figura 5. Mapas de susceptibilidade a incêndios resultantes do modelo de regressão múltipla (em
cima) e Random Forest (em baixo). Adaptado de Oliveira et al., 2012

3. CONCLUSÃO
A distribuição espacial da densidade de incêndios é extremamente irregular no sul da
Europa. As áreas mais susceptíveis à ocorrência de incêndios são o noroeste da Península
Ibérica, o sul de França, o sul de Itália (incluindo as principais ilhas) e a região centro-sul da
Grécia. Nestas áreas devem ser implementadas medidas de prevenção de forma atempada,
focadas nos principais factores que explicam a sua propensão à maior densidade de incêndios e
permitindo, assim, uma gestão mais eficiente dos recursos. Variáveis climáticas, como a
precipitação antes do Verão, as actividades agrícolas, a densidade de estradas e factores
socioeconómicos como o desemprego, são factores estruturais que influenciam grandemente a
ocorrência de incêndios nesta região da Europa, a diferentes níveis consoante o local. O
conhecimento aprofundado dos factores estruturais que determinam a distribuição dos incêndios
no sul da Europa, pode contribuir também para promover a cooperação internacional, através da
partilha de soluções para problemas comuns entre os vários países.
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RESUMO
Um incêndio florestal, seguido de episódios de precipitação, pode provocar uma
inundação na cidade de Mirandela. A sua simulação possibilitará a prevenção de
situações desagradáveis, designadamente através da implementação de algumas
medidas mitigadoras no que respeita à erosão e reabilitação de solos após incêndios,
bem como à redução das vulnerabilidades e das áreas inundáveis.
Palavras-chave: Simulação. Incêndio florestal. Inundação. Mirandela.

SIMULATION OF A FOREST FIRE, FOLLOWED BY INTENSE PRECIPITATION
WITH CONSEQUENT FLOOD
ABSTRACT
A forest fire, followed by precipitation episodes may cause a flood in the city of
Mirandela. Its simulation shall allow the prevention against unpleasant situations,
namely through the implementation of some mitigating measures regarding erosion
and rehabilitation of soils after the occurrence of fires, as well as regarding the
reduction of vulnerabilities and flood prone areas.
Keywords: Simulation. Forest fire. Flood. Mirandela.
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INTRODUÇÃO
Sabendo-se que a ocorrência de inundações na cidade de Mirandela é um fator
condicionante para a vida dos cidadãos que aí residem, trabalham ou se deslocam para a visitar,
pensou-se ser importante a simulação de uma inundação cuja causa principal se relacionasse com
a ocorrência de um incêndio florestal e posterior acumulação de material sólido nas pontes que
existem nesta Cidade e que permitem a travessia do rio Tua.
A simulação que se apresenta compreende a ocorrência de um incêndio florestal, seguido,
dois dias depois, de precipitação, forte e concentrada, que originou uma inundação na cidade,
sendo identificados e caracterizados os possíveis estragos que, nestas circunstâncias, seriam
provocados.
Ao simular-se a extensão da inundação, ficam a conhecer-se as possíveis consequências
desta, o que pode ajudar a prevenir muitas das situações desagradáveis que ocorreriam nessas
circunstâncias, propondo-se, na parte final, a implementação de algumas medidas mitigadoras no
que respeita à erosão e reabilitação de solos após incêndios, bem como à redução das
vulnerabilidades das áreas inundáveis.
As animações tridimensionais que se elaboraram compreenderam a utilização da extensão
3D Analyst do software de Sistemas de Informação Geográfica ArcGIS, versão 10.1, licenciado
para a Universidade de Coimbra que, gentilmente, o disponibiliza aos seus alunos. O ambiente de
visualização disponível, através da extensão 3D Analyst, que foi utilizado denomina-se ArcScene.
Este visualizador é específico para analisar e animar dados em ambiente 3D, tendo-se utilizado
informação vetorial e raster em 2D.
O concelho de Mirandela localiza-se no Norte de Portugal, NUTIII – Alto Trás-os-Montes e a
cidade, com o mesmo nome, situa-se, sensivelmente, no ponto central do Concelho (fig. 1). A
cidade de Mirandela localiza-se numa área deprimida, onde se encontra instalado o rio Tua que
separa a cidade, com uma distância entre margens de cerca de 220 metros.

Figura 1. Portugal, dividido em NUTIII (divisão estatística). Destaque para o concelho e a cidade
de Mirandela.
Fonte: National Geographic, Bing Maps, 2013.
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A área escolhida para se efetuar a simulação do incêndio florestal localiza-se a montante da
cidade de Mirandela, na margem esquerda do rio Tua, no local denominado: Quinta do Canal (fig.
2 e 3).

Quinta do Canal.
Área de simulação
de incêndio florestal

Ponte Eng. Machado Vaz

Ponte Velha. Área de
acumulação de
material sólido.

Ponte Europa

Figura 2. Cidade de Mirandela.
Fonte: Ortofotomapas, DGT, 2009.
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Quinta do Canal.
Área de simulação
de incêndio florestal

Figura 3. Cidade de Mirandela (animação 3D).
Fonte: Carta Militar de Portugal, 1/25000, folhas 76 e 77, IGeoE, 1995.

A simulação que se propõe efetuar compreende a ocorrência de um incêndio florestal numa
vertente, que tem 215 metros de altitude, na base e 280 metros de altitude, no topo, havendo um
desnível de cerca de 75 metros (fig. 4).

Figura 4. Mapa hipsométrico e perfil topográfico.
Fonte: Carta Militar de Portugal, Curvas de nível (equidistância de 10 metros), 1/25000, folhas 76 e 77, IGeoE, 1995.

Nesta vertente, os declives chegam a atingir valores superiores a 26%, sobretudo a meio da
vertente e, saliente-se, junto a casas que se encontram habitadas. A vertente encontra-se,
maioritariamente, exposta a sudoeste, sendo constituída por xisto e o solo é ocupado, sobretudo,
por floresta aberta e vegetação arbustiva e herbácea (fig.s 5, 6, 7 e 8).
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Figuras 5 e 6. Mapas de declive e de exposição de vertentes.
Fonte: Carta Militar de Portugal, 1/25000, folhas 76 e 77, IGeoE, 1995.

Figuras 7 e 8. Mapas com a geologia e ocupação do solo.
Fonte: Carta Militar de Portugal, 1/25000, folhas 76 e 77, IGeoE, 1995.

1. SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO FLORESTAL
Entende-se por simulação, a criação virtual de uma situação que pode acontecer no mundo
real e por animação compreende-se a visualização dessa mesma situação.
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Ora, sabendo-se que a ocorrência de cheias no rio Tua provoca situações de inundação na
cidade de Mirandela, que perturbam o decorrer “normal” do dia-a-dia, pensou-se em simular a
ocorrência de um incêndio florestal, a que se seguisse uma precipitação intensa, que fosse a
principal causa da origem de uma inundação, cujos acontecimentos se revestem de uma
sequência própria (fig. 9).

Figura 9. Sequência temporal da situação simulada.
Assim, simulando um incêndio florestal na Quinta do Canal, com início pelas 14h30m, do dia
3 de Agosto, junto à rua Joaquim Teófilo Braga e que se desenvolveu para Norte, durante 10
horas, consumiu cerca de 7 hectares de mato e floresta (fig. 10) e foi combatido por 27
operacionais, apoiados com 6 viaturas, observamos que, após a extinção, passou a existir grande
quantidade de material sólido, não só mineral, mas também orgânico, constituído pelos sobrantes
do incêndio que não foram totalmente incinerados, que se encontra disponível para ser arrastado
para a base da vertente e alcançar o rio Tua.

Figura 10. Simulação da área afetada pelo incêndio florestal.
Fonte: Carta Militar de Portugal, 1/25000, folhas 76 e 77, IGeoE, 1995.
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2. SIMULAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO INTENSA E CONCENTRADA
Simula-se, agora, um episódio de precipitação forte e concentrada, que ocorreu dois dias
após o incêndio florestal, tendo afetado a totalidade da área queimada. Na estação meteorológica
de Mirandela, onde a precipitação até parece não ter sido tão intensa, segundo relatos dos
residentes, registaram-se, entre as 10 horas e as 11 horas do dia 5 de agosto, 5 mm de
precipitação, o que equivale a 3,2 l/m2. Tendo em conta que a área queimada foi de 7 hectares, só
na área do incêndio caíram cerca de 0,3 m3 de água. Esta enorme disponibilidade de água
possibilitou a mobilização de grande parte das cinzas e dos elementos minerais da parte
superficial do solo bem como o arrastamento dos restos vegetais deixados pelo incêndio, a maior
parte dos quais acabou por chegar ao rio Tua.

3. INUNDAÇÃO NA CIDADE DE MIRANDELA
Ora, neste local, as águas do rio Tua, provenientes de toda a sua bacia hidrográfica situada
a montante, rapidamente aumentaram de volume, o que facilitou o transporte de todos os
materiais provenientes da área queimada para jusante, em direção da cidade de Mirandela, mais
concretamente, em direção às pontes (fig 2). As três pontes, estando posicionadas na
perpendicular face à corrente do Rio e, logicamente, ao movimento do material sólido, servem de
obstáculo à passagem do mesmo, começando a acumular-se a jusante dos arcos das três pontes.
Deste modo, começa a forma-se uma barragem natural (fig. 11) que ao impossibilitar a passagem
da água, vai originar a subida do caudal do rio Tua.

Figura 11. Barragem natural (troncos arrastados pelo rio Tua).
Autora: Maria Gouveia, 2002.

Durante a subida de caudal do rio, a água começa a inundar os terrenos adjacentes às suas
margens (fig. 12), provocando estragos não só diretos, como, por exemplo, o corte de estradas
(fig. 13), a degradação do Parque Dr. José Gama (fig. 14), a submersão de viaturas no Largo do
Cardal e o alagamento de caves e garagens, mas também indiretos, como sejam a perda de
qualidade de vida dos seus habitantes e problemas de saúde pública.
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Parque Dr.
José Gama

Largo do Cardal

Figura 12. Simulação de aumento de caudal do rio Tua e inundação das margens.
Fonte: Carta Militar de Portugal, 1/25000, folhas 76 e 77, IGeoE, 1995.

Figura 13. Efeitos diretos: corte de estradas.
Autora: Maria Gouveia, 2013.
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Figura 14. Efeitos diretos: degradação do Parque Dr. José Gama.
Autora: Maria Gouveia, 2002.

4. RECOMENDAÇÕES
A ocorrência do suposto incêndio florestal, permitiu que a camada superior do solo da
vertente da Quinta do Canal ficasse desprovida de vegetação, logo, desprotegida e sujeita a uma
maior ação dos agentes erosivos e, segundo Luciano Lourenço, (2004, p. 14) a evolução das
vertentes após a ocorrência de um incêndio florestal, compreende a constituição de formas de
relevo ocas e salientes, consoante se devam a processos de erosão (escavamento, arrancar dos
materiais) ou de acumulação (deposição de detritos anteriormente arrancados). De acordo com o
mesmo autor, entre as formas ocas podem encontrar-se ravinas e as formas de deposição
originam-se na base das vertentes (cones de dejeção) e junto às barragens construídas pelo
Homem (fig. 11).
Uma vez que se supôs que, após o incêndio florestal, ocorreu um episódio de precipitação
forte e concentrada, verificou-se uma intensa desagregação de partículas do material que se
encontra à superfície do solo, ficando este disponível para ser arrastado, através de escoamento
superficial, em direção ao rio Tua.
Como foi suposta, a disponibilidade de material sólido solto na vertente da Quinta do Canal,
provocar-se-á uma situação de inundação na cidade de Mirandela. No entanto, existem medidas
que se poderão implementar de modo a que esse material fique retido na vertente, sendo, deste
modo, minimizadas a erosão do solo e a escorrência superficial e, neste caso, não será provocada
uma inundação.
Segundo C. Coelho et al (2010, p. 4) as medidas mitigadoras poderão ser implementadas
em vertentes, canais ou em caminhos e segundo os autores António Vieira, António BentoGonçalves, Luciano Lourenço e Adélia Nunes (2012, p. 802) existem medidas de intervenção,
após ter ocorrido o fogo, que são implementadas ao longo de um ano, ou seja, procedimentos de
“estabilização de emergência”; medidas implementadas ao longo de três anos, ou seja,
procedimentos de “reabilitação”; e medidas implementadas a longo prazo, ou seja, procedimentos
de “recuperação”.
Tendo em conta a explicação dada pelos referidos autores, em relação ao funcionamento e
à eficácia de cada uma das medidas mitigadoras, sugere-se que sejam implementadas medidas
de intervenção imediatas, implementadas imediatamente após o incêndio, na vertente, exposta a
sudeste, da Quinta do Canal, designadamente as seguintes medidas de estabilização de
emergência:
Aplicação de resíduos vegetais (palha, caruma) em simultâneo com a sementeira, que
permitem o aumento da cobertura vegetal, a infiltração de água e a diminuição do escoamento
superficial;
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Colocação de barreiras de troncos (colocadas ao longo das curvas de nível) que
possibilitam a retenção de sedimentos e proporcionam a infiltração e a deposição de materiais
mais grosseiros;
Colocação de barreiras de sacos de areia/solo/cascalho/matéria vegetal que possibilitam a
retenção de sedimentos e do aumento da infiltração e também regularizam o perfil da vertente;
Colocação de barreiras de pedra (colocadas durante o período seco) que permitem a
estabilização das margens, a redução do fluxo de água e a retenção de materiais grosseiros.

CONCLUSÃO
A ocorrência de um incêndio florestal altera as condições superficiais do solo, tornando-o
mais vulnerável à ação dos agentes erosivos e, quando este fenómeno é seguido de um forte e
concentrado episódio de precipitação, há condições para a desagregação de material sólido que
fica disponível para ser arrastado e ser movimentado através dos cursos de água.
Conhecendo-se, desde já, as condições favoráveis que existem para a ocorrência de
inundações na cidade de Mirandela, bem como algumas consequências nefastas que este
fenómeno provoca, tornou-se importante efetuar animações 3D e uma simulação de um incêndio
florestal seguido de episódio de precipitação que aí provocam uma inundação, pois, deste modo,
poderão prevenir-se situações desagradáveis, propondo-se, antecipadamente, a implementação
de algumas medidas mitigadoras no que respeita à recuperação de solos após incêndios.
A implementação das medidas que se propõem poderá apoiar a redução dos impactes
negativos que poderão surgir na cidade de Mirandela, podendo, concluir-se que uma eficaz
medida mitigadora para a prevenção de inundações é a conservação do solo.
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RESUMO
O projecto PREFER pretende disponibilizar produtos derivados de detecção remota
para utilização na prevenção de incêndios, na preparação para situações de
emergência e na recuperação pós-incêndios na Europa mediterrânea, promovendo a
participação dos diversos utilizadores destes produtos no desenvolvimento do
projecto.
Palavras-chave: PREFER, imagens de satélite, prevenção de incêndios,
recuperação pós-incêndios, utilizadores.

THE USE OF SATELLITE DATA FOR FIRE PREVENTION AND POST-FIRE
RECOVERY. THE EXAMPLE OF PREFER IN MEDITERRANEAN EUROPE
ABSTRACT
The project PREFER offers remote sensing products for use in fire prevention,
emergency preparedness and post-fire recovery in Mediterranean Europe. The
participation of the several end-users of these products is an essential requirement for
the development of the project.
Keywords: PREFER, satellite imagery, fire prevention, post-fire recovery, end-users
5 PREFER: “Space-based Information Support for Prevention and Recovery of Forest Fires Emergency in the
MediteRranean Area”
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INTRODUÇÃO
A região mediterrânea é a mais fortemente afectada por incêndios florestais na Europa
(Martínez et al. 2009; San-Miguel-Ayanz et al. 2013). Os incêndios afectam negativamente a
economia local (Mavsar et al. 2012), o funcionamento dos ecossistemas (Bowman et al. 2009;
Dwyer et al. 2000, Pechony and Shindell 2010), a erosão do solo (González-Pérez et al. 2004) e a
emissão de poluentes atmosféricos (Carvalho et al. 2011; Pechony and Shindell 2010), entre os
quais gases com efeito de estufa. Na Europa Mediterrânica, os incêndios são considerados um
desastre natural (Pausas et al. 2008), apesar da relação intrínseca existente entre o fogo e as
condições mediterrânicas, pelos impactes negativos visíveis também ao nível da perda de vidas
humanas, como sucedeu em 2003 e, mais recentemente, na época de incêndios de 2013.
A ocorrência frequente de incêndios e a magnitude dos seus impactes nesta região, apontam para
a necessidade de melhorar o suporte técnico e de acesso à informação, condições essenciais
para lidar mais eficazmente com situações de emergência e diminuir a susceptibilidade a
incêndios. A disponibilização de informação detalhada e actualizada, baseada em dados
comparáveis e, por conseguinte, harmonizados a larga escala, assume um papel cada vez mais
relevante, quer em termos de prevenção e gestão dos incêndios, quer como forma de mitigar os
seus impactes negativos na Europa Mediterrânea.
O projecto PREFER foi desenvolvido para responder a estas necessidades, disponibilizando
informação e produtos derivados de imagens de satélite e de tecnologias avançadas, actualizados
de forma sistemática. Estes produtos serão utilizados em diversas fases da gestão de incêndios,
nomeadamente na prevenção e na preparação atempada para situações de emergência, assim
como na fase de reabilitação e recuperação pós-incêndios. O desenvolvimento do projecto baseiase no estabelecimento de parcerias entre entidades com responsabilidades e aptidões diversas, e
pressupões a participação dos diversos utilizadores dos países mais afectados do sul da Europa,
com responsabilidades nas diversas fases do processo: prevenção, combate e recuperação das
áreas queimadas, os quais terão igualmente acesso aos produtos e serviços desenvolvidos ao
longo do projecto, que tem a duração de 3 anos.

1. CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO PREFER
1.1. Objectivos do projecto
O projecto pretende estabelecer um serviço regional de processamento e distribuição de
informação para utilizadores, no âmbito da prevenção de incêndios e actividades pós-fogo, o qual
será desenvolvido e gerido por um grupo constituído por utilizadores principais, institutos de
investigação e empresas.
Os objectivos específicos do projecto são:
1) Disponibilizar produtos de informação a diversas escalas e de forma atempada, baseados
na exploração dos sensores espaciais disponíveis no período de desenvolvimento do
projecto;
2) Criar um portfólio de produtos de observação terrestre (EO, Earth Observation),
actualizados de forma sistemática, para serem utilizados na fase de prevenção (préemergência) e após os incêndios, facilitando a análise dos efeitos dos incêndios na
estabilidade das vertentes e na recuperação da vegetação após incêndios;
3) Preparar a investigação e utilização potencial de novos sensores espaciais disponíveis
até 2020 (ex. Sentinels), tendo em consideração a possibilidade de aplicação destas
tecnologias à prevenção de incêndios e à recuperação de áreas ardidas;
4) Contribuir para a definição dos requisitos de utilizador para as novas missões de EO
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1.2. Área de estudo
Os produtos e serviços desenvolvidos no âmbito do projecto são aplicados aos países da
Europa Mediterrânea, mais afectados pelos incêndios florestais, nomeadamente Portugal,
Espanha, França, Itália e Grécia, que representam também a maior área florestada da Europa,
que varia entre 38% em Portugal e 29% em França (World Bank, 2011). Estes países são
caracterizados por um clima de tipo mediterrânico, com períodos intercalados de precipitação, que
promove o crescimento da vegetação, com períodos de tempo quente e seco (p.ex. Pausas 2004).
O tipo de povoamento humano nestas áreas, caracterizado pela coexistência de aglomerados
urbanos, infra-estruturas e áreas com vegetação (florestas, matos e áreas agrícolas, por exemplo),
favorece igualmente a elevada frequência de incêndios, com a ocorrência simultânea de áreas de
vegetação (combustível) e agentes de ignição (pessoas) (Lampin-Maillet et al., 2011). Para além
disso, verificaram-se nas últimas décadas alterações no uso do solo, como a transformação de
áreas agrícolas em zonas de mato e floresta devido ao abandono das áreas rurais, assim como
uma diminuição do controlo sobre as práticas tradicionais que implicam a utilização do fogo (Badia
et al. 2011; Bento-Gonçalves et al. 2012; Moreira et al. 2001, 2011). Por estas razões, a área de
estudo tem elevada susceptibilidade a incêndios florestais, que podem afectar negativamente
diversos sectores da sociedade e ecossistemas.

Figura 1. Área de estudo do projecto PREFER, a cinzento. As áreas a vermelho
representam os locais de demonstração dos produtos resultantes do projecto: região do Minho
(Portugal); regiões de Málaga ou Huelva (Espanha); Córsega (França); Sardenha (Itália) e região
do Peloponeso (Grécia)
1.3. Participantes
O projecto PREFER é desenvolvido por um consórcio de 8 instituições, oriundas dos 5
países em estudo (Quadro 1). As diferentes equipas do projecto possuem competências diversas
que se complementam entre si, entre as quais centros de investigação universitários, como é o
caso da Universidade de Coimbra, e empresas de investigação e desenvolvimento tecnológico,
como a GMV Aerospace and Defence SA.
Quadro 1. Instituições participantes no projecto e países de origem
Nome da Instituição

Acrónimo

País

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
INTELLIGENCE FOR ENVIRONMENT & SECURITY
GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA
UNIPERSONAL
SATWAYS
CENTER FOR SECURITY STUDIES

DIAEE
GCS
IESC

Itália
Itália
Itália

GMV

Espanha

SATW
KEMEA

Grécia
Grécia

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
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França

UCO
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Para além das entidades acima referidas, o projecto conta também com a participação dos
utilizadores finais dos produtos e serviços desenvolvidos pelo projecto, entre os quais: Ministro do
Ambiente da Andaluzia (Espanha), Autoridade Nacional de Protecção Civil (Portugal), Corpo
Florestal e de Vigilância Ambiental (Itália). Estes utilizadores terão os seguintes contributos:
- Apoio na definição detalhada da área de validação dos produtos e do plano de validação;
- Definição dos requisitos de utilizadores dos produtos EO;
- Descrição e disponibilização de dados in situ para as actividades de validação;
- Avaliação crítica dos produtos de demonstração;
- Participação activa nas sessões de formação e workshops organizadas no âmbito do
projecto.
1.4. Principais actividades do projecto
As actividades do projecto PREFER são orientadas em torno de 4 tópicos principais, os
quais pressupõem a análise sistemática de informação detalhada e actualizada, e a produção de
mapas e outros produtos de forma atempada para actuação em situações de pré-emergência e
apoio à gestão de áreas afectadas:
- Mapas de combustíveis, tendo em consideração as suas características físicas, como
densidade, estrutura e potencial de combustão.
- Mapa de áreas ardidas, que visa o aumento dos limites das áreas mapeadas e da
resolução espacial, contribuindo para a melhoria do processo automático de
mapeamento.
- Análise dos efeitos dos incêndios na estabilidade de vertentes, relacionados com o
potencial erosivo da precipitação em áreas queimadas.
- Análise de recuperação de vegetação, para avaliar o incremento de biomassa
(combustível) após os incêndios e as alterações no nível de risco de incêndio que daí
poderão resultar; para reduzir a instabilidade de vertentes, associada a um crescimento
de vegetação em áreas susceptíveis a erosão.
As actividades do projecto estão organizadas em 12 grupos de tarefas (WP, Working
Packages), conforme se mostra no Quadro 2.
Os produtos e serviços desenvolvidos no âmbito do projecto estão organizados de acordo
com os serviços da fase de gestão de incêndios a que se referem:
1. Informação de apoio à fase de preparação e prevenção
Mapa de combustíveis, sazonal
Mapa de Possibilidade de Ocorrência de Incêndio6, diário e sazonal
Exposição sazonal (vulnerabilidade e valor económico)
Mapa de risco, sazonal
Mapas de fogo controlado
2. Informação de apoio à fase de recuperação e reconstrução
Mapa de recuperação de vegetação após incêndios
Detecção sistemática de áreas ardidas e mapeamento com dados ópticos de alta
resolução
Mapeamento de áreas ardidas a partir de dados multiespectrais de alta resolução
Mapeamento de áreas ardidas a partir de dados SAR de média e alta resolução
Mapa de aerossóis de queima de biomassa
Mapa 3D de avaliação de danos dos incêndios
Mapa de severidade e danos associados

6 Estes mapas correspondem, em inglês, a mapas de Fire Hazard. A tradução da palavra Hazard não é consensual,
embora seja largamente aceite o significado do conceito, que combina a probabilidade e a suscetibilidade de ocorrência
de incêndios e é um dos componentes do risco, juntamente com a vulnerabilidade. Para este artigo, propõe-se a
utilização de possibilidade de ocorrência como representação de Hazard, reflectindo a possibilidade de ocorrência de um
processo potencialmente danoso, em determinada área e num determinado tempo.
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Quadro 2. Grupos de tarefas (WP) do projecto PREFER
Nº WP

Nome WP

1.1

Gestão de Projecto

1.2

Coordenação técnica e científica

2.1

Análise do quadro legal e dos requisitos dos utilizadores

2.2

Transversalidade entre serviços do GMES (Global Monitoring
for Environment and Security)

2.3

Análise do Segmento Espacial

3.1

Informação de apoio à Fase da Preparação/Prevenção

3.2

Informação de apoio à Fase da Recuperação/Reconstrução

4.1

Validação de serviços de observação terrestre (EO)

4.2

Demonstração de serviços de observação terrestre (EO)

4.3

Avaliação dos utilizadores

5.1

Definição e desenvolvimento da infra-estrutura de serviços

5.2

Integração e experimentação da infra-estrutura de serviços

6.1

Comunicação e networking

6.2

Formação de utilizadores e workshops

As principais características destes produtos são:
 São baseados num conjunto harmonizado de requisitos, definidos pelos diferentes
utilizadores de Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, tendo também em
consideração o quadro legal destes países.
 Poderão ser aplicados nos diversos países da região Mediterrânea
 São demonstrados por uma infra-estrutura de serviço interoperacional (baseado em
OGC / INSPIRE), que permite o fácil acesso à informação
 São complementares aos produtos disponibilizados pelo GMES (Global Monitoring
for Environment and Security)
 São complementares aos produtos disponibilizados pelo sistema EFFIS (European
Forest Fire Information Service) do centro Comunitário de Investigação (JRC) da
Comissão Europeia
 São baseados na exploração de dados da infra-estrutura espacial do GMES
 Contribuem para optimizar a integração de dados de diversos tipos: Observação
terrestre, modelos digitais de terreno, dados socioeconómicos, dados in situ, dados
meteorológicos.

2. O PAPEL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
A equipa de trabalho coordenada pela Universidade de Coimbra tem funções ao nível da
análise do quadro legal que rege os incêndios em Portugal e na definição dos requisitos de
utilizadores no país. As suas competências estendem-se também para a definição das áreas de
demonstração dos produtos e serviços resultantes do projecto em Portugal; contribuição para o
processo de validação dos produtos; harmonização dos requisitos de utilizadores a nível
internacional, para a região mediterrânea, e formação de utilizadores.
O quadro 3 mostra as actividades específicas para as quais a equipa da Universidade de
Coimbra contribui no âmbito do projecto, assim como os produtos e serviços resultantes das
mesmas.
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Quadro 3. Actividades e produtos do projecto que contam com a participação directa da
Universidade de Coimbra
Tarefas

WP 1.2 Coordenação
técnica e científica

WP 3.1 Informação de
apoio à Fase da
Preparação/Prevenção

Tarefas
WP 4.1 Validação de
serviços de
observação terrestre
(EO)

Objectivos
Assegurar a
coordenação técnica e
científica das
actividades do projecto
Assegurar a
concretização dos
objectivos técnicos e
científicos do projecto

Desenvolver e
implementar as cadeias
de processamento de
produtos relevantes
para os serviços na
fase de preparação e
prevenção de incêndios

Objectivos
Validar os produtos
PREFER tanto qualitativa
como quantitativamente,
para garantir a qualidade
e consistência dos
produtos.

Actividades

D1.2-1 Relatórios (cada 6
meses)

Apoiar a coordenação científica
das actividades do projecto,
enquanto especialistas na
prevenção e combate a incêndios
na Península Ibérica

D1.2-2 Actas das
reuniões internas

Definição e desenvolvimento das
cadeias de processamento de:
P1 – Mapa sazonal de
combustíveis
P2- Mapa de possibilidade de
ocorrência de incêndio sazonal
P3- Dados de vulnerabilidade e
valor económico sazonais
P4- Mapa de risco de incêndio
sazonal
P5- Mapa de possibilidade de
ocorrência de incêndio diário de
alta resolução, à escala europeia
P6- Dados de fogo controlado

Actividades

Definição do plano de validação

Definição e relatório de
actividades de validação

Plano de demonstração
WP 4.2 Demonstração
de serviços de
observação terrestre
(EO)

WP 4.3 Avaliação dos
utilizadores

Demonstração préoperacional de serviços
PREFER

Definição de áreas de
demonstração
Demonstração de serviços do
PREFER

Garantir que a
informação de produtos e
formatos sejam úteis e
utilizáveis pelas
autoridades com
responsabilidade nas
diversas fases de gestão
de incêndios.
Facilitar a integração de
produtos PREFER na
prática diária de
utilizadores finais

Resultados/Produtos

Colaborar na coordenação
científica relacionada com o
território da Península Ibérica

Recolher informação dos
utilizadores sobre os produtos e,
a partir dela, sugerir melhorias
aos fornecedores de serviços EO.
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D3.1.1 Relatório sobre
definição da Informação
de Apoio à Fase da
Preparação/Prevenção
D3.1.2 Relatório sobre
pesquisa de Informação
de Apoio à Fase da
Preparação/Prevenção
D3.1.3 Relatório sobre
desenvolvimento de
serviços de Informação
de Apoio à Fase da
Preparação/Prevenção
D3.1.4 Relatório sobre
Manual de produtos e
serviços de Informação
de Apoio à Fase da
Preparação/Prevenção
Resultados/Produtos
D-4.1.1 Plano de
Validação de produtos
PREFER

D-4.1.2 Relatório de
validação de produtos
PREFER

D-4.2.1 Plano de
demonstração
D-4.2.2 Relatório de
demonstração
D-4.2.3 Produtos de
demonstração de serviços
de Informação de Apoio à
Fase da
Preparação/Prevenção

D-4.3.1 Relatório de
Avaliação dos utilizadores
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WP 5.1 Definição e
desenvolvimento da
infra-estrutura de
serviços

Definição e
desenvolvimento da
infraestrutura de
fornecimento de
serviços PREFER

Revisão de documentação obtida
anteriormente, incluindo requisitos
de utilizadores e definição de
serviços

D5.1.1 Documento sobre
definição da infraestrutura
de serviços PREFER

Definição detalhada e
desenvolvimento da estrutura de
gestão de dados

D5.1.2 Manual de
utilizadores de serviços
PREFER

Definição detalhada e
desenvolvimento da estrutura de
acesso a dados
Definição detalhada e
desenvolvimento da interface web
padrão
Definição detalhada e
desenvolvimento da interface
móvel de utilizadores

D5.1.3 Relatório de
desenvolvimento da infraestrutura de serviços
PREFER

Instalação e configuração da área
de armazenamento

WP 5.2 Integração e
experimentação da
infra-estrutura de
serviços

Integrar e testar os
elementos da infraestrutura de serviços
PREFER

WP 6.1 Comunicação
e networking

Criação e manutenção
de um website público
para o projecto, que
inclua toda a
informação relevante.
Preparação e
distribuição de material
promocional
Apresentação dos
resultados do projecto
em conferências
relevantes e eventos
públicos

WP 6.2 Formação de
utilizadores e
workshops

Integrar e testar:
- Estrutura de gestão de dados
- Estrutura de acesso a dados
- interface web padrão
- interface móvel de utilizadores

Disseminação e desenvolvimento
de material promocional
Comunicações a utilizadores

D5.2.1 Relatório
Integração e
experimentação da infraestrutura de serviços
PREFER
D6.1.2 Plano de
disseminação do
PREFER
D6.1.3 Material
promocional do PREFER

D6.1.4 Apresentação final
do projecto

Organização de Curso de formação
Organização de workshops de utilizadores

3. RESULTADOS
Ao longo do primeiro ano do projecto, as actividades realizadas focaram-se na análise do
quadro legal dos incêndios em cada um dos países participantes e na definição dos requisitos de
utilizadores para os produtos e serviços derivados do projecto PREFER. As leis que regulam as
matérias relacionadas com incêndios florestais variam entre os países participantes. Na primeira
fase do projecto, as entidades responsáveis de cada país por esta tarefa procederam ao
levantamento e à análise da legislação onde se enquadram as actividades do projecto ou que
tenha potencial impacte no desenvolvimento dos produtos e serviços do PREFER.
Foram realizadas diversas reuniões entre os parceiros do projecto, incluindo os utilizadores finais,
para discutir o progresso das actividades, partilhar experiências e harmonizar práticas.
3.1. Requisitos de utilizadores para os produtos e serviços do PREFER
A maioria dos utilizadores dos diversos países participantes revelou grande interesse pelos
produtos e serviços a serem desenvolvidos no âmbito do projecto. A utilidade, eficácia e
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acessibilidade destes produtos deve, no entanto, ser demonstrada. Devem igualmente ser
disponibilizados num formato estandardizado e actualizados sempre que necessário.
Os utilizadores sugeriram também a possibilidade de discutir melhor a resolução temporal e
espacial dos produtos, as quais devem corresponder às necessidades actuais dos serviços que
actuam na gestão de incêndios.
Os produtos PREFER podem contribuir para harmonizar a informação dedicada à gestão de
incêndios a nível internacional, promovendo a cooperação entre os países do Mediterrâneo, mas
também a nível nacional, disponibilizando o mesmo portfólio de produtos às autoridades nacionais
e regionais. No entanto, a legislação existente não inclui nenhuma indicação em relação à
utilização de produtos de EO na gestão do fogo. Finalmente, algumas observações foram feitas
em relação à necessidade de desenvolver alguns exemplos de mapas nos trâmites definidos pelo
projecto, para facilitar aos utilizadores a compreensão da sua utilidade e características, assim
como alargar os questionários a um número mais alargado de potenciais utilizadores, para um
entendimento mais amplo dos requisitos dos produtos a desenvolver.
Após as reuniões iniciais e a primeira workshop realizada em Maio 2013, os parceiros
estabeleceram as seguintes actividades adicionais para melhorar os resultados do projecto:
- Definir um vocabulário de termos técnicos utilizados no projecto, para garantir a
consistência dos termos utilizados e facilitar a comunicação entre os parceiros e os
utilizadores finais;
- Criar amostras ou exemplos dos produtos finais a desenvolver pelo projecto,
complementares às folhas de especificações dos produtos já existentes;
- Nas próximas reuniões, todos os parceiros devem incluir uma sessão paralela com
utilizadores nacionais/locais, para apresentar os resultados do projecto e beneficiar da
sua avaliação dos produtos e serviços do PREFER;
- Criar uma lista de produtos já existentes (GMES, JRC, ESA, etc.) que sejam relevantes
para os produtos a desenvolver no projecto, e verificar a sua aceitação e uso operacional
pelos utilizadores finais, de forma a identificar as potenciais causas para o seu sucesso.

4. CONCLUSÕES
A necessidade de obter informação e dados actualizados sobre a ocorrência de incêndios e
os seus impactes em áreas diversas, promove a exploração de novos produtos e serviços de
elevado nível tecnológico. O projecto PREFER, com a disponibilização de produtos baseados em
tecnologias avançadas e ajustados aos requerimentos dos utilizadores finais, dará um contributo
significativo neste sentido. Desta forma, é assegurada a integração dos vários sectores que
contribuem para a gestão de incêndios nos países mais afectados, garantindo a utilidade e
aumentando a eficácia dos produtos e serviços desenvolvidos.
O desenvolvimento do projecto apoia-se na promoção de sinergias entre as entidades
participantes, contribuindo para a intensificação das relações de cooperação a nível internacional.
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RESUMO
As condições necessárias para a ocorrência da combustão podem ser descritas de
forma muito simples através do triângulo do fogo, sendo necessária a presença
simultânea dos três lados do triângulo, cujos intervenientes serão o comburente, o
combustível e a energia de ativação.
Não sendo possível eliminar o comburente, poderá intervir-se a nível do combustível
e da energia de ativação, pois se o combustível for reduzido, o incêndio terá grande
dificuldade em se desenvolver e progredir.
Por sua vez, a energia de ativação é devida essencialmente a causas humanas,
sobre as quais é possível atuar, porque são conhecidas, ao ponto de uma equipa do
Instituto Superior da Policia Judiciária e Ciências Criminais (PJ) ter traçado o perfil do
incendiário português, logo os incêndios podem ter solução.
Palavras chave: Portugal; combustão; triângulo do fogo; combustível; perfil do
incendiário.

THE FOREST FIRES IN PORTUGAL HAVE SOLUTION
ABSTRACT
The necessary conditions for the occurrence of combustion can be described very
simply through the fire triangle, which requires the simultaneous presence of the three
sides of the triangle, whose actors are the oxidizer, fuel and activation energy.
Not being able to delete the oxidising agent, may intervene at the level of the fuel and
the activation energy, as if the fuel is reduced, the fire will have great difficulty in
developing and progressing.
In turn, the activation energy is mainly due to human causes, on which it is possible to
act, because they are known, to the point of a team from the Higher Institute of Police
and Criminal Sciences (PJ) have traced the profile of the arsonist Portuguese, so the
forest fires may have a solution.
Keywords: Portugal; combustion; fire triangle; fuel; profiled the incendiary.
131

António Bento Gonçalves e António Vieira (Eds.)

INTRODUÇÃO
A partir dos anos sessenta/setenta do século passado, a floresta portuguesa começou a ser
abandonada (L. LOURENÇO, 2007), atitude que, posteriormente, foi de algum modo fomentada
por sucessivos governos, pois estariam convencidos de que já éramos suficientemente
desenvolvidos e, por isso, a agricultura e a floresta não seriam precisas, tendo pago aos
proprietários para abandonarem muitas das culturas que, até então, praticavam.
Como resultado desta e de outras transformações ocorridas na sociedade portuguesa, os
incêndios florestais foram ganhando cada vez mais importância, obrigando à tomada de
importantes medidas legislativas, primeiro em 1981, designadamente com o Decreto
Regulamentar n.º 55/1981, 18 de Dezembro, e após os anos críticos de 2003 e 2005,
respetivamente com os Decretos-Lei n.ºs 156/2004, de 30 de Junho, e 124/2006, de 28 de Junho.
Decorridos mais de meia dúzia de anos sobre a publicação deste último diploma legal, teria
sido suficiente que algumas das medidas nele preconizadas tivessem sido aplicadas de forma
generalizada, para que os incêndios florestais começassem a ter solução.
Mencionamos, a título de exemplo, a construção de faixas de gestão em torno dos
aglomerados populacionais. Seria suficiente que esta medida fosse implementada para que o
panorama dos incêndios florestais pudesse ser profundamente alterado, uma vez que os
bombeiros ficariam disponíveis para combater os incêndios na floresta, em vez de ficarem
hipotecados junto às habitações, a defender situações que, se tivessem sido prevenidas, seriam
evitadas.
Ao contrário do que já se afirmava há vinte anos, o combate aos incêndios florestais
continua a não ser encarado como deveria, ou seja, como o último recurso, pois “Prevenir é a
Palavra de Ordem. Mas, se a prevenção falha ou é menos eficiente, surge a doença, e é
necessário remediar, é necessário o último recurso, é necessário combater o incêndio” (RIBEIRO
DE ALMEIDA, 1993), mas, “o combate é um remedeio, o último remedeio, o mau recurso” (o. c.,
1993). Claro que é necessário estarmos preparados para combater, mas a solução passa pela
prevenção efetiva, aplicada e com visibilidade no território.
Ora, numa altura em que parece estar a ser preparada mais legislação para onerar os
proprietários florestais e quando já se percebeu que o problema não é de falta de legislação, mas
sim de falta da sua aplicação e do seu cumprimento, não será com mais legislação punitiva para
os proprietário florestais que se encontrará a solução adequada.

1. OS INCÊNDIOS FLORESTAIS
Dada a complexidade do assunto, não temos a veleidade de, em meia dúzia de linhas,
abordar os diferentes aspetos deste problema, mas tão somente e apenas, de forma simples,
deixar duas ou três notas com vista à sua eventual solução.
Como é conhecido, os incêndios florestais correspondem a uma combustão descontrolada
que tem como comburente o oxigénio e, como combustível, um conjunto de substâncias vegetais
naturais, constituídas tanto pela manta morta, como por espécies vivas, sejam elas herbáceas,
arbustivas ou arbóreas. Distinguem-se de outras combustões (por exemplo, combustões com
substâncias químicas) por possuírem apenas o oxigénio como comburente e usarem um grupo de
combustíveis relativamente homogéneo. (A. CARVALHO 2006).
Como também é sabido, as condições necessárias para a ocorrência de uma combustão
podem ser descritas, de forma muito simples, através do triângulo do fogo, ou seja, para que haja
combustão terá de se registar a presença simultânea dos três lados do triângulo, neste caso,
representados pelo comburente, combustível e energia de ativação (A. CARVALHO 2006).
Assim sendo e uma vez que não é possível eliminar o comburente do espaço florestal, o
esforço de atuação deve concentrar-se nos outros dois lados do triângulo, ou seja, no combustível
e na energia de ativação. Ora, se o combustível for reduzido, o incêndio terá grande dificuldade
em se desenvolver e progredir (L. LOURENÇO, 2007), pelo que esta deverá ser uma das áreas
prioritárias de atuação para que os incêndios florestais possam passar a ter solução.
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É óbvio que não preconizamos a roça do mato em todos os espaços florestais, por ser
financeiramente insustentável, pelo menos enquanto não se encontrar uma nova utilidade para o
mato e sobrantes da exploração florestal, que possa vir a ser disseminada por todo o território,
mas defendemos sim uma adequada gestão dos combustíveis vegetais existentes nos espaços
com aptidão florestal.
Por sua vez, como também se sabe, as causas dos incêndios florestais são essencialmente
de origem antrópica, ou seja, têm origem humana, quer ela seja voluntária ou não (L. LOURENÇO
et al., 2012), o que deverá determinar o outro lado prioritário de atuação.
Mais do que campanhas momentâneas, muito mediáticas e dispendiosas, mas de efeitos
algo duvidosos, preconizamos ações dirigidas a públicos-alvo específicos, com um carácter
continuado, visando a alteração de comportamentos de cada um desses públicos, e cujos
resultados nos parecem bem mais eficazes em termos da defesa da floresta contra incêndios.
Sendo assim, o problema dos incêndios florestais, que é complexo, como todos
reconhecemos, tem soluções simples, quando encaradas a médio/longo prazo e tendo como
condição de sucesso a sua continuidade. Essas soluções passam, entre outras preconizadas na
legislação, por intervenções conducentes à redução do combustível em locais estratégicos e pela
alteração de comportamentos por parte da população, duas das muitas medidas simples que
escolhemos a título de exemplo e que apresentamos com mais detalhe a continuação.

2. REDUÇÃO DO COMBUSTÍVEL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS
Um dos principais problemas da nossa floresta resulta do excesso de combustível, que se
vai acumulando ao longo dos anos, sem que, em muitos casos, haja qualquer gestão dessa
biomassa acumulada.
Como todos sabemos, se o combustível for reduzindo, os incêndios terão grande dificuldade
em se desenvolver e progredir, pelo que não entendemos porque tarda em implementar-se esta
medida simples que passa pela gestão do combustível em locais estratégicos.
Também sabemos dos problemas estruturais existentes na generalidade da floresta
portuguesa, mas isso não impede que ela possa ser rentável para quem procura soluções
adequadas, muitas das quais não se resolvem com a publicação de diplomas legais.
De facto, quando comparamos muito do espaço com aptidão florestal gerido tanto Estado
Português, como por muitos dos proprietários privados, com o que é administrado pelas Empresas
de Celulose, a diferença é substancial, em vário aspetos, designadamente no que concerne à
gestão do coberto florestal desses espaços. Por isso, não será de estranhar que os rendimentos
das empresas de celulose sejam elevados, enquanto que, nos restantes casos, são inexistentes
ou muito reduzidos. A diferença resulta, apenas, da metodologia seguida. Ora, se temos a
experiência de uma metodologia que resulta, custa-nos a perceber porque é que os responsáveis
governamentais insistem na manutenção de outra, cujos resultados são muito duvidosos.
Sabemos que não será fácil proceder a esta transformação num curto espaço de tempo,
uma vez que a mudança de mentalidades pressupõe um longo percurso, mas temos mais
dificuldade em admitir porque é que algumas das medidas preconizadas no já mencionado
Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho, tardam tanto em ser implementadas. Referimo-nos, por
exemplo, às previstas no artigo 16.º, que dizia respeito à redução do risco de incêndio, o qual
consignava que:
1) Nas áreas florestais previamente definidas nos planos de defesa da floresta mencionados no
artigo 8.º do presente diploma e durante o período crítico, é obrigatório que a entidade
responsável:
a) Pela rede viária, providencie pela limpeza de uma faixa lateral de terreno confinante, numa
largura não inferior a 10 m;
b) Pela rede ferroviária, providencie pela limpeza de uma faixa lateral de terreno confinante,
contada a partir dos carris externos, numa largura não inferior a 10 m;
c) Pelas linhas de transporte de energia eléctrica, ou seja, pela rede de muito alta tensão
(MAT), com tensão superior a 110 kV, providencie pela limpeza de uma faixa de largura
não inferior a 10 m, contada a partir de uma linha correspondente ao eixo do traçado das
linhas.
2) Nos espaços rurais a entidade ou entidades que, a qualquer título, detenham a administração
dos terrenos circundantes são obrigadas à limpeza de uma faixa de largura mínima de 50 m à
volta de habitações, estaleiros, armazéns, oficinas ou outras edificações.
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3) Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com áreas florestais é obrigatória a
limpeza de uma faixa exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100 m,
competindo à câmara municipal realizar os trabalhos de limpeza, podendo, mediante
protocolo, delegar na junta de freguesia.
4) Nos parques e polígonos industriais e nos aterros sanitários inseridos ou confinantes com
áreas florestais é obrigatória a limpeza de uma faixa envolvente de protecção com uma largura
mínima não inferior a 100 m, competindo à respectiva entidade gestora ou, na sua
inexistência, à câmara municipal, realizar os trabalhos de limpeza, podendo esta, para o efeito,
desencadear mecanismos necessários ao ressarcimento da despesa efectuada.
Ora, ainda que de forma ténue e incipiente, a implementação de algumas destas medidas
começou a ser recomendada pela ex-Direcção-Geral dos Recursos Florestais, que produziu
material de divulgação específico (fig. 1) e os resultados dessa aplicação não poderiam ter sido
melhores, em termos de demonstração da sua eficácia.

Figura 1. Exemplos de imagens divulgadas a partir de 2004, pela ex-DGRF, com indicações sobre
o modo como deve ser efetuada a gestão do combustível à volta das habitações.
Fonte: Ex-Direcção-Geral dos Recursos Florestais.

Com efeito, quase de imediato, num incêndio florestal de meados de Agosto de 2005, as
faixas de gestão de combustível construídas à volta do Esteiro, Pampilhosa da Serra, foram
postas à prova e demonstraram grande eficiência na proteção das habitações, pelo que o seu
resultado não poderia ter sido mais eficaz, dado que as casa não sofreram qualquer perigo (fot. 1).

Fotografia 1. Pormenor de habitações junto à Central Hidroeléctrica do Esteiro, após a passagem
do incêndio, em meados de Agosto de 2005, previamente protegidas com uma faixa de gestão de
combustível, razão pela qual não sofreram qualquer dano, nem hipotecaram os bombeiros na sua
defesa (Fotografia de Luciano Lourenço).
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No entanto, apesar destes resultados positivos, à boa maneira portuguesa, mais do que
promover a aplicação da legislação existente à época, com a mudança do Governo houve
preocupação em produzir nova legislação, que neste caso se tratou de precisar alguns aspetos da
anterior, tendentes a corrigir alguns conceitos e a facilitar a sua aplicação, através do também já
mencionado Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que no seu artigo 15.º, referente às redes
secundárias de faixas de gestão de combustível, passou a ter a seguinte redação:
1) Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta
contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável:
a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível faixa lateral de terreno confinante
numa largura não inferior a 10 m;
b) Pela rede ferroviária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno
confinante contada a partir dos carris externos numa largura não inferior a 10 m;
c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em muito alta tensão e em
alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção
vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a
10 m para cada um dos lados;
d) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em média tensão providencie
a gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos
condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um
dos lados.
2) Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham
terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns,
oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível
numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações medida a partir da alvenaria
exterior da edificação, de acordo com as normas constantes no anexo do presente decreto-lei
e que dele faz parte integrante.
3) Em caso de incumprimento do disposto nos números anteriores, a câmara municipal notifica
as entidades responsáveis pelos trabalhos.
4) Verificado o incumprimento, a câmara municipal poderá realizar os trabalhos de gestão de
combustível, com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários ao
ressarcimento da despesa efectuada.
5) Na ausência de intervenção, nos termos dos números anteriores, entre o dia 15 de Abril de
cada ano e até 30 de Outubro, os proprietários ou outras entidades que detenham a qualquer
título a administração de habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros
equipamentos sociais e de serviços podem substituir-se aos proprietários e outros produtores
florestais, procedendo à gestão de combustível prevista no número anterior, mediante
comunicação aos proprietários e, na falta de resposta em 10 dias, por aviso a afixar no local
dos trabalhos, num prazo não inferior a 20 dias.
6) Em caso de substituição, os proprietários e outros produtores florestais são obrigados a
permitir o acesso dos proprietários ou gestores das edificações confinantes aos seus terrenos
e a ressarci-los das despesas efectuadas com a gestão de combustível.
7) Sempre que os materiais resultantes da acção de gestão de combustível referida no número
anterior possuam valor comercial, o produto obtido dessa forma é pertença do proprietário ou
produtor florestal respectivo, podendo contudo ser vendido pelo proprietário ou entidade que
procedeu à gestão de combustível, retendo o correspondente valor até ao ressarcimento das
despesas efectuadas.
8) Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e
previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios é
obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de protecção de largura mínima não
inferior a 100 m, podendo, face ao risco de incêndios, outra amplitude ser definida nos
respectivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.
9) Compete aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título,
detenham terrenos inseridos na faixa referida no número anterior a gestão de combustível
nesses terrenos.
10) Verificando-se, até ao dia 15 de Abril de cada ano, o incumprimento referido no número
anterior, compete à câmara municipal a realização dos trabalhos de gestão de combustível,
com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários ao
ressarcimento da despesa efectuada, podendo, mediante protocolo, delegar esta competência
na junta de freguesia.
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11) Nos parques de campismo, nas infra-estruturas e equipamentos florestais de recreio, nos
parques e polígonos industriais, nas plataformas de logística e nos aterros sanitários inseridos
ou confinantes com espaços florestais é obrigatória a gestão de combustível, e sua
manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m,
competindo à respectiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não cumprimento da sua
obrigação, à câmara municipal realizar os respectivos trabalhos, podendo esta, para o efeito,
desencadear os mecanismos necessários ao ressarcimento da despesa efectuada.
12) Sempre que, por força do disposto no número anterior, as superfícies a submeter a trabalhos
de gestão de combustível se intersectem, são as entidades referidas naquele número que têm
a responsabilidade da gestão de combustível.
13) Os proprietários e outros produtores florestais são obrigados a facultar os necessários
acessos às entidades responsáveis pelos trabalhos de gestão de combustível.
14) A intervenção prevista no número anterior é precedida de aviso a afixar no local dos trabalhos,
num prazo não inferior a 10 dias.
15) As acções e projectos de arborização ou rearborização deverão respeitar as faixas de gestão
de combustível previstas neste artigo.
16) O disposto nos números anteriores prevalece sobre quaisquer disposições em contrário.
Poderá parecer descabido transcrever aqui todos estes artigos, mas se refletirmos um
pouco sobre cada um deles, certamente concluiremos que não será necessário propor novas
medidas, pelo menos enquanto estas não forem concretizadas, pois estamos certos de que se
fossem aplicadas, os incêndios florestais em Portugal começariam a ter solução.
De facto, para a concretização destas medidas começou por se avançar muito, sobretudo
em termos de planificação, através da elaboração de planos e projetos. Sem entrar em
considerações sobre o modo como alguns deles foram elaborados, estaria na altura de começar a
visualizar no território florestal o resultado da implementação dessas medidas. Contudo, o que
habitualmente observamos é a grande dificuldade em passar para o território essas medidas, ou
seja, em executar aquilo que consta no papel, isto é, em materializar, em concretizar os projetos
que constam dos planos que, entretanto, foram ficando desatualizados.
Sendo assim, torna-se necessário proceder à atualização desses planos e acaba por se ir
pouco além da fase de construção e atualização dos planos, já que a sua implantação é mais
dispendiosa e trabalhosa do que o simples desenho. Por isso e a título de exemplo, não é de
admirar que se tenha definido uma rede primária de defesa da floresta contra incêndios (fig. 2), e
depois, redefinido em termos distritais, pelo quando chega a altura de a implantar já decorreu
demasiado tempo e a sua concretização no terreno tarda em materializar-se.
Com efeito, mais de meia dúzia de anos depois da publicação do Decreto-Lei 124/2006,
quantos quilómetros de faixas de primeira ordem foram construídos? Correspondem a quantos
hectares de combustível gerido e a quantos hectares de floresta protegida?
Só com base em valores concretos deste tipo se poderão valorizar as medidas de
prevenção que, sendo dispendiosas, representam investimento, pelo que serão sempre
economicamente mais vantajosas do que os montantes gastos com o contínuo reforço do
combate. De facto, da aplicação das medidas de prevenção resultam benefícios económicos, pois
a floresta protegida gera riqueza, além de que é mais fácil controlar as manifestações do risco de
incêndio, evitando-se perdas e danos no ambiente, na paisagem, na saúde humana, nos bens e
haveres das pessoas e, até, na perda de vidas humanas.
Posto isto, tendo-se verificado que o combate não é solução, pois não passa de um
remedeio, não se compreende porque é que não se investe na prevenção. Com efeito, por muito
dispendiosas sejam as medidas de prevenção, elas constituem sempre um investimento na
floresta, com efeitos positivos na extinção dos incêndios. De facto, quanto mais nelas se investir,
menos se terá de gastar em combate, um discurso que desagrada a algumas das partes
diretamente interessadas e que, talvez por isso, tarde em ser posto em prática. Todavia, enquanto
não houver uma vontade política suficientemente forte, que permita equilibrar as dotações
orçamentais de prevenção e de combate (incluindo despesas extraordinárias), dificilmente os
incêndios florestais terão solução em Portugal.
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Figura 2. Proposta desenvolvida pela ex-Direcção-Geral dos Recursos Florestais, com vista à
implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Fonte: Ex-Direcção-Geral dos Recursos Florestais.

Mas, para que resulte, a estrutura da prevenção terá de ser articulada de forma vertical, em
pirâmide, cujo vértice será ocupado, naturalmente, pelo responsável do organismo que gere as
florestas. Cada lado da pirâmide deverá corresponder a uma das componentes principais da
prevenção, cada uma delas com um responsável nacional, que gere os coordenadores dessa área
em cada um dos distritos7 e estes, por sua vez, coordenam os responsáveis municipais,
encarregados de executar a respetiva ação a nível local, junto dos proprietários florestais, um
modelo que já foi testado e deu bons resultados enquanto funcionou.
Ora, se além de vontade política para equilibrar as dotações orçamentais, houvesse
também coragem para as administrar, acompanhar e fiscalizar corretamente, decerto que,
passados três ou quatro anos, os resultados seriam visíveis e até se justificaria passar a investir
mais na prevenção e, progressivamente, ir reduzindo os gastos com combate.
Com uma política desta natureza, evitar-se-iam avultados danos económicos nos espaços
com aptidão florestal, os quais muito raramente são contabilizados, e que se traduzem em perdas
e danos no ambiente, na paisagem, na saúde humana, em bens e haveres e, frequentemente, até
na perda de vidas humanas.
Já todos percebemos que a aposta no combate não é a solução. Mas como é o combate
que mobiliza a comunicação social, continua a não ser prioritário fazer-se o que deveria ser feito,
pois importa aplicar paliativos, ou seja, mostrar aquilo que parece ser a solução para o problema
que não se preveniu, em vez de se aplicar o remédio que seria a cura para a doença, para o mal
de que enferma a floresta portuguesa, e que consiste na prevenção, lato sensu.
Apesar de todos sabermos que o combate não é solução, pois não passa de um remedeio,
insiste-se em não mudar de paradigma. É urgente arrepiar caminho, pois, de outro modo, contrário
7 Poderá, obviamente, usar-se outra divisão regional. No entanto, enquanto houver uma região a corresponder a um
distrito, como é o caso do Algarve e de Faro, não fará sentido que, do ponto de vista operacional, se crie um tremenda
desproporcionalidade com as restantes regiões, de dimensão muito maior, pelo que continuamos a considerar o distrito
como o patamar intermédio mais adequado para fazer a transição entre os níveis local/municipal e nacional.
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ao que defendemos, os incêndios florestais não terão solução em Portugal e, de calamidade,
transformar-se-ão em fatalidade.

3. ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTOS POR PARTE DA POPULAÇÃO
É conhecido, desde há muito, que a esmagadora maioria dos incêndios florestais em
Portugal são provocados por causas de natureza humanas, ao ponto de uma equipa do Instituto
Superior da Policia Judiciária (PJ) ter traçado o perfil do incendiário português (Gabinete de
Psicologia e Seleção da EPJ, 2008) que, basicamente, consiste no seguinte:
 A maior parte são homens, uma vez que a maioria dos incêndios com origem criminosa foi
ateada por homens;
 Geralmente têm 20 a 35 anos, são solteiros ou viúvos, com baixos índices de escolaridade
e estão desempregados;
 Só em dez por cento dos casos há mulheres envolvidas. Geralmente, são dois os motivos:
problemas amorosos mal resolvidos e fascínio pelo espetáculo;
 Em alguns casos, os incendiários sofrem de depressão, atraso mental ou
hiperdependência do álcool;
 Por último, é muito comum o criminoso voltar ao local do incêndio, depois da chegada dos
bombeiros e até os ajudar no combate às chamas.
Este estudo concluiu ainda que os casos de incêndio posto, a troco de dinheiro, têm pouca
expressão e que os poucos incendiários que confessaram o crime por razões financeiras,
mencionaram sempre quantias muito baixas para a sua execução.
Quando procedemos à análise das causas que foram objeto de investigação, ao longo dos
últimos anos (L. LOURENÇO et al., 2012), verificou-se que mais de metade das causas não foram
apuradas (QUADRO I) e, por conseguinte, foram consideradas indeterminadas, valor que não deve
deixar de merecer alguma reflexão, embora não seja este o espaço mais adequado para discutir
porque é que isso acontece.
Depois, em segundo lugar, surge o incendiarismo. No entanto, mesmo tendo em conta que
o número de detidos por crime de incêndio florestal tem aumentado nos últimos anos, estamos
convictos de que a “mão criminosa” representa uma pequena fatia das causas de incêndio, não só
tendo em consideração o reduzido número de condenados, mas também porque a investigação
das causas de incêndio não é aleatória, o que se aceita e compreende, mas não permite a
extrapolação dos dados da amostra para o universo do total dos incêndios, pelo que continuamos
convictos de que a negligência, sobretudo no uso do fogo, continuará a ser uma das principais, se
não mesmo a principal, causa de incêndio, apesar de se situar em 3.º lugar, embora com um valor
muito próximo do mencionado em 2.º lugar (QUADRO I).
QUADRO I. Distribuição dos valores correspondentes a cada uma das categorias de causas de
incêndio florestal em Portugal, entre 1996 e 2010
Ordem
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Categoria de causa
Indeterminadas
Incendiarismo
Uso do Fogo
Reacendimentos
Acidentais
Naturais
Estruturais

Ocorrências investigadas
34 638
13 277
12 992
4 243
2 060
550
538

Total de causas investigadas

68 298

Média anual
2309
885
866
283
137
37
36
4553

%
50,71
19,44
19,02
6,22
3,01
0,81
0,79
100,0
0

Fonte: Adaptado de L. Lourenço et al., 2012, p. 69.

Deste modo, pensamos que é possível atuar junto dos diversos utilizadores do fogo, através
de ações de sensibilização/formação dirigidas a cada tipo de público-alvo específico, por forma a
reduzir substancialmente o número de ocorrências, até porque, muitas vezes, ocorrem em
simultâneo, levando à dispersão dos meios de combate. Ora, se o número de ocorrências diminuir
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significativamente, será mais fácil combater eficazmente as restantes e, deste modo, aumentar a
eficiência do dispositivo de combate.
A formação e o treino devem ser também uma prioridade para os bombeiros que combatem
os incêndios, de molde a reduzir os reacendimentos, os quais, muitas vezes, originam grandes
incêndios, alguns deles com consequências catastróficas e que hipotecam grandes quantidades
de recursos que poderiam ser mobilizados para outros teatros de operações se as primeiras
intervenções fossem sempre finalizadas com rescaldos bem consolidados. Sabemos que para isso
também é fundamental reduzir o número de ignições, o que se pode conseguir através do
mencionado no parágrafo anterior, bem como através da educação da população.
Esta é outra matéria que deveria merecer particular atenção por parte dos responsáveis,
uma vez que muitos dos comportamentos da população urbana são transportados para o espaço
florestal, quando em férias ou fins de semana, sem qualquer medida de precaução, fazendo assim
aumentar o risco de incêndio e, por vezes, acabam mesmo por ser causa de incêndios. Neste
contexto, a população escolar poderia, pela influência que tem sobre os adultos e porque são os
proprietários florestais de amanhã, ser alvo de programas específicos, mas que só se justificam se
tiverem continuidade, uma vez que os processos de natureza pedagógica não se esgotam com
uma ou outra ação pontual, mas antes carecem de persistência e continuidade para que possam
dar resultados efetivos.
Nesta conformidade, a fonte de ignição, embora possa ser de origem natural, associada aos
raios provenientes de trovoadas secas, está quase sempre associada a causas antrópicas, pelo
que é fundamental alterar comportamentos, não só da população em geral, mas também de
alguns dos seus sectores específicos, em particular, para que os incêndios florestais em Portugal
venham a ter solução.

4. A EVOLUÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS PAÍSES DO SUL DA EUROPA
Quando fazemos uma análise comparativa dos dados estatísticos relativos aos incêndios
florestais dos países do sul da Europa, as diferenças entre Portugal e os restantes países são
notórias e mostram claramente que os incêndios florestais têm solução.
Com efeito, quando comparamos a evolução do número médio anual de ocorrências, nas
últimas três décadas, observa-se que a Grécia registou um paulatino, embora progressivo,
aumento do número de ocorrências ao longo das três últimas décadas, mas, apesar disso, o
resultado é o mais baixo dos cinco países analisados.
Segue-se-lhe a França, com um ligeiro aumento do primeiro para o segundo decénio, mas
com um substancial diminuição, do segundo para o terceiro, pelo que a tendência é claramente de
redução.
A Itália é o país onde a tendência de redução das ocorrências foi mais significativa, com um
ligeiro decréscimo logo no segundo decénio e com uma descida mais acentuada na terceira
década.
Por último surgem Espanha e Portugal, com tendências análogas, se bem que em
proporções bem diferentes, sobretudo tendo em consideração a dimensão territorial dos dois
países. De facto, enquanto que a Espanha duplicou o número de ocorrências, da primeira para a
segunda década, Portugal triplicou esse valor. Em contrapartida, a redução do número de
ocorrências registada da segunda para a terceira década, foi bem mais significativa em Espanha
do que em Portugal (fig. 3), quando deveria ser o inverso, para contrariar a tendência verificada na
década anterior.
Ora, se nos outros países, onde existiram menos ocorrências, a sua redução foi maior do
que naqueles onde existem muitas, porque será que em Portugal não se consegue implementar
uma clara diminuição, que nos aproxime dos valores dos outros países, tanto mais que somos um
país de dimensão bem mais reduzida? Não deverá ser esta uma das primeiras medidas a tomar
para que os incêndios florestais venham a ter solução? Porque se espera para desenvolver um
programa, devidamente sustentado, que possa ser eficaz?
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Figura 3. Evolução do número médio anual de ocorrências de incêndios florestais nos países do
Sul da Europa.
Fonte dos dados: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Mas, se no caso do número das ocorrências o contraste é bem visível, para que não restem
dúvidas de que os incêndios florestais em Portugal podem ter solução, vejamos agora o que se
passa em termos das áreas queimadas pelos incêndios florestais nos países do Sul da Europa.
Começando por França e Grécia, onde os valores médios anuais de área ardida são
inferiores a 50 000 ha, verifica-se que a tendência, ao longo destes três decénios, foi claramente
para diminuição desses valores médios.
Do mesmo modo, a Itália, que na primeira década apresentou áreas médias anuais da
ordem de 150 000 ha, sofreu uma redução substancial nas décadas seguintes, ao ponto do valor
médio, no terceiro decénio, passar sensivelmente a metade do registado na primeira década.
Mais impressionante, ainda, foi a redução observada em Espanha, que de valores médios
próximos de 250 000 ha/ano, na primeira década, conseguiu reduzir quase cerca de duas vezes e
meia esse valor, tendo passado para cerca de 100 000ha/ano no terceiro decénio.
Ora, se o decréscimo registado na Grécia e em França foi importante, não podemos deixar
de sublinhar os casos de Itália e de Espanha, pois, do nosso ponto de vista, demonstram
claramente que os incêndios florestais têm solução!
Incompreensivelmente, nestas três décadas, Portugal foi o único país do Sul da Europa, a
apresentar uma tendência contrária à dos restantes países, pois, em vez da redução da área
queimada, o que se verificou foi o seu aumento substancial, que quase duplicou do primeiro para o
terceiro decénio (fig. 4). Ora, se nos últimos trinta anos e nos outros países do Sul da Europa se
conseguiu uma substancial redução da área ardida, porque é que em Portugal se passou o
inverso?
A resposta é conhecida e não cabe aqui desenvolvê-la, mas fica claro que se mantivermos
o rumo, os incêndios florestais em Portugal não caminham para a solução, ao contrário do que
sucede nos outros países do Sul da Europa e à revelia daquilo que defendemos, mas que com o
consentimento de alguns responsáveis que se têm acomodado às circunstâncias, de calamidade
parecem estar a passar, inevitavelmente, a fatalidade. Todavia, essa não é, certamente, uma
solução!
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Figura 4. Evolução da média anual das áreas ardidas (ha), nos países do Sul da Europa.
Fonte dos dados: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

CONCLUSÃO
Os incêndios florestais em Portugal têm solução, desde que a floresta passe a ser
entendida como um objetivo estratégico nacional.
Portugal, além de turismo e mar, também é um País de Florestas e, por conseguinte, se
elas vierem a ser acarinhadas pelo poder político, poderão gerar riqueza, criar postos de trabalho,
não só diretos, mas também indiretos, quer na indústria quer nos serviços, e assim aumentarem
substancialmente a sua já importante contribuição para o Produto Interno Bruto.
Pensamos que, ao contrário do que diz o slogan atual, “Portugal com fogos depende de
todos”, até para podermos acreditar que “Portugal sem incêndios florestais depende de todos”. Já
é tempo de confiar a floresta aos técnicos e de fazer menos política com os incêndios florestais!
Quando afirmamos que os incêndios florestais em Portugal têm solução, não queremos com
isso dizer que essa solução passa por suprimir os incêndios florestais. De facto, fala-se muito em
supressão de incêndios, quando querem referir-se à extinção de incêndios, pois sabemos bem
que a supressão não é possível, pois o fogo faz parte do ecossistema mediterrâneo. O que
desejamos é ter mais fogos, ao contrário do que diz o slogan político, para termos menos
incêndios e, sobretudo, um número muito menor de grandes incêndios florestais, pois são esses
que causam os grandes danos. Para conseguir este desiderato é urgente intervir na gestão dos
combustíveis e na alteração de alguns comportamentos da sociedade ou, pelo menos, de alguns
dos seus sectores.
Sendo complexos, os incêndios florestais terão solução se formos capazes de aplicar, em
cada um dos três pilares diretamente intervenientes, medidas simples e com continuidade no
tempo, ou seja, paulatina e sucessivamente ao longo dos anos, sempre estribadas em
procedimentos de melhoria contínua.
Os incêndios florestais, sendo uma calamidade, só se transformarão numa fatalidade se
nada fizermos para o impedir, pois continuamos convictos de que os incêndios florestais em
Portugal têm solução.
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