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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.
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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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