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RESUMO 
No século XX, os ex-Serviços Florestais levaram a cabo notáveis trabalhos de defesa 
e conservação do solo nas bacias dos rios Lis, Arunca e Pranto para atenuar a 
erosão hídrica. Hoje encontramos áreas estabilizadas, porém, a incidência dos 
incêndios florestais poderá constituir um fator de retorno da erosão. 

 
Palavras-chave: erosão hídrica, correção torrencial, grandes incêndios florestais, 

bacias hidrográficas dos rios Lis, Arunca e Pranto. 
 
 

SOIL EROSION AND RECOVERY MEASURES PRIOR TO THE LARGE FOREST 
FIRES IN THE AREA BORDERING THE HYDROGRAPHIC BASINS OF THE 

RIVERS LIS, ARUNCA AND PRANTO 
 

ABSTRACT 
In the twentieth century, the old forestry services led the cable notable works of 
defense and soil conservation in hydrographic basins of the rivers Lis, Arunca and 
Pranto to mitigate water erosion. Today we find areas stabilized, but the incidence of 
forest fires can constitute a factor of return of erosion. 

 
Keywords: erosion, torrential correction, large forest fire, hydrographic basins of the 

rivers Lis, Arunca and Pranto 
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INTRODUÇÃO 

 
Após passada mais uma época crítica de incêndios florestais, às quais já nos habituamos a 

assistir, todos os anos, entre julho e setembro, Portugal, ao contrário de outros países do Sul da 
Europa, é, comparativamente, aquele que mais tem sofrido com os incêndios florestais que 
consomem, ano após ano, milhares de hectares de floresta, provocando graves desequilíbrios nos 
nossos ecossistemas florestais. De um vasto leque de problemas imediatos e subsequentes aos 
incêndios, um dos mais preocupantes tem sido a destruição da vegetação pelo fogo, porque a sua 
ausência permite que o solo fique sem qualquer tipo de proteção face aos agentes 
morfogenéticos, o que, nas primeiras chuvas subsequentes ao período estival, ou seja, no 
Outono/Inverno, facilita o desencadear de processos erosivos nos solos, repercutindo-se na 
degradação da qualidade dos solos e da água que influencia a produtividade desses 
ecossistemas, bem como na obstrução dos canais fluviais que dificulta o escoamento das águas 
em tempo de cheias, e facilita as inundações, conduzindo ao assorear dos campos a jusante 
(LOURENÇO,1990). 

Contudo, a preocupação em torno da defesa e conservação dos solos no nosso país, não é 
recente, pois desde há vários anos que, os processos erosivos atuais têm sido objeto de estudo 
por parte de muitos geógrafos, agrónomos e engenheiros civis que têm procurado solucionar 
situações concretas, se bem que, muitos dos seus trabalhos desenvolvidos no âmbito do controlo 
da erosão e proteção dos solos não têm tido nem o tratamento nem a respetiva divulgação que 
lhes seria merecida. (REBELO, 1981). 

Ora, com este estudo pretende-se, por um lado, divulgar trabalhos desenvolvidos bem como 
técnicas utilizadas em Portugal, pelos ex-Serviços Florestais, durante o início do século XX, para 
controlar a intensa erosão que se verificava em várias linhas de água, com regime torrencial, 
pertencentes às bacias hidrográficas dos rios Lis, Arunca e Pranto que, por esse motivo, foram 
sujeitas à correção torrencial e ao regime florestal. Por outro lado, visa descrever o estado atual 
das obras de controlo de erosão então realizadas e identificar, in situ, os benefícios resultantes da 
sua construção, bem como verificar se cumpriram a função para que foram projetadas. Além 
disso, procurar-se-á mostrar que a sua continuidade no tempo é uma mais-valia para evitar o 
avanço da erosão numa situação de pós-incêndio naquelas áreas. 

As bacias hidrográficas dos rios Lis, Arunca e Pranto (fig. 1), estas duas últimas 
pertencentes ao rio Mondego, desenvolvem-se na região Centro de Portugal, estando inseridas do 
ponto vista geológico na Orla Mesocenozóica Ocidental, cuja litologia é propícia à atividade 
erosiva, pois nelas dominam terrenos sedimentares, que quando se encontram desprotegidos por 
vegetação e se situam em colinas com acentuado declive, sofrem uma intensa erosão como 
aconteceu em alguns dos seus cursos de água (ANDRADA, 1982). É nas áreas de cabeceiras das 
linhas de água que o relevo assume maior movimentação, dominando encostas ligeiramente 
declivosas que se encontram ocupadas por floresta e culturas permanentes (vinha). 

A metodologia utilizada desenvolveu-se em quatro fases, a primeira consistiu numa 
pesquisa e consulta de bibliografia relativa ao tema, que assentou nos projetos de correção 
torrencial realizados entre 1940 e 1977 na área de estudo, arquivados na antiga Administração 
dos Serviços Florestais de Leiria, bem como registos fotográficos e cartografia da localização das 
obras projetadas no âmbito da correção torrencial. A segunda fase incidiu na criação de uma base 
de dados (em formato Excel) onde se foram incorporando, de forma suscita, as informações sobre 
as obras projetadas. Depois, procedeu-se à representação espacial das linhas de água 
intervencionadas, com recurso aos Sistemas de Informação Geográfica, em ArcGis 10, o que nos 
possibilitou obter uma outra dimensão, de caracter mais amplo, das ribeiras que mais foram 
afetadas pela erosão e que tiveram de ser submetidas à correção torrencial e ao regime florestal. 

Posteriormente realizou-se trabalho de campo para avaliação do estado das obras e se 
houve influência destas na estabilização do processo erosivo, bem como à análise da gestão das 
áreas que foram sujeitas ao regime florestal, e à perceção do risco de incêndio florestal. 
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Figura 1. Esboço de localização das bacias hidrográficas dos rios Lis, Arunca e Pranto. 
Fonte dos dados: Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Geográfico Português e Instituo da Conservação da 

Natureza e das Florestas. 
 
 
1. EROSÃO HÍDRICA DOS SOLOS NA ÁREA CONFINANTE DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

DOS RIOS LIS, ARUNCA E PRANTO E IMPACTES ASSOCIADOS. 
 
1.1. Processo erosivo: fatores desencadeantes e condicionantes 
 

Como afirma M. GALLO (1942a), “a morfologia terrestre sofre constantes modificações, 
mercê de várias causas, de entre as quais uma das mais importantes é, sem dúvida, a acção da 
água corrente, consequência das chuvas”, que, em função dos seus parâmetros (duração, 
quantidade, intensidade e frequência) pode contribuir para uma maior ou menor ação erosiva 
(Quadro 1). Todavia, não se pode esquecer que todo o processo, como considera ÁLVARES e 
PIMENTA (1998), “resulta de combinações de factores que são dependentes e interligados entre si”, 
de entre os quais se destacam as características físicas do local (topográficas, climáticas, 
fitogeográficas, geológicas…). Também, as intervenções humanas como a prática intensiva da 
silvicultura e pastorícia ou do transvase dos cursos de água influenciam a atividade erosiva. 

 
Quadro 1. Desenvolvimento da atividade erosiva conforme os diferentes parâmetros 

intrínsecos à pluviosidade. 

Quantidade de chuva Reduzida Média Elevada 

Duração da chuva Curta Média Longa 

Frequência 

(Intervalo entre chuvas) 
Grande Médio Pequeno 

Intensidade da chuva Baixa Média Alta 

Erosão Mínima Média Máxima 
Adaptado de Sidnei Lopes Ribeiro, citado por José Oliveira, 2006. 

 
Verifica-se que, a atividade erosiva é tanto maior quanto maior for, efetivamente, a 

intensidade e a quantidade de chuva que atinge a superfície terrestre, que se acentua em parte 
pela distribuição irregular da pluviosidade que ocorre ao longo do ano (fig. 2). 
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Figura 2. Distribuição das precipitações médias mensais relativas ao período 1932-1961. 
Fonte dos dados: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, período de 1932-1961. 

 
Ora, as precipitações registadas na Primavera são mais prejudiciais do que aquelas que 

caem no Outono porque a capacidade de retenção de água no solo é muito menor na Primavera, 
pois quando se sucede a um período húmido, os solos tendem a estar saturados de humidade, o 
que não se verifica no Outono porque a este antecede-lhe uma estação seca que dificulta o 
desencadear da escorrência superficial (GALLO, 1942a), responsável pela evolução das formas de 
relevo. O processo de escorrência superficial manifesta-se através de um fluxo de água que se 
desenvolve ao longo da vertente que, segundo P. BIROT (1981) pode ser difuso ou concentrado, 
ambos com modos de atuação distintos. O primeiro, com um comportamento seletivo, é 
responsável pelo empobrecimento do solo porque transporte os materiais mais finos, como por 
exemplo, as argilas e limos, essenciais a fixação da vegetação. Já, o segundo com um 
escoamento linear propicia o processo de ravinamento nas vertentes, evoluindo para barrancos de 
grandes dimensões, nas situações em que o solo encontra-se desprotegido, o que afeta ainda a 
rede hidrográfica porque forma-se desníveis que conduzem ao aprofundamento do talvegue como 
sucedeu em cursos de água dos rios Lis, Pranto e Arunca. 

Na nossa área-amostra, os processos erosivos assumiram proporções surpreendentes (fot. 
1) devido às condições físicas do local e às ações humanas. Dentro das primeiras damos conta do 
domínio de rochas friáveis, que oferecem uma menor resistência ao efeito “splash” e ao 
escoamento superficial, nos setores montantes das linhas de água, facilitando o remontar de 
cabeceiras dos cursos de água. Também, a falta de vegetação, resultante da excessiva prática do 
pastoreio, desigual exploração dos terrenos agrícolas e florestais, e de uma intensa desflorestação 
por causa do corte intensivo de árvores e dos incêndios florestais, em áreas caracterizadas por 
acentuados declives, contribui para acentuar o fenómeno da erosão, principalmente nos episódios 
de chuvas mais violentas. Em 1972, F. FOURNIER, citado por REBELO (1981) considerava a erosão 
hídrica “como o primeiro dos perigos que ameaçam o solo”. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 1. Efeitos erosivos. À esquerda, no ribeiro das Barrocas do Forno, afluente do rio Lis. À 

direita, no ribeiro do Vale da Parada, afluente do rio Pranto. 
Fonte: Arquivo Fotográfico do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. 

 
1.2. Impactes ambientais, económicos e sociais resultantes da erosão hídrica 
 

A contínua ação dos processos erosivos na área confinante das bacias hidrográficas dos 
rios Lis, Arunca e Pranto desencadeou vários problemas que se manifestaram a curto e a longo 
prazo, acarretando com eles elevados prejuízos económicos. 
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Nas áreas de cabeceiras dos cursos de água, ou seja, a montante, as encostas foram 
sujeitas a uma intensa exploração por parte da população devido a elevada aptidão dos solos para 
aproveitamento agrícola e florestal (CAMPAR et al., 1989), ora a pressão exercida nas encostas 
levou a uma acentuada deterioração da qualidade dos solos que os tornou inaptos porque os 
materiais mais finos, necessários para o desenvolvimento da vegetação foram transportados pelas 
águas, criando condições para a formação de barrancos (fot. 2a) e, também, para o 
empobrecimento dos aquíferos devido à fraca ou quase nula infiltração da água das chuvas. 

No setor a jusante, os impactes da erosão torrencial atingiram valores incalculáveis, pois os 
materiais que eram transportados ao longo dos cursos de água foram-se depositando no fundo do 
leito, à medida que ia diminuindo a força viva, acabando por levar ao assoreamento dos rios 
principais (fot. 2b), dada a elevada quantidade de materiais finos provenientes dos seus afluentes 
e subafluentes, o que levou à redução da capacidade de vazão das águas nessas secções, dando 
origem a um aumento de cheias mais rápidas (fig. 3 e fot. 2c) e a violentas inundações que 
afetavam aglomerados populacionais (ex. a cidade de Leiria) e submergiam campos agrícolas (fot. 
2d), deixando-os estéreis. 

De um modo geral, os caudais dos rios apresentam variações de grande amplitude (fig. 3) 
como resposta à irregularidade da precipitação (interanual e sazonal) (fig. 2), registando-se uma 
concentração de caudais de cheia nos meses de Dezembro e Fevereiro que se manifestam por 
inundações rápidas, resultantes da precipitação intensa registada num curto espaço de tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.3 – Evolução dos caudais médios diários em m3/s. Ano hidrológico 1981-198213. 
Fonte dos dados: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, período 1981-1982. 

 
Aliás, nos cursos de água assoreados, a frequência e a dimensão das cheias rápidas são, 

habitualmente, mais catastróficas pois atingem com mais violência as áreas a jusante (fot. 2c), 
como aconteceu por diversas vezes na cidade de Leiria. 

Ora, foi com base nos elevados prejuízos económicos e impactes ambientais e sociais 
resultantes da erosão torrencial presente em numerosos cursos de água que surgiram os 
primeiros trabalhos de defesa e proteção dos solos nosso país, baseados no uso de técnicas de 
correção torrencial e de planos de povoamento florestal utilizados pelos Serviços de Hidráulica 
Florestal para mitigação da atividade erosiva nas bacias hidrográficas em estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13  Nos Anuários dos Serviços Hidráulicos, do Ministério das Obras Públicas, consultados para o período dos anos 30 e 

60, o registo dos caudais diários médios diários ainda não se efetuavam para os rios Lis, Arunca e Pranto, razão pela 
qual se recorreu a um outro período de análise, conforme os registos disponibilizados pelo Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos. 

m3/s 
30/12/1981 
62,1 m3/s 

16/02/1982 
20,5 m3/s 30/12/1981 

13,7 m3/s 
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Fotografia 2. Impactes resultantes da erosão torrencial dos cursos de água dos rios Lis e Pranto: 
a) Barranco no ribeiro do Vale da Panela, afluente do Pranto (Novembro 1959); b) Assoreamento no 

ribeiro dos Milagres, afluente do Lis junto à ponte da via-férrea (40?); c) Cheia no rio Lis, a 20 de 
Fevereiro de 1966; d) Campos inundados pelo ribeiro do Vale Salgueiro, afluente do Pranto (Junho 

1959) 
Fonte das fotografias: Arquivo Fotográfico do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (Fot. a, c, d) e Mário 

Gallo, 1942b (Fot.b). 
 

 
2. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DOS SOLOS. 
 
2.1. Enquadramento legislativo. 
 

Para colmatar os elevados prejuízos económicos e sociais que a dimensão do fenómeno de 
erosão hídrica representava em Portugal, foram criados os Serviços de Hidráulica Florestal, 
através do Decreto de 24 de dezembro de 1901, atribuindo-lhes a responsabilidade de realizarem 
“[…] o revestimento e as obras de arte dos perímetros demarcados com o fim de corrigir ou 
regularizar o regime dos cursos de água e a conservação e a policia das obras de arte, 
sementeiras e plantações, enquanto não forem entregues ao serviço de exploração” (M. GALLO, 
1960).  

Anos mais tarde, em 1930, surgiu a Junta Autónoma de Obras de Hidráulica Agrícola com o 
objetivo de planear e construir obras de fomento hidroagrícola, onde estavam incluídas barragens, 
sistemas de regularização fluvial e perímetros de rega. 

Vinte anos depois, em 1950, a Junta Autónoma de Obras de Hidráulica Agrícola foi 
integrada na Direção Geral dos Serviços Hidráulicos (INAG, 2002). 

Entretanto, em 1941, sob a responsabilidade da então Direção dos Serviços Florestais e 
Aquícolas, que tinham sido criados em 1919, sob a tutela governativa do Ministério da Agricultura, 
deu-se início a uma fase de construção de grandes obras de engenharia florestal em Portugal, sob 
responsabilidade do Gabinete de Estudos e Obras de Correção Torrencial, organismo a quem 
estava confinada a missão de Defesa, Conservação e Valorização do Solo Nacional, 
nomeadamente com obras de correção torrencial e realização de um Plano de Povoamento 
Florestal, com vista à arborização das serras do interior, como consta do Decreto-Lei n.º 254/2009 
de 24 de Setembro de 1938,.  

Com efeito, o solo é “o principal sistema de suporte da vida e do bem-estar humano. 
Fornece o substrato para as raízes, retém água o tempo suficiente para esta ser utilizada pelas 
plantas e fixa nutrientes essenciais para a vida ” (J. BRILHA e A. SÁ, 2007, p. 2). Por outro lado, a 
sua degradação traduz-se numa perda de utilidade para os seres vivos, devido à sua modificação 
(R. WASSON, 1987), representando um verdadeiro problema que, não sendo de agora, é bastante 

a b 

c d 
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atual, com grandes impactes e prejuízos ambientais, económicos e sociais, que originam, em 
consequência, um entrave ao desenvolvimento dos países (LAL, 1998).  

 
2.2. Medidas de recuperação dos solos. 

 
Ora, com vista à recuperação dos solos, foram desenvolvidos, no final do século XIX e início 

do século XX, uma série de estudos e de trabalhos no âmbito da correção torrencial, com o 
objetivo de travar o problema da erosão hídrica e consequências daí resultantes.  

As medidas adotadas para as áreas afetadas visavam sobretudo reduzir a velocidade de 
escoamento das águas superficiais, pois só desta forma seria possível reduzir a quantidade de 
materiais transportados pela água, ao longo tanto das vertentes como dos cursos de água, 
alcançando-se, posteriormente, a estabilização das vertentes erosionadas e do leito dos rios até 
ser atingido o perfil de equilíbrio dos respetivos talvegues.  

Para isso, de entre as várias medidas implementadas, destacam-se sobretudo a construção 
de barragens de pequena e média dimensão, a construção de valas de escoamento e de 
canaletes de modo a concentrar as águas de escoamento, bem como a aplicação de faxinagens e 
de sebes vivas ou mortas e, ainda, a reflorestação dos cursos de águas e áreas marginais mais 
afetadas pelo processo. 

A implementação destas medidas implicava o seguimento de uma lógica organizacional dos 
trabalhos a desenvolver, que estava dependente das características do espaço territorial a aplicar 
e, especialmente, do tipo de torrentes existentes. Deste modo, foi seguida a classificação do tipo 
de torrentes proposta por Louis PROSPER DEMONTZEY, citado por M. GALLO (1919-1930), que 
considerava três tipos de torrentes: de escavação, de transporte e mistas. 

Assim, quando ocorriam torrentes de transporte, considerava-se que deveriam ser seguidas 
as duas primeiras alíneas por, neste caso, serem as mais importantes. Por sua vez, quando se 
tratava de torrentes de escavação eram tidas em conta as duas últimas alíneas (3.ª e 4.ª). 
Finalmente, numa situação de torrentes mistas, isto é, aquelas que incorporam as de escavação 
bem como as de transporte, deveriam ser tomados os procedimentos que dessem origem à 
estabilização da bacia de receção e do canal de escoamento, pelo que, nestes casos, a ordem de 
trabalhos passava pelo cumprimento, na íntegra, das quatro fases de trabalho (Quadro 2). 

 
Quadro 2. Ordem de Execução dos Trabalhos de Correção torrencial. 

Ordem de 
Execução Trabalhos a executar 

1.º Estudo e demarcação dos perímetros a arborizar ou a manter arborizados na 
bacia da linha de água. 

2.º Repovoamento de todos os terrenos instáveis abrangidos no perímetro. 
3.º Fixação dos terrenos instáveis por meio de trabalhos de correção. 

4.º Repovoamento dos terrenos instáveis, à medida que se vão realizando os 
trabalhos de engenharia. 

Adaptado de M. Gallo, 1929-30 
 

2.3. Obras de correção torrencial. 
 

A construção de barragens era feita ao longo do talvegue dos rios, de forma transversal aos 
mesmos, ficando o leito cortado por uma série de degraus, com a finalidade de diminuir a 
velocidade das águas. Eram compostas por vários elementos importantes que asseguravam tanto 
a estabilidade da construção como a eficácia da mesma, nomeadamente através do 
descarregador, que permitia a passagem das águas e as direcionava para a parte mais resistente 
do talvegue. Por sua vez, as asas, que ficavam encastradas nas margens, contribuíam para evitar 
infiltração, que, a curto prazo, poderia provocar a instabilidade da obra, enquanto que as soleiras, 
protegiam da escavação da água, pelo que eram construídas onde a água precipitava, depois de 
ter passado pelo descarregador (fot. 3-a). Por vezes, quando as condições de declive assim o 
exigiam, era conveniente construir ainda uma barragem e uma soleira ligadas à existente (fot. 3-b). 
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Fotografia 3. Constituintes das barragens aplicadas na correção de torrentes. 
Fonte: Adaptado de J. Mota, 1973. 

 
O tipo de barragens construídas variava também, dependendo do enquadramento, da 

problemática local, dos materiais existentes in situ e do resultado que se pretendia obter. Assim, 
inicialmente, as mais comuns eram as barragens de alvenaria argamassada (fot. 4-a), no entanto, 
sempre que necessário eram também aplicadas barragens do tipo “gabbioni, barragens de 
madeira, de alvenaria de pedra solta, de alvenaria mista e de betão armado. Mais tarde, 
principalmente tendo em conta a redução dos custos das obras, foi implementado um novo tipo, 
designado por barragens de laje (fot. 4-b).  

Os trabalhos de correção torrencial eram complementados com os de estabilização das 
vertentes e das bacias de receção com recurso à arborização, por forma a controlar a erosão e a 
afluência de matérias para junto das linhas de água. Além da reflorestação, eram aqui introduzidas 
as valas de escoamento, que serviam inclusive como caminhos, e canaletes que tinham a 
finalidade de assegurar a mais rápida redução do processo erosivo, pois serviam para conduzir as 
águas superficiais, de escoamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 4. Barragens: a) de alvenaria argamassada em construção no ribeiro das Cavadas, 
afluente do rio Pranto, em agosto de 1969; b) de Lage escorada no ribeiro do Vale da Miguela, 

afluente do rio Pranto, em 1960. 
Fonte: Arquivo fotográfico do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 
Assim, foram efetuados trabalhos de fixação por meio de vegetação, tanto nas vertentes do 

canal de escoamento como na própria bacia de receção. Este método tinha como finalidade 
possibilitar uma completa estabilidade não apenas das linhas de água, mas também das vertentes 
que as marginam. Com este objetivo foram utilizadas espécies cujo sistema radicular 
apresentasse um rápido desenvolvimento.  

Foram também utilizadas outras técnicas complementares dos trabalhos de correção 
torrencial, mais económicas, mas que apresentam um contributo importante no controlo da 
instabilidade de margens e vertentes, como foi o caso da construção de sebes mortas ou vivas.  

a b 
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De facto, apenas com o contributo do revestimento vegetal foi possível fixar o terreno com 
as raízes das plantas e aumentar a permeabilidade do solo, uma vez a vegetação retém, nas 
folhas, uma parte importante da água precipitada, ação que corresponde a uma certa correção 
torrencial, capaz de mitigar o processo de erosão hídrica. 

 
 

3. A ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA POPULAÇÃO COMO IMPULSIONADORA DA 
OCORRÊNCIA DOS GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS. 

 
3.1. Evolução da população. 

 
Ao longo do século XX e já no decorrer do presente século XXI, a área de estudo tem vindo 

a sofrer diversas transformações derivadas da evolução demográfica, alterações que são sentidas 
ao nível da estrutura etária da população e dos setores de atividade, em resultado das diversas 
conjunturas económicas vividas ao longo destas décadas. Estes elementos vão repercutir-se, 
indubitavelmente, na paisagem, com uma forçosa implicação nos riscos associados a esses locais 
e às manifestações dos processos que mais incidem nessas áreas. 

Para melhor percebermos a evolução da população, analisámos algumas variáveis, ao nível 
das 19 freguesias, que abrangem as áreas intervencionadas com medidas de correção torrencial 
(fig.4), pertencentes aos concelhos de Leiria e Pombal, no distrito de Leiria, e ao de Ourém, no 
distrito de Santarém.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Representação espacial das freguesias que abrangem os ribeiros intervencionados com 
obras de correção torrencial. 

Fonte dos dados: Instituto Geográfico Português e Agência Portuguesa do Ambiente. 
 

Assim, relativamente à população presente, foram observados aumentos mais significativos 
de população entre 1960 e 2011 nas freguesias de Marrazes, Pombal e Pousos. Em contrapartida, 
nas de Colmeias, Monte Redondo, Souto da Carpalhosa, Santiago de Litém e Vermoil a tendência 
tem sido decrescente, com a maior variação negativa apresentada (fig.5). 

Apesar de se ter registado um aumento do número total de residentes em 8 das freguesias, 
e nos 3 concelhos abrangidos pelas mesmas, a tendência da estrutura etária aponta para o 
envelhecimento drástico da população, observando-se uma redução do número de jovens, o 
alargamento da população ativa e o crescimento da população no topo da pirâmide, caminhando 
assim para uma pirâmide invertida (fig.6). Esta tendência é fruto das migrações registadas 
essencialmente a partir da segunda metade do século XX, do aumento da esperança média de 
vida e da emancipação da mulher, mas também das várias conjunturas económicas, resultando 
numa redução da natalidade e do número de filhos por mulher. 
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Figura 5. População total residente nas freguesias em estudo, segundo os censos da população 
de 1960 a 2011. 

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Estrutura etária da população residente nos concelhos de Leiria, Pombal e Ourém em 
1970, em cima, e em 2011, em baixo. 

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística. 
 
3.2. Evolução dos setores de atividades. 

 
A par das mudanças verificadas em termos populacionais, também ao nível dos setores de 

atividade se têm registado alterações (fig.7). 
Assim, relativamente ao setor primário, apesar de ter menor expressão em 1991, 

relativamente aos restantes setores, apresentou uma grande redução até aos censos de 2011. 
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São os setores secundário e terciário que adquirem maior expressão, apesar de se ter verificado, 
nalguns casos, redução de população no setor secundário. 

No que concerne à agricultura, apesar de ser uma atividade, muitas vezes, apenas de 
subsistência, pois os espaços agrícolas são sobretudo parcelas de pequenas dimensões, tal como 
a criação de gado, ambas eram atividades que implicavam uma gestão e limpeza dos espaços, 
tanto florestais, uma vez que se utilizava o mato para o cuidado dos animais, como dos espaços 
agrícolas, servindo assim para manter as florestas limpas de combustíveis, bem como de barreiras 
contra manifestações de incêndios. Ora, com a redução desta atividade, os campos e florestas 
ficam desprovidos de limpeza que assim não forem geridos, acumulando, ano após ano, cada vez 
mais combustível, até que, na manifestação dendrocaustológica sejam devastadas áreas maiores 
de floresta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Número total de pessoas por setor de atividade, nas freguesias em estudo, para os anos 
censitários de 1991, 2001 e 2011. 

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística. 
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4. GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS APÓS A DÉCADA DE 1980. 
 
4.1. Breve caracterização dos incêndios. 

 
Se até meados do século XX um dos problemas que mais afetava as áreas das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Lis, Pranto e Arunca era o processo de erosão hídrica, pela tamanha 
dimensão que assumia e pelos diversos prejuízos económico-sociais e inconvenientes a ele 
associados, atualmente, em pleno século XXI, não há dúvidas que o maior problema com que nos 
deparamos todos os anos, especialmente durante os meses de verão, são efetivamente os 
incêndios florestais.  

Nas últimas décadas, tem-se vindo a observar uma tendência crescente da manifestação de 
incêndios florestais e, mais ainda, um aumento da amplitude das dimensões das áreas ardidas. 

Assim, para a análise dendrocaustológica das áreas anteriormente intervencionadas com 
medidas de correção torrencial, nas bacias hidrográficas dos rios, Lis, Pranto e Arunca, foram 
selecionadas as respetivas áreas administrativas, ao nível das freguesias, como analisámos no 
tópico anterior, para um período de 30 anos, compreendido entre 1981-2010, por ser aquele para 
o qual existe informação estatística a esta escala. 

De um modo geral, no que às ocorrências diz respeito, observamos uma certa periodicidade 
de oscilações, ou seja, em cada quatro/cinco anos, regista-se um pico de ocorrências superior ao 
dos anos precedentes e subsequentes e observa-se, ainda, uma tendência de aumento do 
número de ocorrências ao longo do período de análise (fig.8). Assim, durante a década de 1980, 
em nenhum ano foi ultrapassado o limiar de 100 ocorrências, destacando-se os anos de 1985 e de 
1986, com 99 e 82 incêndios ocorridos, respetivamente. Na década de 1990, a partir de 1992 
verifica-se uma mudança na manifestação de incêndios, uma vez que foi atingido, em 1994, o 
valor mais alto de incêndios desta série de anos, com 227. De notar que entre 1992 e 1996 foram 
registados sempre mais de 100 incêndios anuais. Na década de 2000, foi o ano de 2005 que 
ressaltou, com um total de 207 ocorrências. De um total de 435 ocorrências, na década de 1980, 
passámos para 1049 na década seguinte, sendo a passagem mais brusca, uma vez que na 
década de 2000, o valor apresenta certa tendência para a estabilização, com 1010 ocorrências.  

Relativamente à área ardida, regista-se um aumento contínuo, década a década, com 1557 
hectares incinerados em 1980, 2550ha,886ha em 1990 e, numa passagem acréscimo mais 
brusco, a década de 2000 a apresentar uma área ardida total de 6258 hectares. Nesta última 
década, o ano de 2005 revelou-se dramaticamente problemático, na medida em que, apenas 
nesse ano, concentrou uma área queimada foi superior a 4000 hectares, sendo, por isso, o pior 
desta série de 30 anos (fig.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Número de incêndios florestais (NIF) e área ardida total (AA) nas freguesias da área de 
estudo, durante o período de 1981 a 2010. 

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
 

Em média, nos 30 anos, ocorreram pouco mais de 84 incêndios florestais por ano, a que 
corresponde uma área ardida média anual de cerca de 346 hectares de espaço florestal. 

Numa análise aos quantitativos totais por freguesia, no mesmo período, verifica-se que do 
total das 19, são apenas 2 as que mais se distinguem em termos de áreas ardidas, 
designadamente Colmeias, do concelho de Leiria, com um valor acima de 3000 hectares 
incinerados, e Pombal, do concelho de Pombal, com maior destaque, ultrapassando 4000 
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hectares ardidos. A freguesia de Santiago de Litém e de Souto da Carpalhosa, apesar de 
registarem um valor de área ardida abaixo de 1500 hectares, ganham expressão relativamente às 
restantes. Já relativamente às ocorrências é também em Pombal que se atinge o maior número, 
com cerca de 700 incêndios. Entre 300 e 200 ocorrências temos Santiago de Litém, Vermoil, 
Monte Redondo e Colmeias. Grande parte das freguesias não chegaram a atingir 100 ocorrências 
de incêndios durante os 30 anos (fig.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Total da área ardida em hectares e do número de incêndios florestais nas freguesias das 
áreas intervencionadas, no período compreendido entre 1981 e 2010. 

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
 

No que concerne ao tipo de causas associadas aos incêndios registados na área em 
estudo, apercebemo-nos de que são sobretudo de origem antrópica, sendo a causa natural muito 
reduzida. Numa análise por quinquénios, verificamos que a maior percentagem das causas 
encontradas são indeterminadas ou desconhecidas (Quadro 3). No entanto, a causa intencional 
adquire expressão quando associada às áreas ardidas, ou seja, a 197 ocorrências intencionais 
corresponderam a 14 234 hectares ardidos. As causas negligenciais apresentam importância em 
termos de número de incêndios, com um total de 379, contudo tem menor expressão de área 
ardida (Quadro 3). 
 

Quadro 3. Número de incêndios florestais e área ardida total em hectares por quinquénio, nas 
freguesias das áreas intervencionadas. 

Tipo de Causa 

Incêndios Florestais (n.º) 

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

Indeterminada 158 232 461 23 92 241 

Intencional 22 8 43 14 50 60 

Natural - - 2 3 - 4 

Negligente 17 5 14 14 26 303 

Nula - - 209 344 1349 250 

Tipo de Causa 

Área Ardida (ha) 

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

Indeterminada 294 1239 1327 209 614 126 

Intencional 24 3 268 69 13825 45 

Natural - - 520 - - - 

Negligente 8 5 11 16 944 165 

Nula - - 39 131 9736 4 
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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4.2. Cartografia das áreas ardidas. 

 
Apenas através da representação espacial das áreas ardidas é possível compreender 

melhor a expressão espacial que os incêndios adquirem nas áreas anteriormente 
intervencionadas. Assim, numa representação das áreas ardidas por quinquénios, no período 
entre 1981 e 2010, foi sobretudo no quinquénio 2001-2005, que se observaram as maiores 
manchas de áreas afetadas, principalmente em toda a área correspondente às linhas de água 
intervencionadas nas bacias hidrográficas dos rios Pranto e Arunca (fig.10). 

 

Figura 10. Representação espacial das áreas ardidas por quinquénios, entre 1981 e 2010. Os 
retângulos identificam as áreas intervencionadas onde foram aplicadas medidas de correção 

torrencial. 
Fonte dos dados: Agência Portuguesa do Ambiente e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 
4.3. O exemplo do ano de 2005. 

 
Como verificamos, o ano de 2005 foi o mais problemático, especialmente por apresentar as 

maiores áreas ardidas, e sobretudo, com incidência direta nos locais que abrangem as ribeiras 
que foram intervencionadas na primeira metade do século XX, razão porque analisaremos este 
ano em particular. 

Em termos espaciais, as áreas ardidas de maiores dimensões observaram-se sobretudo na 
parte de cabeceiras das linhas de água afluentes dos rios Lis e Pranto (fig.11).  

Em termos quantitativos, foi na freguesia de Colmeias que se evidenciou o maior valor de 
área ardida, com cerca de 2900 hectares. Souto da Carpalhosa, um pouco mais a norte, 
apresentou a segunda maior área ardida, com 720 hectares queimados e, a freguesia de Pombal 
registou uma área queimada de 772 hectares.  

Apesar de Colmeias ter a maior área ardida, não foi a que registou o maior número de 
ocorrências, que pertenceu à freguesia de Pombal, com mais de 50 incêndios (fig.12). 

Neste ano foram dois os incêndios que atingiram maiores dimensões, designadamente uma 
ocorrência em Colmeias, que deu origem a 2852 hectares de floresta devastada pelas chamas. 
Este incêndio teve início pelas 19h05 do dia 3 de agosto, e segundo as causas que foram 
apuradas, foi considerado intencional. Ainda nesse dia, pelas 19h51, em Souto da Carpalhosa, 
como resultado de outra ocorrência, foram varridos pelas chamas 715 hectares de área florestal, 
tendo sido mais um incêndio intencional, segundo as causas apuradas. 

Face a esta análise, podemos considerar que, década após década, a dimensão das áreas 
ardidas tem vindo a ganhar expressão. Ora, o abando dos campos agrícolas, aliado ao 
despovoamento e ao envelhecimento da população destas áreas, bem como a falta de gestão e 
de limpeza dos espaços com aptidão florestal, traduzem-se na acumulação de combustível ao 
longo dos anos, especialmente vegetação arbustiva e combustíveis finos. Caricatamente, os 
incêndios devem-se sobretudo a causas antrópicas, sejam elas intencionais ou negligentes. 
Contudo, quando ocorrem durante a época estival, ou quando as condições meteorológicas os 
favorecem, podem atingir grandes proporções, pela facilidade de progressão. Exemplo disso foi o 
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que ocorreu durante o ano de 2005, que se apresentou bastante seco, situação que já se 
prolongava desde o ano 2004. Apresentou valores médios de temperaturas do ar superiores aos 
normais para o mês de agosto, o que aliado a um índice de seca extrema (PDSI – Palmer Drought 
Severity Index) para a área de estudo, tudo indicava condições favoráveis ao desenvolvimento de 
incêndios florestais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Representação espacial, por freguesia, do número total de incêndios florestais e da 
área ardida em hectares, no ano de 2005. 

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Número de incêndios florestais e área ardida total, por freguesias, no ano de 2005. 

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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5. CONTRIBUTO DAS OBRAS DE CORREÇÃO TORRENCIAL PARA A MITIGAÇÃO DO 
PROCESSO DE EROSÃO PÓS-INCÊNDIOS FLORESTAIS. 
 

Com base nas circunstâncias acima descritas e atendendo que as obras de correção 
torrencial foram aplicadas pelos ex-Serviços Florestais para a atenuação dos efeitos da intensa 
atividade erosiva nos setores, montante e jusante, das linhas de água com regime torrencial, 
parece-nos evidente que, nos dias de hoje, passados cerca de 50 anos, a presença destas 
estruturas continua a ser uma mais-valia na mitigação do processo de erosão (fot.5) pois a 
crescente acumulação de material combustível, resultante da falta de gestão e manutenção dos 
espaços florestais por parte da população e entidades competentes tem propiciado o aumento do 
risco de incêndio florestal, contribuindo para o regresso dos processos erosivos nas vertentes, 
dada a perda da cobertura vegetal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 5. Obra de Correção torrencial no Rib.º Vale do Travesso, afluente do Pranto. À 
esquerda, uma série de barragens de alvenaria (1960). À direita, no mesmo local (2013). 

Fonte: Arquivo Fotográfico do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (Fot. esquerda) e Arquivo Núcleo de 
Investigação Científica de Incêndios Florestais (Fot. direita). 

 
Ora, a existência de estas estruturas, por si só, numa situação pós-incêndio não atenuará o 

fenómeno erosivo sendo por isso, imprescindível a aposta na reflorestação das vertentes bem 
como a manutenção das obras, pois trata-se de áreas sensíveis aos agentes erosivos devido, em 
parte, às suas características físicas. 

Porém, é do nosso conhecimento, que muitas das áreas ardidas do território português não 
são submetidas a nenhuma intervenção para proteção dos solos, por falta de apoios financeiros 
que impossibilitam a sua aplicação e monitorização. Outras são intervencionadas, depois do 
período recomendado, como refere FERREIRA et al, 2005, citado por SOUSA (2011:25), quando 
deveriam sê-lo nos primeiros 4 meses após a passagem do incêndio, pois é neste período que se 
verificam as primeiras chuvas do Outono, por vezes intensas, acentuando os efeitos do fogo no 
solo.  

Nos tempos que correm, muitas das medidas que são implementadas na gestão do pós-
fogo, dentro dos quais se destaque, a utilização de troncos como barreira, as faxinas e as sebes 
(fot.6) têm a sua essência nas técnicas de engenharia natural (sebes, faxinagens e barragem de 
madeira) outrora aplicadas pelos ex-Serviços Florestais no controlo da erosão.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 6. Exemplos de medidas pós-fogo aplicadas na Mata do Desterro, Seia (2011) 
À esquerda, uma barreira feita por troncos. À direita, uma faxina colocada em vertente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De um modo conciso, tentamos divulgar os primeiros trabalhos de defesa e conservação 

dos solos realizados em Portugal no combate à erosão hídrica, tomando como exemplos as bacias 
hidrográficas dos rios Lis, Arunca e Pranto por terem sido das mais intervencionadas em todo o 
país, dada a intensa erosão hídrica dos setores a montante, evidenciada pelas ravinas e 
barrancos, e, nos setores a jusante, pelo assoreamento dos rios principais, responsável pelo 
aumento de cheias rápidas e de violentas inundações em campos agrícolas e aglomerados 
populacionais. 

Hoje, nas áreas de cabeceiras das linhas de água, outrora sob efeito da erosão hídrica, 
deparamo-nos com cursos de água e vertentes estabilizadas, constituídas por uma densa 
vegetação, tendo-se também verificado o retomar da normalidade dos cursos de água a jusante. 
Contudo, as recentes alterações da estrutura da população e o abandono da prática agrícola têm 
propiciado o incremento do risco de incêndio florestal nestas áreas que possuem condições para o 
desenvolvimento de grandes incêndios, desencadeando o retorno da erosão pelo que a presença 
destas estruturas é uma mais-valia para a sua contenção, desde que haja alguma manutenção 
destas obras, conjuntamente com planos de arborização das áreas ardidas. 
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