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Introdução 

Os incêndios florestais constituem, na actualidade, a principal ameaça às 

florestas portuguesas. Por sua vez, as causas acidentais, que estão na origem de 

muitos deles, correspondem a um cluster específico em termos de causas dos 

incêndios florestais, não só em Portugal mas também no resto da Europa, pelo que 

importa conhecê-las com mais profundidade, para melhor se poder agir, tanto em 

matéria de prevenção, como, também, em termos operacionais e, ainda, na 

perspectiva legislativa. 

Ora, no âmbito dos objectivos do Programa Nacional “FOREST FOCUS” 2005-2006, 

que tem em execução o “Estudo das causas de incêndios e dos efeitos nos ecos-

sistemas em Portugal continental”, surgiu a oportunidade da realização de um estudo 

sobre as ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro. 

O presente relatório visa, apresentar os resultados da investigação 

desenvolvida pela RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos Prevenção e 

Segurança, em estreita colaboração com a Autoridade Florestal Nacional, na 

qualidade de promotor do estudo, bem como com os parceiros institucionais — 

GNR/SEPNA - Guarda Nacional Republicana/Serviço de Protecção da Natureza e do 

Ambiente, REFER - Rede Ferroviária Nacional e CP - Comboios de Portugal —, que, 

conjuntamente com os Gabinetes Técnicos Florestais das autarquias envolvidas, são 

também os principais beneficiários deste estudo.  

• Objectivos 

O estudo visa tipificar o problema das ignições de incêndios florestais com 

origem nas linhas de caminho-de-ferro, através da identificação das linhas prioritárias 

para a intervenção, bem como da caracterização das circunstâncias em que ocorrem 

as ignições, de modo a preparar as bases para a definição de uma estratégia de 

intervenção neste domínio. 

Desta forma, o estudo realizado centrou-se em torno destes dois principais 

objectivos. Para o efeito, procedeu-se à caracterização das linhas de caminho-de-ferro 

mais críticas em matéria de ocorrência de incêndios florestais e à relação dessas 

características com as possíveis causas de ignição, com o objectivo de detectar 

eventuais relações de causa/efeito. 
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De igual modo, pretendeu-se avaliar de que forma é que a circulação de 

comboios poderá estar na origem de determinados focos de incêndios, alguns dos 

quais com consequências relevantes no que diz respeito à área ardida que, 

provavelmente, terão produzido.  

Assim, a partir da informação disponível identificaram-se, numa primeira fase, 

as linhas de caminho-de-ferro mais críticas em matéria de incêndios florestais e, 

posteriormente, caracterizaram-se, de forma sistémica, as circunstâncias em que 

ocorreram essas ignições. 

Para tal, foi importante o trabalho de campo desenvolvido, o qual contribuiu não 

só para ajudar a identificar estas circunstâncias, mas também para um melhor 

enquadramento do problema em estudo . 

• Metodologia 

O estudo tem  como referência o período compreendido entre 2002 e 2008 e 

encontra-se estruturado em duas grandes linhas de investigação. A primeira delas, 

parte da noção do risco de incêndio e da ocorrência de ignições com origem nas linhas 

férreas, para apresentar uma visão integrada das vias consideradas mais críticas em 

matéria de incêndios florestais. A segunda, averiguou o risco de incêndio na área 

adjacente às linhas férreas e as causas prováveis de incêndio, também in loco, com o 

intuito de explanar as principais circunstâncias em que ocorreram as ignições.  

A realização deste estudo baseou-se na análise de três conjuntos de 

informações estatísticas, disponibilizadas pela entidade promotora e pelos parceiros 

institucionais, as quais permitiram constituir uma base de dados, em que foram 

sistematizadas as diversas fontes de informação, com o objectivo de tentar harmonizar 

todas as situações relatadas. 

Este trabalho de tentativa de uniformização apoiou-se nas seguintes fontes de 

informação: 

• Ponto de situação dos registos dos incêndios florestais (código 212), ANF; 

• Registo de Ocorrências, CP/REFER; 

• Autos de Notícia (Ficha de determinação das causas – parte técnica), 

GNR/SEPNA; 

Numa primeira etapa, a análise destes registos e, em particular, dos autos de 

notícia permitiu contextualizar as diversas situações, tendo-se criado uma base de 

dados na qual constam todas as informações descritas nesses registos e autos.  

Posteriormente, toda a informação alfa-numérica disponível foi sujeita a um 

processo de normalização e de controlo de qualidade, uma vez que alguns dos 

registos, por se encontrarem incompletos, poderiam levar a erros de interpretação.  
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Além disso, para melhor compreensão do fenómeno, fez-se também uma 

pesquisa bibliográfica, tendo-se consultado os títulos disponíveis sobre o assunto e 

feito recensões aos principais. 

Por outro lado, não só para confirmar in loco alguns dos resultados para que 

apontava o tratamento da informação estatística, mas também para proceder à 

observação directa de algumas das situações relatadas nos autos, desenvolveu-se 

trabalho de campo, precisamente no sector da via férrea que, em 2008, apresentou a 

maior incidência de ignições. 

Este trabalho de campo desenvolveu-se na Linha da Beira Alta, num troço 

compreendido, sensivelmente, entre Nelas e Guarda. Durante as deslocações ao 

terreno, foi possível proceder à recolha de dados concretos, tendo-se procedido, 

nomeadamente, a levantamentos fotográficos, medições diversas e à colheita de 

vestígios.  

Estas deslocações ao campo permitiram, ainda, a obtenção de importantes 

testemunhos, quer dos bombeiros, quer de funcionários da CP/REFER, bem como dos 

técnicos dos Gabinetes Técnicos Florestais, elementos que, no conjunto, ajudaram a 

melhor contextualizar as ocorrências observadas.  

Já em gabinete, procedeu-se à sistematização da informação recolhida e à 

elaboração de cartografia e de esquemas gráficos, de pormenor. 

Para esse efeito, bem como para a posterior apresentação dos resultados, 

utilizou-se cartografia, impressa e digital, designadamente folhas da Carta Militar de 

Portugal, na escala de 1/25000, relativas à área investigada no campo, bem como o 

suporte digital fornecido pelo GoogleEarth. 

Com efeito, as imagens de satélite pancromáticas, disponibilizadas através do 

GoogleEarth, permitiram precisar, com maior rigor, o contexto geográfico dos locais 

afectos às ignições. Através da sua análise, foi possível estabelecer algumas 

características geométricas das linhas, bem como do tipo de uso e ocupação do solo. 

A análise de todas estas fontes de informação foi, ainda, essencial para a 

elaboração de uma ficha própria (Anexo I), usada  nos levantamentos de campo, na 

qual estão contemplados os parâmetros que consideramos necessários para o 

levantamento das informações relativas a este tipo de ocorrências (causa 212).  

Por último, em meados de Outubro, foram-nos disponibilizados os PMDFCI – 

Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos concelhos de Celorico 

da Beira, Mangualde, Nelas, Pinhel e Trancoso. Atendendo ao curto intervalo de 

tempo para a conclusão do estudo já não foi possível incorporá-los com o detalhe que 

mereciam, mas não podem deixar de ser mencionados, pela importância de que se 

revestem na políticas municipais de prevenção de incêndios.  
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• Elementos estatísticos e a sua não uniformização  

O tratamento da informação estatística disponibilizada revelou-se como a 

principal forma de abordagem para se vir a compreender a evolução histórica da 

problemática em estudo. Contudo, nesse tratamento deparámos com alguns 

constrangimentos, que devem ser mencionados, até para que possam vir a ser 

corrigidos no futuro.  

Com efeito, para o período em análise, compreendido entre 2002 e 2008, 

consideraram-se apenas 97 ocorrências de incêndio florestal, com origem provável no 

caminho-de-ferro (causa 212), de entre as 165 recebidas dos parceiros institucionais 

envolvidos. 

Com efeito, esses 165 registos foram sujeitos a um processo de verificação, 

tendente à já referida uniformização da base de dados, tendo-se confrontado os 68 

registos de incêndios florestais recebidos da AFN, com os 35 autos de notícia 

provenientes da GNR, o que permitiu detectar ignições que ainda não constavam dos 

registo oficial.. 

Mais tarde, com a recepção dos 106 registos disponibilizados pela CP/REFER, 

referentes, apenas, aos anos de 2006 a 2008, detectaram-se mais 23 ignições não 

constantes das estatísticas oficiais, muito provavelmente por ainda não terem sido 

carregadas na base de dados. Por sua vez, o trabalho de campo permitiu assinalar 

mais uma ocorrência em 2008, de acordo com informação fornecida pelo Corpo de 

Bombeiros de Pinhel, ao tempo também inédita, pois, ainda, não constava de 

nenhuma das três fontes de informação antes mencionadas (fig.1).  

 

 
Fig. 1 - Distribuição do número de ocorrências (causa 212) pelas respectivas fontes de informação: 
1 - mesma ocorrência registada por duas ou três entidades; 2 - ocorrências mencionadas por uma 
única entidade; 3 - ocorrências com incidência negativa na ferrovia mas que não tem causa 212. 
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Apesar de, por vezes, estes registos se encontrarem incompletos e com formas 

de preenchimento não uniformizadas, não obstante, possibilitaram a sistematização 

dos dados e a análise de alguns dos factos relacionados com as ignições.  

Com efeito, se alguns dos autos disponibilizados pela GNR descrevem as 

ocorrências de forma exaustiva e completa, fornecendo dados relativos às condições 

atmosféricas, características geográficas, tipologia de uso e de ocupação do solo, 

áreas e pessoas afectadas, presença de testemunhas e de provas circunstanciais, 

reconstituição e descrição dos factos, croquis (apoiados nas respectivas cartas 

militares), fotografias, etc., outros há, contudo, em que a informação disponível é 

bastante diminuta e pouco objectiva. 

De facto, a discrepância existente entre os diferentes tipos de informação 

relativa às ocorrências, foi uma das maiores contrariedades encontradas para o seu 

tratamento uniforme, tanto mais que alguns desses dados carecem de referenciação 

geográfica, além de que, por vezes, não possuem mesmo qualquer informação 

alfanumérica associada. 

Outro aspecto que, neste ano de 2008, também não permitiu concretizar o 

trabalho como inicialmente fora idealizado, teve a ver com um certo desfasamento 

entre a ocorrência das ignições e a data de recepção dos autos de notícia. Tal facto 

inviabilizou a deslocação da equipa ao terreno, imediatamente após as ocorrências, o 

que, porventura, poderia possibilitar uma melhor identificação da causa. 

Outra limitação com que nos deparámos no decorrer da investigação, esteve 

relacionada com a bibliografia disponível sobre esta temática, que se revelou 

relativamente escassa e, por vezes, pouco adequada, na medida em que realçava as 

características técnicas das linhas, das locomotivas ou do material circulante e não 

tanto as causas de ignição, além de que, quase sempre, remete para outros contextos 

geográficos, de países como Alemanha, Estados Unidos da América e Canadá. 
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1. Identificação das linhas de caminho-de-ferro mais críticas 
em matéria de incêndios florestais (2002 – 2008) 

 
Um dos objectivos deste estudo passa pela identificação das vias férreas que, 

no período de tempo em análise, registaram o maior número de ignições provocadas 

por causas cuja responsabilidade possa ser, provavelmente imputada à CP/REFER . 

No entanto, verificam-se muitas outras ocorrências de incêndio não florestal, mas com 

incidência negativa na ferrovia, pelo que também se considerou importante identificar 

as vias que registaram maior número deste tipo de ocorrências de incêndio não 

florestal, cujas causas prováveis são estranhas à CP/REFER. 

Para melhor se compreender a evolução do número das ignições sentida ao 

longo destes anos, convém fazer um breve enquadramento. 

1.1. Risco de incêndio agrícola e florestal associado a ignições provocadas 
por material circulante nas vias férreas 

A evolução da actividade ferroviária, com a passagem das locomotivas a vapor 

para diesel e, posteriormente, para as composições eléctricas, fez diminuir, por razões 

óbvias, o risco dos comboios provocarem ignições ao longo da linha de caminho-de-ferro. 

Em Portugal, as composições movidas a vapor operam unicamente nas Linhas 

do Douro, do Corgo e do Tua, sendo constituídas por locomotivas históricas(fig. 2), 

cuja finalidade é exclusivamente turística. 

 

Fonte: douro.com.sapo.pt/photo.htm 

Fig. 2 – Aspecto geral do comboio histórico na estação do Pinhão. 
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No entanto, torna-se evidente que não é apenas este tipo de composição, que 

poderá provocar ignições no decurso do seu trajecto. Com efeito, uma parte das 

ignições pode ser originada não só pelos sistemas de combustão e escape mas 

também, e, principalmente, pelos sistemas de frenagem, constituídos pelos rodados e 

cepos de travão, sujeitos a elevado aquecimento e passíveis de libertarem partículas 

incandescentes. Por outro lado, a operacionalização de maquinaria diversa em 

trabalhos de manutenção das vias, também pode constituir uma fonte de ignição que 

convém ter em conta, como referem estudos americanos (DFFP, 1999). 

De uma forma genérica, o problema das ignições de incêndios florestais 

relacionados com as vias-férreas, baseia-se numa dicotomia entre risco e 

vulnerabilidade, entendendo-se, neste caso, o risco como sendo constituído pelas 

fontes de ignição, de que as mais comuns são constituídas pelas partículas libertadas 

pelos sistemas de escape ou pelas que se soltam dos sistemas de frenagem.  

Por sua vez, a vulnerabilidade está presente nos materiais existentes ao longo da 

linha que, quando colocados em contacto com os materiais incandescentes que constituem 

as fontes de ignição antes referidas, podem entrar em combustão, designadamente a 

vegetação que ocupa as faixas laterais ao longo da linha, principalmente a que compõe o 

estrato herbáceo, bem como o lixo acumulado (papéis, plásticos, etc.) e, ainda, os materiais 

depositados, como, por exemplo, as pilhas de travessas. Todos estes materiais são os que 

representam a maior ameaça, pelo que deverão ser removidos ou eliminados, por forma a 

afastá-los do contacto com as fontes de ignição. 

Por outro lado, as linhas férreas constituem importantes faixas de interrupção 

dos combustíveis, podendo dar um importante contributo na prevenção e minimização 

dos incêndios florestais, ao funcionarem como linhas de descontinuidade horizontal da 

vegetação, desde que correctamente geridas. 

Nestas circunstâncias, se por um lado, as linhas de caminho-de-ferro 

constituem um factor de risco de ignição, por outro lado, representam um não menos 

importante factor de redução do risco de propagação de incêndio florestal, pelo que 

não é possível estabelecer, com base nos dados disponíveis, uma relação directa 

entre os diferentes níveis de risco de incêndio florestal existentes ao longo da via 

férrea e as manifestações concretas associadas a cada um desses níveis de risco, 

como veremos a seguir. 

Todavia, não podemos deixar de referir que CP e REFER estão preocupadas 

com o problema e são sensíveis à sua resolução através da prevenção, como o 

demonstram os contributos preventivos á implementados e que se traduzem por 

algumas melhorias técnicas, introduzidas e implementadas no material circulante, com 

o objectivo de minimizar/suprir as ignições de incêndios florestais, nomeadamente: 
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• Montagem de dispositivo de sobrecarga nas locomotivas Diesel, por forma a 

permitir igualizar a pressão de referência dos distribuidores ao longo do 

comboio, eliminando-se, assim, o risco associado a frenagens residuais não 

controladas, causa principal dos sobreaquecimentos nos comboios rebocados 

por este tipo de locomotivas; 

• Programa de utilização integral de cepos de freio sintéticos, restringindo-se, em 

especial nas transmissões fronteiriças, o material circulante matriculado noutras 

redes ferroviárias, que incorporem material (cepos de freio) de outro tipo; 

• Melhoria (manutenção e limpeza) dos sistemas de escape do material motor 

(locomotivas); 

• Introdução da climatização no material circulante (rebocado e motor) de serviço 

comercial de passageiros, impedindo a abertura das janelas e impossibilitando 

o arremesso de objectos para o exterior; 

• Proibição de fumar (anterior ao DL nº 37/2007, de 14 de Agosto) no interior dos 

comboios (impeditivo do arremesso negligente de pontas de cigarro para o exterior); 

• Nos comboios turísticos com tracção a vapor incorporação de cisterna com 

água logo após o “tender” da locomotiva, que vai pulverizando todo o espaço 

da via e banqueta, durante o tráfego; 

Além destes, foram, ainda, introduzidos outros contributos preventivos, tais como: 

• Informação antecipada às Unidades de Negócio (estruturas organizacionais a quem 

incumbe a realização de comboios de passageiros e/ou de mercadorias) de 

condições meteorológicas de excepção (ex. vagas de calor, temperaturas elevadas); 

• Afectação de cisternas para transporte de água e equipamentos de bombagem, 

que circulam em composição ferroviária (marcha puxada por Dresine) criada 

para o efeito, à retaguarda de comboios turísticos com tracção a vapor; 

• Execução correcta e cuidada dos ensaios do sistema de frenagem, na origem da 

formação do comboio e sempre que haja alteração da composição do mesmo; 

• Estabelecimento de Protocolos de Cooperação: com a ANPC (relativamente ao 

transporte ferroviário de mercadorias perigosas) e AHBV de Peso da Régua 

(relativamente á prevenção de focos de incêndio, aquando da realização de 

comboios turísticos com tracção a vapor); 

• Articulação com a REFER, elaborando e coordenando a execução de um 

planeamento anual de prevenção de incêndios florestais: O “Plano Ferroviário 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios”; 

• Gestão (manutenção e conservação) de todo o parque de extintores de 

incêndio da Empresa, com especial acuidade os afectos ao material circulante, 

durante o período de 15 de Maio a 15 de Outubro de cada ano; 

• SDCRQ (Sistema de Detecção e Controlo de Rodas Quentes) introduzido pela 

REFER em controlo das temperaturas dos rodados, prevenindo/evitando 

situações de arroxeamento de cepos de freio; 

• Sensibilização de todos os Colaboradores, sensibilização de Clientes e, 

participação da Empresa no Movimento ECO (Empresas Contra os Fogos). 



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

16 

1.1.1. Incêndios florestais nas imediações e/ou contiguidade da via 
férrea – Evolução 1991-2007 

Ano após ano, as linhas férreas, uma infra-estrutura de base essencial à 

actividade económica e social do nosso país, são afectadas por incêndios florestais nas 

suas imediações e/ou contiguidade que, mesmo quando têm origem exógena a essa 

estrutura ferroviária, acabam por afectá-la e criar perturbação ao normal funcionamento da 

circulação. Por sua vez, quando são endógenas, além de também poderem afectar a 

circulação ferroviária, podem incinerar áreas agrícolas e florestais adjacentes à via férrea, 

situação que, além de acarretar prejuízos para a CP/REFER, poderia muitas vezes ser 

evitada se, junto à via, fosse mantida uma adequada gestão dos combustíveis. 

Ora, de acordo com os relatórios anuais sobre incêndios florestais elaborados 

pela CP/REFER, a evolução do número de ocorrências de incêndio a nível nacional, 

no período compreendido entre 1991 e 2007, comparativamente com as ocorrências 

de incêndio com incidência nas vias férreas (fig. 3), independentemente da sua origem 

endógena ou exógena, mostra que não é possível estabelecer uma relação directa 

entre ambas, não só porque uma grande parte do território não é servido por vias 

férreas, mas também porque determinadas causas, sendo específicas das vias 

férreas, terão grande incidência na contagem das que afectam a rede ferroviária, mas 

diluem-se no total nacional.  

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais da AFN.  

Fig. 3- Evolução do número de incêndios florestais no continente e nas imediações e/ou 
contiguidade da via férrea, entre 1991 e 2007.  

Por sua vez, as características meteorológicas que condicionam o risco de 

incêndio afectam de modo diferente os combustíveis grossos, arbustivos e arbóreos 

que dominam nos espaços florestais, e os combustíveis finos, herbáceos, que 

predominam nas faixas laterais que envolvem a via férrea, onde terão início as 

ignições eventualmente provocadas pelos destroços incandescentes projectados do 

material circulante. 
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Não obstante, é possível verificar uma certa correlação entre alguns dos anos 

em que, simultaneamente, se registou um maior número de ocorrências, quer em 

termos nacionais, quer na afectação de caminhos-de-ferro, como sucedeu em 1995 e 

2000, mas tal já não é válido para outros anos, como, por exemplo, nos de 1996 e 

1998. Por sua vez, os anos de 1992 e 2007 registaram, proporcionalmente, um maior 

número de ocorrências a afectar a rede ferroviária do que espaços florestais, pelo que 

não se deverá estabelecer uma relação directa entre ambas situações. 

1.1.2. Plano ferroviário de defesa da floresta contra incêndios 

Com o objectivo de reduzir o risco de incêndio florestal, CP e REFER têm vindo 

a desenvolver conjuntamente, desde 2005, planos anuais de prevenção de incêndios 

florestais que, a partir de 2008, passaram a designar por Plano Ferroviário de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios CP/REFER. 

Os dois principais objectivos deste plano consistem na preservação do 

património florestal e em garantir a operacionalidade da circulação ferroviária em 

condições de segurança.  

Aliás, a cultura de segurança, que estas duas empresas ferroviárias têm vindo 

a instituir, assenta, essencialmente, numa estreita cooperação não só entre ambas, 

mas também com a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e a Autoridade 

Florestal Nacional (AFN), que se materializa em reuniões periódicas de análise e 

planificação,.  

Uma das medidas concretas, resultante dessa colaboração, é a recepção diária 

da previsão do risco de incêndio florestal, baseada no índice canadiano, FWI, que 

permite à REFER adoptar medidas preventivas adequadas, sobretudo para as áreas 

de maior risco estrutural de incêndio florestal. 

Por sua vez, este plano pretende ir, também, de encontro ao estipulado na 

legislação, mais especificamente no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, e 

também nos diversos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, da 

responsabilidade das Câmaras Municipais.  

A este respeito, as principais preocupações prendem-se com a manutenção de 

faixas de gestão de combustíveis, tanto nas áreas de propriedade da REFER, como 

nos terrenos contíguos à linha férrea. Nos termos da Lei, a gestão é crucial para 

minimizar os efeitos que os incêndios florestais podem ter sobre o normal 

funcionamento da circulação ferroviária, independentemente de a ela serem 

imputáveis ou de procederem do exterior, pois ambos perturbam a exploração 

ferroviária. As principais medidas em vigor neste plano são bastante alargadas e 
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transversais a vários domínios, desde o sistema de alerta de ignições até às acções 

de sensibilização. 

Entre as medidas de minimização de potenciais focos de ignição, destacam-se 

as de controlo dos sistemas de frenagem e escape, bem como as medidas especiais 

aplicadas à circulação dos comboios com tracção a vapor (comboio turístico do Douro) 

e aos trabalhos de manutenção das vias, que estão sujeitos a vigilância, 

especialmente nos locais e em dias de risco de incêndio florestal agravado. 

No que diz respeito à redução da vulnerabilidade nas linhas férreas, as 

principais medidas englobam a limpeza mecânica, a deservagem química e a recolha 

de materiais combustíveis. Além disso, a CP/REFER têm levado a cabo campanhas 

de divulgação e acções de sensibilização, traduzidas por comunicados de divulgação, 

cartazes e folhetos informativos (fig. 4), distribuídos nas estações e nas composições 

de passageiros. 

Finalmente, deve referir-se que o plano (PFDFCI-CP/REFER) pretende ser 

dinâmico e que, por isso, irá ser melhorado e actualizado anualmente, em função das 

conclusões obtidas, em cada ano, nas diversas reuniões de avaliação realizadas com 

as entidades nacionais, distritais e municipais com responsabilidade na Protecção Civil 

e na Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

 
Fig. 4 - Cartaz e folheto da campanha de sensibilização de defesa da floresta contra incêndios 

dinamizada pela REFER e CP, ao longo de 2008. 
 

O tratamento estatístico de todas as ocorrências relacionadas com os 

incêndios florestais que interferem com as vias-férreas, permite identificar os locais 

críticos  e as causas específicas das ignições. Esta análise estatística e espacial, 

constitui um bom ponto de partida para o desenvolvimento de novas medidas 

preventivas e para adaptação de outras já existentes.  
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1.2. Distribuição temporal das ocorrências 

Neste subcapítulo, tendo por base os dados estatísticos coligidos para o 

período compreendido entre 2002 e 2008, por serem os anos para os quais foi 

possível reunir informação com o nível de detalhe necessário, procede-se à análise 

dos valores referentes ao número de ocorrências e às áreas ardidas, distribuídos por 

ano, mês, hora e duração da ocorrência. 

1.2.1. Distribuição anual do número de ocorrências e da área ardida 

Reportando-nos agora ao período em estudo (2002 – 2008) e apenas às 

ocorrências de incêndio florestal com causa provável nas linhas de caminho-de-ferro, 

verificou-se um aumento do número dessas ocorrências nos últimos anos, com 

destaque para o ano de 2008 (fig. 5). Este facto deve-se, em parte, a um maior rigor 

na compilação e tratamento dos dados, resultante da realização deste estudo. 

Por outro lado, a área ardida em 2007 e 2008 é consideravelmente diminuta, 

face ao elevado número de ocorrências registado, sobretudo quando comparada com 

a observada nos anos de 2003 e 2004, respectivamente, com 47,2% e 36,7% do valor 

total. No entanto, é de referir que, para o ano de 2008, não existe informação sobre a 

área ardida de 18 ocorrências da CP/REFER, das 47 registadas.  

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 5 - Distribuição anual do número de ocorrências e da área ardida,  
entre 2002 e 2008. 

Não deixa de ser curioso que o ano menos gravoso, em termos globais, tenha 

sido o de 2005, registando apenas três ocorrências e uma área ardida inferior a 35 ha, 

ao contrário do que sucedeu a nível nacional, pois esse ano registou não só o maior 

número de ocorrências, desde que há registos sistemáticos (1980), mas também se 

posicionou em segundo lugar no que respeita ao total da área ardida. 
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1.2.2. Distribuição mensal do número de ocorrências e da área ardida 

A análise mensal do número de ocorrências, permite verificar que são os 

meses de Julho, Junho e Agosto aqueles que registaram o maior número de 

ocorrências, respectivamente, 36 (37,1%), 17 (17,5%) e 16 (16,5%) ignições. De 

destacar, ainda, nove ocorrências (9,3%), verificadas no mês de Março, e, pelo seu 

carácter excepcional, ainda, uma (1%) ocorrida no mês de Fevereiro. 

Quanto à área ardida, a maior parte, 2 442 ha (75,8%), concentrou-se no mês 

de Julho. A restante, 780 ha, está repartida maioritariamente pelos meses de Junho e 

Setembro, com 15,4% e 6,6%, respectivamente (fig. 6). 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 6 - Distribuição mensal das ocorrências e da área ardida, entre 2002 e 2008. 

Ao contrário do que seria de esperar, o mês de Agosto, que em termos médios 

regista valores médios de temperatura mais elevados e humidade relativa do ar mais 

reduzidos, detém apenas 1,7% do total de área ardida, o que, em parte se poderá ficar 

a dever a menor circulação de composições de mercadorias, devido ao período de 

férias, pois como veremos, é este tipo de composições que apresenta maior 

propensão para produzir ignições.  

1.2.3. Distribuição horária do número de ocorrências e da área ardida 

Dos registos estudados conclui-se que, ao longo dos 7 anos analisados, as 

ignições deflagraram entre as 8:00 da manhã e as 22:00 da noite.   

Cerca de 60% das ignições foram comunicadas entre as 13:00 e as 17:00 

horas, com o maior número, 16 (21,6%), a deflagrar entre as 14:00 e as 15:00 horas, 

seguindo-se o período das 13:00 às 14:00, no qual foram registadas 13 ocorrências, 

ou seja, 17,6% do total (fig. 7).  

No que se refere à área ardida, cerca de 77%, diz respeito a ocorrências cujo 

alerta foi dado entre as 13:00 e as 16:00 horas.  



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

22 

Por sua vez, a maior área ardida, 1 323,5 ha (41,1%), corresponde a 

ocorrências cujo alerta foi dado entre as 13:00 e as 14:00 horas, seguida pelo período 

compreendido entre as 15:00 e as 16:00 horas. 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 7 - Distribuição horária das ocorrências de incêndio florestal nas vias férreas. 

1.2.4. Duração das ocorrências 

Do total dos 97 registos estudados, não foi possível apurar a duração de 37 

ocorrências (38,1%). O somatório das restantes corresponde a um período de tempo 

de 307h:5722m, ao longo do qual, directa ou indirectamente, a circulação ferroviária 

poderá ter estado afectada.  

No entanto, como a duração de cada ocorrência diz respeito ao número de horas 

da respectiva intervenção, compreendido entre o alerta e a desmobilização dos meios, 

incluindo, portanto, o tempo de rescaldo e de vigilância pós-incêndio, o valor 

quantificado peca por excesso, em termos de interrupção da circulação, pelo que tem, 

apenas, um valor indicativo (fig. 8), uma vez que não foi possível determinar o número 

de horas em que, durante o período em estudo, a circulação ferroviária esteve afectada. 

Além disso, o tratamento estatístico destas 60 ocorrências, permitiu mostrar 

que não só a maior parte delas (70%) teve uma duração inferior a 6h, mas também 

que foram poucas, somente 13%, aquelas em que a sua duração foi inferior a 1h.  
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Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 8 - Distribuição do número de ocorrências, entre 2002 e 2008, por classes de duração. 

Por sua vez, a que registou a maior duração, 48h e 45 m, ocorreu no Ramal de 

Cáceres, no ano de 2003, e resultou numa área ardida de 110 ha (fig. 9). 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 9 - Distribuição da área ardida, entre 2002 e 2008, por classes de duração. 

No entanto, no que toca ao número de horas de intervenção no combate a incêndios 

florestais foi a Linha da Beira Alta aquela que registou o maior número de horas de 

intervenção, seguida pelo Ramal de Cáceres e Linha de Leste (fig. 10) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 10 – Número de horas de intervenção no combate a incêndios florestais na rede 
ferroviária, entre 2002 e 2008, por linhas e ramais. 
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1.3. Distribuição espacial das ocorrências 

Neste subcapítulo, trata-se da distribuição no espaço tanto do número de 

ocorrências como das áreas ardidas, quer a nível administrativo, por distritos e 

concelhos, quer em termos ferroviários, ou seja, por linhas e ramais. 

1.3.1. Distribuição distrital e municipal das ocorrências e área ardida 

Dos 151 concelhos atravessados por linhas e ramais da REFER, apenas em 

44 deles (29,1%) se registaram ocorrências de incêndios florestais com origem 

provável na linha de caminho-de-ferro. Estes concelhos encontram-se distribuídos por 

14 distritos, tendo sido o distrito da Guarda aquele que mais se destacou, não só por 

ter registado o maior número de ocorrências, mas também por possuir a maior área 

ardida (fig. 11).  

A nível concelhio destacam-se, em termos do número de ocorrências, os 

concelhos de Pinhel e de Celorico da Beira, do distrito da Guarda, respectivamente 

com 9 e 8 ocorrências. Seguem-se os concelhos de Mangualde, do distrito de Viseu, e 

de Alijó, do distrito de Vila Real, ambos com 6 ocorrências cada. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 11 - Distribuição distrital do número total de ocorrências e da área ardida,  
entre 2002 e 2008. 

No que respeita à área ardida, destaca-se o concelho de Celorico da Beira, com 

1218, ha ardidos, dos quais, 1144 ha dizem respeito a um único incêndio registado no 

ano de 2004. Por sua vez, no ano anterior, de 2003, uma outra ocorrência provocou 

também uma área ardida elevada, 803 ha, embora, desta vez, fosse no concelho de 

Alvito, distrito de Beja (fig. 12). 



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

25 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 12 - Distribuição do número de ocorrências e da área ardida, entre 2002 e 2008,  
por concelhos  e distritos. 

1.3.2. Distribuição ferroviária do número de ocorrências e da área ardida. 

A análise dos dados, distribuídos por linhas e ramais ferroviários, permite 

destacar a Linha da Beira Alta (fig.13). Esta linha , contribuiu com 38 ocorrências, ou 

seja, 39,2% do total, enquanto que, em termos de área ardida, registou 1 499 ha, o 

que corresponde a 46,5% do total.  

Por sua vez, a Linha do Alentejo também merece destaque pela área ardida 

registada, superior a 1 000 ha, 31,4% do total, apesar de ter, apenas, 2 ocorrências. 

Em termos de área ardida, merecem, ainda, referência a Linha do Leste, com 263,9 ha 

(8,2%) e a Linha do Corgo, com 143,5 ha (4,5%). 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 13 -  Distribuição do número de ocorrências e área ardida, entre 2002 e 2008,  
na rede ferroviária nacional. 
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No que diz respeito ao tipo de combustíveis afectados notaram-se algumas 

diferenças entre as linhas. Assim, na Linha da Beira Alta, a maior percentagem ardida 

coube aos matos, 954 ha (63,7%), enquanto que na Linha do Alentejo, o maior valor 

da área ardida, 502 ha (49,6%), corresponde a áreas ocupadas por espécies do 

estrato arbóreo (fig. 14) que, segundo informação retirada dos Autos de Notícia da 

GNR, são maioritariamente, constituídas por sobreiros e azinheiras.  

Todavia, a área ardida em espaço agrícola, também assume algum significado 

nestas linhas, mas apenas, na da Beira Baixa, a totalidade da área ardida, 30 ha 

queimados em 2004, se reporta a campos agrícolas. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 14 - Distribuição da área ardida, entre 2002 – 2008, por linha e ramal ferroviário.  
AAP – Área ardida em povoamentos florestais; AAM – idem, em mato; AAA – ib. em espaço agrícola. 

Voltando ao número das ocorrências, depois da Linha da Beira Alta e a uma 

distância considerável, surgem em segundo lugar as Linhas do Leste e da Beira Baixa 

(fig.15), ambas com 9 ocorrências (9,3%), seguidas pela Linha do Norte, com 8 

ocorrências (8,2%)  

Atendendo à dimensão média da área ardida por número de ocorrências, 

verifica-se que foi na Linha do Alentejo e no Ramal de Cáceres que se registaram os 

incêndios florestais com maior dimensão, respectivamente com 506 e 110 ha (fig. 16). 

Por sua vez, a Linha da Beira Alta, sendo aquela que regista a maior probabilidade de 

ocorrências, apresenta uma menor expressão  do que as anteriores no que diz 

respeito à dimensão da área ardida por ocorrência, apenas 45,4 ha. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir da cartografia oficial.  

Fig. 15 - Distribuição geográfica do número das ocorrências, entre 2002 e 2008. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 16 - Distribuição na rede ferroviária do número de ocorrências e da área média ardida por 
ocorrência, entre 2002 e 2008. 
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2. Caracterização das circunstâncias em que ocorreram as 

ignições (2002 - 2008) 

A comparação dos registos fornecidos pela CP/REFER com a informação os 

recebidos das outras entidades relativos a ocorrências investigadas pela GNR e 

classificadas com à causa 212 (fig. 1) permitiu chamar a atenção para as ocorrências 

com incidência negativa na ferrovia, em termos de exploração ferroviária e de infra-

estruturas. 

Com efeito, existem causas exógenas á locomoção ferroviária que também têm 

incidência negativa na ferrovia, que assim pode ser afectada por incêndios florestais que 

nada tem a ver com o material circulante, pois, muitas vezes, foram afectadas pela 

progressão de um grande incêndio com origem em locais bem afastados da ferrovia.  

Todavia, só nos anos de 2006 a 2008, foi possível separar as ignições 

exógenas das endógenas, e, dentro destas, considerar aquelas que foram estranhas à 

CP/REFER, como vandalismo, por exemplo, das restantes, imputáveis à CP/REFER 

(fig. 17) e que, em regra, corresponderam a incêndios florestais. Ora, será apenas esta 

pequena parcela, de entre todas as que afectam a circulação ferroviária, que será 

objecto deste estudo.  

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 17 - Distribuição anual do número de ocorrências com incidência negativa na ferrovia. 

2.1. Causas gerais, causas acidentais e causa 212 

Segundo a codificação de causas dos incêndios florestais em vigor (CNGF, 

2003), as ocorrências relacionadas com o material incandescente proveniente do 

sistema de travagem ou locomoção de transportes ferroviários, pertencem à classe 

acidentais (código 2), subgrupo transportes e comunicações (código 21), causa 

caminhos-de-ferro (Código 212). 
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Por sua vez, as causas acidentais correspondem à segunda das seis 

categorias de causas de incêndios florestais e que no universo dos incêndios 

investigados têm relativamente pouco significado (fig. 18). 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 18 – Distribuição anual dos incêndios florestais investigados por categorias de causas. 

Mas, embora as causas acidentais representem uma fatia relativamente 

pequena no âmbito das causas humanas investigadas, a verdade é que elas se devem 

a várias situações, de entre as quais as associadas aos transportes e comunicações, 

que assumem alguma preponderância no conjunto das causas acidentais (fig. 19). 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 19 - Distribuição anual dos incêndios florestais investigados por grupos.  

No que concerne ao subgrupo transportes e comunicações (código 21), 

verifica-se que os caminhos-de-ferro têm vindo a contribuir com um peso importante 

neste tipo de causa, com especial relevância nos anos de 2002, 2003 e 2004 (fig. 20).  
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Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 20 - Distribuição anual dos incêndios florestais investigados por subgrupos. 

A maioria das causas prováveis imputadas à via férrea tem a ver com ignições 

originadas pela emissão de partículas incandescentes, faíscas e transmissão de calor 

decorrente de diversas actividades ferroviárias, designadamente a problemas 

relacionados com o sistema de frenagem do material circulante ou com a realização 

de trabalhos na via. 

Contudo, é possível identificar outras causas específicas, se bem que a sua 

probabilidade de ocorrência é extremamente diminuta, para não dizer, quase 

impossível. Com efeito, na classe das causas acidentais (código 2) surge o subgrupo 

outras causas acidentais (código 23) relacionadas com a existência de vidros (código 

235) junto à linha e que podem provocar o efeito de lente.  

Por outro lado, nas causas negligentes, relacionadas com a categoria do uso 

do fogo (código 1), no subgrupo fumar - 15, constam fumadores a pé (código 151) ou 

em circulação motorizada (código 152), podendo estas também estar relacionadas 

com algumas das ocorrências com origem nas linhas de comboio. Contudo, esta 

causa foi minimizada a partir da publicação da Lei n.º37/2007, de 14 de Agosto, e com 

entrada em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2008, cujo artigo 4º proíbe fumar em 

veículos afectos aos transportes públicos.  

Acresce que, por razões de segurança, na generalidade dos comboios da CP 

não é possível a abertura de janelas, facto que também contribuiu para minimizar esta 

situação anteriormente à publicação do mencionado diploma legal.  

Por último, devem ser mencionados os incêndios florestais que, apesar de terem 

o seu início junto às linhas férreas, possuem uma origem relacionada com actos de 

vandalismo ou de outra natureza não negligente, como por exemplo, actos de bruxaria 

realizados sobre as travessas da linha, respectivamente enquadráveis na categoria  

1 – Uso do fogo, grupo 18 – Outros usos do fogo, subgrupo Causas exotéricas – 181.  
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2.2. Análise das causas e dos locais de ignição 

As áreas de maior risco podem ser definidas com base no número das 

ocorrências e nos quantitativos de área ardida, método pelo qual é possível determinar 

as linhas mais críticas e, nestas, os sectores (pk) mais problemáticos.  

Deste modo, na Linha do Alentejo o ratio área ardida/número de ocorrências é 

muito elevado, uma vez que para, apenas, duas ocorrências, registadas em 2003, a 

área total ardida é muito superior à média nacional.  

Em contrapartida, quando consideramos o ratio número de comboios que 

provocaram ignições/número de ocorrências, verificamos que foi a Linha da Beira Alta 

aquela que apresentou a média mais elevada a nível nacional, pelo que assume uma 

posição de destaque face às restantes, o que significa que, em média, por cada 

comboio que provoca ignições, existe um maior número de incêndios florestais a ele 

associados. Com efeito, esta linha não só apresentou o maior número de ignições, 38 

ocorrências (QUADRO I), mas também possui o maior número de focos por composição, 

que corresponde a um comboio de mercadorias que, em 2006, foi responsável pela 

existência de 9 focos de ignição registados entre os quilómetros 175,3 e 169,6. 

Aliás, este foi o sector da Linha da Beira Alta por nós considerado mais crítico, 

uma vez que o histórico de ocorrências permite inferir situações de reincidência de 

ignições na mesma área, que parecem estar associadas às características sinuosas 

da linha e às consequências que tal implica em termos da operacionalidade dos 

comboios. 

QUADRO I – Número de ignições na rede ferroviária, por orem decrescente  
 

Linha Ocorrências 
Beira Alta 38 

Beira Baixa 9 
Leste 9 
Norte 8 
Douro 5 
Évora 5 

Vendas Novas 4 
Corgo 3 

Sul 3 
Tua 3 

Alentejo 2 
Algarve 2 

Ramal de Tomar 2 
Sines 2 
Minho 1 

Ramal de Cáceres 1 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  
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2.3. Distribuição das ocorrências por tipo de causa provável  

De acordo com as informações constantes nos registos, a causa acidental mais 

provável das ignições com origem nas linhas de caminho-de-ferro parece estar 

relacionada com operações de frenagem. 

Existam, ainda, outras situações que, muito provavelmente, poderão ter estado 

associadas a falhas mecânicas, pois existem relatos de ignições que, aparentemente, 

não estiveram ligadas às manobras de travagem, uma vez que as causas prováveis 

indicadas apontam para deficiências técnicas, designadamente em termos de bloqueio 

de parte do sistema de frenagem. 

 Deste modo, no período compreendido entre 2003 e 2008, há registo de 7 

situações que referem a presença de focos de ignição relacionados com deficiências 

técnicas. Por sua vez, só na Linha da Beira Alta, e apenas nos anos de 2007 e 2008, 

existem 5 situações registadas com esses problemas técnicos, as quais estão 

maioritariamente relacionadas com comboios de mercadorias, porventura por ser esta 

linha que assegura a maior parte, cerca de 2/3, do transporte de mercadorias. 

Relativamente aos tipos de comboios que poderão estar associados às 

ignições, a análise da informação disponível permitiu detectar que são os comboios de 

mercadorias, internacionais e nacionais (MI e MN), aqueles que assumem uma 

posição de maior destaque, com 72% das ignições, seguidos pelos comboios Histórico 

e Inter-Cidades (IC), respectivamente, com16% e 12% das ocorrências. 

Com efeito, ainda que para o ano de 2002 os autos de notícia não façam 

nenhuma descrição ou relato sobre as situações que originaram ignições na linha de 

caminho de ferro, a informação disponível no Resumo da Actividade do CNGF para o 

ano de 2002 aponta para a existência de focos de incêndio relacionados com uma 

“iniciativa de uso turístico de uma locomotiva a vapor, provocou 10 focos de incêndio 

ao longo da Linha do Côrgo no dia 14 de Junho e 7 focos de incêndio na Linha do Tua 

no dia 4 de Julho” (CNGF, 2003, p. 15). 

No ano de 2003 foram registadas nove ocorrências e existe informação relativa 

à operacionalidade dos comboios em 35% dos autos de notícia. Estes fazem 

referência a anomalias técnicas no sistema de travagem de um dos vagões e a 

situações de faúlhas libertadas pelos travões. 

Em 2004 existem 6 ocorrências registadas. No entanto, os autos apenas 

referem a existência de “material incandescente proveniente do sistema de travagem” 

num dos autos, para a Linha do Sul, concelho de Odemira. 

Para o ano de 2005 não existe nenhum relato sobre situações que tenham 

originado ignições em linhas de caminho-de-ferro.  
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No ano de 2006, existem apenas quatro autos de notícia, com três deles a 

reportar para a circulação de comboios de mercadorias. Destas três situações, duas 

referem-se à Linha da Beira Alta e estão relacionadas com a libertação de materiais 

incandescente pelo comboio. 

 Em 2007, são 11 os autos de notícia com referência a situações decorrentes 

da circulação de comboios. No entanto, apenas 50% fazem menção à libertação de 

partículas do sistema de travagem. A existência de vestígios é referida em duas 

situações, na Linha da Beira Alta, e, numa terceira, na Linha de Évora. No conjunto 

das ignições registadas durante esse ano, três delas estiveram relacionadas com o 

sistema de travagem em vagões de mercadorias, “Cepo do freio do vagão”, e duas 

com a circulação do comboio turístico a vapor, na Linha do Douro. 

No ano de 2008 existem 18 autos de notícia, dos quais apenas 33,5% fazem 

referência a situações relacionadas com a libertação de partículas metálicas. Nesse 

conjunto existem provas em metade das situações referenciadas, estando duas delas 

relacionadas com a circulação do comboio histórico. 

Ora, em 2008, a circulação regular de máquinas a vapor, no âmbito da 

campanha dos Comboios Históricos do Douro, promovida pela CP, estava prevista 

entre os meses de Maio e Outubro. Todavia, consciente das situações de risco de 

ignição relacionadas com esta circulação, a CP estabeleceu um protocolo com os 

Corpos de Bombeiros intervenientes na área, com o objectivo de precaver eventuais 

ocorrências (CP/REFER, 2007), uma vez que o número de viagens a realizar passou a 

estar condicionado a decisão a tomar, por parte dos bombeiros, com base nas 

condições atmosféricas que se fizeram sentir em cada dia. 

2.4. Distribuição das ocorrências por severidade dos danos  

Ainda que se desconheça a área ardida em algumas das ocorrências, a análise 

dos valores apurados permite identificar as linhas em que as ignições têm sido mais 

difíceis de controlar, em termos de primeira intervenção, e que, por conseguinte têm 

provocado maiores áreas ardidas. 

Não foi possível apurar, por não ser do âmbito deste estudo, as condições que 

permitiram o desenvolvimento desses grandes incêndios, mas seria importante fazê-lo 

para se ficar a saber se ele teve a ver com as características da via, por exemplo 

inacessibilidade a veículos automóveis, ou se resultou do tipo de combustível ou de 

condições meteorológicas excepcionais que se tenham feito sentir, ou se, porventura, 

se ficaram a dever a falta de meios ou de recursos humanos ou a carências de 

formação, ou, ainda, se resultaram de qualquer outra situação.  
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É fundamental apurar o que é que correu mal, para se evitar a sua repetição 

futura. Ora, sem se efectuar esta avaliação, torna-se mais difícil propor medidas 

preventivas concretas e, sobretudo, que se venham a revelar eficazes. 

Posto isto, as linhas que apresentaram mais área ardida relacionada com a 

causa 212 foram as da Beira Alta, Alentejo, com mais de 1000 ha cada, seguida pela 

do Leste, com pouco mais de 250 ha, e pela do Corgo e Ramal de Cáceres, cada uma 

com mais de cem hectares (QUADRO II). 

Todavia, se considerarmos a área média ardida por ocorrência, o 

posicionamento passa a ser diferente, com a Linha do Alentejo a ocupar a primeira 

posição, com mais de 500 ha por ocorrência, seguida do Ramal de Cáceres, com mais 

de 100 ha por incêndio, o que pode significar alguma dificuldade sentida nesta região 

em se controlarem incêndios nascentes, mas só se poderá concluir após analisar as 

circunstâncias em que decorreram os grandes incêndios. 

Um segundo conjunto, agrupa as linhas em que a média de área ardida se 

situou entre 25 e 50 ha por ocorrência. Estão nesta situação, por ordem decrescente, 

as Linhas do Corgo, Beira Alta e Leste, às quais corresponde uma área ardida 

significativa, mas que se distribui por diversas ocorrências. A rondar os 25 ha está 

também a Linha de Sines, mas esta registou um menor número de ignições do que as 

linhas anteriores (QUADRO II). 

QUADRO II – Área ardida (ha), ordenada por ordem alfabética de via férrea e 
 pelo número decrescente de área ardida e de área média ardida por ocorrência 

Área ardida  
Linha 

Total Média   
Linha 

Área 
ardida 

 Linha 
Área 

média  
Alentejo 1013,00 506,50  Beira Alta 1499,07  Alentejo 506,50 
Algarve 2,11 1,05  Alentejo 1013,00  Ramal de Cáceres 110,00 

Beira Alta 1499,07 39,45  Leste 263,86  Corgo 47,82 
Beira Baixa 36,37 4,04  Corgo 143,47  Beira Alta 39,45 

Corgo 143,47 47,82  Ramal de Cáceres 110,00  Leste 29,31 
Douro 24,28 4,85  Sines 49,00  Sines 24,50 
Évora 35,03 7,01  Beira Baixa 36,37  Douro 8,09 
Leste 263,86 29,31  Évora 35,03  Évora 7,01 
Minho 0,00 0,00  Norte 34,68  Norte 4,34 
Norte 34,68 4,34  Douro 24,28  Beira Baixa 4,04 

Ramal de Cáceres 110,00 110,00  Vendas Novas 9,32  Vendas Novas 2,33 
Ramal de Tomar 0,00 s/d  Algarve 2,11  Sul 1,50 

Sintra 0,00 0,00  Tua 1,59  Algarve 1,05 
Sines 49,00 24,50  Sul 1,50  Tua 0,53 
Sul 1,50 0,50  Minho 0,00  Minho 0,00 
Tua 1,59 0,53  Sintra 0,00  Sintra 0,00 

Vendas Novas 9,32 2,33  Ramal de Tomar s/d  Ramal de Tomar s/d 
Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  
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2.5. Distribuição das ocorrências por classes de velocidade e cargas 
máximas das vias 

As linhas de caminho-de-ferro portuguesas estão divididas, segundo o 

Directório de Redes 2008 (REFER, 2007), em 5 classes de velocidade. Se 

considerarmos o número de ocorrências em função da velocidade predefinida, 

verificamos que as linhas cuja velocidade varia entre 120 km/h e 160 km/h são 

aquelas que representam o maior número de ocorrências, 48 no conjunto, ou seja, 

50% do total (fig. 21). De entre as linhas que estão nestas condições, destaca-se a da 

Beira Alta, que detém 79% destas ignições. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 21 - Distribuição do número de ocorrências, entre 2002 e 2008,  
segundo a velocidade permitida na via férrea. 

As linhas cuja velocidade é <=50 km/h e <=90 km/h registaram, respectivamente, 

6 e 26 ignições, que no conjunto correspondem a 32,9% do total das ocorrências. De 

entre estas linhas, destacam-se as do Douro, Tua e Corgo, com 37,5% destas ignições.  

Não sendo possível afirmar que exista uma relação de causa-efeito entre a 

velocidade das linhas e o número de ocorrências, parece existir um certo paralelismo, 

pelo menos na Linha da Beira Alta, entre a velocidade dos comboios e as operações 

de travagem com as ignições motivadas pela circulação ferroviária. 

As características dos troços das linhas nos quais foram registados focos de 

incêndio estão, geralmente, associadas a sectores sinuosos. Verificou-se que cerca de 

78% das ocorrências estão localizadas em secções curvas (fig. 22) ou nas 

proximidades de curvas, indicando que as manobras de desaceleração e travagem 

podem, de algum modo, estar relacionadas com a presença de focos de ignição.  
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pk 184 — sentido V. F. das Naves – Guarda e sentido Guarda – V. F. das Naves. 

 

pk 184,3 — sentido Guarda – V. F. das Naves. 

Fig. 22.A – Detalhes de áreas ardidas junto a sectores curvos da via férrea. 
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pk 184,75 — sentido Guarda – V. F. das Naves. 

 

pk 185— sentido Guarda – V. F. das Naves. 

 

pk 187,7 — sentido Guarda – V. F. das Naves. 

Fig. 22.B – Aspectos de áreas ardidas junto a sectores curvos da via férrea. 
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Ainda de acordo com o Directório de Redes 2008 (REFER, 2007), onde é 

apresentado o mapa com as cargas máximas admissíveis, na ficha UIC 700-0 

(QUADRO III), parece existir, para o conjunto de ignições registadas, uma certa relação 

entre o número de ignições e a carga máxima passível de ser transportada. A 

classificação D4 é utilizada, por exemplo, na Linha da Beira Alta, que representou 

quase metade do número total de ocorrências registadas entre 2002 e 2008.  

Quadro III - Classificação das cargas máximas admissíveis nas Linhas de Via Larga  

Classificação T/Eixo T/m Ocorrências (%) 
D4 22,5 8 76,9 
D2 22,5 6,4 8,8 
C4 20 8 1,1 
B1 18 5 7,7 
A 16 5 5,5 

Fonte: REFER, 2008 (com adaptações).  

2.6. Distribuição das ocorrências por classes de uso do solo 

Face à informação disponibilizada nos autos de notícia da GNR, não nos foi 

possível estabelecer qualquer tipo de relações entre as características geohumanas dos 

diversos locais e as ocorrências, uma vez que os dados relativos ao declive, à 

exposição solar ou à distância a conjuntos habitacionais, não se encontram preenchidos 

de forma sistemática.  

De igual maneira, também não foi possível determinar um conjunto padrão que 

identifique as condições atmosféricas, nos dias das ocorrências, dado que os registos 

existentes estão bastante incompletos no que concerne a este tipo de informação. 

Deste modo, apenas foi possível sistematizar a informação respeitante ao uso do 

solo, de modo a permitir uma análise que permita identificar quais as mais 

susceptíveis de serem afectadas pelas ignições, tendo-se concluído que foram as 

áreas agrícolas e as florestais aquelas que registaram o maior número de ocorrências, 

seguidas de perto pelas áreas urbanas (fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria,  

a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 23 - Distribuição do 
número de ocorrências, 
segundo o uso do solo.



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

39 

3. Estudo de caso: Linha da Beira Alta, ano de 2008, entre  
Pk 115 e Pk 190 

Com base nos dados disponíveis para o ano de 2008, verificámos que a Linha 

da Beira Alta foi aquela que apresentou a maior incidência de ignições, 

designadamente entre os quilómetros 115 e 190, pelo que se constituiu como área 

privilegiada de amostragem, para nos permitir melhor compreender a problemática em 

estudo.  

O trabalho de campo veio a desenvolver-se, a título experimental, em alguns 

sectores do espaço compreendido entre o lugar de Mochos, pk 115, no concelho de 

Nelas, e o lugar de Moita da Pedra - Bouça Cova, pk 190, no concelho de Pinhel (fig. 

24), abrangendo, assim, os concelho de Nelas e Mangualde, do distrito de Viseu, e os 

de Trancoso e Pinhel, do distrito da Guarda. 

O reconhecimento de 

campo permitiu conhecer, um 

pouco melhor, os diferentes 

locais associados às ignições e, 

também, reconhecer alguns dos 

factores que, eventualmente, 

podem desencadear situações de 

risco.  

Em seguida, depois de 

tentar perceber o risco de 

incêndio florestal desta área e 

da existência ou não de planos 

concretos com vista à sua 

redução, apresenta-se um 

relato sumário das principais 

observações efectuadas em 

alguns dos sectores mais 

problemáticos e nos quais 

foram recolhidas algumas 

evidências que permitem 

colocar algumas hipóteses 

quanto à possível relação entre 

a circulação de comboios e as 

ignições registadas. 

 
Fig. 24 – Localização da área de estudo e pormenor 

do trabalho de campo (medições). 
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3.1. Risco de incêndio na área adjacente à linha. Caracterização sumária 

Tendo-se optado por estudar um sector específico da Linha da Beira Alta, 

entendemos que, independentemente do risco acidental de incêndio que a via férrea 

pode acarretar para a floresta, deveríamos tentar perceber qual é o risco estrutural 

que, em termos médios, a floresta corre nas imediações da linha. 

Para esse efeito, optou-se pela Carta de Risco de Incêndio Florestal (CRIF) 

publicada pelo Instituto Geográfico Português (fig. 25). 

 

Fonte: Instituto Geográfico Português (com adaptações).  

Fig. 25 - Carta de Risco de Incêndio Florestal, do Instituto Geográfico Português, 
referente à envolvente da área de estudo, na Linha da Beira Alta. 

Atendendo a que, de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de Junho), as redes ferroviárias públicas, na qualidade de redes secundárias de 

faixas de gestão de combustível e no âmbito da protecção civil de populações e infra-

estruturas, cumprem funções de redução dos efeitos da passagem de incêndios, 

protegendo de forma passiva vias de comunicação, infra-estruturas e equipamentos 

sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial e de isolamento de 

potenciais focos de ignição de incêndios (alínea a) do n.º 4 do artigo 13.º), é obrigatório 

que a entidade responsável 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 (alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º). 
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Todavia, porque o mencionado diploma legal não condiciona a largura da faixa 

de gestão, ao contrário do que seria lógico, ao risco de incêndio local, decidimos 

verificar, para a área em estudo, qual a área ocupada pelas faixas de gestão de 

combustível junto às vias férreas. 

Analisados os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) dos concelhos considerados mais críticos ao longo da Linha da Beira Alta 

(Nelas, Mangualde, Celorico da Beira, Trancoso e Pinhel), com o intuito de tentar 

perceber se existe alguma preocupação e conhecimento acrescido pela temática das 

ignições de incêndios florestais com origem nas linhas férreas, verificou-se que o 

ponto comum a todos os Planos é o da definição das áreas e respectivas 

percentagens face à totalidade da área concelhia, das redes de gestão de 

combustíveis (código 005 – Rede Ferroviária), distribuída por freguesias. 

Dessa análise concluiu-se que são os concelhos de Mangualde e Nelas 

aqueles que registam a maior área para construção de faixas de gestão de 

combustível associadas às linhas-férreas (fig. 26). 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 26 - Área das faixas de gestão de combustível, afectas às linhas de caminho-de-
ferro, por concelho. 

Quando sobrepomos estas áreas em que se deveria efectuar a gestão de 

combustíveis junto à via férrea, verificamos uma grande diversidade de situações, com 

municípios a possuírem mais de metade (50%) de faixas em áreas de risco baixo e 

baixo moderado, com é o caso dos municípios de Pinhel e Celorico da Beira. Por sua 

vez, os municípios que detêm as maiores áreas de faixas situadas em áreas de risco 

muito elevado são, depois do de Mangualde, precisamente os de Celorico da Beira e 

Pinhel (fig. 27). 
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Perante estes valores parece-nos que, em termos de execução e posterior 

manutenção destas faixas, se deve ter presente o risco de incêndio e, por 

conseguinte, condicionar os diferentes tipos de operações às duas principais situações 

de risco: moderado ou inferior e elevado ou muito elevado, uma vez que, 

economicamente, não se justifica executar o mesmo tipo de intervenção nas situações 

de baixo risco e, por contraponto, nas de risco elevado ou muito elevado. 

Do mesmo modo, do ponto de vista do risco, parece não haver razão de ser 

para a largura da faixa se manter constante ao longo de toda a via. Não há dúvida de 

que é desejável que todo o terreno propriedade da REFER, situado entre a via férrea e 

a rede de protecção que a acompanha de cada um dos lados, deve ser 

periodicamente gerido, com maior frequência nas áreas de risco elevado e muito 

elevado e, mais espaçadamente, nas áreas onde o risco seja moderado e baixo. No 

entanto, para lá do limite da propriedade, parece-nos difícil assegurar essa gestão, 

tanto mais que do ponto de vista em estudo, ignições de incêndios florestais com 

origem em linhas de caminho-de-ferro, parece não haver qualquer razão técnico-

científica que justifique a manutenção dessa largura. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das estatísticas oficiais.  

Fig. 27 - Distribuição percentual das áreas das faixas de gestão de combustível 
afectas às linhas-férreas, segundo o grau de risco da CRIF. 

Com efeito, no capítulo dos PMDFCI que se refere ao levantamento da rede 

regional de defesa da floresta contra incêndios, onde se inclui a construção e 

manutenção da Rede de Faixas de Gestão de Combustíveis e Mosaicos de Parcelas 

de Gestão de Combustíveis, são mencionadas as áreas ocupadas por cada tipo de 

faixas e mosaicos de parcelas de gestão de combustível, em termos de meios de 

execução para o período de 2008 a 2012. No entanto, no código 005 – Rede 

Ferroviária, os critérios para determinar os valores para os concelhos da área de 

estudo são distintos. 
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Por exemplo, no PMDFCI do concelho de Nelas, apesar do código constar nas 

tabelas, não existem valores atribuídos para a área a intervir, nos termos do referido 

código 005, nem é feita a descrição da área total com necessidade de intervenção. 

Já nos PMDFCI de Mangualde, Celorico da Beira, Trancoso e Pinhel, é 

indicada a área a intervencionar, nos termos do código 005, mencionando-se as 

freguesias que são abrangidas e indicando a entidade responsável pela acção, que é 

sempre da responsabilidade 007 – Outros (neste caso a REFER), mas não é feita a 

descrição da área total, com ou sem necessidade de intervenção, para cada uma 

dessas freguesias. 

3.2. Ignições analisadas 

Procurámos investigar, do ponto de vista téncnico-científico, todas as 

ocorrências relativas a ignições de incêndio florestal provocadas pela causa acidental 

212 que, em 2008, afectaram a linha de caminho-de-ferro da Beira Alta, na área 

amostra seleccionada. 

Ora, no conjunto das observações desenvolvidas durante o trabalho de campo, 

a equipa de investigação verificou a existência de focos de ignição inéditos, pelo 

menos face à informação disponível à data em que decorreram os trabalhos.  

Por outro lado, foi possível observar, com base na evolução da vegetação, 

indícios que indicavam claramente que, alguns sectores, também estiveram sujeitos a 

processos de combustão, em anos anteriores. Esta situação remete para uma certa 

reincidência das ocorrências motivadas pela operacionalidade dos comboios ou 

devidas à geometria da própria linha.  

No decurso dos trabalhos de campo, foram identificadas e recolhidas partículas 

metálicas nas proximidades da linha, algumas das quais com indícios, muito claros, de 

terem sido responsáveis pelas ocorrências. Nestes casos, a distância à via férrea 

variou entre 60 cm e cerca de 2 m. As partículas metálicas observadas estão, grosso 

modo, associadas a troços mais sinuosos da linha, com principal destaque nos 

sectores identificados entre os pk 183 e 190 (em anexo).  

No conjunto das vias-férreas, a Linha da Beira Alta apresentou-se, como já foi 

referido, a mais problemática. No entanto, ao aumentar a escala de análise e 

considerando um maior pormenor, a área compreendida entre Vila Franca das Naves 

e Bouça Cova foi aquela que apresentou maiores problemas, em condições de 

circulação, ditas normais, tendo em conta a não existência de anomalias técnicas ou 

mecânicas. Esta situação poderá, eventualmente, estar relacionada com a geometria 

da linha e com as classes de velocidade estipuladas nestes sectores da via. 
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Com efeito, os autos de notícia referentes às ignições neste sector da Linha da 

Beira Alta remetem, muitas vezes, para situações precedentes. Assim, é usual ver 

mencionadas referências com as mesmas características relativas a focos de incêndios 

ocorridos em datas e lugares diferentes, quer se trate de incêndios relativos ao ano a 

que respeita o auto, quer se trate de situações sucedidas em anos anteriores. 

O trabalho de campo foi, de facto, uma mais valia para o desenvolvimento do 

estudo e para apoiar de forma sustentada a análise desenvolvida. Contudo, para não 

alongar demasiado este relato, apresentam-se em anexo apenas aquelas situações 

que considerámos mais elucidativas das levantadas no campo e que representam toda 

a área geográfica estudada, correspondente aos municípios de Nelas, Mangualde, 

Trancoso e Pinhel. 

3.3. Tipologia dos vestígios encontrados 

O trabalho de campo realizado demonstrou que a maioria das ignições tende a 

ocorrer nos sectores curvos ou nas rectas de aproximação a curvas, onde se 

desenvolvem maiores condições de stress mecânico, motivadas por acções de 

desaceleração e de redução de velocidade, designadamente com a utilização dos freios.  

Ora, ocasionalmente, durante as operações de frenagem podem libertar-se e 

ser projectadas partículas metálicas, incandescentes, por terem estado sujeitas a 

condições de tensão e de temperatura muito elevadas, como se deduz pela 

deformação e coloração apresentadas, as quais, ao caírem sobre combustíveis finos e 

secos, podem produzir a sua ignição que, depois se propaga aos combustíveis 

vizinhos, podendo dar origem a incêndios florestais ao longo da linha férrea.  

Com efeito, as observações realizadas ao longo do troço estudado na linha da 

Beira Alta permitiram detectar, predominantemente em sectores curvos ou em áreas 

de aproximação às curvas, a presença de peças metálicas (fig. 28), se bem que nem 

todas elas possam ser responsabilizadas pela ignição de focos de incêndios.  

Por vezes, estas peças encontram-se a alguma distância da via, como sucedeu 

com os restos de uma caixa de areia (fig. 29), detectados a, aproximadamente, 2 metros 

dos carris. Estas caixas armazenam areia que, em situações de diminuição da 

aderência das rodas (patinar), é libertada para aumentar a tracção das rodas motrizes. 

Algumas destas peças aparentam ser relativamente recentes, por não terem 

sido ainda sujeitas a processos de oxidação, decorrentes da exposição aos elementos 

atmosféricos, ao contrário de outras, mais antigas, em que as marcas deixadas pelo 

tempo eram bem visíveis.  



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

45 

 

Fig. 28 – Pormenor de destroços de peças 
metálicas, que denotam ter sofrido grande 
aquecimento, encontradas ao longo da via. 

O telemóvel serve de escala. 

 

Fig. 29 – Pormenor de restos do 
sistema de libertação da areia, 

distanciados 1,80 m da via férrea. 

Deste modo, foi possível 

reconhecer conjuntos de peças com 

características distintas e que, 

porventura, algumas delas poderão ter 

estado associadas a ignições ocorridas 

com uma distribuição temporal 

relativamente grande, tanto mais que, 

durante os trabalhos de campo foram 

encontrados vestígios (fig. 30) em 

contextos e com marcas bem 

diferentes: peças com uma tonalidade 

azulada (indicadora de elevadas 

temperaturas), peças parcialmente 

carbonizadas, peças oxidadas e, até, 

algumas peças parcialmente 

soterradas. 

 

 

Fig. 30 – Pormenor de restos de peças metálicas encontradas durante os trabalhos de 
campo. 
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Uma outra das situações, detectada num contexto diferente do mais habitual, 

ou seja, do que corresponde às antes apresentadas, diz respeito a um conjunto de 

partículas encontradas num sector curvo da linha, onde foram localizadas diferentes 

peças metálicas distribuídas por uma área com, aproximadamente, 2 m2 (fig. 31).  

 

Fig. 31 – Detalhe de diversos tipos de restos de peças metálicas encontradas junto à 
via férrea, durante os trabalhos de campo. 

Num outro local e, também num espaço relativamente reduzido, foram 

encontradas peças com diferentes tempos de exposição (fig. 32), visíveis pela 

oxidação dos metais, e que fundamentam a ideia de sucessivas ocorrências, ao longo 

de um período alargado de tempo, cuja reincidência estará, possivelmente, associada 

a condições muito particulares da geometria da linha que seria desejável e importaria 

investigar mais a fundo, para se poder concluir de uma forma mais fundamentada.  

 

Fig. 32 – Aspecto de alguns dos vestígios encontrados ao pk 188. 



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

47 

Por último convém referir que, em alguns locais, foram localizadas peças 

metálicas em áreas com vegetação carbonizada, existindo uma forte probabilidade de 

que a peça tenha sido a responsável pelo ignição dos combustíveis florestais.  

Com efeito, em sete desses locais foram identificadas partículas, 

aparentemente projectadas pelo comboio, que reuniam um forte conjunto de indícios 

de, muito provavelmente, terem sido a causa da ignição.  

Por outro lado, algumas evidências físicas, ainda testemunhadas pelos 

combustíveis que foram queimados mas que permanecem in situ, designadamente 

como indicadores do sentido da propagação, permitem confirmar a relação próxima 

entre algum do material projectado e a ocorrência de ignições nos combustíveis 

florestais existentes junto à via. 

Esta relação de proximidade é também referida, para o período de estudo 

considerado, nos autos de notícia, os quais referem que foram recolhidos vestígios de 

partículas metálicas provenientes do comboio, em 30% das ocorrências com auto de 

notícia elaborado.  
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Comentários e Recomendações 

Tendo como base a investigação realizada, que se fundamentou na consulta 

bibliográfica, no trabalho de campo, na partilha de informações e no saber e 

conhecimento acumulados ao longo dos anos pelas equipas técnicas dos parceiros 

institucionais, afiguram-se-nos pertinentes alguns comentários e recomendações, que 

visam alertar para certas medidas e procedimentos que, se vierem a ser tidos em 

conta por quem de direito, poderão não só reduzir a ocorrência de ignições e, 

consequentemente, dos incêndios florestais com origem nas linhas de caminho-de-

ferro e no material circulante, mas também ajudarão a minimizar os seus efeitos, 

sobretudo em termos de área ardida, quer pelos incêndios endógenos quer pelos 

exógenos, uma vez que dificultam a progressão das chamas e, por isso, facilitarão a 

supressão dos incêndios. 

Porque estas medidas apresentam natureza e características diferentes, serão 

apresentadas em termos do seu respectivo enquadramento geral.  
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• Politica nacional de defesa da floresta contra incêndios 

No que diz directamente respeito à defesa da floresta contra incêndios, nos 

espaços com aptidão florestal confinantes com a via férrea, o Decreto-Lei n.º 124/06, 

de 28 de Junho, refere, no seu artigo 13º, que a rede ferroviária deve integrar as redes 

secundárias de faixas de gestão de combustível, de interesse municipal ou local, 

cumprindo as funções de “… redução dos efeitos da passagem de incêndios, 

protegendo de forma passiva vias de comunicação, infra-estruturas e equipamentos 

sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial;” bem como, a 

função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

Assim, de acordo com a alínea b) do n.º1 do artigo 15.º, a rede ferroviária, 

enquanto parte integrante das redes secundárias de faixas de gestão de combustível, 

deve providenciar “a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante 

contada a partir dos carris externos numa largura não inferior a 10 m;”. 

Na verdade, a forma mais eficiente de evitar a ocorrência de incêndios 

florestais junto às linhas férreas, é através da instalação e posterior manutenção de 

faixas de gestão de combustível.  

Tendo em conta que os combustíveis mais frequentes junto à linha férrea são 

as ervas e mato e que, estes, ao assegurarem a continuidade horizontal dos 

combustíveis nas faixas laterais à linha, aumentam, assim, a probabilidade de um 

determinado foco de ignição, com origem nas linhas de caminho-de-ferro, se poder 

propagar ao espaço florestal circundante, o espírito que presidiu ao enunciado 

legislativo está correcto e não deixa de ser oportuno. 

No entanto, estes factos não deveriam ter dado azo à criação de um articulado 

simplista, apoiado somente no factor distância à via. Com efeito, da análise dos dados 

disponíveis e das conclusões que há a retirar dos procedimentos utilizados na 

determinação de causas, facilmente se conclui que a regulamentação da existência de 

uma faixa de gestão com 10 metros para cada lado da via, não assenta em critérios 

objectivos, resultantes da investigação científica do histórico de ocorrências ou de 

medições concretas sobre a localização exacta dos pontos onde se encontraram 

partículas provenientes da circulação de comboios e, muito menos, em função do risco 

estrutural da área envolvente à linha do caminho de ferro. 

De facto, a medida proposta no artigo 15.º parece ser pouco exequível, pelo 

menos do ponto de vista financeiro, uma vez que existindo desde 2004 (Decreto-Lei 

n.º 156/2004, de 30 de Junho), a sua aplicação ainda não foi generalizada ao longo da 

via férrea. 
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De facto, existem em Portugal mais de 2 600 km de via férrea, o que, se esta 

legislação estivesse a ser  aplicada, implicaria uma área de instalação/manutenção de 

faixas de gestão de combustível superior a 5 200 ha/ano, o que se nos afigura 

desnecessário e dificilmente sustentável do ponto de vista financeiro. A aplicação 

desta medida de forma linear e sem ponderação, parece não ter grande razão de ser, 

face ao risco estrutural de incêndio florestal.  

Com efeito, na nossa opinião, só se deve aplicar nos locais onde o risco 

estrutural de incêndio florestal o determine, designadamente nas áreas onde ele for 

elevado e muito elevado.  

Aliás, a eliminação da totalidade da vegetação, poderá mesmo ter um efeito 

perverso, potenciando o desenvolvimento de fenómenos de erosão ao longo dos 

taludes e, deste modo, poderá contribuir para a instabilidade da própria via, quando 

ela se desenvolve em aterros sobrelevados, relativamente à topografia adjacente. 

Desta forma, somos de opinião de que a instalação/manutenção de faixas de 

gestão ao longo da via férrea deverá ser efectuada em função do risco estrutural de 

incêndio florestal da respectiva área adjacente, do mesmo modo que entendemos que 

as medidas concretas de prevenção, a materializar durante o período crítico, deverão 

ser tomadas e aplicadas em função do risco conjuntural (dinâmico). 

De facto, o trabalho de campo realizado aponta para a necessidade de, com o 

objectivo de eliminar ignições com origem nas linhas de caminho-de-ferro, apenas seja 

necessário remover ou reduzir o estrato herbáceo no patamar de suporte ao balastro 

em que assenta a via, numa distância de até 2 m para cada um dos lados. 

Uma alternativa, de acordo com o Department of Forestry and Fire Protection 

State of California (1999), poderá passar pela gestão de faixas de combustíveis em 

função do histórico das ocorrências e da reincidência do fenómeno em determinadas 

áreas. Assim, nos sectores da ferrovia que tivessem sofrido uma ignição num período 

de tempo inferior a 5 anos, a faixa de gestão de combustível teria 10 metros de largura 

e prolongar-se-ia por uma extensão de 500 m para ambos os sentidos da via. Pelo 

contrário, nos locais em que as ignições ocorressem com um intervalo de tempo 

superior a 5 anos, a largura da faixa de gestão seria reduzida para 5 m de largura (fig. 

33) ao longo de toda a extensão da via.  

Com efeito, este critério parece mais coerente do que a manutenção da mesma 

largura, independentemente das características da via, do espaço florestal envolvente 

e da reincidência dos incêndios. 
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Fonte: Adaptado de DFFP, 1999, p. 104. 

Fig. 33 - Perfil transversal e horizontais das faixas de gestão de combustíveis, em 
função da reincidência de ignições.  

Posto isto e atendendo a que a via férrea constitui também uma faixa de 

interrupção da continuidade horizontal do combustível, é necessário que se proceda à 

gestão dos estratos arbustivo e arbóreo, a partir desta faixa e, pelo menos, até ao 

limite da propriedade da REFER, demarcado pela vedação existente de cada um dos 

lados da via férrea. 

Neste sentido propomos: 

• a alteração da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 

de Junho, de modo a condicionar a largura da faixa de gestão de combustível, 

ao nível de risco estrutural de incêndio florestal existente nas áreas a ela 

adjacentes.  
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• Politicas municipais de defesa da floresta contra incêndios 

Os Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios, vulgarmente 

conhecidos por PMDFCI, enquanto instrumento de aplicação a nível municipal das 

politicas de defesa da floresta contra incêndios devem proceder ao levantamento 

cartográfico das áreas ocupadas por cada tipo de faixas ou de mosaicos de parcelas 

de gestão de combustível a intervencionar junto da rede ferroviária. 

Tendo em conta que, pela análise efectuada aos PMDFCI da área amostra 

estudada, não se encontrou uma metodologia comum de análise, que nos parece 

justificar-se e a que, por outro lado, se torna necessário perceber a verdadeira 

dimensão dos incêndios florestais com origem nas linhas de caminho-de-ferro, 

propomos: 

• Maior envolvimento dos Gabinetes Técnicos Florestais no que concerne às 

ocorrências de incêndio florestal cuja ignição teve origem na linha de caminho-

de-ferro, designadamente através de: 

o Criação de critérios objectivos para efectuar este o levantamento 

cartográfico das áreas ocupadas por cada tipo de faixas ou de 

mosaicos de parcelas de gestão de combustível; 

o Que estes critérios passem a ser aplicados por todos os Gabinetes 

Técnicos Florestais; 

o Inventário exaustivo de todos os pontos de ignição de incêndio florestal 

que ocorram junto às vias férreas, de onde constem uma série de 

informações objectivas, como a localização exacta, temperatura e 

humidade relativa do ar no momento da ocorrência, características da 

via e do espaço florestal envolvente,… podendo ser usada a ficha em 

anexo ou adaptada para outra similar. 
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• Estruturas nacionais de detecção, registo de ocorrências 
e de investigação de causas de incêndios florestais 

Embora não se tenha procedido a uma análise exaustiva de todas as ignições 

dos incêndios florestais com origem nas linhas de caminho-de-ferro, foram 

identificadas algumas insuficiências no registo das ocorrências relativas à causa 212, 

que se mencionam para, no futuro, poderem vir a ser eliminadas: 

• Falta de correspondência entre todos os registos de ocorrências (causa 

212) facultados pelos diferentes parceiros institucionais, porventura devido 

a cada um deles possuir o seu próprio mecanismo de recolha e de não 

existirem procedimentos de troca e posterior verificação/validação dessas 

informações; 

Assim, como procedimentos a instituir para melhorar a qualidade dos registos, 

propomos os seguintes: 

• Delimitação clara das responsabilidades e dos subsequentes 

procedimentos, a seguir por cada uma das organizações envolvidas, 

designadamente em matéria de detecção, registo e investigação das 

causas acidentais, pertencentes ao subgrupo transportes e comunicações, 

que tem como causa próxima os caminhos-de-ferro (Código 212); 

• Avaliação e melhoramento/afinamento dos sistemas de detecção e registo 

das ocorrências, bem como da investigação das causas; 

• Elaboração de normas específicas sobre detecção, registo e investigação 

da causa, a aplicar por cada um dos diferentes parceiros institucionais, 

porventura em complemento dos instituídos para a generalidade das 

causas; 

• Elaboração de planos de acção específicos para validação do registo deste 

tipo de ocorrências e criação de mecanismos de controlo; 

• Investigação das causas de todos os incêndios em caminhos-de-ferro e 

elaboração do respectivo relatório (que poderá ser um auto de notícia 

suficientemente pormenorizado). 
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• Política de prevenção de incêndios florestais da REFER 

O planeamento a que a implementação de medidas de prevenção deve 

obedecer, terá de resultar da troca de conhecimentos, dados estatísticos, informações 

geográficas e outras, proveniente das várias entidades, de modo a permitir uma 

instalação gradual das faixas, em função do risco estrutural de incêndio, e a acautelar 

também a sua manutenção periódica.  

Até que seja alterada a alínea b) do Dec-Lei n.º 124/06, em função do proposto 

na secção das politicas nacionais, parece-nos que, prioritariamente, devem ser 

instaladas faixas de gestão nos locais onde o risco estrutural é muito elevado e 

elevado. A ser difícil implementá-las nos 10 metros de largura para cada lado da via, 

deverão ser executadas, pelo menos, no espaço existente entre a via férrea e a 

vedação limítrofe.  

Especial cuidado deve merecer a remoção da erva existente patamar onde 

assenta o balastro da via, até uma distância de dois metros para cada lado desta, a 

efectuar em meados ou no final da Primavera, em função da previsão do risco 

conjuntural, devendo sempre ocorrer antes do início do período critico e, depois, será 

repetida todos os anos, através de qualquer um dos processos indicados adiante, 

desde que as condições locais o permitam. 
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• Política de prevenção de incêndios florestais da CP 

As ignições podem, eventualmente, ter origem em partículas provenientes do 

sistema de combustão das locomotivas, em que as máquinas de tracção sejam a 

vapor ou a diesel.  

Os restos da combustão, numa locomotiva a vapor, acumula-se, principalmente 

na caldeira e nos tubos de exaustão, sobretudo quando as locomotivas estão em 

operações de aceleração e de marcha lenta/relantin.  

A acumulação deste material além de reduzir a eficiência da caldeira, por ser 

um isolador térmico, é também uma fonte potencial de ignição, pelo que devem ser 

prevenidas potenciais ignições provocadas pela acumulação de carvão, através da 

realização de operações de manutenção/limpeza regulares para diminuir a quantidade 

de carvão acumulada. Alem disso, devem ser introduzidas redes, nas saídas das 

chaminés e das caldeiras, uma solução prática e eficaz de reduzir a quantidade de 

partículas incandescentes provenientes de uma locomotiva. As malhas das redes 

devem ser colocadas, tendo em consideração o diâmetro das partículas provenientes 

da combustão (DFFP, 1999).  

Outra situação que tem ocorrido resulta da projecção de material 

incandescente proveniente do sistema de frenagem, nos comboios que ainda usam 

“cepos de ferro” e que, tanto quanto nos foi dado apurar, só já existem em material 

circulante espanhol. 

Ora, faz todo o sentido que sejam aplicados aos comboios espanhóis os 

mesmos princípios de prevenção de incêndios usados para os comboios portugueses, 

pelo que propomos a: 

• Criação de um mecanismo legal que, em Portugal, impeça a circulação de 

composições com “cepos de ferro” nos seus sistemas de frenagem. 
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• Cooperação institucional  

Esta cooperação pode passar por reuniões periódicas, de trabalho conjunto, 

entre as diversas entidades interessadas, nomeadamente, CP, REFER, GNR/SEPNA, 

AFN, IM e ANPC.  

Quando estas reuniões se destinem a analisar os municípios mais 

problemáticos ou quaisquer outros concelhos atingidos, deverão, ainda, envolver os 

responsáveis pelos GTF e os Comandantes dos Corpos de Bombeiros dos respectivos 

sectores de ferrovias em análise. 

Por outro lado, a investigação das causas poderia sair beneficiada se 

passarem a existir inspecções conjuntas aos locais de ocorrência, efectuadas por 

equipas que envolvam elementos da GNR/SEPNA e CP/REFER, uma vez que esta 

colaboração poderá ser uma mais valia na determinação efectiva das causas. 

De igual modo, para maior eficácia desta investigação, preconiza-se a 

possibilidade da promoção sessões de formação e treino conjunto entre os elementos 

das equipas destas diferentes entidades. 

Atenção especial deverá merecer, por parte da REFER, a formação e 

sensibilização das suas equipas técnicas de trabalhos de manutenção e reparação 

das vias, no que concerne à prevenção de incêndios florestais. Para o efeito, poderão 

ser produzidos, em colaboração com outros organismos, manuais de boas práticas 

preventivas e planos de emergência que ajudem na resposta a situações de perigo.  

Com efeito, os funcionários e os inspectores de operações nas linhas-férreas, 

devem ter formação na identificação do risco de incêndio florestal, em técnicas e 

métodos de controlo do fogo e, na interpretação de leis e regulamentos relacionados 

com a defesa da floresta contra incêndios. 

Por outro lado, os responsáveis das restantes entidades envolvidas, 

especialmente das brigadas da GNR/SEPNA que se deslocam ao terreno e avaliam as 

situações em concreto, devem receber formação administrada pela REFER e CP. 

Esta, deverá incidir sobre as operações dos comboios e regras de funcionamento, na 

identificação do equipamento e peças do material circulante passível de se soltar, por 

exemplo. 

Assim, a partilha de informações e conhecimento dos diversos agentes 

envolvidos, assente num diálogo frequente, será uma mais valia para a minimização 

do risco e esclarecimento das causas que provocaram uma determinada ocorrência. 
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• Localização de ocorrências de incêndio florestal com 

origem nas ferrovias 

No que diz respeito ao alerta, pode tornar-se crucial o papel desempenhado pela 

REFER, especialmente nos locais mais inacessíveis, onde a presença humana é menor 

ou nula. Em alguns casos, são os próprios operadores dos comboios a detectarem, 

atempadamente, um foco de ignição, quer seja por verificarem que a composição em 

que circulam detém um problema, quer seja por circularem no comboio imediatamente 

posterior ao que ocasionou a ocorrência. 

Desta forma, a rapidez do alerta, pode evitar que um pequeno fogacho se transforme 

num incêndio florestal. Por norma, a tripulação relata a ocorrência aos serviços responsáveis 

da REFER que, por sua vez, comunica essa informação ao CDOS. Com efeito, só a 

resposta imediata será capaz de evitar que o incêndio atinja proporções maiores. 

Contudo, nem sempre o registo destas ocorrências é feito nos mesmos moldes, 

pelo que deverá ser deve ser afinado, entre as diversas entidades envolvidas, um modelo 

de localização da ocorrência, em que seja bem explicitado o tipo e características do 

material circulante envolvido, quando for caso disso. Podem utilizar-se topónimos das 

localidades e lugares mais próximos, no entanto, este método pode revelar-se confuso, 

uma vez que neste estudo foram identificadas situações em que os pontos quilométricos 

(pk) mencionados, por vezes, não coincidiam com o topónimo de localização referido.  

Assim, para evitar ambiguidades, deve ser adoptada uma única forma de 

localização dos pontos de ocorrência, utilizando a terminologia usada pela REFER, 

quer no que diz respeito ao ponto quilométrico (pk), bem como da identificação do 

material circulante. 

As localizações efectuadas, quer na linha-férrea, quer nas faixas adjacentes, 

devem ser indicadas com recurso aos pontos quilométricos e respectivas fracções, 

inscritos nos postes e catenárias.  

Também podem ser incluídos nesta localização, os nomes e os números de 

referência de algumas localizações, tais como as pontes ou os túneis, bem como, das 

estações e apeadeiros. O lado da via em que for reportada uma ocorrência, também 

deverá ser mencionado, bem como a distância ao carril mais próximo. Este deve ser 

determinado face ao sentido crescente da linha e não do sentido do comboio, pois 

este nem sempre é identificável.  

Esta informação pode revelar-se muito útil, especialmente nos casos em que 

as acessibilidades ao local sejam reduzidas, aumentando a eficácia da resposta dos 

meios de combate. Por outro lado, poderão ser uma mais valia para determinar causas 

específicas, quer do ponto de vista mecânico, quer operacional. 
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Relativamente ao material circulante, deve ser anotada a identificação do 

comboio, através dos números inscritos, quer nas carruagens ou vagões (mercadorias), 

quer nas locomotivas. Não se revela suficiente referir que se tratava de um comboio de 

mercadorias ou um comboio do serviço Intercidades, pois tal informação acaba por se 

revelar insuficiente.  

A este respeito, deve ser ainda referido, nos casos em que haja testemunhas, a 

hora, o local de observação e o sentido do comboio. No entanto, o mais importante, é 

que, independentemente da terminologia utilizada, ela seja comum às instituições 

interessadas, de forma a tornar a comunicação mais eficiente. 

Por outro lado, o esclarecimento das causas deverá ser efectuado o mais 

rapidamente possível. Numa situação ideal, assim que houvesse o indício de que um 

determinado comboio tivesse provocado uma ignição, este deveria ser sujeito a uma 

inspecção, de forma a identificar e anular a existência da anomalia que pudesse 

continuar a provocar ignições ao longo do seu percurso.  

Assim, logo que identificado, o comboio deverá parar a fim de ser vistoriado em 

locais apropriados e nunca na linha principal, a não ser que se trate uma situação 

excepcional, como foi o caso relatado por um maquinista que teve de parar 

imediatamente pois um dos vagões da composição estava a fumegar e, a carga 

inflamável que esse comboio de mercadorias transportva, obrigava a cuidados 

redobrados. 

O subsequente processo de determinação de causas deve basear-se em três 

pontos-chave: o foco de ignição original, a fonte de ignição e a identificação do 

comboio “fornecedor” da fonte de ignição. 

A vistoria deverá ser conjunta, envolvendo as equipas especializadas da 

REFER e da GNR/SPENA, feita eficazmente, de forma a recolher eventuais provas e 

testemunhos, e de forma expedita, minorando o tempo de espera da referida 

composição.  

Os relatórios produzidos pela GNR devem ser o mais objectivos possível, para 

que CP e REFER possam actuar na melhoria de possíveis defeitos ou anomalias e, 

por outro lado, para que as autoridades e os tribunais possam relacionar essas 

ocorrências com eventuais queixas que venham a receber de proprietários. Nestes 

relatórios devem ser também mencionadas todas e quaisquer infracções à legislação 

em vigor, relacionadas com a defesa da floresta contra incêndios provocados pelos 

proprietários dos terrenos contíguos à linha-férrea, que deverão ser fotografadas e 

registadas no auto de ocorrência. 

Finalmente, de referir uma questão particular, relacionada com a existência de 

travessas de madeira, que ainda se mantêm em algumas linhas. Apesar de terem sido 
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sujeitas a um tratamento químico que lhes confere grande resistência e durabilidade, 

no entanto, com o passar dos anos, vão apodrecendo e abrindo fracturas (fig.34) onde 

se podem depositar partículas incandescentes libertadas pelo comboio e provocar 

ignições, pelo que periodicamente devem ser revistas e substituídas aquelas que se 

encontrem mais deterioradas. 

 

Fig. 34: Pormenor de uma travessa em mau estado de conservação.  
Linha da Beira Alta, pk 128, próximo da Estação de Mangualde. 

Por último, as operações de manutenção da via férrea que envolvem o uso de 

maquinaria de corte, de solda, de rectificação de carris, entre outras, podem originar 

faíscas e outras fontes de calor capazes de originar ignições.  

No decurso destas operações, quando efectuadas durante a fase crítica de 

incêndios florestais, as equipas que operem em áreas de maior risco de incêndio 

florestal, devem fazer-se acompanhar, como medida preventiva, de ferramentas de 

combate a incêndios, que usarão no caso de provocarem alguma ignição, evitando 

que alastre e se transforme em incêndio florestal.. 

 Após ter concluído os trabalhos, a equipa deve inspeccionar cuidadosamente o 

local e, depois, permanecer junto dele durante algum tempo, pelo menos cerca de 

uma hora, prevenindo a eclosão de qualquer foco de incêndio. 
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• Gestão de combustíveis 

No que diz respeito à redução dos combustíveis, as medidas podem passar 

pela aplicação de processos mecânicos, químicos, uso do fogo controlado ou acções 

combinadas, consoante a especificidade dos locais de intervenção. 

Especial atenção deve merecer a acumulação de detritos inflamáveis nas valas 

de drenagem e outras zonas mais deprimidas. 

o Tratamento Mecânico 
Consiste na remoção física do material combustível, desde do limite do balastro 

até uma distância considerada suficiente, de acordo com a legislação em vigor. O 

resultado será uma superfície desprovida de qualquer tipo de vegetação e com solo nu. 

o Tratamento Químico 
Este tipo de tratamento, denominado por deservagem química, envolve a 

aplicação de herbicidas. Este procedimento, que deverá ser consonante com a legislação 

em vigor, incide sobre o balastro, mas também poderá ser aplicado numa faixa adjacente. 

Este método pode ser aplicado a partir de carruagens especialmente 

concebidas para o efeito, de forma a tornar o processo mais económico.  

o Fogo Controlado 
O uso desta técnica requer um elevado conhecimento e experiência, de modo a que 

seja eficiente e não resulte em resultados nefastos. Assim, deverá ser efectuada apenas por 

pessoal habilitado para o efeito e supervisionada pelas autoridades competentes. 

A área a intervir deve estar devidamente assinalada, e o objectivo a atingir, 

claramente definido. Os aspectos relacionados com a topografia, o tipo e o estado dos 

combustíveis, as condições meteorológicas, a mão-de-obra e o equipamento a utilizar, 

têm de ser salvaguardados previamente. 

Os aspectos positivos que mais se destacam têm a ver com o facto de que, com 

o uso desta técnica, quer as raízes, quer as espécies de maior porte, permanecem no 

local sem afectar a estabilidade do solo e causar problemas de erosão hídrica. 

o Tratamento Combinado 
Nem sempre os métodos anteriormente referidos são suficientemente eficazes, 

quando aplicados por si só. Com efeito, a aplicação combinada de duas ou mais 

técnicas revela, normalmente, melhores resultados. 

A limpeza mecânica aplica-se numa fase inicial, tanto para remover a vegetação 

de maior porte como para abrir corta fogos ao longo da linha. Por sua vez, o tratamento 

químico é mais utilizado para manter as áreas previamente estabelecidas.  

Já o fogo controlado, pode ser usado em ambos os momentos, quer no início, quer 

na manutenção. No entanto, pode revelar-se perigoso nos casos em que a vegetação de 

maior porte não tenha sido retirada previamente através de processo mecânico. 
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Conclusões 

As condições inerentes à pesquisa que serviu de suporte à elaboração 

deste relatório, bem como as que presidiram à sua redacção, de fortes 

limitações de tempo, impediram um maior desenvolvimento dos temas e o 

tratamento pormenorizado de alguns “casos de estudo” que seria interessante 

aprofundar e que merecem vir a ser estudados no futuro para suprir alguns 

aspectos que, agora, não foi possível aprofundar.. 

No entanto, mesmo só com os elementos disponíveis foi possível 

concluir que as áreas percorridas pelos incêndios florestais com provável 

origem nas linhas de caminho-de-ferro, se ficaram a dever à concorrência de 

um conjunto de factores. 

De entre eles podemos mencionar aqueles que se prendem com as 

características da via, dos combustíveis finos que a ladeiam, a par das 

condições meteorológicas que se fizeram sentir. 

Embora as condições meteorológicas, em certos dias, tenham assumido 

alguma gravidade, não podem, no entanto, ser as únicas, nem sequer as 

principais, responsáveis pelas manchas queimadas.  A ser assim, todas as 

áreas onde se fizeram sentir estariam queimadas, o que, felizmente, não se 

verifica. 

Com efeito, várias circunstâncias concorreram para que, se tivesse 

verificado um certo número de ocorrências de incêndios florestais com origem 

nas linhas de caminho-de-ferro, o que levou à mobilização de meios de 

combate. 

De entre elas, cabe destacar as seguintes: 

! O distrito da Guarda foi aquele, no período em estudo, registou o maior 

número de ocorrências e a maior área ardida; 

! As linhas cuja velocidade permitida está compreendida entre 120 km/h 

e 160 km/h são aquelas que representam o maior número de ocorrências, 



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

62 

48 no conjunto, ou seja, 50% do total. De entre elas, destaca-se a da 

Beira Alta, que detém 79% destas ignições.  

! O sector mais crítico da Linha da Beira Alta, face à reincidência de 

ignições na mesma área, parece estar relacionado com as características 

sinuosas da linha e as implicações que daí resultam em termos da 

operacionalidade das composições 

! A maioria das causas prováveis imputadas à via férrea tem a ver com 

ignições originadas pela emissão de partículas incandescentes, faíscas 

e transmissão de calor decorrente de diversas actividades ferroviárias, 

designadamente a problemas relacionados com o sistema de frenagem 

do material circulante ou com a realização de trabalhos na via. 

! A causa acidental mais provável das ignições com origem nas linhas de 

caminho-de-ferro parece estar relacionada com operações de frenagem. 

! Só na Linha da Beira Alta, e apenas nos anos de 2007 e 2008, existem 

5 situações registadas com problemas técnicos, as quais estão 

maioritariamente relacionadas com comboios de mercadorias. 

! Existe uma relação de causa-efeito entre a velocidade permitida nas 

linhas e o número de ocorrências,  

! Parece existir um certo paralelismo, pelo menos na Linha da Beira Alta, 

entre velocidade dos comboios, operações de travagem e as ignições 

motivadas pela circulação ferroviária. 

! Mais de 75% das ocorrências localizam-se em secções curvas ou na 

proximidade de curvas, indicando que as manobras de desaceleração e 

travagem podem, de algum modo, estar relacionadas com a presença 

de focos de ignição. 

! O trabalho de campo demonstrou que a maioria das ignições tende a 

ocorrer nos sectores curvos ou nas rectas de aproximação a curvas, 

onde se desenvolvem maiores condições de stress mecânico, motivadas 

por acções de desaceleração e de redução de velocidade, 

designadamente com a utilização dos freios. 

! A área compreendida entre Vila Franca das Naves e Bouça Cova foi 

aquela que apresentou maiores problemas, situação que poderá estar 

relacionada com a geometria da linha e com as classes de velocidade 

estipuladas neste sector da via. 

! Ocasionalmente, durante as operações de frenagem, podem libertar-se 

e ser projectadas partículas metálicas, incandescentes, por terem 

estado sujeitas a condições de tensão e de temperatura muito elevadas, 



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

63 

que podem produzir a ignição de combustíveis finos e secos que, 

depois, se pode propagar aos combustíveis vizinhos, podendo dar 

origem a incêndios florestais ao longo da linha férrea. 

! É essencial criar mecanismos que permitam a remoção/redução do 

estrato herbáceo no patamar de suporte ao balastro em que assenta a 

via, até uma distância de 2 m para cada um dos lados, e proceder à 

gestão dos estratos arbustivo e arbóreo, a partir desta faixa e até ao 

limite da propriedade, demarcado pela rede de vedação, 
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1. Concelho de Nelas 

1.1. Pk 120 – Zona Industrial de Nelas 

Pelo quilómetro 120 foram 

identificados dois focos de ignição, 

cuja distância, entre si, é de cerca de 

10 metros. O primeiro indicava ter 

tido início na base do talude, a uma 

distância de 1,6 m da linha. A 

propagação originou uma área 

queimada com cerca de 30 m de 

comprimento e 5,6 de largura (fig. 35).  

O segundo foco ocorreu na 

base de uma parede rochosa com, 

aproximadamente, 1,5 m de altura. A 

área queimada, com cerca de 20 m 

de comprimento por 5 de largura, era 

constituída por combustíveis 

herbáceos e arbustivos.  

No local  não existia faixa de 

gestão de combustível.  

Os terrenos adjacentes 

possuem uso industrial.  

Esta ignição ocorreu num 

sector recto, com aproximadamente 

1,2 Km de comprimento, precedido e 

seguido de curvas. 

Conforme informação constante 

dos autos de notícia, esta ignição foi 

provocada por uma composição de 

mercadorias, que circulava em 

direcção a Vilar Formoso, e que tinha 

anomalias técnicas no sistema de 

frenagem, uma vez que alguns dos 

freios estavam bloqueados.  

 

Fig. 35 – Localização da ignição 
analisada no pk 120 e aspectos gerais do 
enquadramento morfológico da via férrea. 
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2. Concelho de Mangualde 

2.1. Pk 125-126 – Santa Luzia  
 

Entre os quilómetros 125 e 126 

foram identificados dois pontos de ignição, 

localizam-se num sector rectilíneo com, 

aproximadamente, 1,7 Km de compri-

mento, a que se seguem curvas e que 

correspondem a dois acontecimentos 

temporais distintos. (fig. 36)  

O primeiro ponto de ignição foi 

localizado na base de uma parede 

rochosa e o incêndio desenvolveu-se ao 

longo de 65m, numa estreita faixa, com 2 

a 2,5 m de largura, tendo afectado a 

vegetação da vertente rochosa, que era 

constituída por combustíveis herbáceos, 

arbustivos e arbóreos, e não existia faixa 

de gestão de combustível.  

Este acontecimento, registado em 

Março de 2008, está associado a uma 

composição de mercadorias que apresen-

tava anomalias técnicas no sistema de 

travagem, uma vez que alguns dos seus 

freios estavam bloqueados. 

O segundo foco, cujo alerta foi 

dado por elementos da fábrica SIAF, terá 

tido o seu início também na base da 

mesma parede rochosa antes mencionada, 

na qual foi possível visualizar o local onde 

terá ocorrido a ignição e reconstituir o 

modo como se terá evoluído a combustão, 

alastrando para o topo da parede e, 

depois, propagando-se por uma área 

considerável, tendo mesmo afectado as 

instalações da fábrica.  

Na base da parede rochosa, a 

área queimada possuía, aproximadamente, 

4 m e, no topo, teria cerca de 80 metros 

de comprimento, não tendo sido possível 

definir a sua largura, no topo da parede 

rochosa, dada a dificuldade de acesso.  

 

Fig. 36 - Esboço de localização da ocorrência 

verificada junto à Fábrica da SIAF. 

Na base da área queimada 

predominavam combustíveis herbáceos e 

arbustivos, enquanto que no topo eram, 

essencialmente, arbóreos.  

No local não existia faixa de 

gestão de combustível. 

Os terrenos adjacentes possuíam 

ocupação industrial ou florestal.  
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3. Concelho de Trancoso 

3.1. Pk 183 – Vila Franca das Naves 

Ao quilómetro 183 foram 

identificados dois pontos de ignição, 

em ambos os lados da linha. Na sua 

origem terá estado a circulação de 

um comboio de mercadorias.  

Estes focos localizam-se num 

sector rectilíneo com, cerca de 1760 m 

de comprimento, a que se seguem 

curvas. (fig. 37). 

O primeiro ponto de ignição, 

pk 183,3 do lado esquerdo da linha, 

sentido Vila Franca das Naves – 

Guarda, foi localizado na base do 

balastro e o incêndio desenvolveu-se 

ao longo de 150 m, numa faixa com 

60 m de largura, tendo afectado uma 

vinha abandonada. 

  O segundo foco, pk 183,5 

lado direito da linha sentido Vila 

Franca das Naves - Guarda, terá tido 

o seu início na base do balastro e 

desenvolveu-se por uma área de 

vinha, de pomar e afectou uma área 

considerável de pinhal. 

Ambos os taludes estavam 

ocupados por combustíveis arbustivos 

e herbáceos. 

Neste local foi possível 

identificar e recolher algumas peças 

metálicas que, eventualmente, 

podem ter sido projectadas do 

comboio.  

 

 

Fig. 37 –Localização da ignição ocorrida junto 
à via férrea, pk 183. 
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4. Concelho de Pinhel 

4.1. Pk 184 – Cerejo 

Ao quilómetro 184 foram 

identificados quatro pontos de ignição, 

em ambos os lados da linha.  

Esta situação estará relacionada 

com uma ocorrência registada no dia 3 

de Agosto de 2008 e cujo auto de noticia 

remete para factos associados à 

circulação de um comboio.  

Num dos sectores com pontos de 

ignição (A, na fig. 38) foram detectados 

três focos: 

• Pk 184,65 no lado esquerdo 
da linha, sentido Vila Franca 
das Naves – Guarda; 

• Pk 184,65, no lado direito da 
linha;  

• Pk 184,75, no lado esquerdo 
da linha. 

Assim, ao quilómetro 184,65 

foram localizados dois pontos de 

ignição, um de cada lado da via. O 

primeiro dos mencionados teve início a 

cerca de 2,7 m da base do balastro.  

O incêndio florestal que originou, 

desenvolveu-se ao longo de 150 m, 

numa faixa com 4,5 m de largura.  

A combustão percorreu um 

talude que, na base, era constituído por 

combustíveis herbáceos e, na parte 

superior, estava ocupado por uma área 

agrícola com vinhas.  

O outro destes pontos de 

ignição teve o seu início na base de 

uma parede rochosa e evoluiu para o 

topo, afectando uma área de pinhal. 

 

Fig. 38 – Esboço de localização das 
ignições observadas junto à linha de 
caminho-de-ferro no sector de Cerejo 
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O terceiro foco detectado neste 

sector terá dado origem a uma 

combustão que se desenvolveu numa 

área de pomar localizada a cerca de 

2,5 m da linha. 

No outro sector (B, na fig. 38) 

foi detectado um ponto de ignição, pelo 

quilómetro 184,7 distanciado cerca de 

1,6 m da base do balastro.  

A combustão desenvolveu-se 

num talude ocupado com vegetação 

arbustiva, com um declive bastante 

pronunciado (30 a 35º) e com cerca de 

10 m de altura. 

No local não existia faixa de 

gestão de combustível. 

A área queimada ocupa, 

aproximadamente, 10 a 12 m de largura 

por cerca de 300 m de comprimento. 

Uma vez que este sector é 

antecedido por outros rectilíneos, que 

permitem circulação a velocidades 

elevadas, as características geométricas 

da linha neste local podem estar 

relacionadas com estas ocorrências 

dado que o reduzido grau de curvatura 

poderá implicar operações de 

desaceleração mais pronunciadas.  

Segundo a informação disponível 

e com base nos factos apurados no 

local, um comboio de mercadorias, 

proveniente da Guarda, foi responsável 

pela ocorrência dos vários focos de 

ignição observados entre os quilómetros 

185 e 183. A recolha de vestígios de 

peças metálicas (não oxidadas), 

aparentemente projectadas de 

comboio(s), suporta a tese da relação 

existente entre circulação de comboios e 

ignições.  
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4.2. Pk 187 a Pk 188 – Bouça Cova (1) 

No espaço de um quilómetro, 

entre os pk 187 e 188, foram 

identificados 6 pontos de ignição, cujos 

autos de notícia sobre os incêndios 

florestais investigados em 2008 

remetem para duas situações 

relacionadas com a circulação de 

comboios. A primeira delas terá 

ocorrido no dia 3 de Junho e, a 

segunda, em 17 de Agosto.  

Todas estas ocorrências se 

desenvolveram em sectores com 

combustíveis herbáceos, arbustivos 

e arbóreos, tendo afectado áreas 

agrícolas e florestais, respectiva-

mente ocupadas por vinhas e 

pinhais (fig. 39) . 

Segundo a informação 

disponível, o acontecimento de 

Agosto terá sido provocado por um 

comboio proveniente da Guarda. 

Este comboio chegou a ser 

imobilizado na estação de Pinhel, 

por precaução, uma vez que a 

composição transportava produtos 

inflamáveis e estaria a “pegar fogo”.  

O incêndio florestal que este 

comboio terá provocado envolveu 

avultados meios no seu combate (71 

homens, 18 viaturas e dois helicópteros) 

e o incêndio só foi considerado extinto 

cerca de dez horas depois do seu 

início, tendo consumido uma área de 

8 ha, dos quais 1,5 ha de Pinheiro 

bravo (jovem); 1,5 ha de Pinheiro 

bravo (adulto) e 5 ha de Mato.  

 

Fig. 39 - Localização de algumas das ignições 
observadas junto à linha de caminho-de-ferro 

no sector de Bouça Cova (1) 
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Além disso, tanto de acordo 

com o auto de notícia, como com os 

relatos de testemunhas ouvidas no 

local, o desenvolvimento deste incêndio 

obrigou ao corte da energia eléctrica 

das catenárias, motivado por questões 

de segurança, com todas as 

consequências negativas que tal 

acarreta para a circulação ferroviária.  

No primeiro sector (A, da fig. 39), 

os pontos de ignição foram localizados 

ao quilómetro 187,7 em ambos os 

lados da via. 

No lado esquerdo da linha 

(sentido Coimbra - Vilar Formoso), a 

combustão desenvolveu-se na base da 

vertente granítica e evoluiu para uma 

área de pinhal. 

 Neste sector foram detectados 

vários vestígios de peças metálicas, a 

1,5m da base do balastro, muito 

provavelmente projectadas por 

comboio(s). 

No lado direito, a combustão 

ter-se-á iniciado junto à via férrea e, 

depois, desenvolvido pelas paredes 

rochosas, subverticais, preenchidas 

com combustíveis arbustivos e 

arbóreos.  

No segundo sector (B, da fig. 39), 

foram identificados dois pontos de 

ignição, sendo um de cada lado da via 

férrea. 

O ponto de ignição localizado 

mais a norte desenvolveu-se no lado 

direito da via (sentido Coimbra - Vilar 

Formoso), numa extensão com, 

aproximadamente, 8 m de comprimento, 

numa vertente com cerca de 20º de 

declive, ocupada por combustíveis 

arbustivos e herbáceos 

O ponto de ignição situado mais 

a sul, localiza-se no lado esquerdo 

(sentido Coimbra - Vilar Formoso) e o 

incêndio desenvolveu-se por cerca de 

150 m, desde a base do balastro, numa 

área ocupada por combustíveis 

arbustivos e arbóreos.  

A vegetação, presente em 

ambos lados da linha, era arbustiva e 

mostrava indícios relativos à evolução 

e ao desenvolvimento do fogo a partir 

da base do balastro. 

No terceiro sector (C, da fig. 39) 

a linha desenvolve-se em traçado 

rectilíneo. O talude apresenta cerca de 

40º de inclinação e uma distância de 

20m do topo, ocupado por 

combustíveis herbáceos, à base, 

preenchida por combustíveis arbóreos. 

 Ambos os taludes indicavam a 

presença de combustões recentes, 

sendo também possível detectar a 

presença de sectores mais confinados, 

ainda com indícios de combustões 

mais antigas.  

Também aqui foi possível 

visualizar a existência de vestígios de 

natureza metálica, cuja presença e 

disposição local, em forma dispersa, 

parecem indiciar que, depois de 

projectados, poderão estar 

relacionados com o inicio da 

combustão.  

No quarto sector (D, da fig. 39), 

a linha volta a desenvolver-se no 

interior de uma “garganta” rochosa, 

com paredes graníticas subverticais, 

um pouco à semelhança do descrito 

para o primeiro sector (A, desta fig. 39).  

Neste espaço florestal, em 

termos de  uso do solo, foi possível 

identificar a presença de dois focos de 

incêndio, um em cada lado da linha, 

que, maioritariamente, afectaram 

combustíveis arbóreos e arbustivos. 
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4.3. Pk 189 a Pk 190 – Bouça Cova (2) 

Por último, entre os quilómetros 189 

e 190 foram identificados mais dois locais 

em que, muito provavelmente, terão tido 

início ignições associadas à circulação de 

comboios.  

Estas ignições estão, segundo a 

informação disponível, relacionadas com a 

circulação de comboios, respectivamente, 

nos dias 17 de Agosto e 13 de Setembro.  

Estes acontecimentos tiveram lugar 

em sectores com combustíveis herbáceos, 

arbustivos e arbóreos, e afectaram áreas 

florestais e agrícolas. 

No sector A (fig. 40) ambos os 

lados da linha foram afectados pela 

combustão que, com base nos indícios 

visualizados, terá tido o seu início na área 

confinante com o limite do balastro.  

No sector B (fig. 40), o ponto de 

ignição afectou uma área de pinhal 

contígua a uma área agrícola abandonada.  

Neste sector foi, ainda, possível 

identificar áreas ardidas relacionadas com 

distintos acontecimentos no tempo, tendo 

por base a observação da regeneração e 

dos vários estádios de desenvolvimento da 

vegetação.  

Aqui, a linha desenvolve-se ao 

longo dum segmento recto, com cerca de 

1070 m antecedido de curvas. 

Em ambos os pontos, A e B, foram 

identificadas partículas metálicas, 

provavelmente, provenientes dos comboios 

e que estavam ladeadas por vegetação 

queimada indicando uma possível relação 

entre as peças e as ignições. 

 

 Fig. 39 - Localização das ignições 
observadas junto à linha de caminho-
de-ferro no sector de Bouça Cova (2)  
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Ficha de campo 
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FICHA DE LEVANTAMENTO DE CAMPO 
 

 
I - IDENTIFICAÇÃO 

 
 

FICHA Nº                COD AFN                            DATA                 HORA 02:08  
 
LINHA                           KM         
 
CONCELHO            FREGUESIA                LUGAR             
 

II – CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 
DECLIVE:                                                                          
 
EXPOSIÇÃO:                                                                   
 
LITOLOGIA:                                                                      
  
LINHAS DE ÁGUA:          
 

 
COMBUSTIVEIS:                          
 
         ARBÓREO    ARBUSTIVO     HERBÁCEO            
 

SIM                                                        
 

NÃO                                                         
 
 

< 5M                                                          
 

5-10 M                                               
 

10-20M                                              
 

> 20M                                                        
 

 
FAIXA DE GESTÃO:  
 

SIM       
 

NÃO        
 
 
QUIMICA   MECÂNICA  COMBINADA 
 

                                                                
 
 
TEMPERATURA DO AR:  
                     
 
HUMIDADE RELATIVA DO AR: 
                      
 
 
OBSERVAÇÕES:       
 
 
 
 
 
 

 
OCUPAÇÃO DO SOLO: 
 
         AGRICOLA     FLORESTAL      URBANO     INDUSTRIAL   OUTRO 
 

SIM                                                                                    QUAL      
 

NÃO                                                                                 
 
 
HABITAÇÕES:  
                      

< 5M             
 

5-10 M                                
 

10-20M                     
 

> 20M       
  

 
MATERIAIS DEPOSITADOS:                        
 

SIM     NÃO      TIPO:                     
 
 
VANDALISMO: 
 

SIM     NÃO   TIPO:       
 
 

 
OBSERVAÇÕES:       
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III – LINHA FÉRREA 

 
 

ELECTRIFICADA      TRAVESSAS      TRAVESSAS 
                                   MADEIRA             BETÃO 
 
 

SIM                                                                       
                                                                                                    

NÃO                                                                                                      
 

 
 
ESTADO CONSERVAÇÃO 

                                                                                                   

BOM                                             
                                                                                                   

NORMAL                                
                                                                                                   

MAU             

 
COMBOIO:                                      LOCALIZAÇÃO:                                                                                      
   

PASSAGEIROS                        RECTA                            
 

MERCADORIAS                       CURVA               
 
 

 
SINALIZAÇÃO:  
 

SIM       
 

NÃO        
 
 

 

ÁREA DE MARCHA LENTA E ACELERAÇÃO:       SIM     NÃO   
 

ÁREA DE DESACELERAÇÃOE REDUÇÕES:         SIM     NÃO   
 

ÁREA DE VELOCIDADE CONTROLADA:               SIM     NÃO   
 

ÁREA SUJEITA A INTERVENÇÕES:                       SIM     NÃO   
 

IV - IGNIÇÃO 

 

ALERTA:        POPULAÇÃO      CP/REFER       OUTRO      QUAL:      
 

VESTíGIOS: PEÇAS SOLTAS   CIGARROS       OUTRO      QUAL:      
 

SENTIDO:    ESQUERDA      DIREITA        
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
      
 

 
 
 
 
 

TESTEMUNHOS: 
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V – CROQUI I : ENQUADRAMENTO (VER AUTO GNR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 
 
1.       
 
2.       
 
3.       
 
4.       
 
5.       
 
6.       
 
7.       
 
8.       
 
 
OBSERVAÇÕES:       



“As ignições de incêndios florestais com origem em linhas de caminho-de-ferro” 

 

 Relatório Técnico, 10-08 

4 

 

VI – CROQUI II : PORMENOR (VER AUTO DE NOTÍCIA DA GNR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 
 
1.       
 
2.       
 
3.       
 
4.       
 
5.       
 
6.       
 
7.       
 
8.       
 
 
OBSERVAÇÕES:       
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