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Análise dos resultados da política de 

gestão do fogo em Portugal:

Tendências 1998-2017

-255 fogos ano-1

Sem significância

estatística

Ano “bom”: 2013

Anos “maus”: 2009, 2017

Política desiquilibrada implica que

anos catastróficos sejam inevitáveis

Pré-supressão	
e	supressão	

Território:	
uso	e	intervenção	

Uma política desiquilibrada de gestão do fogo 

Protecção florestal 

DFCI 
Protecção civil 

DCIF 
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Determinantes da dimensão dos grandes

incêndios (>100 ha) em Portugal
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Clima-Meteorologia: 15%; outras variáveis: 85%

• Reduzir continuidade do 

espaço florestal

• Aumentar pirodiversidade

Fernandes et al. (2016), Ecosystems 19: 1362-1375



Reduzir continuidade do 

espaço florestal
Aumentar pirodiversidade

M.N. Leiria, 15 out. 2017

Mitigação da probabilidade de ocorrência de 

grandes incêndios: escala da paisagem



• Floresta estruturalmente resistente ao fogo

Diminuição da intensidade e severidade do fogo. 

Queima heterogénea. Auto-extinção.

Copado aberto

Coberto denso

Pinheiro bravo

Vidoeiro Azinheira

Velocidade)do)vento,)km/hr
Humidade)do)combustível,)% 5 10 20 40

3 0.48 0.36 0.28 0.28
6 0.56 0.52 0.4 0.48

9 0.68 0.52 0.44 0.48

10 0.68 0.68 0.44 0.48

12 0.72 0.68 0.48 0.48

17 1 1 1 0.88

Probabilidade de auto-extinção do 

fogo no azinhal 

Sobreiro

• Floresta resiliente ao fogo

independentemente da sua

intensidade. Recuperação rápida

e potencialmente completa.

Mitigação da probabilidade de ocorrência de grandes

incêndios e dos seus efeitos: escala local



Isolar Modificar

Estratégia

Tratamento linear       

(FIC, FGC)

Tratamento em área 

(mosaico)

Redução da área ardida 

através do comportamento 

do fogo e da fragmentação

Redução da severidade do 

fogo

Maior capacidade e rapidez 

de recuperação (resiliência)

Redução da área ardida 

por compartimentação
Efeito

Dependência/relação 

com o combate

Elevada. Exigente em 

infraestruturação.

Moderada. Efeito passivo. 

Sinergia.

Prevenção estrutural: estratégias



Padrão	espacial	
dos	valores

Objectivo	
(paisagem)

Medidas	de	
desempenho

Objectivo	do	
tratamento

Tratamento

Estratégia	espacial	de	gestão	de	combustíveis

Protecção	à	escala	da	

paisagem

Baixa	densidade,	
dispersão

Perturbar	a	propagação,	
facilitar	contenção,	
reduzir	severidade

Área	ardida,	severidade	
do	fogo

Reduzir	velocidade	e	
intensidade	da	

propagação

Em	mosaico

Adaptado de Ager et al. (2013)

Fuel	mosaics	 Linear	

Strategic	points	

Protecção	de	

valores	dispersos

Agrupamento

Tratamentos	
dispersos	e	
defensíveis

Exposição	ao	fogo

Facilitar	supressão

FGC

Contenção	estratégica

Reduzido	ou	ausente

Conter	grandes	incêndios	
em	localizações	

defensíveis

Área	ardida	por	grandes	
incêndios

Facilitar	supressão

FGC,	PEG

Protecção	localizada

Densidade	variável,	
agrupamento

Tratamentos	
localizados	e	
defensíveis

Exposição	local	ao	
fogo

Facilitar	supressão

FGC

Prevenção estrutural: estratégias dependem do objectivo



Redes secundária e terciária de gestão do combustível

Propagação do fogo por percolação e “transporte em massa”: 

Intervenções lineares sem efeito

• Defesa das interfaces urbanas

o Ignição de estruturas

independente da vegetação

adjacente

• Fatalidades na rede viária

oExposição à radiação e 

convecção

Sarzedas de São Pedro, Pedrogão Grande Benfeita, Arganil

Prevenção de incêndios: lições (re)aprendidas em 2017

Mira



Prevenção de incêndios: lições (re)aprendidas em 2017

Rede primária e mosaicos de gestão do combustível

(espaço florestal)

Tratamentos contornados, transpostos ou atravessados pelos

incêndios

CAULE – Associação 
Florestal da Beira Serra 

• Esforço insuficiente: 1,8% ano-1

• Tratamentos dispersos aleatoriamente na paisagem



Campelo, Figueiró dos Vinhos

Prevenção de incêndios: lições (re)aprendidas em 2017

Rede primária e mosaicos de gestão do combustível

(espaço florestal)

Ilhas verdes e limitação da expansão dos incêndios

• Esforço recomendado: 5-10% ano-1

• Indústria papeleira: 20-25% ano-1

Moninhos, Pampilhosa da Serra



Equívocos da prevenção de incêndios

• Incêndio como emergência de proteção civil

• Proteção civil não é proteção florestal (DCIF versus DFCI) 



Equívocos da prevenção de incêndios

• Proteção civil não é proteção florestal (DCIF versus DFCI) 

• Pré-supressão de incêndios não é prevenção de incêndios



Vigilância e 

detecção 

(GNR) 

Prevenção 

estrutural 

(ICNF) 

Supressão 

(ANPC) 

Coordenação/liderança e orçamento global 

Sucesso do SNDFCI 

• Determinação e persistência 

• Desenvolvimento de uma cultura institucional que aceite e 

assimile novo conhecimento 

• Assumir que os três eixos são interdependentes (sinergia) 

• Distribuição racional de recursos (política equilibrada) 

PNDFCI 

Orçamento

público (2010)Global 

Prev. estrut. (5,9%) 

Pré-supressão + 
supressão* 

* Inclui GNR (estimativa Sistema de Vigilância 
e Detecção) 

Conclusão



Grato pela atenção


