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IMPACTO DOS INCENDIOS NA EUROPA 
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Portugal Espanha França Itália Grécia

Área queimada anualmente (ha)  

1980-89 1990-99 2000-06

Portugal 1,5% 2,0% 3,9%

España 1,1% 0,7% 0,6%

comparación 1,4 2,8 6,9
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início o e Expansão dos grandes incêndios em Portugal Continental nas décadas de 80, 90 e 2000 

 

Valor acumulado 

de área queimada 

entre 1980 e 2008 

por concelho (% 

em relação à área 

total do concelho, 

fonte:AFN) 
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Localização de 

grandes 

incêndios  

(fonte ISA / 

AFN) 



 
início o e Expansão dos grandes incêndios em Portugal Continental nas décadas de 80, 90 e 2000 
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o abandono do espaço agro-florestal e o ciclo de incdêndios 
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O ABANDONO DO ESPAÇO AGRO-FLORESTAL E O CICLO DE INCÊNDIOS 



 
A EVOLUÇÃO DA INTERVENÇÃO HUMANA NO TERRITÓRIO 

Evolução do controlo da carga combustível no concelho de Pampilhosa da Serra de de 1934-1995
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AS CAUSAS ESTRUTURAIS DO ACRÉSCIMO DOS GRANDES INCÊNDIOS 

INFLUÊNCIA DAS CAUSAS NO INICIO E PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS

1
DIM INUIÇÃO RELATIVA DOS PREÇOS 

DOS PRODUTOS RESULTANTES DOS 

SISTEM AS AGROFLORESTAIS DO 

2
DIM INUIÇÃO E ENVELHECIM ENTO 

DA POPULAÇÃO INTERVENIENTE 

3
ABANDONO DOS SISTEM AS 

AGROFLORESTAIS

4
DIM INUIÇÃO DA 

VIGILÂNCIA 

POPULAR

6
ACUM ULAÇÃO  DE 

CARGA COM BÚSTIVEL

7
CONTINUIDADE DA 

M ASSA FLORESTAL

8
ABANDONO DE ACESSOS

5
DIM INUIÇÃO DA 

INTERVENÇÃO 

POPULAR NO 

COM BATE

9
CLIM A,OROGRAFIA, 

GEOLOGIA/SOLOS 

10
FLORESTA 

DOM INADA POR 

ESPÉCIES M UITO 

INFLAM ÁVEIS

PROPAGAÇÃO

INICIO

FACTORES QUE SE 

M ANTIVERAM  CONSTANTES
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ALTERARAM  DESDE 1940-2010



a situação actual, os cenários evolutivos possíveis, e as soluções 

1. A situação actual com a experiência dos grandes incêndios de 2012 

O nº de bombeiros não pode crescer exponencialmente com o Perímetro incêndio – a 

defesa das povoações passou a ser a única função do combate o incêndio avançou 

praticamente sem combate na área florestal 

 com a perigosidade actual do território são cada vez mais frequentes os incêndios que se 

“escapam” e assumem um estado descontrolado e catastrófico 

Caso do incêndio Ourém 6379 ha 3-7 de Setembro de 2012 

O meios de combate nunca serão capazes de controlar a situação actual 

A falta de conhecimento do território e a falta de segurança de operar num terreno de 

perigosidade máxima que ñão se conhece, terão limitado em muito a eficácia do combate 
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 não é possível contar com mais meios – não haviam muitos incêndios a nível nacional, 

por isso estiveram no local a maior parte dos meios nacionais 1054 operacionais, 325 

meios terrestres e diversos meios aéreos 



Caso dos incêndios de Ourém  
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Incêndios de Ourém  
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Incêndios de Ourém  
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Incêndios de Ourém  
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Início do incêndio – 

12:20 dia 2/9/2012 

Matas - entrada  incêndio – 

5:00 dia 3/9/2012 



estrada 



comparação 



a situação actual , os cenários evolutivos possíveis e as soluções 

2. Os cenários evolutivos possíveis não parecem trazer uma melhoria da situação actual 

 uma evolução em espiral – “abandono – incêndios – mais abandono – mais incêndios ...” 

As políticas de Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI)são a resposta da 

sociedade mas não estão a permitir alcançar os resultados esperados 

As causas estruturais estão a agravar-se 

As políticas DFCI sustentam uma aplicação de recursos significativos para a Prevenção 

Detecção e Combate 
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3. As soluções 

De certa forma procura-se susbstituir artificialmente funções que os antigos sistemas 

agro-florestais desempenhavam 

Sem atacar as causas estruturais parece tratar-se duma “missão impossível” 



As soluções, O ataque às causas estruturais, e a reactivação da intervenção humana no território 

1. O ataque às causas estruturais passará por complementar a DFCI com a reactivação da 

intervenção humana no território 

 Em função das características territoriais de cada região/país existem actividades muito 

mais interessantes que outras 

Escolher as actividades mais interessantes em termos de DFCI 
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 Os custos económicos de recuperação da actividade têm que ser economicamente 

comportáveis pela sociedade numa lógica de custo/benefício 

Escolher entre as actividades mais interessantes, as que, do ponto de vista 

económico e ambiental faça sentido recuperar 

 O impacto ambiental também deverá ser um importante critério de escolha 

 é preciso garantir a viabilidade económica da actividade – sem isso o apoio não será 

efectivo 

Implementar na prática o apoio à actividade seleccionada 



A resinagem como uma das actividades mais interessantes para ser apoiada 

1. A resinagem no sudoeste europeu apresenta um conjunto de vantagens destacáveis 

 A garantia duma intensa presença humana na floresta durante o verão torna esta 

actividade impar em termos de contributo para a Prevenção, detecção e combate 

Elevada intensidade de impacto DFCI 
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 A área potencial do pinheiro bravo abarca praticamente toda a área onde a 

problemática dos incêndios se coloca 

Expressão territorial significativa 

 pinheiro bravo é uma espécie pioneira melhoradora de solos pobres 

Sustentabilidade económica 

 escoamento produto garantido pela industria europeia 

 Numa análise económica completa considerando para além da produção de resina os 

serviços DFCI e ambientais prestados é uma actividade economicamente muito rentável 

Sustentabilidade ambiental 

 a abertura da vegetação com a resinagem potencia a biodiversidade 



O escoamento do produto garantido 
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Abertura da vegetação e aumento da biodiversidade 
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Exemplo da diversidade florística mantida nos pinhais resinados  



O contributo da resinagem para a Defesa Contra Incêndios (DFCI) 

2. A intensa actividade florestal estival da resinagem fornece um pacote DFCI muito 

completo 

 variação territorial dos resultados 
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3. Características deste pacote DFCI  

Empenhamento garantido – resineiro interessado em defender o que seu – 7 dias 

/semana; 24 horas /dia 

Sem atacar as causas estruturais parece tratar-se duma “missão impossível” 

1.       Descontinuidade de carga combustível 

2.       Detecção 

3.       Primeira intervenção 

4.       Vigilância dissuasória 

5.        Acessos /caminhos 

6.       Conhecimento do território 

 importância da articulação com os outros actores DFCI 



O CONTRIBUTO DA RESINAGEM PARA A DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (DFCI) 

1. Não há nenhuma actividade florestal, que garanta uma presença humana tão 

intensa na floresta durante o verão, como a resinagem 

23 

Comparação com o eucalipal – nº médio de visitas no verão 

por tipo de 

operação

total

eucaliptal
corte 10 em 10 anos, 

(metade no verão)
0,05 0,05 1

desbastes e cortes 10 

em 10 anos, (metade 

no verão)

0,05

intervalo entre renovas 

média de 14 dias
3,43

70

relação de 

comparação com o 

eucaliptal

pinhal resinado

nº de visitas anuais 

Junho - Setembro
culturas 

florestais

elementos de cálculo 

operações culturais 

consideradas

3,48



ANÁLISE DETALHADA DE CADA FUNÇÃO DFCI DA RESINAGEM 

1. Descontinuidade da carga combustível 
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Redução de 20 – 40 ton/ ha de c. Combustível para menos de 5 ton /ha 

 para facilitar as operações é preciso desmatar, desbastar, podar 

Redução e manutenção dum baixo nível de carga combustível 

 á própria passagem de resineiros também contribui para a manutenção 



Local 2 - Antes 



Local 2 - Depois 





 ANÁLISE DETALHADA DE CADA FUNÇÃO DFCI DA RESINAGEM 

2. Detecção de incêndios 
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Sem atacar as causas estruturais parece tratar-se duma “missão impossível” 

 serão os que estão mais próximo 

Os resineiros serão os primeiros a detectar incêndios na sua área de 

influência 

 conhecem com precisão o terreno para definir a sua localização 

 o conhecimento à microescala permite-lhes “ver sem ser visto” 

Os resineiros serão os actores locais que mais facilmente poderão exercer o 

efeito dissuasório na sua área de influência 

 permite-lhes escolher a melhor estratégia -  actuar ou informar autoridades 

3. Vigilância dissuasória 



 ANÁLISE DETALHADA DE CADA FUNÇÃO DFCI DA RESINAGEM 

4. Primeira intervenção / rescaldo 

Sem atacar as causas estruturais parece tratar-se duma “missão impossível” 

 alguns focos podem nem chegar a incêndios – “ um fogo no ínicio até com um copo de 

água se apaga” 

A maior proximidade do resineiro face aos de incêndio, permite-lhes serem 

os primeiros a actuar 

 noutros casos podem reduzir a sua propagação até que cheguem os meios de combate 

 a participação no rescaldo também será muito importante 

Embora sem meios sofisticados de combate, o seu conhecimento do 

território, permitirá intervenções muito eficazes sobretudo se coordenadas 

com os bombeiros 



 ANÁLISE DETALHADA DE CADA FUNÇÃO DFCI DA RESINAGEM 

5. Os acessos / caminhos florestais 

A abandono do espaço florestal leva ao fecho, degradação, interrupção da 

rede de caminhos florestrais 

 a necessidade de uso leva á reabertura reparação 

criação de continuidades, locais de viragem, etc. 

A resinagem obriga à reabertura desta rede, e garante a sua 

transitabilidade durante o verão 

 a utilização faz a manutenção 



 ANÁLISE DETALHADA DE CADA FUNÇÃO DFCI DA RESINAGEM  

6. O conhecimento do território 

Sem atacar as causas estruturais parece tratar-se duma “missão impossível” 

O conhecimento detalhado do território é determinante de toda a DFCI, 

mas é ao nível do combate que se a sua falha pode ser catastrófica 

 conhecimento de acessos – se têm ou não saída 

A conhecimento do território à microescala dos resineiros é insubstituível 

 conhecimento de perigos do terreno – poços, zonas de elevada carga combustível, etc. 

As decisões do combate têm que ser tomadas em minutos, horas; e em 

minutos e horas e sobretudo no meio dum incêndio, não se consegue 

apreender o território  

 conhecimento de locais estratégicos para o combate  

 pontos de água 

 etc. 



 A JUSTIFICAÇÃO ECONÓMICA PARA APOIAR A RESINAGEM COMO UMA FERRAMENTA TERRITORIAL 
DE DEFESA CONTRA INCÊNDIOS  

1. Conceito de externalidade 

Sem atacar as causas estruturais parece tratar-se duma “missão impossível” 

Aplicação ao caso da resinagen 

 A sociedade não compensa monetáriamente o produtor florestal pelos serviços DFCI 

prestados 

Existe uma externalidade sempre que a actividade dum agente causador 

(A) afecta (de forma negativa ou positiva) a função utilidade, ou a função 

de produção, dum agente receptor (B), sem que exista uma compensação 

monetária dessa interferência.  

 A será o produtor florestal/resineiro que presta Serviços DFCI 

 externalidade positiva – A beneficia B 

 externalidade positiva – A prejudica B 

 B será o sociedade que beneficia desses serviços 



 A JUSTIFICAÇÃO ECONÓMICA PARA APOIAR A RESINAGEM COMO UMA FERRAMENTA TERRITORIAL 
DE DEFESA CONTRA INCÊNDIOS  

Sem atacar as causas estruturais parece tratar-se duma “missão impossível” 

Pinhal 

resinado 
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O fim da rentabilidade económica para o produtor florestal leva ao fim dos dos serviços 

prestados à sociedade e o começo de problemas e prejuízos 

Pinhal 

abandon

ado 

Insegurança civil 

Destruição paisagem 

Perca Biodiversidade  

Ar poluído 

proprietá

rio 

Sociedade 

prejudicada 
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O pagamento das externalidades pelo valor certo conduz ao aumento do PIB é a ganhos 

tanto do produtor florestal como da sociedade 

Pinhal 

resinado 

madeira 

resina 

mato 

Serviços DFCI 

Serviços 

Territoriais 

Produtor 

florestal 

compradores 

Sociedade 

beneficiada 

- 5 €/ha.ano 

+ ? €/ha.ano 



 Qual o valor a pagar 

1. O seu cálculo exacto (óptimo económico) é muito difícil na prática (1ª best) 

Para os produtores florestais privados (98% área florestal) é preciso que 

seja uma actividade tão rentável como as culturas concorrentes 

O eucaliptal é hoje, na maioria da área, o sistema florestal concorrente, e 

apresenta aos preços de mercado uma rentabilidade muito maior 

2. Alternativa (2º best) viabilizar economicamente a actividade para o produtor florestal 

Assim a valor a pagar terá que ser suficiente para viabilizar o pinhal 

resinado face á concorrência do eucaliptal 



 Evolução da área do Pinheiro Bravo e Eucalipto 

evolução da área de pinhal e eucaliptal em Portugal

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

1200 000

1400 000

18
67

18
96

19
02

19
10

19
20

19
29

19
39

19
50

19
63

19
72

19
78

19
82

19
85

19
87

19
92

19
95

20
05

20
10

data

h
a Área de Pinhal

Área Eucaliptal



 Evolução dospreços 

evolução dos preços de pinho para serração e eucalipto para 

celulose
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 Evolução da área do Pinheiro Bravo e Eucalipto e preços 

evolução da área de pinhal e eucaliptal em Portugal
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 Algumas considerações 

1. A taxa de decréscimo do pinhal e acréscimo do eucaliptal resulta duma diferença de 

rentabilidade muito grande entre os dois sistemas de produção 

Grande parte pinhal que ardeu em 2003 e 2005 regenerou naturalmente – 

mas no 2º incêndio do ciclo desaparecerá 

Devido ao minifúndio intenso e “terras sem dono” existem muitas terras 

sem gestão, 

2. A redução só não foi maior porque 

3. Tudo parece apontar para que o decréscimo do pinhal a partir de agora seja ainda mais 

forte 

Forte decréscimo preço 

Fim da regeneração natural no 2º incêndio do ciclo 



A viabilização económica do pinhal resinado em relação ao eucalipto 

Renda anual 

eucaliptal 

Renda anual 

pinhal resinado 

madeira 

resina 

Pagamento 

da sociedade 

pelos serviços 

prestrados 

Defesa contra incêndios 

Conservação da paisagem 

Espécie pioneira – 

melhoradora solos pobres 

Maior criação emprego 

Conservação da habitats e da 

biodiversidade 

Maior contributo turismo 

eucalipto 15 t/ha ano

pinheiro 7 t/ha ano

t axas de cresciment o

eucalipto 30 € / ton

pinheiro 20 - 50 € / ton

resina 0,3 € / bica

valores produt os



Conclusões 

1. A problemática dos incêndios no Oeste da Península Ibérica está longe de ser controlada 

e resulta de causas estruturais relacionadas com o abandono da intervenção humana no 

território 

2. Para melhorar a eficácia das políticas de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) é 

preciso complementá-las com a reactivação de actividades humanas no território com um 

bom impacto DFCI 

3. Entre as várias escolhas possíveis a resinagem é talvez das actividades humanas mais 

interessantes 

4. Mas para ser possível a manutenção dos pinhais resinados é essencial que as 

externalidades positivas sejam pagas aos produtores florestais (serviços DFCI e outros 

serviços territoriais) pelo menos a um nível que compense a rentabilidade do eucalipto 

Se a sociedades não pagar 

ao produtor florestal esses 

serviços  

Será impossível controlar a 

problemática dos incêndios 

Todos perderemos 

economicamente – sociedade 

e produtores florestais 



Gracias 
Grâce 

Obrigado 
Thanks 


