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Diversidade e intercâmbio, a “semente”
do “Encontro Euromediterrânico
de operacionais de fogo controlado”
tro de Portugal. No auditório do Centro
de Formação da AFN (antigo Centro de
Operações e Técnicas Florestais [COTF])
são apresentadas vinte intervenções relativas ao estado actual da técnica e da
prática do fogo controlado nos diversos
países euromediterrânicos.
Os restantes dias são preenchidos
por visitas no terreno, a parcelas de
fogo controlado, no Centro e Norte do
país, uma vez que as operações de fogo
controlado não foram possíveis de executar devido às condições meteorológicas com demasiada chuva que impedem
acção com fogo. Face a este quadro, a
organização aposta em várias visitas,
essencialmente em pinhais onde o fogo
controlado é utilizado desde há mais 20
anos, em pinhais tratados pelo fogo sobre grandes superfícies e em faixas de
corta-fogo da rede nacional de prevenLiliana Bento

O “Encontro Euromediterrânico de
operacionais de fogo controlado” que decorreu de 4 a 8 de Fevereiro de 2009 em
Portugal reuniu cerca de uma centena
de operacionais portugueses, espanhóis,
italianos, franceses, marroquinos e alemães. Este evento foi organizado e promovido pelo projecto Fire Paradox, em
particular pelas equipas Espaces Méditerranéens, Centro de Ecologia Aplicada
Prof. Baeta Neves do Instituto Superior
de Agronomia (ISA-CEABN) e Universidade de Trás-os-Montes a Alto Douro
(UTAD), em parceria com a Autoridade
Florestal Nacional (AFN).
Com o principal objectivo de fomentar o conhecimento, o relacionamento e
o intercâmbio entre profissionais de fogo
controlado do espaço euromediterrânico,
o primeiro dia do encontro desenvolve-se
na base Fire Paradox da Lousã, no Cen-

Palavras de acolhimento na abertura oficial do encontro na Lousã.

ção dos incêndios.
Durante estes 5 dias, os operacionais
têm oportunidade de visitar doze locais
demonstrativos da habitual prática de
uso do fogo em Portugal e desta forma
tomar contacto com a realidade portuguesa e a sua especificidade ao nível dos
objectivos e ecossistemas de aplicação
de fogo controlado. Nasce assim a semente para a criação de uma identidade
e dinâmica própria da utilização desta
técnica na região euromediterrânica.

Investigação
e políticas
No primeiro dia, a sessão de apresentações remete para estado actual da
técnica e da prática do fogo controlado
nos diversos países euromediterrânicos.
A abertura conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Lousã,
Fernando dos Santos Carvalho, do Adjunto de Operações Nacionais da Autoridade
Nacional de Protecção Civil (ANPC), Miguel Cruz, e do Director de Unidade da
Defesa da Floresta (DUDEF) da AFN, Rui
Almeida.
As apresentações são orientadas
de acordo com dois grandes temas, um
vocacionado para a investigação e outro
para a operacionalidade. O primeiro intitulado “A investigação sobre o fogo controlado nos diversos países” tem como
objectivo demonstrar o que se faz nesta
área nos países da bacia mediterrânica. A segunda parte sobre “A situação
do fogo controlado nos diversos países/
regiões” de carácter mais prático tem

02

EDIÇÃO 02 | dezembro 2009

não está contemplado na legislação florestal e os estudos experimentais visam
a conservação da floresta e da natureza.
Alguns países da parte Este e Oeste do
Continente apresentam imposições ao
uso do fogo e necessitam por isso de
autorizações especiais para a realização
de experiências de fogo controlado com
objectivos de conservação da natureza

Liliana Bento

como objectivo dedicar-se às especificidades operacionais das várias realidades
regionais dos países representados.
“O fogo controlado no projecto Fire
Paradox” dá o pontapé de saída. Paulo
Fernandes, Co-coordenador do projecto
e investigador da Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD), apresenta os objectivos e os resultados es-

Neste encontro euromediterrânico, quatro línguas são faladas no auditório, as tradicionais mediterrânicas,
Português, Espanhol e Francês e também Inglês. No terreno, alemão, árabe e italiano completam esta diversidade linguística, à imagem dos múltiplos contextos de uso do fogo que são evocados durante cinco intensos dias.

perados do Fire Paradox. “Criar as bases
para novas políticas e práticas europeias
de gestão integrada de fogo florestal e
criar produtos que aumentem a cooperação ao nível da investigação na Europa” é a grande meta do projecto, afirma
o investigador. “Aumentar a integração
entre profissionais especializados no sábio uso do fogo, promover intercâmbios,
promover uma melhor preparação e um
melhor comportamento do público em
geral e uma nova visão na gestão do fogo
florestal” são outros objectivos desejados, conclui Paulo Fernandes. A reforçar
a ambição do projecto, Andrea Lázaro
da Universidade Complutense de Madrid
mostra alguns resultados ao nível do
“Desenvolvimento do fogo controlado na
Europa: regulação e competências profissionais”. Neste âmbito, realça a diversidade de práticas de fogo controlado na
Europa ao nível dos objectivos de gestão
com o fogo, da legislação e das competências profissionais. No Norte da Europa, como na Noruega, Suécia, Finlândia,
Lituânia, Estónia, Letónia, o uso do fogo

e gestão da paisagem, à excepção da
Alemanha que demonstra mudanças na
política de uso do fogo. A aplicação do
fogo controlado no Sul da Europa é regulamentada e destina-se essencialmente
à redução do risco de incêndios.
Da Universidade de Lleida em Espanha,
Montserrat Cabré apresenta a “Investigação da propagação e dos regimes de fogo
na vegetação: uso do fogo”. Noções relativas à utilização desta técnica para “aumentar as estruturas resistentes à passagem
do fogo (procurar padrões, observar com
mais detalhe, descobrir os mecanismos que
provocam os padrões observados e avaliar
hipóteses), prevenir os efeitos indesejados
dos incêndios, aumentar o nível dos conhecimentos sobre os efeitos do fogo e formar
equipas especializadas em uso do fogo” são
os pontos focados.
De França, François Binggeli fala
sobre “O fogo «domesticado» como ferramenta de gestão dos espaços mediterrânicos” e sua aplicação por uma rede
de cerca de 20 equipas (desde florestais,
bombeiros e pastores) que tratam anual-

mente cerca de 4.000 hectares de superfície com fogo controlado.
O caso português com um breve “Sumário da investigação do fogo controlado
em Portugal” é apresentado por Paulo
Fernandes que caracteriza as três fases específicas do desenvolvimento da
investigação desta técnica em Portugal.
De 1983 a 1987, as investigações centram-se nos efeitos ao nível da ecologia
e prescrição (condições de queima); de
1988-1996, a pesquisa foca os efeitos do
fogo controlado ao nível do solo e dos
combustíveis principalmente em pinhal
novo e numa cooperação internacional; a
partir de 1997, a investigação começa a
assumir um papel de apoio à decisão, de
modo a providenciar informação e ferramentas: modelação de comportamento
de fogo e impactos, diferentes prescrições de acordo com objectivos específicos, análise da eficácia e optimização do
fogo controlado.
No domínio da investigação e desenvolvimento desta técnica, Alemanha, Itália e Marrocos estão no início. Na Alemanha, verifica-se uma proibição do uso do
fogo desde 1979 como ferramenta de gestão florestal. Segundo Detlef Maushake,
do International Disaster Response
(NGO), esta é “utilizada actualmente e
excepcionalmente em matos e não território florestal, à volta das florestas, e em
algumas florestas de Pinus silvestris,
para redução de combustível”.
Segundo Davide Ascoli, investigador
na Universidade de Torino, “a lei italiana não prevê o uso do fogo controlado.
O quadro actual é por isso de reduzido
conhecimento, desconfiança por parte
dos proprietários, inexistência de requerimentos legais e falta de pessoal qualificado e de estudos experimentais.”
Abdessadek Sesbou, da Escola Nacional
Florestal de Engenheiros (ENFI) de Marrocos, refere que “existe uma ausência de
legislação de fogo controlado em floresta
e para incentivar o desenvolvimento desta
técnica são necessárias quatro condições
essenciais: sensibilidade dos principais
responsáveis (serviços florestais e protecção civil), aquisição de conhecimentos (formação de competências em fogo controlado, meios materiais e humanos), definição
de técnicas e objectivos e criação de uma
legislação relativa e esta questão”.

03

EDIÇÃO 02 | dezembro 2009

As realidades territoriais de uso do fogo
actualmente os factores limitativos à expansão desta técnica, conclui este especialista em uso do fogo.
Ainda em contexto português, a visão institucional é apresentada por Rui

Fogo controlado
como a linha geral
de discussão
para promoção
de reflexão.
Almeida que exemplifica o dispositivo
de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(DFCI) para 2009 e 2010. A pirâmide estrutural tem no topo a estratégia nacional para as florestas. Desta surge dois
planos nacionais. De um lado um plano
DFCI com 3 eixos de intervenção: prevenção estrutural (AFN), Prevenção ope-

racional e fiscalização (Guarda Nacional
republicana - GNR) e combate (ANPC).
De outro lado um Programa Nacional de
Prevenção Estrutural (2009-2010), executado pela Direcção Nacional da Defesa
da Floresta da AFN.
A missão proposta é “assegurar o
cumprimento do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios nas
suas diversas componentes; dinamizar as comissões municipais de defesa
da floresta e acompanhar os gabinetes
técnicos municipais; gerir o Programa
Nacional de Sapadores Florestais; coordenar acções de prospecção e inventariação dos agentes bióticos nocivos
aos ecossistemas florestais e organizar
acções de sensibilização focadas no universo dos portugueses, das escolas e públicos específicos que visem a adopção
de comportamentos que conduzam à diminuição do risco de incêndio”, resume
Rui Almeida.
Da vizinha Espanha, várias regiões
fizeram-se representar: Galiza, CasLiliana Bento

As especificidades operacionais do
fogo controlado a nível nacional e regional são também destacadas, de modo
a demonstrar as diferentes aplicações
desta técnica de acordo com as várias
realidades.
Em Portugal, o programa “Grupo de
Especialistas em Fogo Controlado” (GEFoCo) promoveu em 2008 a “qualificação
de 48 técnicos e a realização de 845 hectares de área tratada com fogo controlado” refere Zulmira Campelo, da Forestis,
Federação de Associações de proprietários florestais. Interveniente da organização Espaces Méditerranéens e também
Coordenador do Grupo de Análise e Uso
do Fogo (GAUF) da AFN, António Salgueiro sublinha alguns pontos-chave: referências históricas, a evolução desta técnica até ao momento actual com a nova
legislação relativa ao fogo controlado e a
importância da formação. “A experiência
prática, as condições meteorológicas,
a necessidade de seguro profissional e
os procedimentos administrativos” são

Um pouco de pinhal português em São Salvador.
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Operativa de Fogos Florestais (U.O.F.F)
que servem como meio de excelência de
formação ao uso do fogo no combate durante o Verão e meio de prevenção para
a redução da carga combustível.
Por sua vez, Andaluzia não usufrui
do mesmo estatuto ou das mesmas regalias. O uso do fogo nesta região não
está previsto na legislação. Entre Maio e

Troca de experiências
aumenta
conhecimentos
e cimenta interacção.
Outubro, existe uma proibição absoluta
do uso do fogo e os estudos experimentais de utilização de fogo controlado que
se podem realizar nos restantes meses
do ano limitam-se a áreas inferiores a
4 hectares e a um horário das 8h00 às
14h00. A esperança reside no facto da
“acumulação da carga combustível ser
uma preocupação para o combate aos

incêndios florestais e com a situação
económica a limitar a utilização de maquinaria devido aos elevados custos, o
fogo controlado tem que ser considerado como ferramenta de prevenção num
futuro próximo” afirma Francisco Senra,
da Empresa de Gestión Medio Ambiente
(EGMASA).
As regiões francesas da Córsega e
dos Pirenéus partilham objectivos de
utilização comuns: prevenção e gestão.
Na Córsega, esta técnica é desenvolvida por quatro equipas com missões
de gestão do território na prevenção
dos incêndios e por vezes de gestão
ambiental e de apoio a pastorícia, mas
cujos constrangimentos relacionam-se
com a falta de pessoal formado em fogo
controlado. Nos Altos-Pirenéus, uma
equipa especializada de bombeiros para
além da utilização do fogo controlado
para efeitos DFCI interage com a prática
de uso do fogo para pastorícia, promovendo conhecimento e interacção com o
fogo tradicional.
Aumento de conhecimento e aumento da interacção entre os profissionais
marca a conclusão da primeira etapa do
encontro.
François Binggeli

tilla-la-Mancha, Catalunha, Andaluzia e
Canárias mostram como um país pode
reunir diferentes aplicações, objectivos
e estados de desenvolvimento de uma
mesma técnica.
Na Galiza, onde existe um uso tradicional do fogo como ferramenta de gestão, tratou-se 1.254 hectares com fogo
controlado entre 2007 e 2008.
Na Catalunha, o fogo controlado é
executado maioritariamente pelo Grupo
de Reconhecimento de Actuações Florestais (GRAF), um grupo de bombeiros
profissionais catalães que se dedicam à
prevenção, controlo e redução de incêndios florestais, à formação em uso do
fogo e ao aumento de conhecimento dos
efeitos do fogo nos ecossistemas.
Em Castilla-la-Mancha desde há 25
anos que os Serviços Florestais executam esta técnica em que os objectivos
são: redução do risco de incêndio, principalmente junto ao complexo petroquímico da cidade de Puertollano; redução
do combustível; manutenção da rede
primária de corta-fogos e formação das
equipas de combate.
Nas Canárias, as acções de fogo controlado são levadas a cabo pela Unidade

Paragem simbólica no Gerês no local onde José Moreira da Silva, na altura Director do Parque Nacional da Peneda-Gerês,
iniciou o fogo controlado em Portugal no pinhal da esquerda.
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Operacionais do encontro em “caravana”
pelo Centro e Norte de Portugal
minadas essencialmente por carvalhos
e com espécies únicas e específicas
deste local. Um dos mais importantes
patrimónios naturais do país cujas palavras do grande escritor Miguel Torga
fazem justiça ao que o olhar avista: “Há

Visita a parcelas
de fogo controlado
proporciona visão
global do uso desta
técnica em Portugal.
sítios do Mundo que são como certas
existências humanas: tudo se conjuga
para que nada falte à sua grandeza e
perfeição. Este Gerês é um deles. Acu-

mulam-se e harmonizam-se aqui tais
forças e contrastes, tão variados elementos de beleza e de expressão, que o
resultado lembra sempre uma espécie
de genialidade da Natureza.”
A viagem inicia-se com uma visita
à freguesia de Portela do Homem onde
se observam marcas fortes de uso do
fogo tradicional pelos pastores. De seguida, a paragem é feita junto à Lagoa
de Vilarinho das Furnas, onde na cordilheira montanhosa, uma acção de fogo
controlado foi desenvolvida para criação
de uma faixa de contenção de apoio ao
combate. A curiosidade recai também no
facto da aldeia homónima ter sido submersa em 1972 aquando da construção
da barragem para aproveitamento da
bacia hidrográfica do Rio do Homem.
A viagem continua para Pedra Bela.
Para além da demonstração da problemática dos incêndios nesta zona e debate sobre a actuação com fogo controlado para
Liliana Bento

A partir do segundo dia do encontro,
a organização empenha-se em proporcionar aos participantes um roteiro
com paragens em locais demonstrativos da utilização do fogo controlado
para diversos fins. Na Serra da Lousã,
as parcelas visitadas fazem cumprir
objectivos DFCI (aldeia de Trevim) e
pastorícia (aldeia de Santo António da
Neve). No Perímetro florestal de São
Salvador no Distrito de Viseu, a aplicação desta técnica destina-se à regeneração e protecção dos povoamentos
para prevenção de incêndios florestais.
A viagem prossegue e termina neste
dia em Vilarinho das Furnas, no Gerês,
no Norte do país.
A jornada do dia 6 de Fevereiro é
passada no Parque Nacional da Peneda-Gerês, a única área protegida
de Portugal com categoria de Parque
Nacional, uma vasta área montanhosa
de 72.000 hectares, com florestas do-

Este encontro itinerante de fogo controlado
apresenta etapas por vários locais do
Centro e Norte de Portugal: nos distritos
de Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Braga,
e em particular no Gerês, Parque Nacional
na fronteira com Espanha.

Devido a um tempo húmido e sem vento, o mato arde, mas o fogo não se propaga.
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Um “garrano”, raça selvagem de cavalo do Gerês.

cumprir os objectivos desejados deste
encontro, além das iniciais esperanças
devido à forte participação dos operacionais. Frequentes questões são colocadas, a maioria delas relacionadas com a
especificidade de cada queima: Porquê?
Como? Com que objectivos? E com que
resultados?
Esta permanente troca de ideias
permite que todos os diferentes actores

adquiram maior sabedoria em relação
ao uso do fogo. Este intercâmbio de conhecimentos promove ainda a troca de
experiências relativas às diversas actuações de cada país mediante os vários
níveis de desenvolvimento da técnica do
fogo controlado de acordo com os tipos
de paisagem, as características do terreno, o clima, a vegetação, os objectivos, as
prioridades e quadro legislativo.
Liliana Bento

DFCI, os participantes são contemplados
com uma curta pausa no Miradouro desta
localidade, situado a 800 metros de altitude onde se avistam as montanhas, a vegetação e os rios que serpenteiam a serra
do Gerês. Um local que “desde sempre
encantou, dizendo os antigos que foi mão
divina que aqui a colocou, como uma peça
num presépio, perfeita e imponente”
(www.guiadacidade.pt).
O dia termina na freguesia de Lamas de Mouro, onde o fogo controlado
foi executado para efeitos de reconversão da paisagem. O último dia é preenchido com uma visita a três locais, dois
dos quais ainda na zona do Gerês e o
último na zona de Ponte de Lima. Na
freguesia de Santo António, conhecese um pouco mais a utilização tradicional do fogo pelos pastores e em Cruzeiro Gondomar, a utilização do fogo
controlado para efeitos DFCI. A visita
no terreno termina no pinhal de Labruja onde se faz fogo controlado desde os
anos oitenta.
Mesmo com a anulação da parte prática e operacional devido às condições
meteorológicas, as visitas ao terreno de
carácter pedagógico e cultural permitem

Liliana Bento
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Nos anos de seca em que a albufeira de Vilarinho das Furnas está baixa,
as casas e os muros reaparecem como num cenário de aldeia fantasma.
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Portugal

Incêndios florestais, 5 anos após 2003
Livro reflecte a forma
como Portugal
responde aos desafios
da prevenção
e do combate
Uma reflexão sobre a grande preocupação com incêndios florestais em
Portugal desde 2003 está disponível
num livro elaborado pela Liga para a
Protecção da Natureza (LPN), no âmbito do estudo - “Incêndios em Portugal:
uma análise crítica do pós-2003” - encomendado pela Autoridade Florestal
Nacional (AFN). Esta edição apresenta
as principais conclusões sobre as medidas tomadas, principalmente no que diz
respeito às ignições, à propagação e ao
combate.
A necessidade de realização de um
cadastro florestal surge como a grande
falha e a capacidade do combate fortemente reforçada é a aposta ganha. Estas
são as duas das mais importantes conclusões presentes no livro “Incêndios
florestais: 5 anos após 2003”.

Cadastro
No que refere ao cadastro florestal “apesar das diligências efectuadas
desde há vários anos e das perspectivas positivas anunciadas, o facto é que
o cadastro dos prédios rústicos tem
sido um projecto adiado (em boa parte
devido ao elevado investimento que envolve). A necessidade de realização do
cadastro florestal constitui o aspecto
mais relevante e central, apesar de se
compreender a dificuldade de aplicação
de medidas de gestão sem que se conheçam os interlocutores que detêm de
facto o poder de decisão sobre a gestão
dos terrenos”.

Incêndios florestais, 5 anos após 2003
O livro tem 207 páginas e a brochura 32 páginas
Liga para a Protecção da Natureza
Lisboa - Portugal
lpn.natureza@lpn.pt
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Fundo florestal
O Fundo Florestal Permanente (FFP)
é também referido, principalmente
quanto “à forma da sua aplicação como
à falta de transparência na sua gestão.
Na esfera da aplicação verifica-se um
desvirtuar dos objectivos iniciais do FFP.
Quanto à transparência é notória a falta
de informação e a ausência de escrutínio
público.”

Combate

Ignições
Na esfera das ocorrências, “ o número de ignições permanece elevado. É preciso continuar-se a apostar
na sensibilização (existem aspectos
a melhorar como, por exemplo, adequar a sensibilização ao público-alvo
para mudar comportamentos) na fiscalização e na vigilância (existe uma
maior visibilidade da autoridade e a
presença de elementos da GNR no
terreno poderá ter contribuído para
a diminuição das ocorrências). Na investigação das causas é preciso uma
mais visível aplicação prática dos resultados para além do foro estritamente criminal ”.

Propagação
Relativamente à extensão dos incêndios, o livro destaca “a consensual
necessidade de levar a gestão ao terLiliana Bento

As mudanças mais positivas e significativas ao longo destes 5 anos
encontram-se na esfera do combate.
Actualmente assiste-se a um “sistema
coerente e a uma estratégia adequada baseada na redução do tempo de
chegada e no ataque massivo, ou seja,
o golpe único que melhora a primeira
intervenção”. A capacidade de combate foi também fortemente reforçada com uma melhoria nos diferentes
meios disponíveis e com um aumento
no terreno de várias forças especializadas no combate a incêndios: Corporações de bombeiros, Grupo de Intervenção Protecção e Socorro (GIPS) da
Guarda Nacional Republicana (GNR),
Forças especializadas de bombeiros
da Autoridade Nacional de Protecção

Civil (ANPC), Grupo de Análise e Uso do
Fogo (GAUF) da Autoridade Florestal
Nacional (AFN) e Sapadores florestais.
A disponibilização da informação foi
melhorada com transparência e acessibilidade pública em tempo real sobre
as forças de combate envolvidas e a
evolução dos incêndios.

O auditório da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC)
é local de apresentação do livro “Incêndios florestais, 5 anos após 2003”.

reno de modo a evitar o aumento de
grandes áreas de vegetação contínua.
A aplicação do fogo controlado para a
gestão dos combustíveis, apesar do desenvolvimento verificado nos últimos
anos, é limitada perante a amplitude
do trabalho a fazer.”.

Comportamentos
“A população, os proprietários e os
meios de comunicação social têm um
papel fundamental. A população tem-se
revelado um importante aliado na prevenção e combate a incêndios ao progressivamente participar na detecção
de focos de incêndio. Contudo um dos
aspectos a melhorar no comportamento
dos cidadãos diz respeito ao seu empenhamento no cumprimento da legislação
sobre o uso do fogo”.

São algumas das análises e recomendações que se encontram neste livro
para que o trágico cenário de 2003 com
20 mortos e 425.000 hectares de área ardida não se volte a repetir.

Uma edição
em binómio
O livro “Incêndios florestais, 5 anos
após 2003” resulta de um conjunto de
iniciativas sobre a caracterização da
evolução recente do sistema de prevenção e combate, com a realização de um
workshop com especialistas de vários
países.
O primeiro capítulo reproduz o estudo
realizado pela Liga para a Protecção
da Natureza sobre a evolução dos incêndios florestais em Portugal antes
e depois de 2003, com uma grande e
rica variedade de informações como
estatísticas gerais sobre incêndios,
evolução histórica do quadro legal e
institucional, ignições, propagação e
combate. A parte central apresenta
as contribuições dos participantes no
workshop internacional.
No capítulo final encontram-se as recomendações que abrem espaço a uma
futura reflexão. Este livro faz-se ainda
acompanhar de uma brochura com o
mesmo título que oferece uma ilustrada síntese.
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ITÁLIA

Seminário e estudo sobre o uso do fogo na Itália
um incremento ao desenvolvimento da sua utilização
de especialistas italianos e internacionais
em fogo controlado e fogo de supressão
que procuram dar o seu contributo, tendo
em conta a realidade dos seus países. Vittorio Leone, Giovanni Bovio, Enea Beccu,
Antonio Fogarizzu, Totore Caredda, explicam um conjunto de temas relacionados
com o uso do fogo na Sardenha. Neste
âmbito, os oradores convidados falam
da história do uso do fogo na Sardenha,
das experiências com introdução de fogo
controlado nomeadamente em Basilicata,
Piemonte e dos benefícios do fogo controlado associado à pastorícia. Eric Rigolot,
François Binggeli, Nadine Ribet, Paulo
Fernandes e António Salgueiro especialistas franceses e portugueses, dão o seu
contributo ao explicarem o uso do fogo
em França e em Portugal.
Após as apresentações, os participantes tem oportunidade de realizarem
questões que se prendam principalmente com o receio por parte dos técnicos e
dos operacionais em utilizar tanto o fogo
controlado como o fogo de supressão.
Este receio devido ao facto da introdução
do fogo controlado estar numa fase inicial
e o uso do fogo de supressão não estar
previsto em termos legais no combate
aos incêndios florestais. O importante na
opinião da Eric Rigolot na utilização do
fogo controlado é “começar a usar a técnica numa pequena área e de uma forma
gradual de modo a adquirir-se progressivamente experiência, confiança, conhecimento e para isso é também necessária a
profissionalização das equipas”.

Investigação em
movimento em 2008

Na frente do folheto de apresentação do
seminário a imagem ilustra um dos primeiros fogos
controlados realizados em pinhal na Sardenha.

O aumento do conhecimento técnico é
também um importante passo para atestar os benefícios que o fogo controlado
poderá introduzir na Itália. Neste âmbito,
em 2008 uma dissertação científica da au-

toria de Davide Ascoli, do Departamento
AGROSELVITER, da Universidade de Torino, vem demonstrar que os conhecimentos sobre a utilização e a aplicabilidade do
fogo em Itália são muito reduzidos e por
isso é preciso conduzir experiências que
minimizem o risco de introdução do fogo
controlado na gestão florestal italiana.
Liliana Bento

A aposta no conhecimento e no debate é um meio para promover o desenvolvimento do uso do fogo na Itália. Num
país onde a sua utilização começa agora
a ultrapassar barreiras é importante a
promoção de seminários e dissertações
científicas que destaquem a necessidade
do seu desenvolvimento neste país.
Neste sentido, um “Seminário sobre o
uso do fogo controlado para a prevenção
e luta dos incêndios florestais na Itália” é
realizado na Sardenha e organizado pelo
Corpo Florestal e de Vigilância Ambiental
da Região da Sardenha (CFVA), no âmbito do 3º Encontro de trabalho do projecto
Fire Paradox em Junho de 2007. Este seminário tem como objectivo apresentar
um conjunto de testemunhos sobre o que
se têm feito nesta região e na Europa,
na prevenção e no combate a incêndios
florestais, com recurso à técnica de fogo
controlado e ao fogo de supressão.
A sessão de abertura fica a cargo de
Giuseppe Delogu, comandante do CFVA e
conta com a participação de um conjunto

Davide Ascoli numa apresentação sobre os benefícios da introdução do fogo controlado na Itália.

Neste sentido, esta dissertação teve
como base dois estudos experimentais
que se centraram numa micro-análise
sobre o comportamento do fogo em
correlação com os efeitos ecológicos
na vegetação. O primeiro estudo desenvolveu-se na Reserva Natural de Vauda,
na região de Piemonte no Noroeste da
Itália, e o segundo nas savanas tropicais
no Norte da Austrália e ambos procuram implementar novas metodologias
de uso do fogo em Itália. Os resultados
vêm provar a necessidade de se desenvolver novas pesquisas no que refere ao
fogo controlado neste país, estimulando
uma discussão futura para melhorar os
conhecimentos existentes.

Para mais informações sobre este trabalho poderá consultar o endereço electrónico www.eufirelab.org. Depois basta aceder à secção
“E-library”, escolher o item 2 com o nome “Search Registered References (fast)” e por fim seleccionar a referência “2555th”. Em caso
de dúvida poderá enviar um e-mail para o autor: d.ascoli@unito.it
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Errol Sarreaud

França
Rede francesa de fogo Controlado:
uma dinâmica com 20 anos
Membros fundadores
contam como tudo começou, evoluiu até ao
presente momento
Em 1990, um encontro sobre fogo
controlado é organizado em Massif des
Maures, perto de Saint-Tropez, uma serra
que desde o Século XIX conhece grandes
incêndios, mas também um uso tradicional do fogo na prevenção dos mesmos.
Nesta terra de uso do fogo, a temática
central é a prevenção dos incêndios, ou
seja, as possibilidades de estruturação
da floresta de pinheiros, sobreiros e castanheiros com a ajuda do fogo controlado
nas linhas de corta-fogo.
Por iniciativa de Eric Rigolot, do Instituto Nacional de Investigação Agronómica (INRA) e de François Binggeli, dos
Espaces Méditerranéens cerca de 20
participantes reúnem-se - os poucos utilizadores desta técnica na altura – entre
alguns florestais, bombeiros, gestores
de pastorícia e técnicos locais ligados à
prevenção dos incêndios florestais.
Durante três dias, este grupo alterna
entre discussões no terreno e intercâmbios em sala em torno de experiências e
conhecimentos sobre a prática de fogo
controlado em florestas e pastagens no
Sul de França. Esta oportunidade foi importante, “uma vez que não existia uma
formação instituída, mas sim fruto de
um conhecimento proveniente exclusivamente da experiência” como refere
Eric Rigolot.
No final deste encontro, os participantes concluem que existe uma necessidade de se reencontrarem no ano
seguinte noutro território com uma realidade semelhante, ou seja, onde o fogo
é também utilizado. Desejam igualmente
constituir uma rede que juntasse técnicos, investigadores e responsáveis institucionais de França, todos com o mesmo
interesse: o desenvolvimento da prática

Bernard Lambert (à esquerda) com François Binggeli nos Pirenéus

do fogo controlado. Eric Rigolot que já
acompanhava os técnicos de gestão na
qualidade de investigador surgiu como o
animador natural desta rede.
Outro tema surge também como
fundamental: necessidade de se formalizar as queimas controladas e,
neste sentido, utilizar uma ficha de

campo. A partir da ficha desenvolvida
por José Moreira da Silva no Norte de
Portugal esta é adaptada para a região
do Massif des Maures. Todas as equipas a fazer fogo controlado começam
a partir desta altura a preencher uma
ficha onde descrevem os pormenores
da queima.
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Uma dinâmica que
evolui com o grande
crescimento da prática
O formato actual dos encontros contempla uma evolução quer ao nível dos
participantes – maior número e de origem cada vez mais diversificada – quer
ao nível da abordagem das temáticas –
balanço anual das actividades das equipas, temas relacionados com o fogo
controlado, cursos de formação, apresentação de estudos e investigações.
Esta dinâmica permitiu “ evoluir-se de
uma fase inicial de apoio psicológico a
uma fase mais técnica, do que é feito, de
uma fase de militância a uma fase mais
profissional” como refere Bernard Lambert, o actual moderador desta Rede de
Fogo Controlado.
Na opinião do mesmo, “é importante a aposta na formação profissional a
agricultores e pastores, pois assistiu-se
a uma institucionalização do fogo controlado muito dirigido para os técnicos e é
preciso voltar a enquadrar esta técnica
aos seus utilizadores de base”.
Esta formação profissional é necessária, uma vez que grande parte das
queimas em zonas montanhosas ainda

são feitas pelos pastores, nem sempre
com a
experiência adequada e o conhecimento correcto das condições meteorológicas, “o que faz com que possam
ocorrer incêndios e depois se culpem
os bombeiros como se tivessem sido os
responsáveis pela queima controlada”.
Numa perspectiva de uma eventual
evolução da frequência dos encontros,
as perspectivas divergem na forma mas
não na importância do intercâmbio entre profissionais. Na opinião de François
Binggeli, “um encontro num ano não
chega, deviam existir também encontros
regionais com duração de um dia porque
existem muitos problemas a discutir”.
Para Eric Rigolot, o importante é “que
o organizador e moderador do encontro
seja um centralizador da temática, ou
seja, este deve saber tudo o que se passa com as equipas para as ajudar caso se
verifique algum problema”. Já Bernard
Lambert afirma que “seria interessante
juntarmo-nos mais vezes, mas em termos logísticos é muito complicado. Sempre que é necessário tratar um tema com
maior profundidade marcam-se grupos
de trabalho para tratar essas questões”.

François Binggeli

Em 1991, o segundo encontro tem
já como finalidade fazer o balanço da
utilização e a melhoria desta ficha de
trabalho. Ano após ano, em cada etapa de reconhecimento oficial desta
prática na prevenção dos incêndios
e na gestão do espaço natural, a ficha serve de suporte à elaboração de
documentos de boas práticas de fogo
controlado.
Nos anos seguintes, novos assuntos vão aparecendo no programa dos
encontros: formação, seguro, cooperação entre equipas, inadequação regulamentar e legislativa e finalmente
o acompanhamento nas mudanças da
Lei que até 2001 apenas previa a realização da queima feita pelos proprietários.
Com a alteração da Lei, a formação
torna-se obrigatória em escolas e a rede
das equipas de fogo controlado é envolvida na melhoria do dispositivo formativo.
Por outro lado, os encontros anuais da
rede são valorizados, uma vez que cada
curso de formação apresenta a obrigatoriedade de frequência do formando
nestes dias e depois cada 5 anos para a
renovação da sua atestação de qualificação profissional.

Eric Rigolot (à esquerda) com um profissional do uso do fogo na América do Sul

O vigésimo Encontro da rede francesa
das equipas de fogo controlado teve lugar em Junho de 2009 nos Pirenéus, na
região montanhosa de Ariège. Nestes
dias os assuntos discutidos referiram-se
principalmente à problemática dos fogos
pastorais em montanha o que permitiu
confrontar as práticas das equipas institucionais de fogo controlado e as tradicionais dos agricultores e pastores.
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América do Sul

Medição da intensidade dos ventos num incêndio na parte ocidental da província de Chubut.

combate a incêndios florestais assenta no Plano Nacional de Utilização de
Fogo (PNMF), mas cada região tem o

direito de organizar o seu próprio programa autónomo apesar da directriz
operacional comum.
Lucas Bianchi

Os incêndios florestais existem em
toda a Argentina e durante todo o ano, mas
a caracterização desta realidade é diferente consoante a região: Chaco no Norte,
Delta do Paraná no Litoral do Nordeste e
Centro e Patagónia no Sul. Os eventos de
2008 nestas diferentes regiões argentinas
fornecem uma visão geral dos diferentes
tipos de incêndios, dos sistemas operacionais e dos problemas existentes relacionados com a temática do fogo.
A Argentina enfrenta diferentes estações críticas em incêndios florestais.
Durante os meses de Inverno meridional (Junho a Novembro), os incêndios
ocorrem no Norte e no Centro (região
do Chaco). Durante o Verão (Dezembro
a Março), os incêndios registam-se no
Sul e igualmente no Centro (Delta do
Paraná e Patagónia). Em todo o país,
o sistema operacional de prevenção e

Franco Todone

Na Argentina as realidades
dos incêndios florestais em 2008
reflectem bem a diversidade regional

No mesmo incêndio a coluna de fumo atinge 2.000 metros de altura e os ventos atingem os 35-40 metros por minuto.
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Regime anual dos incêndios por região

Córdoba - Chaco

Delta do Paraná

Chubut - Patagónia

Época de Inverno
Todo o ano
Época de Verão
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No Norte, na região do Chaco existem
Invernos secos e frios, Primaveras secas
e quentes, com ventos fortes e Verões
quentes, mas de chuva. A estação crítica
está directamente associada a padrões
climáticos começando em Junho com as
primeiras geadas e terminando em Outubro com a chegada das primeiras chuvas.
Estas condições climáticas geram combustíveis bastante inflamáveis que aumentam a severidade dos incêndios. Na
Província de Córdoba, o sistema de combate a incêndios é organizado mediante um Plano Provincial de Utilização do
Fogo, centralizado na cidade de Córdoba
(capital) e as Corporações de Bombeiros
de cada localidade têm a responsabilidade de utilizar as técnicas de combate necessárias traduzidas no combate directo
com uso de água e ferramentas manuais
ou no combate indirecto com uso do fogo.
A maioria dos incêndios ocorre em
zonas de interface urbano-florestal, principalmente devido à existência do sistema
montanhoso de 2.100 metros com o nome
de “Sierras de Córdoba”, um local de forte
atracção turística. Em Maio 2008, vários incêndios afectaram esta região, com ventos
variáveis e intensos. Devido à falta de visibilidade provocada por combustíveis altos
e por fumos densos e escuros, o tipo de
comportamento de fogo e a topografia levaram a que o combate se centrasse principalmente na utilização de ferramentas
manuais, fogo (contra-fogos foram realizados com extensões consideráveis [8km])
e auto-bombas, aproveitando os caminhos
existentes para protecção das habitações.

Plano Nacional
de Utilização de Fogo
(PNMF) é o pilar
fundamental de prevenção e combate
a incêndios florestais
na Argentina.

Loliana Bento

Do Norte até a Patagónia

Vegetação árida típica do litoral da Patagónia

Esta situação permaneceu até Agosto, mês em que a ocorrência de incêndios
florestais atingiu o seu ponto mais crítico,
com os bombeiros a combaterem mais
de 20 incêndios em simultâneo todos os
dias, em diferentes localidades, no limite das suas capacidades técnicas, físicas
e psicológicas. Cerca de 50.000 hectares
arderam durante a última semana de
Agosto. Até Dezembro do mesmo ano, as
autoridades decretaram um alerta ambiental que estabeleceu a proibição de
iniciar qualquer tipo de fogo ou actividade
que pudesse provocar um incêndio.
Na região do Delta do Paraná no litoral atlântico, a forte variação sazonal e a
baixa palatabilidade da vegetação para os
animais leva a que durante os meses de
Outono e Inverno exista uma forte acumulação de biomassa, o que favorece a
propagação de incêndios. Este facto justifica a origem da maioria dos incêndios
em queimadas dos pastores e dos agricultores, uma vez que é uma região de
forte tradição de pastorícia para obtenção
de renovação de pastagens para o gado.
No ano de 2008, os incêndios florestais
aumentaram em razão de dois factores:
o primeiro devido à nova lei de ocupação
dos campos pelos produtores de gado,
que levou ao aumento da realização de
queimadas; o segundo factor relacionado com a seca prolongada e ventos fortes
que contribuíram para que os incêndios

se tornassem incontroláveis (os fumos
fizeram-se sentir em Buenos Aires, o
que levou ao encerramento de estradas,
auto-estradas, aeroportos, terminais rodoviários com consequências traduzidas
em acidentes automóveis onde pessoas
morreram e dezenas ficaram feridas).
A Patagónia apresenta um clima tipicamente mediterrânico. A época crítica
desenvolve-se do princípio da Primavera
até meio do Outono. O comportamento
do fogo apresenta diferentes características associadas às diferentes condições
meteorológicas, vegetação, topografia ou
tradição em uso do fogo. Nesta região, a
prevenção, detecção e combate a incêndios florestais pertence à Direcção-Geral das Florestas e dos Parques (Serviço
Provincial de Utilização do fogo). No total
são 14 brigadas preparadas para ataque
inicial e combate alargado protegendo
um total de 1.880.000 hectares. Em 2008,
apesar das diferentes realidades regionais, todo o país foi afectado pelo problema dos incêndios florestais, em que
as condições de seca, as elevadas temperaturas e fortes ventos contribuíram
para a propagação extrema de incêndios
difíceis de controlar e extinguir.
Liliana Bento com:
Maria Silvestre Sagarzazu e Guillermo
Defossé - Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico - Argentina
(CIEFAP, uma das equipas Fire Paradox)
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Austrália
A catástrofe de 2009 no estado australiano
de Victoria traz a redução de combustíveis
e o fogo controlado ao centro do debate nacional
Os incêndios florestais que atingiram o
sudeste da Austrália, principalmente o
Estado de Victoria, entre 7 e 20 de Fevereiro de 2009 retratam a maior catástrofe da história deste continente. Em 13
dias, 209 pessoas perderam a vida, cerca de 500 ficaram feridas, 700 casas foram destruídas e 250.000 mil hectares
de floresta foram devastados pelo fogo.
No centro desta tragédia irrompe agora
uma discussão inevitável na sociedade
australiana: o que poderia ter sido feito
para evitar ou reduzir os danos e a perda
de vidas? Que lição deve ser aprendida
para uma melhor prevenção no futuro?
Perante um mesmo quadro de intenso
calor, vento e combustíveis secos, o que
poderá ser feito para que este cenário
não se repita?
O debate foi extremamente intenso e
muito explorado na comunicação social
e nos websites profissionais deste paíscontinente, onde cada Estado segue a
sua política, como é o caso do Estado de
Victoria.
A equipa de redacção do Paradox propõe uma síntese de um conjunto de artigos pesquisados na Internet e analisados em torno de dois temas: a redução
de combustíveis e o fogo controlado.

Em muitos artigos da imprensa australiana de Fevereiro e Março de 2009,
as Autoridades governamentais surgem
com as principais acusadas pela falta de
medidas que permitissem a redução da
carga combustível. Agricultores e proprietários florestais acusam o governo
de negligência pela falta de “pulso” na
gestão das propriedades privadas, pela
falha na redução de combustíveis o que
levou à propagação extrema dos incêndios e permitiu que estes “invadissem”
as mesmas. Uma situação em jogo desde 2003, ano em que os incêndios florestais devastaram 1 milhão de hectares de
floresta, explorações agrícolas, propriedades privadas e parques nacionais.
Uma das acusações recai também
na fraca utilização do fogo controlado
como ferramenta de gestão e prevenção florestal. Neste âmbito, é em torno
das políticas ambientalistas que surge a
maior revolta: ao recusarem fazer uma
adequada e apropriada gestão nos parques nacionais contribuíram fortemente
para o aumento do risco de incêndio. A
crença do governo nas políticas ambientalistas no que diz respeito “à recusa de
adopção de medidas apropriadas de limpeza e redução de combustíveis nos parques nacionais é uma clara razão para
a intensidade, frequência e capacidade
destrutiva dos incêndios florestais” refere Wilson Tuckey, num dos artigos da
edição digital do “FarmOnline”.

O fogo preventivo como
rastilho de pólvora de
um potente confronto
Neste sentido, outro artigo, no “The
Australian” exprime a mesma linha de
pensamento: “a pressão política submissa
às fantasias idílicas de alguns activistas
verdes resultou em incêndios em parques
e reservas sem intervenção necessária
como o fogo controlado para prevenção.
A superfície florestal australiana é muito
menor do que há 200 anos atrás e, é irónico

que aqueles que reclamam a preservação
da floresta como a sua causa estejam dispostos a expô-la a uma força tão destrutiva à qual chamam natureza. Ainda é mais
irónico que aqueles que desejam florestas
intocáveis concordam com o aquecimento
global, um clima mais quente e mais seco
que irá provocar mais e piores incêndios”
(artigo de opinião de David Packham especialista em incêndios e meteorologia).
Ainda na mesma edição, Phil Cheney,
especialista em pesquisa de incêndios
florestais, destaca o facto de “quanto mais tempo se continuar a excluir o
fogo controlado mais combustível se irá
acumular e isto irá provocar incêndios
cada vez mais severos e mais difíceis de
se extinguir. O governo ao ceder à pressão dos lobbies ambientalistas abandonou a responsabilidade de execução de
fogo controlado nas florestas, apesar do
constante aumento da população. Muito
pouco foi feito para limpar as florestas e
proteger as vidas. Os conceitos de conservação adoptados falharam e não foi
possível gerir os combustíveis. O número de fatalidades verificadas em Victoria
tinha sido incrivelmente mais baixo se o
fogo controlado tivesse sido utilizado. É
absolutamente frustrante a falha do Governo em reduzir a densidade florestal
depois de repetidos estudos recomendarem uma estratégia com base em fogo
controlado.”
A mesma opinião é expressa novamente por David Packham num artigo
“The Age”: “alguns ambientalistas defendem que o fogo controlado constitui
uma ameaça para a diversidade ambiental mas a maior parte desses activistas
estão a comportar-se como terroristas
ecológicos contra o fogo controlado.
Como resultado destas acções terroristas, os níveis de carga combustível atingiram o ponto mais elevado dos últimos
trinta mil anos – uma referência aparentemente às práticas ancestrais dos povos aborígenes quando utilizavam o fogo
para controlar o seu ambiente”.
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O fogo controlado como necessidade contra a fatalidade
Estes mesmos especialistas explicam a necessidade imperativa de uso do
fogo controlado para a redução da carga
combustível e consequentemente para a
prevenção de incêndios.
“As elevadas temperaturas, a baixa
humidade relativa do ar, o défice acentuado de chuva, originou a combinação
perfeita para a grande disponibilidade dos
combustíveis para arder (facilmente inflamáveis e dificilmente extintos). Os seres
humanos se querem viver em regimes de
fogo têm que aprender a gerir o ambiente à sua volta. Isto significa que têm que
limpar correctamente a vegetação. Uma
das formas de o fazer é utilizando fogo
controlado. Esta ferramenta nem sempre
é popular: a população não gosta de ficar
rodeada de fumo sempre que é necessário realizar uma acção deste tipo. Para
além disto, existe o medo que este tipo
de acções fujam do controlo e provoquem
estragos iguais aos que se procuram prevenir. Há muito tempo que existiam sinais
de que esta tragédia iria acontecer: o estado de Victoria está a pagar o preço por
ter permitido uma acumulação excessiva
de combustível. Ao excluir-se o fogo controlado nas florestas do sudeste australiano nos últimos 30 a 40 anos levou a altos
níveis de concentração de combustível”
refere David Packham ao “BBC news”.
Este mesmo especialista reforça esta
a sua ideia num artigo no “Weekly Times”:
“A devastação que o estado de Victoria
sofreu poderia ter sido reduzida se um
regime adequado de uso do fogo para redução de combustíveis tivesse sido implementado. A má gestão dos últimos 30 anos
nas florestas deste estado ao excluir-se
o fogo controlado levou às mais elevadas
concentrações de combustível de sempre.
Assiste-se uma total falta de vontade para
implementar-se um programa adequado
de redução de combustível.”
Por sua vez, Phil Cheney, afirma num
artigo do “The West Australian” que “a falha na redução da carga combustível nas
florestas transformou muitas áreas em
autênticas bombas relógio. O que mudou
nos últimos 30 anos não foi o clima mas
sim o aumento generalizado de combustíveis em parques nacionais e florestas.

Nos anos 50 e 60 as cidades estavam
particularmente limpas porque as pessoas compreendiam que se um incêndio
chegasse para conseguirem defender as
suas casas e trabalharem em segurança
não podiam ter combustível à volta”.
O fogo controlado surge deste modo
como a aposta para o futuro: “Cerca de
400 mil hectares de superfície florestal
foram sujeitos a fogo controlado nos últimos 3 anos” na Austrália refere um artigo da edição on-line do “The Age”. Apesar do aumento do uso desta ferramenta
é preciso ter-se em atenção que “uma
gestão com base em fogo controlado é
um processo lento. São necessárias décadas para se ter uma correcta gestão de
fogo controlado adequadamente adaptada à paisagem. O fogo controlado está a
desenvolver-se mas é preciso mais gestão com esta ferramenta” conclui Kevin
Tolhurst, Professor de Gestão e Ecologia
do Fogo, na Universidade de Melbourne
num artigo do “The West Australian”.
A questão do uso preventivo do fogo
chegou até ao Parlamento com a intervenção do Primeiro-Ministro, reportada no
dia 24 de Fevereiro de 2009 pela Agência
de imprensa latino-americana sediada em
Cuba: “No parlamento, Kevin Rudd apontou a possibilidade das administrações federal e estatal realizarem fogos controlados de modo a reduzir o risco de incêndio.
A responder a intervenções de deputados
representantes das zonas mais devastadas, Rudd manifestou que "odiava" pensar
em quantas recomendações foram feitas
relativas a fogos anteriores sem efeito.
Acrescentou que nos próximos meses
será necessário abrir um debate sobre a
gestão da vegetação nativa.”

Síntese em 36 imagens

O sítio digital do jornal “The Boston Globe” publicou 36 fotografias de várias
Agências noticiosas. Estas imagens de
grande qualidade são uma notável fonte de informação. Imagens fortes, que
poderá consultar regularmente para
recordar-se da potência do fenómeno e
deste modo alimentar as reflexões sobre as estratégias a seguir nos outros
territórios do nosso planeta que podem
ser susceptíveis de viver uma realidade
similar.
http://www.boston.com/bigpicture/2009/02/
bushfires_in_victoria_australi.html
Mais fotografias em:
http://www.chron.com/business/photogallery/
FIRES_RAGE_IN_AUSTRALIA.html

O fogo contra o fogo

Liliana Bento e João Tomé
Fonte: Artigos australianos em edições on-line:
http://fw.farmonline.com.au/news/state/agribusiness-and-general/general/greens-to-blame-tuckey/1431258.aspx#
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7879141.stm
http://www.smh.com.au/news/national/
cool-change-brought-greater-destruction-notrelief/2009/02/09/1234027956200.html
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,251
97,25032972-5013871,00.html
http://www.thewest.com.au/default.
aspx?MenuId=9&ContentID=124701
http://www.theage.com.au/national/her-beautyand-her-terror-20090214-87a2.html

No combate, o fogo foi utilizado como se
pode ver nesta intervenção, apresentada num telejornal da “France 2” em
Fevereiro de 2009.
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Bosa 2009, Base Fire Paradox organizada na Sardenha
restais e na gestão do fogo pastoral
de Verão; observação, reconstituição
e análise de propagação de incêndios
para melhor prever o avanço do fogo e
identificar as melhores oportunidades
de combate; e troca de experiências
através da integração de equipas pluridisciplinares de pesquisa e formação
inseridas em contexto de época crítica
de incêndios numa determinada reali-

dade territorial.
A base de Bosa destina-se principalmente aos profissionais do fogo controlado e do combate na sua componente
operacional ligada à utilização do fogo.
O conhecimento do comportamento do
fogo e a descoberta do contexto ambiental e sócio-económico da Sardenha
interessam também gestores, investigadores e estudantes.

François Binggeli

Tal como em 2008, a base científica e
operacional de Verão do projecto Fire
Paradox vai instalar-se este ano em
Bosa, na ilha da Sardenha (Itália), uma
parceria entre o Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale (CFVA) da Região
autónoma da Sardenha e os Espaces
Méditerranéens. Esta base tem três
grandes objectivos: utilização racional
do fogo no combate a incêndios flo-

Actividade da Base Fire Paradox de Bosa, no início de Setembro de 2008 com uso do fogo
no combate realizado por operacionais de Itália, França, Espanha e Portugal.
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A base da Lousã continua as suas actividades em Portugal
François Binggeli

No terceiro ano consecutivo de presença na Lousã, no Centro de Portugal, a base Fire Paradox concentra-se durante o Verão de 2009 em
torno de três objectivos: recolha de imagens vídeo em câmara visível
e térmica de incêndios florestais captadas a bordo de um avião Fire
Paradox durante um mês e meio, acção principal para 2009; recolha
no terreno de imagens vídeo de alta definição durante as intervenções
com uso do fogo e produção multimédia, com a instalação da equipa
de redacção do “Paradox”; apoio no combate ao Grupo de Análise e
Uso do Fogo (GAUF), da Autoridade Florestal Nacional (AFN).
Com missões muito especializadas, a base Lousã 2009 vai funcionar
apenas com uma pequena equipa dos Espaces Méditerranéens e do
Instituto Superior de Agronomia (ISA-CEABN) de Lisboa.
Contacto: lousa2009.fireparadox@gmail.com

Conjunto de instalações à volta do aeródromo da Lousã dedicado aos incêndios florestais com a presença de aeronaves de combate da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), da força de combate da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Escola Nacional dos Bombeiros, do Centro de formação da
Autoridade Florestal Nacional (AFN), de instalações da Universidade de Coimbra e da base Fire Paradox.

A presença do projecto Fire Paradox na Argentina impulsionou a organização
do 1°Simpósio sul-americano em ecologia e gestão do fogo, que se realizou de
11 a 13 de Junho de 2009, em Puerto Madryn (instalações do Centro Nacional
Patagónico [CENPAT]) e na Península de Valdés (local onde decorreu a visita de
terreno). Este evento foi apoiado pelas equipas Fire Paradox, CIEFAP e INTA, as
duas equipas do projecto na Argentina. Este encontro reuniu profissionais do
uso do fogo, especialistas
e investigadores da Argentina, Chile, Uruguai,
Paraguai, Europa e Norte
de África com o objectivo
de recolher conhecimentos relativos à temática
do uso do fogo característicos da América do
Sul.

Liliana Bento

De 8 a 10 de Junho de 2009, as equipas
Fire Paradox reuniram-se em Puerto Madryn, na província de Chubut, na região da
Patagónia. A escolha do local prende-se
com o desejo de partilhar a filosofia Fire
Paradox com as duas equipas do projecto na Argentina (Centro de Investigación
y Extensión Forestal Andino Patagónico
[CIEFAP] e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA]). Por outro lado,
surge como uma oportunidade para conciliar esforços entre continentes no que
diz respeito à especificidade do problema
dos incêndios florestais. Apresentar os
primeiros resultados finais do projecto e
implementar os produtos para os futuros
utilizadores foram objectivos cumpridos.

François Binggeli

1° Simpósio sul-americano
em ecologia e gestão do fogo

Puerto Madryn na
Argentina recebeu
o 5° Encontro do
Projecto Fire Paradox

Eric Rigolot e Francisco Rego, os dois coordenadores Fire Paradox em trabalho de síntese a
8 meses do fim do projecto.

Membros Fire Paradox e especialistas da América do Sul na vegetação árida no litoral da Patagónia,
com 175 mm de precipitação anual média.
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Comitiva italiana em Portugal:
uso do fogo é o mote da visita
ção prática de fogo controlado na Serra
da Lousã e a tarde para o auditório do
Centro de Formação da AFN com a visualização de um filme sobre a mesma
temática, e propositadamente traduzido
em italiano “L’altra faccia del Fuoco”,
realizado por Francisco Manso e produzido pelo projecto Fire Paradox.
Uma comitiva composta por cerca de 15
pessoas, entre as quais: investigadores
da área do fogo da Universidade de Nápoles; responsáveis do Corpo Florestal
do Estado da região da Campania; responsáveis do Parque Nacional do Cilento
e do Parque do Vesúvio e de uma empresa de previsões meteorológicas de risco
de incêndio que tiveram oportunidade
de observar a realidade portuguesa no
que concerne o fogo florestal.

François Binggeli

No perímetro de São Salvador em Viseu realiza-se uma demonstração
de comportamento de fogo em pinheiro.
Liliana Bento

Especialistas italianos analisando a flora típica do Centro de Portugal.

Liliana Bento

(ANPC) em Carnaxide – Lisboa. Esta apresentação ficou a cargo do Eng. Miguel Cruz,
Adjunto de Operações Nacionais, que explicou detalhadamente toda a estrutura de
funcionamento da ANPC (competências,
tarefas, agentes, metodologias, ligação
com algumas instituições intervenientes
em matéria de incêndios florestais como
a Autoridade Florestal Nacional (AFN) e o
Instituto de Meteorologia). Posteriormente
a viagem prosseguiu para o Parque Nacional das Serras de Aire e Candeeiros e
para Viseu onde se ofereceu aos visitantes
a possibilidade de observarem parcelas de
fogo controlado, com respectiva análise e
discussão dos objectivos e dos efeitos de
utilização desta ferramenta.
A manhã do segundo dia foi direccionada para o terreno com uma demonstraLiliana Bento

Um dos lemas do projecto Fire Paradox
é a promoção de trocas de experiências e conhecimentos internacionais, na
área do uso do fogo na prevenção e no
combate. Neste âmbito, foi organizada
uma visita de uma comitiva da região
da Campania (Itália) que decorreu em
Novembro de 2008 com o objectivo de
demonstrar a importância do fogo controlado e da organização do dispositivo
nacional de combate em Portugal.
Durante dois dias, a missão estabelecida
foi promover um roteiro por vários locais
do país demonstrativos da estrutura de
prevenção e do dispositivo de combate.
Neste contexto, a visita iniciou-se com
uma apresentação da actividade da protecção civil portuguesa nas instalações
da Autoridade Nacional de Protecção Civil

Numa parcela da Serra da Lousã, especialistas portugueses em uso do
fogo demonstram as várias possibilidades de iniciar, conduzir e controlar
um fogo controlado.

Debate no terreno ao abrigo do vento característico de Inverno.
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ITÁLIA

Em Março de 2009, uma formação em
fogo controlado é organizada e desenvolvida em Portugal pelas mãos da
empresa Gestão Integrada de Fogos
Florestais (GIFF) a pedido do Parque
Nacional italiano do Cilento, da região da Campania, com participação de
membros da Universidade de Nápoles e
do Corpo Florestal da Itália. Esta acção
decorre no Norte montanhoso de Portugal com objectivos de formação e treino
no terreno. O período de grande seca
com vários incêndios a decorrer nesta
altura não permite aos 22 operacionais

e cientistas italianos a oportunidade de
adquirirem experiência prática em fogo
controlado. Mas esta estadia permite
visitar várias parcelas já tratadas com
fogo controlado, testemunho rico de 30
anos de experiência que ajuda a promover uma futura aplicação desta prática
no Parque do Cilento. Em Maio de 2009,
para concluir a parte prática desta formação, técnicos portugueses da GIFF
participam e supervisionam uma segunda fase, desta vez no Cilento. Durante 5
dias, aplica-se fogo controlado em pinhal e matos.

François Binggeli

Desenvolvimento do fogo controlado
no Sul da Itália com saber português

Formação em prescrição de fogo
controlado, com troca de opiniões sobre a gestão
dos espaços naturais nos montes do Minho
no Norte de Portugal.

pAÍSES baixos

Universidade holandesa de Wageningen estuda impactos
dos incêndios ao nível dos solos e da água em Portugal

O fogo experimental é realizado com o apoio
de cerca de trinta pessoas (entre investigadores,
sapadores florestais, bombeiros e técnicos especialistas em uso do fogo) para se conseguir obter
um fogo intenso com toda a segurança.

Imagem captada de avião à vertical
da experiencia com três frentes de fogo
a convergir no centro.

início de 2009 se prevê que o aprovisionamento de água potável venha a ser ameaçado devido à contaminação de sedimentos
provenientes de solos erodidos que se depositam nas barragens, como refere o website deste laboratório (www.fire.wur.nl).
A investigação insere-se no âmbito do
projecto europeu Desire que tem como
objectivo encontrar meios de combate
à desertificação. Conta também com a
participação da Escola Superior Agrária de Coimbra (Portugal) e da Swansea
University em Wales (Inglaterra).
Catheline Stoof

os 900 graus centígrados.
Frequentemente, as primeiras chuvas
após um incêndio florestal podem originar grandes inundações e a prevenção
da erosão permite uma recuperação
mais rápida das áreas agrícolas e florestais afectadas pelos fogos.
Os resultados desta experiência - cuja investigação iniciou-se em 2007 – são relevantes
para os países mediterrânicos com áreas
queimadas e atingidas pelos incêndios florestais, mas também para a Austrália, onde
após os fogos florestais que ocorreram no
Adriano Germano

Adriano Germano

No dia 20 de Fevereiro de 2009, um fogo
experimental de alta intensidade é ateado numa parcela de 10 hectares em Vale
Torto, em Góis no Centro de Portugal,
com o objectivo de estudar os efeitos do
fogo ao nível da erosão e hidrologia. Através de medições e análise de parâmetros
como a vegetação e as precipitações, os
investigadores da Universidade de Wageningen (Países Baixos) conseguem obter
mais informações sobre a erosão do solo
que ocorre na sequência dos incêndios
florestais onde as chamas podem atingir

… e em simultâneo, a dinâmica
dos frentes e a aerologia criada no
terreno.
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Na imprensa international
Europa
Chipre adere à força
de Intervenção Rápida Europeia
Em Março, o Chipre integra a Força de
Intervenção Rápida Europeia (FIRE),
mecanismo de resposta rápida no âmbito da protecção civil.
Data: 02/03/2009 | Fonte: “Lusa/Sol”
Título original : Chipre aderiu hoje à força de
intervenção Rápida Europeia
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/
Interior.aspx?content_id=125323

USA – Florida
O fogo controlado com 1.500
técnicos credenciados
A Florida apresenta um grande desenvolvimento de fogo controlado. Este
Estado “tem vindo a credenciar gestores de fogo controlado desde 1987 e de
5 em 5 anos estes indivíduos têm que
ter formação e experiência comprovada para manter a credenciação. Existem actualmente mais de 1.500 gestores credenciados de fogo controlado
na Florida que apoiam anualmente a
realização de fogo controlado em 2 milhões de hectares”.
Uma “Semana de sensibilização ao fogo
controlado” é organizada pelas Autoridades “num esforço de relembrar aos
residentes o papel fundamental do fogo
controlado na manutenção da saúde das
florestas da Florida e de outras áreas naturais e na protecção da segurança dos
residentes e visitantes. O fogo controlado
é uma forma segura de aplicação de um
processo natural, assegurando a saúde
de ecossistemas e reduzindo o risco de
incêndio” afirma o Comissário dos Serviços de Agricultura e Consumo da Florida. “Muitas das nossas comunidades de
plantas e de animais são dependentes
da frequência regular de fogo para uma
existência saudável. O fogo controlado
fornece uma melhor alimentação para a
vida selvagem e gado, nutre o solo e ajuda a controlar certas doenças que podem
afectar certas espécies de plantas e reduz
o risco de acumulação de combustíveis”
Data: 27-02-2009
Fonte: “News Herald”
Título original : Prescribed Fire Awareness
Week’ begins March 1
http://www.newsherald.com/news/prescribed_72194___article.html/awareness_
tallahassee.html

USA - Massachusetts
Estratégia de comunicação pública sobre fogo controlado
Com uma previsão de dois dias de
fogo controlado na periferia urbana
da área protegida de Weir Hill and
Ward, o jornal local apresenta as
motivações e o método de trabalho
estabelecido pelas autoridades.
Em primeiro a justificação ecológica: “Aproximadamente 30% das
plantas e animais listados no Decreto de Espécies Ameaçadas de
Massachusetts beneficiam de habitats criados e mantidos pelo uso
do fogo”. Muitas plantas precisam
então do fogo para a sua reprodução. “Quando essas plantas desaparecem, os insectos e as espécies invertebradas que se alimentam dessas plantas
também desaparecem e depois os pássaros e os mamíferos que se alimentam deles
sofrem”. O director da Reserva refere : “Tal como a pirâmide referente ao predador/
presa que todos nós aprendemos na escola, lentamente mas seguramente será afectada a biodiversidade”. Em segundo, o fogo controlado permite a gestão do risco de
incêndio que é inevitável: “Estes tipos de paisagem são tão dependentes de fogo que
de qualquer forma irão sempre arder. O objectivo é decidir quando, onde e como esse
fogo irá ocorrer para maximizar a sua eficácia e minimizar os possíveis danos desse
fogo”.
Por último, este artigo pedagógico refere que o uso do fogo é uma mais-valia na formação dos bombeiros e é acompanhado de uma informação específica para a população local: “Além do envio de mensagens a programar as queimas, todos os residentes
são notificados quer por carta quer por telefonemas durante a semana e meia seguinte”. No dia da queima, “residentes mais sensíveis ao fumo – tais como população mais
idosa ou escolas – são também notificados com um telefonema na manhã em que está
planeada a queima”.
Data: 27-02-2009 | Fonte: “Wicked Local”
Título original : Setting fires for safety, preservation
http://www.wickedlocal.com/northandover/local_news/x844646720/Setting-fires-for-safety-preservation

USA – Virginia
A lei da Virginia só permite queimadas na Primavera
a partir das 16 horas

Portugal
A transformação da biomassa
florestal residual em electricidade reduz risco de incêndio

No estado da Virginia, as queimadas só
são autorizadas a partir do meio da tarde
entre 15 de Fevereiro e 30 de Abril, devido ao período de risco de incêndios na
Primavera: “Aderindo à lei e não fazendo
queimadas antes das 16h00 as pessoas
estão menos susceptíveis ao início de um
incêndio que os ameace, as suas propriedades e as florestas de Virginia”.

«Cascas, ramos e copas de árvores
servem de alimento às centrais eléctricas» a ser construídas e repartidas
no território florestal português. Esta
recolha «diminui a sua acumulação
nas matas, pelo que se reduz o risco de
incêndio florestal ».

Data: 19-02-2009 | Fonte: “Orange County Review”
Título original : 4 p.m. burn law now in effect
http://www.orangenews.com/ocn/news/local/
article/4_p.m._burn_law_now_in_effect/36053/

Data: 04-01-2009 | Fonte: “IOL”
Título original : Centrais de biomassa reduzem
risco de incêndio
http://diario.iol.pt/ambiente/biomassa-central-de-biomassa-floresta-edp-portugaldiario/1028734-4070.html
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USA - Alabama
Fogo controlado e treino para
o combate
Um exercício de fogo controlado reúne
diversos organismos e permite também formação de equipas de combate.
Data: 1-2009 | Fonte: “Orange Beach”
Ttulo original : Prescribed Burn Planned for
Gulf State Park
http://www.orangebeach.ws/2009/News/200901-21-Gulf_State_Park_Prescribed_Burn_
Planned.html

Austrália
Austrália, pioneira no uso de
fogo prescrito
A Austrália é um dos países pioneiros no
uso do fogo com a produção de muitos
artigos técnicos e científicos. Um recente
estudo “analisou um total de 576 destes
trabalhos publicados entre 1924 e 2005”.
Data: 27-01-2009 | Fonte: “Agrodigital”
Título original : Australia, pionera en el uso de
quemas prescritas
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.
asp?CodArt=61704

Portugal
Nova regulamentação no uso do
contra-fogo gera polémica entre
combatentes
Com a alteração das regras do uso do fogo
para combater a progressão dos incêndios, “é necessária autorização superior
e exigida presença, sempre que possível,
de um técnico da Autoridade Florestal
Nacional. Se os bombeiros agirem de
imediato, com base no que aprenderam
na Escola Nacional de Bombeiros, arriscam-se a responsabilidade criminal”. De
facto, outra força de combate aos incêndios que pertence à Guarda Nacional Republicana é também “uma força policial
e têm o dever de fazer cumprir a lei”. No
meio da polémica, o Secretário de Estado
da Protecção Civil refere que “não podíamos deixar a utilização do contra-fogo ao
livre arbítrio de cada um”.
Data: 1-6-2009 | Fonte: “Correio da Manha”
Título original : Contra-fogo abre guerra no
socorro
http://www.correiomanha.pt/noticia.
aspx?channelid=00000010-0000-0000-0000000000000010&contentid=5431E94F-B41F-45929296-170EEC1951AA

USA - Oklahoma
OK-FIRE oferece um Website com multiusos para gestores do fogo
O Website da Universidade do Estado de Oklahoma fornece informações relacionadas
com os incêndios e apresenta uma parte destinada ao fogo controlado. A ferramenta
mais popular deste site é o chamado « Planificador de Fogo Controlado ». “Pessoas
que habitualmente executam fogo controlado têm a possibilidade de aceder a determinados padrões de temperatura do ar, vento e humidade relativa do ar. O critério
desejado pode ser carregado no planificador que irá utilizar esse mesmo critério para
mostrar as janelas de oportunidades para a realização de um fogo controlado, de hora
em hora e durante as 84 horas seguintes.”
Data: 13-03-2009 | Fonte: “Southwest Farm Press”
Título original : OK-FIRE offers multi-use Web site for wildland fire managers
http://southwestfarmpress.com/news_archive/ok-fire-0224/

Portugal
Combater o fogo com o fogo é ainda possível pelos bombeiros

Austrália Ocidental
Incêndio combatido favoravelmente num pinhal tratado com
fogo controlado
Durante a época dos incêndios catastróficos na Austrália, equipas de bombeiros do Departamento de Ambiente
e Conservação da Austrália Ocidental
combatem com muitos meios terrestres e aéreos um incêndio numa
plantação de pinheiros de centenas
de hectares, onde o mesmo Departamento realizou fogo controlado na
Primavera. Durante o combate, o responsável operacional indica que este
fogo controlado “realizado na Primavera passada continua a ser um factor
significativo no apoio à extinção de um
incêndio”.

Com o novo Regulamento, os comandantes de bombeiros vão poder usar o fogo no combate aos incêndios florestais apenas com autorização expressa da Protecção Civil.

Data: 14-02-2009
Fonte: “Peth Now”
Título original : Fire crews battling fire near
Balingup

Data: 1-7-2007 | Fonte: “O Publico”
Título original : Prevenção e combate a incêndios melhorou mas meteorologia ainda é decisiva

http://www.news.com.au/perthnow/
story/0,27574,25055113-2761,00.html

Link : http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1389609&idCanal=62
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France – Pyrénées-Atlantiques
Queimadas cada vez
mais dominadas
A melhoria sensível na boa realização
das queimadas na parte Atlântica dos Pirenéus está ligada a uma campanha de
sensibilização e à criação de uma “célula
de queimada” pelas autoridades.

Espanha - Canárias
O risco de queimar restolhos
“Em 2008, 12% das queimadas não autorizadas terminaram em incêndios” na
ilha de Tenerife, indica este artigo que
também refere os usos do fogo no meio
rural e florestal.
Data: 15-02-2009 | Fonte: “La Opinion”
Título original : El riesgo de quemar rastrojos
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.
jsp?pRef=2009021600_2_200440__Tenerife-riesgoquemar-rastrojos

Austrália - Victoria
Experiência em fogo controlado ajuda na execução de contra-fogos
Um grupo de gestores do fogo do sudoeste australiano regressou para Perth após
terem participado no combate aos incêndios de Victoria.
Data: 28-3-2009 \ Fonte: “Sud-ouest”
Título original : Des écobuages de mieux en
mieux maîtrisés

Data: 19-02-2009 | Fonte: “Perth Now” | Título original : WA Fire managers do their bit
http://www.news.com.au/perthnow/story/0,21598,25077059-2761,00.html

Brasil - Acre
Plano Estadual de Prevenção, Controlo e Alternativas ao uso do fogo
Em relação com o problema das queimadas, um seminário faz uma avaliação das iniciativas realizadas “para evitar o cenário que se desenhou em 2005, quando o fogo destruiu
plantações e florestas, e o fumo trouxe problemas de saúde à população das cidades”.
Além de uma intensificação da fiscalização, o principal objectivo é “auxiliar e dar alternativas aos produtores rurais para que possam adoptar práticas sustentáveis”.
Data: 20-3-2009 | Fonte: “Agência de Noticias do Acre”
Título original : Queimadas reduziram em 50% nos últimos três anos
http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7758&Itemid=287

Europa
Reserva europeia aérea
de combate mobilizada
Instrumento de solidariedade, a primeira frota europeia de dois aviões
apoia as forças nacionais.
Data: 24-7-2009 | Fonte: “Europa”
Título original : L’Union européenne participe à la
lutte contre les feux de forêts en Italie et en France
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=IP/09/1190&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=en

Austrália
Se gerirem a vegetação correctamente as alterações
climáticas já não importam

USA – Nevada - Califórnia
Fundos para gestão dos combustíveis fluem na costa Sul

Num contributo publicado pelo “The Australian”, um responsável australiano reage
a um plano realizado pela Wilderness Society para “reduzir o risco de incêndios ajudando a proteger vidas, propriedades, a vida selvagem e o seu habitat”. De facto, não
concorda quando a Wilderness Society “alega que um aumento massivo do fogo controlado e corta fogos está a destruir a natureza, empurrando a vida selvagem para
perto da extinção e em muitos casos aumentando o risco de fogo para a população
e propriedades ao executarem as áreas mais susceptíveis ao fogo”. Pelo contrário,
o autor pretende que para evitar incêndios catastróficos, “a alternativa seja um fogo
de planeamento mais frequente e em condições suaves. Isto conduz a um mosaico de
áreas queimadas e não queimadas, que deixa a cobertura florestal e o solo intactos
e assegura uma diversidade do habitat para animais selvagens e oportunidades para
uma rápida regeneração e revalorização”.

Há novos orçamentos importantes
para reduzir o risco de incêndios catastróficos, incluindo o fogo controlado. “O dinheiro vem de suplementos
orçamentais de emergência que o
Parlamento aprovou em Outubro para
apoiar o tratamento de combustíveis
críticos e perigosos nas propriedades
federais, estatais ou privadas”.

Data: 12-02-2009 | Fonte: “The Australian”
Título original : Manage bush better so climate won’t matter

http://www.tahoedailytribune.com/article/20090122/
NEWS/901219986/1008/NONE&parentprofile=1056
&title=Fire-fuel%20funds%20keep%20flowing%20
into%20South%20Shore

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25041834-7583,00.html

Data: 22-01-2009 | Fonte: “Tahoe Daily Tribune” | Título original : Fire-fuel funds keep
flowing into South Shore
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Honduras
Militares hondurenhos
desenvolvem campanha de fogo
controlado
Após receberem treino especializado,
militares iniciaram uma campanha de
prevenção de incêndios florestais em
diferentes zonas do país. Na primavera
de 2009, “os militares estão a queimar
as áreas junto às estradas porque está
comprovado que as pessoas quando
viajam nos seus veículos lançam os
cigarros para a beira da estrada”. Segunda uma declaração de um oficial,
“temos um batalhão especializado de
2.000 efectivos que têm a seu cargo
operações em zonas onde anualmente
são provocados incêndios”.

Portugal
Força especial da Protecção Civil portuguesa
treina helicordagem no combate a incêndios
Na sequência de uma semana de exercícios práticos, equipas dos “Canarinhos”, Força
Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional da Protecção Civil, realizaram a formação final no Soito, concelho do Sabugal. Num fogo em livre propagação, iniciado de
maneira perfeitamente planificada por técnicos da Autoridade Florestal Nacional (ver
foto no suplemento português pagina 9), os primeiros bombeiros chegaram do céu,
utilizando a helicordagem como a técnica do rappel. Depois juntaram-se às equipas
terrestres no combate às chamas, com apoios aéreos.

Data: 02-03-2009
Fonte: “La Prensa”
Título original : Emprenden campaña forestal
en Honduras
http://www.laprensahn.com/index.php/Internacionales/Ediciones/2009/03/03/Noticias/
Emprenden-campana-forestal-en-Honduras

México
Advertência de castigos em caso
de queimas controladas na
Primavera
O responsável de um Área Natural
Protegida queixa-se das queimas na
Primavera.
Data: 04-03-2009
Fonte: “Informador”
Título original : Advierten castigos por quemas
controladas en La Primavera
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/83626/6/advierten-castigos-por-quemas-controladas-en-la-primavera.htm

México - Zapalinamé
Fogo controlado
em área protegida
Uma equipa composta por diferentes
organismos realiza dois quilómetros
de queima controlada na área protegida de Zapalinamé.
Data: 23-2-2009
Fonte: “Vanguardia”
Título original : Buscan evitar incendios en
Zapalinamé
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/
saltillo/coahuila/buscan_evitar_incendios_en_
zapaliname/307562

Data: 13-03-2009
Fonte: “Cinco Quinas”
Título original : Canarinhos treinam helicordagem no combate a incêndios
http://www.cincoquinas.com/index.php?progoption=news&do=shownew&topic=3&newid=1211

USA - Louisiana
Planos e realização de fogo prescrito oferecidos aos proprietários
O Departamento da fauna e pesca do Louisiana tenta dinamizar o uso do fogo no West
Golf Coastal Plan por motivos ecológicos. “O fogo controlado é uma importante ferramenta de gestão em pinhais neste tipo de regiões ecológicas”. “Estas florestas adaptadas ao fogo fornecem um habitat para uma variada vida selvagem e a diminuição do
uso do fogo controlado levou à diminuição de muitas espécies de pássaros e de outros
animais que são dependentes de um habitat gerido pelo uso do fogo. O fogo controlado ajuda a melhorar a saúde das florestas e é uma das melhores ferramentas para
reduzir o risco de incêndio.” Neste contexto, os proprietários podem solicitar pedidos
de apoio para realização de planos de gestão com fogo. “Propriedades aceites neste
programa beneficiarão de fogo controlado sem encargos para o proprietário”.
Data: 21-01-2009
Fonte: “Louisiana Sportsman”
Título original : L.D.W.F. offering prescribed burning management plans for landowners
http://louisianasportsman.org/details.php?id=1572

25

EDIÇÃO 02 | dezembro 2009

Suplemento do “Paradox n° 2”
A edição deste n° 2 apresenta um suplemento
em português de 11 páginas sobre Portugal.

Paradox Portugal
No suplemento português pode encontrar os seguintes artigos:
- O tempo dita a actualidade
- Formação inicia e encerra um Verão 2009 muito activo para o Grupo de Análise e
Uso do Fogo
- Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) promove Curso de Especialização
Tecnológica de Defesa da Floresta contra Incêndios.
- Fórum Florestal arranca no apoio às Organizações de Produtores Florestais
- Grupo da indústria de papel investe em fogo controlado
- Uso do fogo e renovação de pastagens

Quero receber o Paradox

- GEFoCo de regresso
- Força Especial de Bombeiros testa pela primeira vez a técnica da helicordagem
- Primeiro semestre de 2009: diferentes valências do fogo controlado no Centro
e Norte do país

Para receber o jornal Paradox bem como
os seus suplementos em formato digital,
inscreva-se!
Envie um e-mail, com a palavra “Paradox”
para o email abaixo indicado.

Um jornal para profissionais, … com profissionais. Como você!
Uma informação que pode ser de interesse público? Uma fotografia com valor informativo? Uma publicação a anunciar? Uma ideia a partilhar? Um testemunho a fazer compartilhar? Uma experiência inovadora? O desejo de escrever um artigo?
Este jornal pode beneficiar da sua contribuição, tanto nestas páginas internacionais como
nos suplementos que podem ser publicados para cada língua. Pode também juntar-se à
nossa equipa de correspondentes nacionais ou regionais.
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Para transmitir informações ou documentos e fazer propostas, poderá escrever-nos
para: paradox.news@fireparadox.org
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