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Balanço 2008 do GEFoCo,
ferramenta nacional no incremento
do fogo controlado na Defesa da Floresta
Contra Incêndios em Portugal

Participação de elementos GAUF, bombeiros e GIPS numa acção GEFoCo em Manteigas

François Binggeli

845 hectares de área tratada com
fogo controlado é o balanço de 2008 fornecido pelo programa GEFoCo, Grupo de
Especialistas de Fogo Controlado. Estes
valores demonstram o trabalho contínuo
realizado para alcançar a meta proposta para 2008, ou seja, apoiar a execução
de fogos controlados em 1680 hectares.
Segundo este programa “as condições
meteorológicas desfavoráveis à execução
de fogo controlado, a prioridade de utilização expressiva desta técnica nos povo-

Realização de fogo controlado em mosaico
num perímetro de pastorícia dentro do Parque
Natural da Serra da Estrela

amentos de pinheiro bravo, privilegiando
a qualidade em detrimento da quantidade” justificam os resultados aquém dos
objectivos desejados. Ainda durante este
ano foi decidida uma menor participação
no programa dos técnicos mais experientes, de forma a promover a capacidade de
organização e de responsabilização dos
elementos com menos experiência.
Em 2008, a incidência da utilização
desta técnica de prevenção e gestão florestal ocorreu essencialmente na região
norte e centro, onde a área tratada com
fogo controlado atingiu respectivamente
os 435 e os 410 hectares.
No norte, especialmente no Marão,
Viana do Castelo, Braga e Porto, as acções de fogo controlado tiveram como
objectivos principais a defesa da floresta
contra incêndios (DFCI) e a pastorícia.
No Marão, apesar de ser uma ferramenta em expansão para a gestão de perímetros florestais com uma crescente
cooperação positiva com as corporações

O Grupo de Especialistas de Fogo Controlado (GEFoCo) foi criado em 2007,
fruto de um protocolo entre a Autoridade Florestal Nacional (AFN) e a Forestis (federação de associações florestais) com o objectivo de permitir um
maior desenvolvimento da técnica de
fogo controlado e promover uma maior
eficácia das acções de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI). Os resultados alcançados em 2007 levaram
à continuação do desenvolvimento deste programa em 2008, o que favoreceu
a incrementação do uso desta técnica.
Os objectivos deste programa relacionam-se essencialmente:
• com o apoio às equipas locais com
formação, no tratamento de áreas cuja
extensão e /ou dificuldade de queima
ultrapasse as suas capacidades;
• com o apoio às equipas locais com
formação, reforçando a sua experiência de forma a alargar e a aumentar a
eficácia das suas intervenções;
• com a aplicação desta técnica de gestão em áreas onde não existem técnicos credenciados ou equipas de sapadores florestais, ou que existindo não
tenham formação necessária;
• com o apoio aos técnicos credenciados e/ou às equipas com formação,
mas que não possuam ainda experiência e confiança necessárias para a
utilização desta técnica sem apoio de
elementos mais experientes;
•com a utilização de fogo controlado
para outros fins, nomeadamente pastorícia (nas zonas em que a utilização
indevida do fogo pelos pastores se traduz em risco de incêndio elevado), cinegética e difusão das “boas práticas
de execução de fogo controlado”.

de bombeiros e com elementos do Grupo de Intervenção, Protecção e Socorro
(GIPS), da Guarda Nacional Republicana
(GNR) algumas dificuldades têm sido encontradas. Estas relacionam-se essencialmente com a necessidade de mais
sapadores florestais disponíveis para
apoiarem a execução das queimas e a
abertura de faixas de contenção. A existência de regeneração natural de carvalhos em algumas zonas também limitou
a gestão de áreas maiores.
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Grupo de Análise e Uso do Fogo,
uma nova realidade no combate aos incêndios
florestais em Portugal

Liliana Bento

Os incêndios florestais em Portugal têm nova ferramenta de combate,
confirmada com o recente Decreto-lei
n°17/2009. O Grupo de Análise e Uso do
Fogo (GAUF) em actividade já desde 2006
é um grupo constituído no seu total por
21 elementos – com formação superior
em Engenharia Florestal, e uma prática intensiva em fogo controlado –, entre
os quais técnicos da Autoridade Florestal Nacional (AFN) / Defesa da Floresta
Contra Incêndios e também técnicos de
Câmaras Municipais, Associações Florestais e da Tapada Nacional de Mafra
que se encontram à disposição da AFN/
GAUF durante o verão.
As equipas GAUF contaram ainda até
ao presente com a colaboração de técni-

António Salgueiro, coordenador GAUF

cos catalães, argentinos e, em apoio na
animação e coordenação, com a equipa
Espaces Méditerranéens, do projecto
Fire Paradox, todos especializados na
análise de incêndios e uso do fogo.
O objectivo deste grupo – cuja activação é feita pelo Centro Nacional de Operações e Socorro (CNOS), da Autoridade
Nacional de Protecção Civil (ANPC) – é
auxiliar o combate aos incêndios florestais através da análise do comportamento do fogo: velocidade de propagação do
fogo, intensidade do incêndio, tipo de
combustíveis, dinâmica dos ventos, previsões meteorológicas. Mediante esta
avaliação, a missão GAUF é apoiar o Comando Operacional de Socorro (COS),
na estratégia de combate, através da
proposta e aplicação de tácticas e técnicas de combate, no posicionamento
de meios, na realização de manobras,
nomeadamente na utilização de fogo de
supressão, quando esta técnica se mostra como a mais adequada.
Como refere António Salgueiro, especialista em uso do fogo e coordenador
das equipas GAUF, no combate aos incêndios é preciso “analisar as condições
do fogo, avaliar e antecipar a sua evolução. Significa avaliar o comportamento
do fogo e tentar estimar, em função das
previsões meteorológicas, dos combustíveis e do relevo, qual será o comportamento de fogo esperado. Juntando também, quando há, o histórico de grandes
incêndios nessa região, tenta-se, pelo
comportamento dos incêndios do passado, prever aquilo que pode vir a acontecer, fornecendo com base em todos
estes elementos, um apoio estratégico
ao comandante das operações de socorro no sentido de definir qual a estratégia a aplicar no combate. A outra função
deste grupo é utilizar fogo de supressão
(contra-fogo ou fogo táctico) sempre que
possível e aconselhável após autorização
do comandante responsável pelo combate ao incêndio”.

A necessidade de voltar a ter técnicos florestais no combate aos incêndios,
ausentes oficialmente desde 1982 – data
em que a política florestal sofreu uma
profunda reestruturação e o combate
passou para os corpos de bombeiros
–, surge “porque em Portugal são utilizados bastantes meios com pouca estratégia, frequentemente, e com muita
utilização de água, portanto em combate
directo. O combate indirecto ou paralelo,
praticamente não se fazia. Com a experiência que temos vindo a adquirir na área

Analisar, avaliar
e antecipar; apoiar
a decisão e a
operacionalidade e,
se necessário, possível,
eficaz e eficiente,
utilizar o fogo como
ferramenta
de supressão,
é a directiva
da missão GAUF.
do fogo controlado, começámos a ter
técnicos credenciados de fogo controlado com bastante experiência no uso do
fogo e compreensão do comportamento
do fogo. Daí termos proposto esta parceria à Autoridade Nacional de Protecção
Civil (ANPC) pois temos elementos que
podem dar um contributo importante
utilizando técnicas que não eram utilizadas no combate aos incêndios florestais”
afirma António Salgueiro.

02

EDIÇÃO 01 | abril 2009

Verão GAUF 2008

cumpre os objectivos desejados pelas equipas
Dificuldades sentidas em 2007 são positivas para uma
melhor evolução concretizada no Verão 2008

Um dos seis veículos GAUF em 2007

Em cada intervenção explicaram detalhadamente a análise que realizaram
do incêndio, bem como a respectiva explicação de qual a estratégia definida,
quais as manobras realizadas, o porquê
das mesmas e as dificuldades sentidas.
Desta troca de ideias, vários pontos
positivos foram destacados: grande eficácia do trabalho GAUF com a redução
de proporções significativas dos incêndios; forte contribuição das equipas no
apoio à decisão, na colocação, condução
e aplicação das melhores estratégias nas
acções de combate, graças aos conhecimentos que transmitem sobre o comportamento do fogo e dos parâmetros
que o influenciam; elevada dedicação,
disponibilidade e mobilidade das equipas
em todo o território nacional; maior utilização de ferramentas manuais e fogo
de supressão, o que permite um custo
menor comparativamente com a técnica tradicional de combate, com base
na utilização de água; reconhecimento
pessoal e oficial da eficácia da grande

maioria das intervenções por parte dos
comandos operacionais, do Comando
Nacional de Operações e Socorro (CNOS)
e dos Comandantes Operacionais Distritais (CODIS).
O balanço de trabalho operacional
em 2007 permitiu também às equipas
GAUF compreender os constrangimentos sentidos nesse ano, nomeadamente:
a evolução do número das equipas GAUF
que é lenta, devido à necessidade de formação e de grande experiência em fogo
controlado – exige uma prática mínima
de 300 horas –, e em combate – um bom
analista de incêndios demora entre três
a cinco anos a preparar com formação
específica –, por parte dos profissionais
envolvidos.
Estes profissionais também devem
ter grande motivação, disponibilidade
pessoal, resistência física e psicológica,
o que limita a sua selecção e o crescimento do grupo operacional.
A dificuldade de compreensão das
manobras e consequentemente dificuldade de obtenção rápida de meios de
apoio no teatro de operações, por parte
dos responsáveis dos incêndios, acabou

O diálogo, a discussão
de ideias, a troca
de experiências
e a apresentação das
intervenções GAUF,
favorecem a
“maturidade” deste
dispositivo, reforçam
e melhoram as
actuações futuras.
por frequentemente impedir a eficaz
rentabilização das oportunidades de intervenção em 2007. Todas estas dificuldades permitiram às equipas GAUF
avaliarem os factores intrínsecos e extrínsecos e desta forma conseguir uma
melhor adequação no Verão 2008.
François Binggeli

Irene Piredda

No final de Setembro de 2007, as
equipas do Grupo de Análise e Uso do
Fogo (GAUF) reuniram-se no Auditório
do Centro de Operações e Técnicas Florestais (COTF), da AFN na Lousã, onde
realizaram o balanço das suas actividades relativas ao Verão de 2007.

Incêndio controlado de noite com utilização exclusiva de fogo em Vieira do Minho, em Novembro de 2007
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Formação

foi o elemento chave na dinâmica GAUF para 2008
… a nível interno
A constante aposta na formação é um
dos lemas do profissionalismo GAUF, uma
vez que só com muito treino, prática e experiência se pode evoluir favoravelmente
no combate aos incêndios florestais.
Deste modo, duas formações foram
desenvolvidas, uma no final de Abril e
outra no início de Julho de 2008 no COTF
para promover a integração de novos
elementos GAUF e desenvolver as noções teóricas e práticas necessárias à
análise e uso do fogo.

… a nível externo com os GTF´s

potencial de expansão do incêndio e
meios no terreno.
Segundo António Salgueiro, estas
sessões são importantes para sensibilizar os GTF’s, uma vez que estes são
“uma peça importante para apoiar o comando operacional e as equipas GAUF
com informação que constitui uma maisvalia no apoio ao combate”.

Formar em sala e no
terreno, promover
conhecimentos teóricos
e práticos, permite que
todos os intervenientes
ligados ao combate
a incêndios florestais
adquiram um melhor
e cada vez mais válido
conhecimento
e interacção.
Liliana Bento

Neste contexto, foram também desenvolvidas três acções de divulgação e
formação destinadas aos técnicos dos
Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) dos
municípios para sensibilizá-los para a
importância que estes podem ter no apoio
à decisão operacional de combate e no
apoio aos GAUF, através da prestação e
recolha de informação útil para a análise
e combate aos incêndios florestais.
Estas acções de sensibilização foram
realizadas no Centro, Sul e Norte do país,
na Lousã, no dia 26 de Junho, em Évora, no dia 27 de Junho e em Vila Real, no

dia 1 de Julho de 2008 e contaram também com a presença dos CODIS de cada
região, ou seus representantes, assim
como de outros representantes dos municípios e dos governos civis.
Nestas sessões, foi apresentado
o dispositivo GAUF (missão, histórico,
equipas, viaturas, objectivos, exemplos
de intervenções), a Monitorização Aérea
de Fogos (MAF) e o seu papel no apoio ao
combate. Foram também dadas breves
noções sobre incêndios florestais: análise, meteorologia, tipificação de incêndios, identificação de áreas prioritárias
de defesa, identificação de oportunidades e localização estratégica de zonas de
gestão de combustíveis.
Através destas sessões procurou-se
dar a conhecer aos técnicos dos GTF’s do
país, o papel que estes podem ter no apoio
à decisão, uma vez que estes detêm informação e conhecimentos valiosos para auxiliar o combate: cartografia, levantamento
do terreno, localização de pontos de água,
contactos úteis, planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, …
Como intervenientes no teatro de
operações podem também recolher informação útil para posterior análise: intensidade do fogo, cor da coluna de fumo,
direcção da frente, tipo de combustíveis,

Os técnicos dos GTF’s da zona sul reunidos no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) em Évora
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Verão 2008, uma época de “tranquilidade”
para os operacionais GAUF
O Verão de 2008 apresentou valores
atípicos no que refere aos incêndios florestais, ou seja, um ano recorde em baixos valores de área ardida. Fruto de uma
meteorologia também atípica ou de um
dispositivo de combate mais estruturado
e coerente ou de uma prevenção mais
consistente, os valores registados foram
os mais baixos dos últimos dez anos, ou
seja, 14.410 hectares de área ardida em
Portugal em 2008.
Para a concretização deste cenário privilegiado contribuiu também o
dispositivo GAUF que esteve a 100%
operacional e actuou em 20 incêndios.
Deste total, algumas manobras com

fogo foram realizadas nomeadamente
em quatro incêndios: em Mêda no distrito da Guarda, em Ourém no distrito
de Santarém, em Caminha no distrito
de Viana do Castelo e em Verdelhos no
distrito da Covilhã.
As restantes actuações foram marcadas essencialmente pela análise,
pela coordenação e recolocação de
meios e pela utilização de ferramentas
manuais para consolidação de perímetro. Uma estação que não originou demasiadas “dores de cabeça” aos operacionais, mas que permitiu a realização
de um trabalho eficaz nas intervenções
solicitadas.

As fotografias
e os jornais destas
intervenções poderão
ser consultados
na secção
“Lousã 2008” em
www.fireparadox.org.

Pedro Palheiro

- OURÉM, 12 DE SETEMBRO DE 2008 Realização da manobra de fogo
táctico apoiada pelo Grupo de
Reforço de Incêndios Florestais
(GRIF) de Lisboa, numa extensão
de 400 metros com objectivo de
consolidação de perímetro.

05

EDIÇÃO 01 | abril 2009

Membros GAUF 2008

Dispositivo GAUF 2008 composto por:
• 24 Elementos  
• 8 Viaturas
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Membros GAUF 2008

António Salgueiro
Coordenador

Manuel Rainha
Chefe de Equipa

André Rebelo
Chefe de Equipa

Pedro Palheiro
Chefe de Equipa

Ricardo Fernandes
Especialista

Pedro Carrilho
Especialista

François Binggeli
Especialista

Carlos Loureiro
Especialista

Catarina Pires
Especialista

João Tomé
Especialista

Ricardo Saldanha
Especialista

Nelson Rodrigues
Estagiário
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João Teixeira
Estagiário

Artur Mota
Estagiário

Nelson Melo
Estagiário

José Barros
Estagiário

Inês Lopes
Estagiária

Paulo Brites
Estagiário

Marco Santos
Estagiário

Pedro Quaresma
Estagiário

Bruno Fernandes
Estagiário

Paulo Silva
Estagiário

Adriano Germano
Coordenador MAF e Piloto
GAUF
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As actividades GAUF 2007 e 2008
na “imprensa” Fire Paradox
Mais informações sobre as actividades e as intervenções GAUF em 2007 e em
2008 estão disponíveis em vários números do “Jornal da Lousã 2007” e do “Jornal da
Lousã 2008” no site Fire Paradox: www.fireparadox.org

“Jornal Lousã 2007”
Portugal: Grupo de Análise e Uso do Fogo apoia o combate - Entrevista
a António Salgueiro.
Especialistas de fogo argentinos enriquecem troca de experiências
sobre o uso do fogo na «Base Científica Europeia de Verão».
Grupo de Análise e Uso do Fogo conclui trabalho realizado no Verão
de 2007. As expectativas das equipas GAUF para 2008.
O fogo contra o fogo: uma visão no coração das últimas manobras em
Portugal. Incêndios de Gouveia, Cinfães e Terras de Bouro.
Intervenção no incêndio de Terrafeita, Vieira do Minho, 7 e 8 de Novembro de 2007.
Outono quente e seco com múltiplos incêndios numa época tradicionalmente sem risco.
Grupo de Análise e Uso do Fogo operacional nos incêndios de Outono.
24 horas quentes na vida de uma equipa GAUF.
Duas semanas de intenso trabalho levam a algumas reflexões.

“Jornal Lousã 2008”
Análise e uso do fogo, duas palavras-chave para apoiar o combate
ao incêndio florestal de Mêda.
Ourém : sintonia entre os ares e o solo beneficia combate. Sistema de
detecção de avião complementa sistema cartográfico no terreno para
maior fiabilidade.
Incêndio de Venade, em Caminha. A água e o fogo, duas ferramentas
que podem ser utilizadas separadamente ou em complementaridade
em cinco manobras específicas. As três manobras de uso do fogo.
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