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A Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI)
Francisco Castro Rego

1. A Oportunidade

circunstância do aniversário do IESE e o desafio colocado pelo Oliveira das Neves para escrever
sobre a “defesa da floresta contra incêndios” dão-me a oportunidade de colocar em texto, de forma
descomprometida, algumas reflexões que não cabem normalmente nos formatos politicamente corretos, quase obrigatórios em funções da administração pública, nem nos formatos apertados dos textos
científicos publicados em jornais, que deixam pouco espaço à reflexão.

A

Por outro lado, é também a oportunidade de tratar dos paradoxos que nos trazem as palavras e as
ideias a elas associadas. Creio que não o levará a mal o Oliveira das Neves, também ele associado
pelo nome ao paradoxo de se saber que o limite geográfico da oliveira corresponde, no geral, à ausência das neves.
2. As Confusões: Fogo e Incêndio
Voltando ao tema que nos propomos tratar, a primeira constatação é a da grande confusão sobre os
conceitos de “fogo” e de “incêndio”. Neste aspeto, como em outros, a língua inglesa torna tudo mais
fácil: fogo é fire e incêndio é wildfire. Logo, os incêndios são um caso particular dos fogos, são aqueles
que dificilmente se controlam, os fogos “selvagens”, que se distinguem por isso de outras categorias
de fogos, aqueles que são utilizados de forma controlada, em geral designados na língua inglesa por
prescribed fires e que, em Portugal, tomaram a designação quase equivalente de “fogos controlados”.
Parecia uma divisão simples, facilmente entendível pelo público em geral, por políticos, por jornalistas.
Mas não! As campanhas mais mediáticas, com mais meios e mais responsabilidade continuam a não
entender a diferença. E aí está o slogan, que até nem rima, do «Portugal sem fogos depende de todos».
Sem caricaturar, mas usando apenas analogias com outros elementos da natureza, podia também
apelar-se a um Portugal sem insetos, não distinguindo aqueles que nos são tão úteis, como as abelhas,
de outros que propagam doenças, como a do nemátodo da madeira do pinheiro. E muitas outras analogias serviriam para ilustrar a pobreza de uma frase que, infelizmente, tem perdurado em campanhas
sucessivas com a justificação de que o público não consegue perceber a diferença entre incêndio e
fogo. Ou talvez sejam os próprios promotores da campanha que não o tenham ainda percebido…
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3. Mas o Fogo foi sempre o Mau da História?
Sem esta distinção entre fogo e incêndio, a tendência é para tudo misturar e tudo ser tratado da
mesma forma. Assim, na dualidade maniqueísta ainda hoje prevalecente nos media e nos políticos,
está atribuído ao fogo um único papel: o de “mau da história”. Mas seria inevitável? Vejamos um pouco
de história.
Na versão original da religião maniqueísta no século III, na Pérsia, a dualidade entre o “bem” e o “mal”
era também representada pela dicotomia entre a “luz” e as “trevas”. Nesse sentido, o fogo representava com mais facilidade o papel do bem.
Noutras tradições mais antigas, como as do taoísmo chinês, a dualidade é também elemento essencial,
mas as duas forças opostas fundamentais (yin e yang) são também complementares: o “feminino” e
o “masculino”, a “passividade” e a “atividade”, a “contração” e a “expansão”, a “escuridão da noite”
e a “luz do dia”, a “água” e o “fogo”. E é no equilíbrio dinâmico entre estas forças que funciona o Universo. O fogo representa, por isso, uma força tão importante como a água. Não se pode também aqui
detetar qualquer associação entre o fogo e o mal.
O princípio da dualidade foi também utilizado por Francisco I, rei francês amigo de Leonardo da Vinci,
mas agora para evidenciar a diferença entre o que ele considerava ser o “fogo bom” (que deveria ser
cultivado) e o que era o “fogo mau” (que deveria ser combatido). E Francisco I deixou essa diferença
bem expressa nos símbolos usados no Palácio de Chambord e retratados no nosso documentário
«O Paradoxo da Salamandra»:
E as “salamandras” utilizam ainda hoje o “fogo bom” para a nosso aquecimento. A distinção entre
“incêndio” e “fogo controlado” pode ter aqui um bom
princípio.
Mas não era essa a visão
que a religião alimentava
na Europa. Eram as imagens do “fogo do inferno”
que preenchiam as visões
dos fiéis. E ficaria enraizada em muita da cultura
europeia essa fortíssima
conotação entre o fogo e
o mal, representada por
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Hieronymus Bosch (http://www.aascj.org.br/home/wp-content/uploads/2015/11/Um-Anjo-levandouma-alma-para-o-Inferno-pintura-a-%C3%B3leo-de-Hieronymus-Bosch..jpg).
Assim, na versão primária da questão, de utilização fácil pelos media e pelos políticos mais
preguiçosos, o papel do fogo era o do mal. E uma base religiosa do fogo do inferno para dar suporte a
esta versão primária.
4. A Floresta no Papel do Bom da Fita
E o papel do “bem”? Este seria idilicamente representado pela “floresta”, cuja infeliz imobilidade a colocaria facilmente vulnerável ao “fogo”, o representante do eterno “mal”.
E esta versão simplista da realidade tem o bastante de verdade para poder basear um discurso forte,
a que se associaria depois obrigatoriamente um “herói”, criado sempre que é necessário proteger o
bem contra o mal, neste caso um florestal, um bombeiro ou mesmo um urso guarda-florestal, como
aconteceu nos Estados Unidos da América com o Smokey the Bear que proclamava: «Remember –
Only you can forest PREVENT FIRES!» (http://www.dec.ny.gov/images/administration_images/1009
smokey4.jpg)
Esta visão da necessidade de proteção da floresta e dos seus animais (o bem) contra o fogo (o mal)
foi e é central na maior parte das campanhas. A prevenção dos fogos, a imagem dos incêndios.
A confusão era grande.
5. E a Defesa das Pessoas e das Suas Casas?
Começámos por falar da “defesa da floresta contra incêndios”. Mas a preocupação maior em qualquer
incêndio é a da proteção das pessoas e das suas habitações. Mais uma vez sem fazer referência à
diferença entre fogos e incêndios, o Smokey the Bear recorda a destruição das casas: «Remember
start a forest fire, YOUR HOME IS NEXT!»
(http://1.bp.blogspot.com/-V6VG3sIEvW0/T_pL7zVo_9I/AAAAAAAAAl0/H9ysZFcbDoQ/s640/smokey.jpg).
Confrontemos então o conceito de Defesa da Floresta Contra Incêndios com os conteúdos das notícias
televisivas dos incêndios no verão. Estarão os media, os políticos e o público em geral realmente preocupados com a defesa da floresta? As notícias dão sempre conta das povoações em perigo, das pessoas e das casas. E fazem bem, essa tem de ser a consideração primeira. É o conceito de “proteção
civil” a dominar, e bem. E aí está a proteção civil com os bombeiros a tentar proteger as pessoas. São
os heróis, os que protegem o bem contra o mal. A história é simples, é fácil de contar e é assim que
aparece na televisão, nos jornais, nos debates.
Mas então não era a Defesa da Floresta Contra Incêndios? Onde fica a floresta? Esquecida no meio
da defesa das pessoas, esquecida no meio da proteção civil. Claro que há prioridades mas não pode
haver esquecimentos.
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A Defesa da Floresta Contra Incêndios foi progressivamente dando lugar a uma defesa das pessoas e
bens contra os incêndios. E os grandes problemas estão nas zonas de interface urbano-florestal, onde
as faúlhas podem atingir as casas ainda a bastante distância da floresta e do incêndio.
Será então que a proximidade das florestas, principalmente das que lançam mais faúlhas como o
eucalipto ou o pinheiro, passou a ser um mal?
Nesse caso, o bem seria representado pelas pessoas e suas habitações e a floresta passaria da
entidade vulnerável, daquele bem que se quer proteger, para um papel que representa ameaça para
pessoas e suas habitações. A floresta passaria do papel do bom da fita para o mau ou mesmo o vilão.
Em que ficamos, então?
6. O Meu Percurso como Silvicultor
Foi numa feliz simplicidade “cartesiana” entre a floresta boa e o fogo mau que iniciei a minha formação
como silvicultor, numa altura (1972-78) em que os incêndios cresciam em importância e as florestas
de facto sofriam e muito. O panorama parecia claro, haveria que encontrar soluções. E as opções que
se tomavam na altura eram as de separar a floresta dos fogos, passando as competências do combate
dos serviços florestais para as corporações de bombeiros.
Claramente passou-se da defesa da floresta contra incêndios para uma proteção das pessoas e dos
bens contra incêndios.
As florestas, com menos defesa, passaram a arder mais, as pessoas e as casas passaram a ter de ser
mais bem protegidas, justificando uma maior ênfase na proteção civil. E com recursos escassos isso
significava menos ênfase na gestão e na proteção florestal. E os incêndios cresciam. A espiral do
incêndio estava criada.
Qual seria então o papel reservado aos florestais? Ainda estudante começava a defrontar-me com várias questões que tornavam o problema menos simples do que me parecia à primeira vista. Comecei
a interessar-me pela Ecologia do Fogo, cujo estudo se iniciava pela Entomologia com o Professor Baeta
Neves (cujo centenário do nascimento se celebra este ano) a que estava associada sempre a minha
tia Teresa Cabral. Conheci nessa altura também cientistas americanos que nos visitaram como o David
Klein, do Alasca, o Ed e a Betty Komarek, da Florida, vindos a Portugal pela mão do meu Professor
João Bugalho com quem assisti pela primeira vez à utilização do fogo controlado na Tapada de Mafra.
Sempre havia então, de facto, um “fogo bom”, o “fogo controlado”, que o Homem podia utilizar para
gerir a vegetação e um “fogo mau”, o “incêndio”, que teríamos de combater. Foi para mim uma grande
surpresa na altura.
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Em Vila Real, na UTAD, continuei sempre intrigado com essa questão. O fogo podia então ser um “bom
criado ou um mau patrão” como dizia um provérbio finlandês que era sempre utilizado pelo meu grande
mestre da Silvicultura, o Engenheiro Moreira da Silva, com quem estabeleci uma cumplicidade pessoal
extraordinária que passava do intelectual para a prática.
Claro que acabei por fazer o meu doutoramento com esse tema na Universidade de Idaho, sob a orientação do Professor Steve Bunting, utilizando as experiências de fogo controlado no Minho. Na UTAD tive
o enorme prazer de estudar a Ecologia do Fogo com muitos alunos, com quem tanto tenho vindo a
aprender: o Hermínio Botelho, o Paulo Fernandes, o António Salgueiro e tantos outros…
E percebi que, também nos Estados Unidos da América, já tinha havido há muito a perceção de que a
gestão da floresta com o Fogo Controlado era uma das formas mais eficazes de diminuir o problema
dos incêndios. As imagens alteravam-se. Agora o Smokey the Bear entrava na gestão florestal e, com
o seu pinga-lume, fazia os fogos controlados como constava na prescrição feita pelos florestais.
Depois, o período na Direção Geral dos Recursos Florestais mostrou-me claramente que, com vontade
política continuada, a aprendizagem e a utilização do fogo controlado permitiriam com alguma facilidade um grande salto qualitativo na gestão das florestas e no próprio combate aos incêndios.
Mostrou-se o caminho, deram-se passos muito grandes, mas não
houve continuidade. E nas florestas esta é um pressuposto fundamental.

http://www.dec.ny.gov/images/administration_images/
1009smokey4.jpg

7. A Difícil, mas Necessária, Distinção entre o Bem e o Mal
Mas o meu percurso também me foi ensinando que há sempre que
estabelecer os limites entre o bem e o mal. Mas também me ensinou
que esta fronteira não é fixa e muitas vezes é pouco óbvia. O próprio
fogo controlado, utilizado no inverno para evitar a progressão do
incêndio no verão, obriga a que se respeitem limites cada vez mais
bem definidos para que essas fronteiras entre o bem e o mal não
sejam ultrapassadas.
E depois há o fogo dos pastores. São sempre mal, como nos fazem
crer? E existem também aqueles fogos que, iniciados de forma não
controlada mas em condições meteorológicas que não constituem
qualquer perigo poderiam ser permitidos e contribuir positivamente
para a renovação da vegetação. São bem ou mal?
Foi no Projeto Fire Paradox que conseguimos disponibilidade para tentar uma representação “cartesiana” dos tipos de fogos em dois eixos
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Essa reflexão foi continuada em projetos Europeus como o ENHANCE e
aprofundada com a análise realizada com o IESE na Avaliação Intercalar
do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
O Que Faz Falta?
O que fará falta, então? Continuamos a precisar de uma verdadeira “defesa da floresta contra incêndios” que não seja substituída por uma “proteção civil contra incêndios”. Precisamos, de facto, de duas defesas,
porque estamos a defender dois tipos de bens muito diferentes que necessitam de estratégias bem diferenciadas.

Precisamos de uma defesa de pessoas e bens contra incêndios, de uma
proteção civil que se preocupe com o enquadramento dos bombeiros, que trabalhe com os municípios
e com a Guarda Nacional Republicana na garantia de que as casas estão bem isoladas da vegetação
combustível, que garanta evacuações de sítios com pessoas, que se preocupe com a recuperação pósincêndio das condições de habitação afetadas.
E precisamos de uma verdadeira defesa da floresta contra incêndios que trabalhe os espaços florestais
no sentido de facilitar o ataque ao incêndio, que conheça a floresta e nela entre para a defender combatendo o incêndio com as técnicas que são tradicionais dos florestais, usando o fogo controlado no
inverno, para melhor poder usar o fogo tático no verão, preparando acessos, pontos de água, formando
profissionais para a gestão do fogo nas suas várias vertentes.
Precisamos destas duas defesas. São competências diferentes, são preocupações diferentes, deverão
ser entidades diferentes, serão seguramente profissionais diferentes. São duas componentes complementares que não se podem substituir uma à outra.
8. O Trabalho com o IESE na Avaliação do PNDFCI
A Avaliação Intercalar do PNDFCI foi um momento importante para revisitar estas questões gerais. Foi
um grande gosto trabalhar com o IESE nessa Avaliação. Fizeram-se análises
muito interessantes, discutiu-se muita matéria, identificaram-se avanços e
fragilidades, metas cumpridas e outras por alcançar. Fizeram-se propostas
de melhoria do sistema de DFCI. Creio que foi um exercício muito útil para
todos, com o profissionalismo que o IESE sempre empresta aos seus trabalhos. Da equipa do CEABN, sobretudo eu e a Conceição Colaço, a colaborar
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com o IESE. com trabalho bastante, discussões acaloradas e resultados muito úteis.
Desses estudos feitos ficou claro que a grande distinção entre bem e mal pode mais objetivamente
ser efetuada em função do quadro meteorológico existente. De facto, o impacto do fogo e a possibilidade do seu controlo estão claramente associados à meteorologia. Fogos que ocorram em condições
meteorológicas extremas de secura, de temperatura e de vento serão obrigatoriamente de difícil
controlo e, portanto, podem logo ser classificados como wildfires ou fogos maus. E a simples alteração
dos objetivos do Plano para focar a redução do número de ocorrências e das áreas ardidas em dias
de alta severidade meteorológica é um bom passo nessa direção.
Peço desculpa ao leitor mas não podia deixar escapar esta oportunidade para, já fora da discussão
enquadrada pelo Plano, contribuir para colocar a minha reflexão, completamente pessoal e talvez
demasiado biográfica, aproveitando este espaço coletivo de contribuições diversas, abertas, num
formato inovador e participativo, muito à imagem do IESE.

Nota biográfica
Professor com Agregação no Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa, com Licenciatura em Silvicultura pelo Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa, com Doutoramento em Forestry and Wildlife and
Range Management pela Universidade de Idaho (EUA). Coordenador Científico do Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta
Neves desde 2007 no âmbito do qual tem sido Coordenador de vários projetos - último “Fire Paradox - FP6”.
Diretor Geral da Direção-Geral dos Recursos Florestais do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
(2005-2007).
Diretor do Conselho de Administração do European Forest Institute (2002-2004).
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