
Lógica de combate
foca-se muito pouco
na defesa da floresta

análise Condições do tempo,
muito seco, são propícias ao

fogo num país que pouco faz
para gerir e proteger a flores-

ta, dizem especialistas

Com um número de ignições que
não tem sido anómalo, Portugal
tem já uma área ardida que é dema-
siado extensa, a maior desde 2007.
"Já estaremos em número superior
aos 1 60 mil hectares do ano passa-
do", comenta ao DN José Cardoso
Pereira, professor catedrático do

Departamento de Engenharia Fl-
orestal do Instituto Superior de Agro-
nomia (ISA), admitindo quefatores
como "um inverno e uma primave-
ra secas, com o verão a seguir igual,
e com episódios de ondas de calor
e vento" propiciam incêndios de
maior dimensão.

"A vegetação está seca e, com o
vento, a propagação é fácil. A área
do Pinhal Interior tem sido a mais
atingida, depois de ter ardido em
2003 e, mais a norte, em 2005 ", lem-
bra o especialista, sabendo que as
causas estão identificadas. "Há mui-
to abandono, decréscimo de popu-
lação, pouca gestão florestal e es-
cassa limpeza. Em 14 anos a vegeta-

ção cresceu e era previsível que,
com as condições atuais, o fogo pro-
vocasse estes danos. É uma área de

paisagem muito contínua, com
extensas manchas florestais, com
poucas pastagens." Por isso, haver
cinco ou seis grandes incêndios -
casos de Pedrógão, Alijo, Figueira de
Castelo Rodrigo ou Mação - res-
ponsáveis por grande parte da área
ardida não surpreende. "É típico dos
anos maus. Em 2003 ,1% dos incên-
dios foi responsável por 90% da área
ardida."

O problema, no entender do pro-
fessor do ISA, é que Portugal con-
centra os meios na defesa das po-
voações e bens. 'Alógica de comba-
te foca-se pouco na defesa daflores-
ta. Claro que temos de proteger as

pessoas, deve ser prioridade, mas a
única. Não há nenhuma organiza-
ção que tenha como missão a defe-
sa da floresta."

O exemplo de Mação como um
concelho apontado como exemplo
de boas práticas dá "uma imagem
falsa". Cardoso Pereirarecordaqueo
vice-presidente da câmara, António
Louro, engenheiro florestal, tem
alertado para isso. "A dificuldade é
mobilizar recursos públicos para ge-
rir a floresta, e aí Mação tem o pro-

blema como o país. Faz mais é na
proteção das aldeias, na autodefesa
das populações. O essencial é preve-
nir as ocorrências, com investimen-
to na prevenção e na gestão da flo-
resta." O risco de incêndio, com o cli-

ma e a vegetação como os de Portu-
gal, existirá sempre e para ter resul-
tados é necessário que "tudo funcio-
ne de forma articulada". O número
de operacionais, sempre a aumen-
tar, é relativizado. "Importante é sa-
ber o que estão afazer. Perde-se opor-
tunidade de tentar conter um fogo
antes e reduzir a área queimada."

Xavier Viegas, coordenador do
Centro de Estudos sobre Incêndios
Florestais da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de
Coimbra, considera que a existên-
cia de mais meios operacionais im-
pede descalabros maiores. "As con-
dições são semelhantes a 2003 e a
existência de mais meios e melhor
organização impede cenários pio-
res." Refere as condições de tempo
seco como "muito favoráveis" afo-
gos maiores mas concorda que há
"muito afazer em termos de prepa-
ração do sistema". Falta "um povo
mais educado para a questão am-
biental". D.M.

INCÊNDIOS

Vento forte e calor são "inimigos" no terreno
> O vento forte e as temperatu-
ras altas eram os principais
obstáculos que os bombeiros
encontravam ontem para
combater os incêndios que la-
vram em Gavião (Portalegre)
desde quinta-feira. Os incên-
dios de Gavião (Portalegre),
Mação (Santarém) e Covilhã
(Castelo Branco) mobilizavam
1456 operacionais, apoiados
por 4 1 7 meios terrestres e 1 8
meios aéreos, segundo infor-

mação do sítedaAutoridade
Nacional de Proteção Civil.
Os incêndios de Mação (que
começou na quarta-feira) e
Gavião (na quinta-feira) preo-
cupavam mas este último foi
dado como dominado. Ao fim
da tarde, aA 7foi cortada ao
trânsito entre Ribeira de Pena
e o Arco de Baúlhe, devido a
um incêndio que lavrava em
três frentes e está a queimar
pinhal, segundo a GNR.




