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Balanço Na Europa, somente Portugal reporta o fenómeno
dos reacendimentos. Especialistas apontam falhas no combate

Chamas mal
apagadas
provocam
20% dos fogos
m m ntre 25 países euro-

• peus, dois do Norte de

__ África eumdo Médio
Oriente, apenas Portu-

. gal aponta os reacen-
* * dimentos como uma

das principais causas dos seus in-
cêndios florestais. De acordo com
o Centro Comum de Investigação
da Comissão Europeia (IRC), os fo-
gos mal apagados por cá estiveram
na origem de 20% de incêndios em
2016 - último ano em que Lisboa
enviou dados atualizados e fecha-
dos para as instâncias europeias.

Desde os anos de 1990 que este
cenário é conhecido pelas autori-
dades, dizem os especialistas em
incêndios florestais, que apontam
como um dos principais motivos

para os reacendimentos a falta de

formação de quem combate os fo-
gos em Portugal, a forma como o
têm estado a fazer e os materiais
usados no terreno. Apesar da di-
mensão do problema, a estratégia
do Dispositivo Especial de Comba-

te a Incêndios Rurais (DECIR) para
2018, não contempla uma única li-
nha sobre esta temática.

No último relatório da IRC - Fo-

gos Florestais na Europa, Médio
Oriente e Norte de África, dos paí-
ses analisados, Portugal é o que o
mais incêndios florestais reportou
em 2016= 13 261. Até aqui nada de
novo, à exceção de que a Rússia,
com uma área 185 vezes maior,
teve menos três mil fogos no mes-
mo período. Mas Lisboa destaca-
-se por ser a única capital a indicar
que um número considerável dos

seus incêndios teve origem em
reacendimentos; mais nenhum
outro país o faz, mesmo que no
passado tenha existido países a re-
portar também casos.

Contas feitas pelo Centro Co-
mum de Investigação: 45% dos in-
cêndios surgiram por negligência
- como queimadas que correram
mal -, 34% foram causados de for-
ma intencional e 20% tiveram ori-
gem em reacendimentos. Só 1%

das chamas surgiu de forma natu-
ral. É preciso recuar a 2013 para
encontrar entre os relatório da IRC
números residuais sobre reacen-
dimentos noutros países, como a
França ou a Roménia.

Ainda não há dados fechados do
Instituto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas (ICNF) sobre
este fenómeno, relativos a 2017.
Aliás, nem em relação ao ano ante-
rior. No último relatório provisório
no ano passado, é referido apenas
que, com base na base de dados do
Sistema de Gestão de Incêndios
Florestais (SGIF), houve, até 16 de
outubro de 2017, "registo de 1245
reacendimentos, menos 18% do

que a média anual do período
2007-2016". No ano passado, ocor-
reram 3639 incêndios florestais.
Cultura da água impera
Para Paulo Fernandes, investiga-
dor na área de engenharia flores-
tal na Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro, o problema
dos reacendimentos em Portugal
"há muito que está identificado".

"Se não mudarem os métodos

utilizados há anos no rescaldo, ba-
seados essencialmente em água,
não sairemos desta cepa torta", re-
fere o especialista, que integrou as
duas comissões técnicas indepen-
dentes dos trágicos incêndios de
2017, que apontaram os reacendi-
mentos como responsáveis por
40% dos incêndios.

"Para evitar um reacendimen-
to, é preciso que a área queimada
fique separada da que não ardeu,
escavando até ao solo mineral,
com equipamentos de sapadores
ou com máquinas de arrasto, re-
tirando aquela manta morta. Es-
tamos a falar de 20 a 30 centíme-
tros de profundidade", diz Fer-
nandes.

Sublinha o docente que, "nos
anos de 1980, quando se deu uma
passagem de funções dos Serviços
Florestais para os bombeiros vo-
luntários, foi aí que se assistiu à
mudança nas estratégias de com-
bate a incêndios: começou a apli-
car o mesmo tipo de combate nos
fogos florestais que se usava em
meio urbano, baseado na água".

Entre outros motivos, Fernando
Curto, presidente da Associação
Nacional dos Bombeiros Profissio-
nais (ANBP), atribui os "rescaldos

que são mal feitos" a "uma cultura

que se instalou neste setor", de que
"dá mais adrenalina andar no
combate a um fogo do que andar
na retaguarda do incêndio, a le-
vantar a manta morta".

"Há outro fator muito importan-
te: os bombeiros ainda não têm o
rescaldo completo num local e já
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estão a ser enviados para outros
incêndios", refere Curto, que
aponta "a urgência em corrigir la-
cunas graves, como o facto de os
bombeiros não utilizarem material
sapador, como motosserras ou
'bulldozers'".

O dirigente sugere que "as For-
ças Armadas podem ser essenciais
na fase de rescaldo". "A isto, junte-
se o uso de caldas gelatinosas e re-
tardantes, lançadas pelos meios
aéreos sobre os incêndios, e aí ve-
ríamos se as estatísticas mudariam
ou não", conclui. •

pormenores :

Alerta para formação
• Há pelo menos duas décadas,

que vários estudos sobre os rea-
cendimentos em Portugal referem

a necessidade de formação dos
bombeiros para a fase de consoli-

dação do rescaldo dos incêndios,

acompanhada de utilização de

ferramentas manuais.

Altos e baixos
• Nos finais dos anos da década
de 1990, ocorreu um considerável
decréscimo do número de rea-
cendimentos. Segundo o estudo
"Causas de incêndios florestais

em Portugal", que juntou vários

especialistas das universidades
do Porto, Coimbra e Minho, até
essa diminuição, entre 1996 e

1999, havia uma ordem de 5000
reacendimentos anualmente.

Máquinas nunca chegaram
• Em 1981, os antigos Serviços
Florestais passaram para os

bombeiros a competência do

combate a fogos florestais, assu-
mindo só a prevenção e a dete-

ção. As máquinas e equipamen-
tos que tinham nunca chegaram
aos bombeiros, apesar de previs-
to. Nesses anos, o número de ig-
nições multiplicou-se. Em 1996,
o Governo de Guterres extinguiu
os Serviços Florestais e integrou-
-os nas direções regionais de

Agricultura. Só mais tarde, os

bombeiros voluntários passaram
finalmente a ser remunerados.

Bombeiros
ainda não
têm rescal-
do comple-
to e já es-
tão a ser
enviados

para outro
incêndio,
diz Curto
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flash:
"Na maior parte
dos casos, os

fogos não se
combatem
com água"

Patrícia Alexandre
Especialista em Fogos Florestais/
Instituto Superior de Agronomia

Perante um número tão elevado
de reacendimentos, podemos
dizer que os portugueses não
sabem apagar fogos?
Não sabemos talvez fazer rescal-
dos. E, depois, combater fogos
tem muito que se lhe diga. Por

norma, as pessoas pensam que é
com água. Ora, na maior parte

dos casos, os fogos não se com-
batem com água. Combatem-se
com "bulldozers", fazendo que-
bra fogos, e até com fogo tam-

bém. Aliás, há um grande receio
de se usar o fogo, mas muitas
vezes o fogo combate-se com
fogo. Contudo, considero que a
estratégia mais eficaz de comba-
te aos fogos é a prevenção, é a
gestão de combustíveis antes de
eles acontecerem. E, isso, inclui
também as ignições.

Quando somos, senão o único
neste momento, um dos poucos
países a reportar este fenóme-

no, será que são os outros países
que incluem os reacendimentos
numa outra categoria ou então
o que se passa com o nosso sis-
tema de combate?
Claro que também pode haver
um problema de como é que os

países estão a reportar. Mas, em
Portugal, penso que pode ser fal-
ta de formação em rescaldo. As-
sim como um sinal de que o sis-
tema de combate está sobrecar-
regado e não consegue dar res-

posta; porque ainda agora estava
neste fogo e já está a ir para um
outro. Acho que há uma combi-
nação de problemas, em que se

pode incluir talvez a falta de for-
mação de como se faz um rescal-
do. Ou, simplesmente, porque
não há meios.

Este cenário acaba por colocar
sobre os bombeiros um grande
ónus. Mas como mudar então
hábitos tão arreigados nesta

enorme força que são os bom-
beiros, principalmente voluntá-
rios?
O trabalho realizado pelos bom-
beiros voluntários é importantís-
simo. Considero até que deveria
ser mais valorizado pela socieda-
de em geral o trabalho cívico que
desenvolvem. Mas penso que se
deveria investir mais na profis-
sionalização dos bombeiros, de
modo a que possuíssem uma
carreira.

Aplicar aos bombeiros o modelo
do GIPS [ Grupo de Intervenção
Proteção e Socorro] da GNR?
O GIPS é um bom modelo. Mas
não é necessário serem todos
GIPS. Há que pegar no modelo e
estabelecer uma carreira, porque
não existe. É-se bombeiro profis-
sional e dali não se sairá. Esses

bombeiros, que no verão comba-
tem fogos, fora da época de in-
cêndios poderiam fazer a limpe-
za e redução de combustível.


