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Os incêndios de 2017 
em números

• O SGIF - Sistema de Gestão de Informação 
de Incêndios Florestais, a base nacional de 
dados, regista até 31 de outubro de 2017, um 
total de:
– 16 981 ocorrências:

• 3 653 incêndios florestais e 
• 13 328 fogachos; 

– 442 418 hectares de área ardida.
• O ano de 2017 apresentou o:

– Valor mais elevado de sempre, em área ardida;
– 8.º valor mais elevado em número de 

ocorrências, depois de 2005 (valor máximo 
registado).
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N.º médio de Ocorrências nos Países do Sul da Europa 
(quinquénios 1981-2015)

Número de ocorrências - Prevenção conjuntural
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Média da Área Queimada nos Países do Sul da Europa 
(quinquénios 1981-2015)

Área ardida - Prevenção estrutural
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Os incêndios de 2017 

• São a maior catástrofe nacional em 
número de mortos, desde as cheias do rio 
Trancão (Lisboa), em 1967 (400 mortos?).

• Arderam cerca de 500 mil hectares;
• Morreram 111 pessoas. 
• …
• O país assistiu incrédulo e em choque.







Pirocúmulo visto da 
Portela de Unhais 

(Pampilhosa da Serra)
Fotografia cedida pelo Doutor 

Anselmo Gonçalves



IF Pedrógão Grande - Góis 
(17 de junho de 2017)

• 66 mortos (47 seguiam em viaturas);
• 254 feridos, dos quais 7 em estado grave;
• 491 casas ficaram total ou parcialmente 

destruídas;
• 45 979 hectares de floresta queimados;
• 9 municípios afetados: Sertã, Góis, Pampilhosa da 

Serra, Penela, Castanheira de Pêra, Figueiró dos 
Vinhos, Pedrógão Grande, Alvaiázere e Ansião;

• 48 empresas afetadas;
• 374 postos de trabalho em risco;
• 497 milhões de euros em prejuízos totais.



O recorde de mortes 
• O incêndio de Pedrógão entrou para o ranking 

mundial dos incêndios florestais mais mortíferos, 
desde 1900.  

• A nível mundial, ocupa a décima primeira posição,  
um lugar que não dignifica.

• Está à frente da “Terça-feira Negra” quando, em 
1967, na Austrália, 110 focos de incêndio mataram 
62 pessoas e feriram cerca de 100, na ilha da 
Tasmânia.

• Portugal tornou-se o 6.º país onde mais se morre 
em grandes incêndios florestais, dado que nos 50 
anos anteriores a 2017, morreram cerca de 150 
pessoas, vítimas de incêndios florestais.



Algumas mortes em 
anos anteriores

• Em setembro de 1966, há mais de 50 anos, um incêndio na 
serra de Sintra foi notícia em todo o mundo, devido à morte 
de 25 militares do Regimento de Artilharia Anti-Aérea Fixa de 
Queluz, enquanto tentavam combater as chamas.

• Em 1985, em Armamar, foram 14 bombeiros apanhados 
pelas chamas e não resistiram; 

• Em 1986, em Águeda, um incêndio provocou 13 mortos;
• Em 2003, morreram 18 pessoas;
• Em junho de 2006, no distrito da Guarda, cinco bombeiros 

chilenos morreram ao combaterem um incêndio;
• Em 2012, os incêndios provocaram seis mortos, quatro deles 

bombeiros.
• Em agosto de 2013, morreram nove pessoas — oito 

bombeiros e um civil;
• Consequências!



O recorde de mortes 
• A nível europeu, o incêndio de Pedrógão 

Grande é o terceiro com maior número de 
vítimas, sendo apenas ultrapassado pelos 
incêndios da:
– Grécia, no Verão de 2007, quando morreram 68 

pessoas;
– Aquitânia, em França, em 1949 onde morreram 

80 pessoas.
• Qualquer destes valores foi, depois, 

superado, com os incêndios de 15 de 
outubro.



31 de outubro31 de outubro

28 de julho

15 de junho

Fonte: ICNF



15 de outubro
• 45 mortos;
• 70 feridos, mais de 10 com lesões graves;
• 900 casas de primeira habitação destruídas;
• 800 casas de segunda habitação;
• 350 empresas sofreram danos (algumas delas 

totalmente, outras parcialmente). 
• Milhares de postos de trabalho destruídos ou 

danificados;
• Danos apurados rondam 360 milhões de euros (com 

incidência muito forte na região centro);
• Elevados prejuízos na agricultura e na agropecuária;
• Morte de milhares de animais. 



15 de outubro
• Destruição de 

extensas áreas de 
floresta:
– 202 150 hectares; 
– mais de 45% da 

área total ardida no 
ano de 2017;

• Os maiores 
incêndios tiverem 
início em:

Município (Localidade) Área ardida (ha)
Seia (Sandomil) 43 191 
Lousã (Vilarinho) 35 806
Sertã (Figueiredo) 30 142
Alcobaça (Pataias) 16 687
Figueira da Foz (Quiaios) 16 610
Seia (Sabugueiro) 14 343
Vouzela (Campia) 9 808
Gouveia (São Pedro) 8 000
Oliveira do Hospital (Lagares) 7 600
Vale de Cambra (Macieira) 6 162
Fornos de Algodres (Cortiçô) 4 685
Seia (Vide) 2 701

Fonte: ICNF



15 de outubro
• Pinhal de Leiria, na Marinha Grande, reduzido a 

cerca de 20% da sua extensão, mais os seus 
prolongamentos para norte (Mata Nacional do 
Urso, em Pombal) e para sul (orla costeira de 
Alcobaça);

• Matas nacionais de Quiaios (a Norte da Figueira da 
Foz), onde arderam mais de três mil hectares, 
equivalentes a cerca de 50% da sua área;

• Mata da Margaraça (Arganil), classificada como 
Reserva Biogenética do Conselho da Europa, que 
perdeu cerca de 70% da flora;

• Parque Natural da Serra da Estrela, penalizado nos 
municípios de Gouveia, Seia e Oliveira do Hospital.



Os incêndios de 2017 
• 442 418 hectares de floresta queimada 

(valores provisórios), mais de metade da 
área ardida na Europa neste ano;

• Uma parte importante da história, com o 
fogo a dizimar o Pinhal do Rei, mandado 
plantar no século XIII e de onde saiu a 
mítica madeira que serviu de matéria-
prima para construir os navios que 
levaram os portugueses nos 
Descobrimentos;



Síntese 

• Unha nova xeración de lumes?
• Em Portugal, sem dúvida! 

– Entrou-se na 4.ª geração de incêndios florestais 
(critérios de avaliação diferentes dos propostos por 
Castellnou).

• 1.ª Geração: 
Até 1985 (12 anos, após o 25 de Abril)
– Ocorrências pouco numerosas e pequenas (< 10 000ha);
– Grandes Incêndios ≥ 10 ha;
– GIF confinados a N do rio Zêzere;





Síntese 
Quatro gerações de incêndios

• 2.ª Geração: De 1986 a 2002 (17 anos)
– Ocorrências mais numerosas e maiores 

(>10 000ha e < 20 000ha);
– Grandes Incêndios ≥ 100 ha;
– Um GIF percorre área de dois GIF anteriores
– GIF praticamente confinados a N do rio Tejo;





Síntese 
Quatro gerações de incêndios

• 3.ª Geração: De 2003 a 2016 (14 anos)
– Ocorrências menos numerosas, mas de 

maior dimensão ( >20 000ha e < 30 000ha);
– Grandes Incêndios ≥ 500 ha (2003 e 2005);
– Um GIF percorre área de dois ou três GIF 

anteriores;
– GIF também no vale do Tejo,  Alentejo e 

Algarve;





Síntese 
Quatro gerações 

de incêndios
• 4.ª Geração: De 2017 a …

– Ocorrências porventura 
menos numerosas, mas de 
maior dimensão ( >30 
000ha);

– Grandes Incêndios ≥ 500 ha
(2003 e 2005);

– Um GIF percorre área de 
vários GIF anteriores;

– GIF sobretudo no Centro de 
Portugal;

– Particular incidência nas 
interfaces urbano-florestais.

Fonte: ICNF



Os incêndios nas interfaces 
urbano-florestais



Conceitos
(Urban wildland interface)

• Interface Urbano-Florestal (IUF) ou 
Interface Urbano-Rural (IUR)?
– Área de contacto entre o espaço com ocupação 

florestal, agrícola ou inculto (com aptidão 
florestal) e o espaço edificado (dito urbano);

• Problemas de delimitação;
• Ocupação dinâmica deste espaço pelas diversas 

atividades/usos;
• Crescimento das áreas edificadas para espaços 

rurais e florestais;



• Áreas predominantemente urbanas:
– Freguesias urbanas, das grandes cidades;
– Freguesias sedes de concelho (pop. res. >5000 

hab);
– Freguesias semiurbanas;

• Áreas mediamente urbanas:
– Freguesias semiurbanas;
– Freguesias sedes de concelho;

• Áreas predominantemente rurais:
– Freguesias rurais;
– Pequenos lugares.

Tipologia das áreas Urbanas 
(Instituto Nacional de Estatística)

Áreas de 
Interface
Urbano-
Florestal



Conceitos
(Urban wildland interface)

• Tipos de incêndios em interfaces:
– Os que se iniciam em áreas urbanas 

confinantes com espaços florestais ou com 
aptidão floresta e neles se desenvolvem;

– Aqueles que lavram em espaços florestais ou 
com aptidão florestal e que atingem áreas 
urbanas com eles confinantes. 



• Serão um problema novo?
– Não nos parece …

• Então, porque é que os incêndios nas 
interfaces urbano-florestais ganharam 
acuidade e atualidade?
– Mais frequentes;
– Maiores dimensões;
– Maiores danos.

• Porquê? 
– O que é que mudou, entretanto?

Os incêndios nas interfaces 
urbano-florestais



• Todos os incêndios começam por ser 
pequenos, com ou sem Ophelia … 
– Porque é que uns são apagados e outros não?
– O Ophelia afetou praticamente todo o Centro e 

Norte de Portugal, mas felizmente nem toda a 
floresta foi queimada!

– A mudança de alibis…
• Não se pode questionar a falta de eficácia da 

prevenção, quando os incêndios não são 
combatidos! 
– Não descredibilizemos a prevenção…

Os incêndios nas interfaces 
urbano-florestais



Até meados do século 
passado

(um pouco de história)



• Os campos agrícolas à volta das aldeias 
como travão aos incêndios florestais;

Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha





28 de agosto de 1961 

• Mesmo assim, ocorriam catástrofes:
– Duas aldeias do concelho de Figueiró 

dos Vinhos arderam por completo:
• Vale do Rio - 49 habitações destruídas;
• Casalinho - 5 casas queimadas ;

–2 mortos;
– Não existia estrada de acesso.



(José Fernandes, 2013)



(José Fernandes, 2013)



(José Fernandes, 2013)

No dia 24 de Outubro de 1964, ou seja, em cerca
de três anos apenas, foi inaugurada a
reconstrução da aldeia de Vale do Rio pelo
presidente da República, Almirante Américo
Tomás.



O que mudou a partir dos 
anos 60 do século 

passado?



O colapso do sistema 
agro-silvo-pastoril;

• O abandono dos campos agrícolas 
• A reconversão em floresta (não gerida)

Fotografias cedidas pelo Eng.º Manuel Rainha



O colapso demográfico

Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



O colapso socioeconómico

Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



O colapso socioeconómico

Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



30 de julho de 1975
Cepos (Arganil)

• 12 casas 
e 3 
mortos; 



23 de Setembro de 1983 
Rabigordo (Pedrógão Grande)

• Aldeia destruída;
• Processo de reconstrução:

– Três anos depois, em Outubro de 1986 – foi 
entregue o projeto das habitações (Em Vale 
do Rio as casas já tinham sido 
reconstruídas);

– Julho de 1987 – inicio da obras de 
reedificação;

– Finais de 1989 – paragem das obras, por falta 
de financiamento;





23 de Setembro de 1983 
Rabigordo (Pedrógão Grande)

• Processo de reconstrução (cont.):
– Fevereiro de 1990 – avaliação e elaboração 

do orçamento; 
– Julho de 1991 – Pedido de propostas para os 

acabamentos de obras
– Nove anos depois do IF, em 1992, dá-se a 

conclusão das obras.
• Onde estão os antigos residentes? 
• Para que servem agora as novas casas? 





14 de Julho de 1989 
• Vale do Rio esteve completamente 

cercado. 

(José Fernandes, 2013)

– A população 
protegeu-se 
na capela

– 8 
habitações 
destruídas.



Vale do Rio

(José Fernandes, 2013)



O crescimento desordenado das 
áreas urbanas

• As interfaces urbano-florestal, um 
exemplo claro da falta de :

– Ordenamento do território;

– Planeamento urbano;

– Gestão florestal.



Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



A progressiva alteração das 
espécies florestais

• A lenta destruição das moitas de 
Carvalhos e dos soutos de Castanheiros;

• A arborização dos litorais e dos baldios 
serranos;
– Maior mancha contínua de pinheiro bravo 

(Pinus pinaster) da Europa;
• A eucaliptização, em resultado de:

– Incêndios florestais;
– Alterações culturais e socioeconómicas. 



Incêndios nas interfaces urbano-
florestais

• Tudo isto se conjuga favoravelmente 
para que:
– Os incêndios tenham facilidade em 

chegar ao limite de vários tipos de 
infraestruturas inseridas em ambiente 
florestal;

– Haja maior dificuldade em combatê-los;
– Assumam crescente gravidade.



Fotografias cedidas pelo Eng.º Manuel Rainha



Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



Fotografia cedida pelo Eng.º Manuel Rainha



Consciência do Risco e 
Percepção do Perigo de Incêndio Florestal





A chegada dos incêndios 
aos limites das vilas e 
aldeias inseridas em 

ambiente florestal











Incêndios nas interfaces urbano-
florestais

• Combate aos incêndios florestais:
– Qual tem sido a prioridade do dispositivo de 

combate? 
• Defender as pessoas e os seus bens! 

– A defesa da floresta deixou de ser prioritária.

• Depois de 2013, a segurança dos combatentes.
– Consequências:

• Os incêndios passaram a penetrar facilmente no 
interior dos perímetros urbanos das cidades dos 
arredores do Porto e em Coimbra.



Coimbra, 
13 a 15 de 

Agosto de 1995
(1.º aviso)

Fotografia cedida pelo Dr. Paulo Rocha



Coimbra 
(19 a 24 

de 
Agosto 

de 2005)





Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais
Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra







Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais
Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra



Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais
Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra



A importância das projeções de 
material incandescente

• A predominância das plantações 
de eucalipto levou ao aumento 
de:
–Número de projeções;
–Distância das projeções:

• > 20 Km;
–Novos focos de incêndio…



Jornadas de Protecção Civil 
sobre Ordenamento do 
Território
Cidadela de Cascais, 27 de 
Novembro de 

2005 - Pinhal (Serra do Açor)



2017 - Eucaliptal

2016 - Eucaliptal (Serra de Monchique)



Incêndios florestais 
mais recentes



Arouca 
(7 e 17 de agosto de 2016)

• 21 910 ha;
• Várias 

povoações 
evacuadas;
– A evacuação 

será a solução?

Porto













Madeira 
(8 a 13 de agosto de 2016)

• 3 mortos;
• 2 feridos graves; 
• 1000 desalojados;
• 300 edifícios, entre moradias e comércio e 

serviços, 177 totalmente destruídos e 123 
parcialmente;

• Mais de 320 pessoas foram 
hospitalizadas, devido à inalação de 
fumos.









2017



Pedrógão Grande 
(17 de junho de 2017)















Pedrógão Grande 
(17 de junho de 2017)



Centro de Portugal
(15 de outubro de 2017 )

• Menos mediatizado (levar-nos-ia a analisar o papel da 
comunicação social e a forma como são feitas as 
entrevistas, os debates com os “especialistas”, as 
reportagens e a divulgação das notícias …), mas mais 
grave:
– Sertã e Seia - (30142 + 43191) - 73 333 ha;

– Pinhal de Leiria (Alcobaça) - 16 687;

– Dunas a Norte da Figueira da Foz - 16 610 ha.

– Norte da Lousã - 35 806 ha; 



Pinhal de Leiria 
(Alcobaça)



• Aceiros - arruamentos rectilíneos, 
no sentido Este - Oeste, com 10 
m de largura e distam entre si 750 
a 1000 metros. 
– Existem 21 aceiros, começando 

de Norte para Sul e são 
designados de A a T.

• Arrifes - arruamentos rectilíneos, 
no sentido Norte - Sul, com 5 m 
de largura e distam entre si cerca 
de 400 metros. 
– Existem 23 arrifes, começando de 

Este para Oeste e são designados 
de 0 a 22.

• Existem 342 talhões e a sua 
numeração faz-se de Este para 
Oeste e de Norte para Sul.

Corta Fogos



Arrife 6 Aceiro e Casa de Guarda do L



Ordenamento e Gestão
• Marta Leite Ferreira, Observador, 16/10/2017

– Em 1916, Portugal tinha uma luta em mãos: o país, 
especialmente a região centro, estava constantemente a 
ser fustigada por incêndios de grandes dimensões.

– Numa edição do jornal “O Século” de 25 de setembro de 
1916, Acácio de Paiva — poeta e jornalista leiriense que 
também contribuía para jornais como o “Diário de Notícias” 
e “O Mensageiro” — dizia que “os repetidos incêndios 
no pinhal de Leiria, a maior e melhor mata do Estado, 
constituindo uma verdadeira riqueza natural, tem 
chamado a atenção de toda a imprensa, que reclama, 
com os habitantes da região, providências urgentes 
dos poderes públicos”. E depois opinava: “Estes ouviram 
as reclamações, mas triste foi que se tivessem de formular, 
porque remediar vale muito menos do que prevenir“.



Ordenamento e Gestão
• Mata de Leiria (evolução da gestão):

– Com ordenamento e gestão - incêndios sem 
significado;

– Com ordenamento e pouca gestão - um ou 
outro incêndio de grande dimensão;

– Com ordenamento e praticamente sem gestão 
- aumento da frequência dos incêndios de grande 
dimensão:

• 2003, o país foi afetado por uma das maiores ondas de 
calor de sempre, e a região centro foi a mais afetada 
pelos incêndios.  Ardeu um quarto da área florestal 
do Pinhal de Leiria. 

• 2017 - …



• Incêndio em Vieira de Leiria, às 17:00 de 15 de outubro. 
Fotografia de Hélio Madeira, bombeiro da FEB (Canarinhos).



Fotografia de Hélio Madeira



Fotografia de Hélio Madeira



Dunas a Norte da 
Figueira da Foz 

(1986, 1993 …)





Quaios





Lousã, Poiares, Penacova 
… 









Da Sertã até Seia 



Sertã



Sertã



Sertã



Seia



Seia



Oliveira do Hospital



Oliveira do Hospital



Conclusão

• Como prevenir os incêndios nas 
interfaces urbano-florestais?
– Somos apologistas de:

1. Coisas simples (mesmo quando 
associadas ao desenvolvimento 
tecnológico).

2. Processos de melhoria contínua.
– O exemplo das faixas de gestão de 

combustíveis, como medida mitigadora 
para reduzir impactes na extinção dos 
incêndios.











LL - Coimbra, 12 Maio 2007 Ciclo de Conferências-debate: A Degradação do Sistema Ambiental e as Florestas



LL - Coimbra, 12 Maio 2007
Ciclo de Conferências-debate: A 

Degradação do Sistema Ambiental e as 
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Mas, sem combate, são inúteis!







Fonte: ICNF



Faixas com gestão de 
combustível

• Em volta dos aglomerados populacionais, 
dos polígonos industriais e das casas 
isoladas, só por si não resolvem tudo, 
mas, se existissem, certamente teriam:
– Evitado muitas mortes; 
– Poupado muitas casas;
– Minimizado muitos danos.

• Será que agora, depois da tragédia, irão 
ser construídas?



MUITO OBRIGADO




