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 O grande incêndio florestal de Catraia iniciou-se no dia 18 de Julho de 2012 no que 

parece ter sido uma utilização negligente do fogo, tendo sido dado por controlado no dia 21 

de Julho.  

 Este incêndio percorreu várias freguesias dos Concelhos de Tavira e São Brás de Alportel, 

tendo ardido cerca de 24 800 hectares. 

 Incidiu em cerca de 5800ha de povoamentos florestais tendo essencialmente percorrido 

áreas ocupadas por sobreiro e pinheiro-manso. 

 Mais de metade da área percorrida estende-se por zonas ocupadas com matos, tendo 

afetado cerca de 17% da Zona Especial de Conservação e Zona de Proteção Especial do 

Caldeirão (PTCON0057). 

 Afetou de modo diverso três ZIF e cerca de 30 zonas de caça, maioritariamente zonas de 

caça associativas. A atividade apícola foi duramente atingida. 

 Neste momento importa delinear o programa de apoio específico à sua recuperação, numa 

primeira fase dedicada às medidas de estabilização de emergência e remoção de material 

ardido, para que numa segunda fase se proceda ao restabelecimento do potencial produtivo 

para suporte das atividades florestais e reposição dos valores ecológicos e socio-económicos 

afetados. 

 Os incêndios florestais são um importante agente causador de desequilíbrios na árvore e 

nos ecossistemas, não só na área efetivamente percorrida pelo fogo, mas também em áreas 

circundantes, sendo definidas medidas fitossanitárias adequadas à prevenção e controlo de 

pragas e doenças especificadas para cada uma das principais espécies florestais afetadas 

pelo GIF de Catraia. 

 Estima-se que os trabalhos de recuperação de povoamentos florestais, bem como a 

proteção e reabilitação das principais linhas de água e vertentes mais afetadas, possam 

envolver nos próximos anos um esforço financeiro na ordem dos 10 milhões de euros. O 

valor final depende da evolução dos sistemas biofísicos nos próximos meses e da 

intensidade que se pretenda atingir no suporte à gestão dos espaços florestais e na 

recuperação da economia da serra do Caldeirão, com vista a garantir a sustentabilidade dos 

investimentos. 
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2. OBJETIVOS DO RELATÓRIO 

 

O presente relatório técnico tem como objetivo enquadrar as atividades de recuperação da 

área afetada pelo grande incêndio florestal (GIF) da Catraia, nas vertentes de estabilização de 

emergência e de recuperação de longo prazo. 

Constituirá uma primeira referência para a intervenção técnica no âmbito florestal e de 

conservação da natureza, não só ao nível da atuação do Instituto da Conservação da Natureza 

e Florestas, I.P (ICNF), mas também do conjunto de agentes públicos e privados com 

atribuições nestas áreas e nas áreas mais gerais de ordenamento do território e gestão do 

espaço rural dos espaços silvestres. 

O relatório será progressivamente enriquecido com os elementos que, no âmbito da avaliação 

em curso dos efeitos do GIF da Catraia, forem sendo recolhidos e, igualmente com os 

contributos relevantes dos diferentes agentes e entidades, tendo como especial referência o 

disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2012, de 1 de Agosto. 

As vertentes de apoio humanitário de emergência (incluindo os apoios social, logístico, jurídico 

e administrativo) e de recuperação do potencial agrícola não estão no âmbito deste relatório, 

sendo da responsabilidade de outros departamentos públicos (designadamente da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, municípios, serviços do Ministério da 

Solidariedade e Segurança Social, etc.). Informação adicional sobre estas vertentes poderá ser 

encontrada na versão intercalar da Proposta Técnica do PNDFCI (2005), em 

http://www.isa.utl.pt/pndfci/relatorio_intercalar/files/, no capítulo “Recuperação”. 

 

http://www.isa.utl.pt/pndfci/relatorio_intercalar/files/
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3.1. FASES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ARDIDAS 
 

Numa vertente exclusivamente biofísica, a recuperação de áreas ardidas envolve, 

tradicionalmente e para os sistemas florestais de silvicultura não intensiva, três fases 

distintas: 

 A primeira, muitas vezes designada como de “estabilização de emergência”, decorre 

logo após (ou ainda mesmo durante) a fase de combate ao incêndio e visa não só o 

controlo da erosão e a proteção da rede hidrográfica, mas também a defesa das 

infraestruturas e das estações e habitats mais sensíveis; 

 Segue-se uma fase de “reabilitação”, nos dois anos seguintes, em que se procede à 

avaliação dos danos e da reação dos ecossistemas, à recolha de salvados e, 

eventualmente, a ações de recuperação biofísica e mesmo já à reflorestação de zonas 

mais sensíveis; 

 Na terceira fase, de “longo prazo”, são planeados e implementados os projetos 

definitivos de recuperação/reflorestação, normalmente a partir dos três anos após a 

passagem do fogo. 

Não existem procedimentos normalizados relativamente às duas primeiras fases, cuja 

implementação é responsabilidade do proprietário florestal ou de entidades públicas em zonas 

especiais de gestão (perímetros florestais, áreas protegidas, albufeiras de águas públicas, 

etc.); são excepção os anos de épocas severas de fogos florestais, em que são instituídos 

mecanismos excecionais de apoio ao controlo da erosão, à recolha de salvados, à 

silvopastorícia, etc. 

Neste Relatório Técnico optou-se por condensar as duas primeiras fases numa única, por 

razões de operacionalidade. 
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3.2. ALGARVE: REGIME DE FOGO E ANTECEDENTES DE RECUPERAÇÃO 
 

O GIF de Catraia afetou uma área que, quase integralmente, foi objeto de medidas de 

planeamento florestal após os GIF das serras de Monchique (2003 e 2004) e do Caldeirão 

(2004), desenvolvidas e aprovadas pela Comissão Regional de Reflorestação do Algarve 

(CRRA) entre 2004 e 2006. 

A avaliação do grau de execução das medidas propostas pela CRRA, em grande parte incluídas 

nos PROF abrangidos e noutros instrumentos de gestão e planeamento territorial, constitui 

uma componente essencial para a fundamentação das intervenções de recuperação a executar 

na área agora afetada. 

A ocorrência deste grande incêndio, de dimensão inusitada para o contexto nacional (constitui 

o 6.º maior incêndio florestal de sempre em Portugal), impõe não só uma análise cuidada das 

medidas adotadas no que respeita à prevenção estrutural de DFCI, mas também das medidas 

e evoluções verificadas ao nível da fiscalização e vigilância e combate (as outras duas 

vertentes do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios) e das políticas de 

desenvolvimento rural e regional. 
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Mapa 1. Enquadramento regional da área afetada pelo GIF de Catraia. 
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Mapa 2. Recorrência de incêndios no Algarve e regiões limítrofes, entre 1975 e 2010.
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3.3. CONHECIMENTO TECNICO-CIENTÍFICO DISPONÍVEL 
 

Face à grande incidência assumida pelos incêndios florestais no período de 2003 a 2005 em 

Portugal, foram iniciados programas de investigação científica, de desenvolvimento técnico e 

de demonstração no âmbito da recuperação de áreas ardidas. 

Atualmente pode afirmar-se que reside no nosso País um conjunto significativo de instituições, 

investigadores e técnicos com conhecimento aprofundado nesta área, tendo igualmente sido 

publicado um número considerável de artigos científicos e de manuais de divulgação técnica 

sobre esta matéria, alguns com especial incidência na serra do Caldeirão. 

A definição das estratégias e ações a executar na recuperação da área ardida do GIF de 

Catraia deve ter como referência esse conhecimento sediado nas instituições de investigação e 

nos demais organismos públicos e privados que, na última década, desenvolveram relevante 

atividade na recuperação de áreas ardidas. 

Em cada capítulo deste relatório serão indicadas os documentos técnico-científicos mais 

relevantes para a execução do planeamento e dos projetos de intervenção, sendo desde já 

referidas aquelas que abordam globalmente o tema da recuperação de grandes áreas ardidas. 

 

 

 

Documentos de referência 

 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Post-Fire Management and Restoration of Southern 

European Forests. Berlin: Springer, 2012. 329 p. ISBN 978-94-007-2207-1. 

 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA 

Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

 

JORNADAS “ÁREAS ARDIDAS NO ALGARVE. RECUPERAÇÃO SUSTENTÁVEL”. INUAF Studia, 

ano 5, suplemento n.º 9. Loulé: Instituto Superior D. Afonso III, 2006.  

 

PORTUGAL. CONSELHO NACIONAL DE REFLORESTAÇÃO – Orientações Estratégicas para a 

Recuperação das Áreas Ardidas em 2003 e 2004. Lisboa: CNR, 2005. 107 p. Acessível em 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/CNR-OER-Docfinal.pdf.  

 

PORTUGAL. COMISSÃO REGIONAL DE REFLORESTAÇÃO DO ALGARVE. Orientações 

Regionais para a Recuperação das Áreas Ardidas em 2003 e 2004. Portimão: CRRA, 

2006.  

 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/CNR-OER-Docfinal.pdf
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3.4. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO ENQUADRADORA 
 

Existe um vasto conjunto de normas legais e regulamentares aplicáveis às múltiplas ações de 

recuperação de áreas ardidas, sendo muitas delas comuns às ações de gestão florestal em 

povoamentos não ardidos. 

Na nota técnica “Legislação de Recuperação de Áreas Ardidas. Evolução histórica” (AFN, 2010) 

é feita uma síntese do conjunto de legislação aplicável ao restauro de áreas incendiadas e 

planeamento no longo prazo, indicando-se neste capítulo unicamente os principais diplomas 

com aplicação na área afetada pelo incêndio de Catraia (quadro 1.). 

Como medida específica de referência para as ações de recuperação socioeconómica e biofísica 

para o incêndio devem ser salientadas: 

 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2012, de 1 de Agosto, a qual aprova 

os mecanismos destinados a minimizar as consequências dos incêndios que 

atingiram os municípios de São Brás de Alportel e de Tavira entre os dias 18 e 

21 de Julho de 2012 (http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/14800/0396503966.pdf); 

 A Portaria n.º 254/2012, de 22 de agosto, estabelecendo medidas especiais de 

gestão da atividade venatória e de gestão das zonas de caça na área afeta e 

áreas limítrofes (http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16200/0460904610.pdf). 

 

 

 

Quadro 1. 

 

Decreto-Lei n.º 139/88, de 22 de Abril Regime da rearborização das áreas percorridas por incêndios 
florestais. Primeiro diploma estabelecendo regime específico para a 
recuperação de áreas ardidas. Obriga à rearborização de áreas florestais 
ardidas no prazo de 2 anos e à comunicação (no caso de utilização da 

mesma espécie) ou pedido de autorização (no caso de alteração da 
composição do povoamento) à Direcção-Geral das Florestas para essas 
ações de rearborização. 

Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro Estabelece restrições à alteração do uso do solo nos povoamentos 
florestais percorridos por incêndios. Designadamente, ficam 
proibidos o loteamento urbano, as obras de urbanização, o lançamento 
de águas poluentes e o estabelecimento de novas atividades agrícolas, 
industriais e turísticas com impacte ambiental negativo. 

Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto Altera o Decreto-Lei n.º 327/90. Proíbe a substituição de espécies 
florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas e atribui à 
Direcção-Geral dos Recursos Florestais a competência da elaboração do 
cadastro dos terrenos percorridos por incêndios. 

Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro Altera o Decreto-Lei n.º 327/90, introduzindo um condicionamento 
temporal à revisão, alteração e à elaboração de novos planos municipais 
de ordenamento do território. 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio Proteção ao sobreiro e à azinheira. Regula as conversões de uso, o 
corte e o arranque de árvores, a poda e outras intervenções nos 
montados de sobro e azinho e em arvoredo isolado. Estabelece 
restrições à alteração do uso do solo em áreas ocupadas por 
povoamentos de sobreiro e azinheira percorridas por incêndios 
florestais. 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001. Contempla a possibilidade de tirada 
de cortiça com menos de 9 anos de criação no caso de sobreiros 
afetados por incêndios mas já recuperados. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 
5/2006, de 18 de Janeiro 

Adota as Orientações Estratégicas para a Recuperação das Áreas 
Ardidas em 2003 e 2004, aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Reflorestação, e entre outras medidas, determina a concretização da 
Orientações Regionais de Reflorestação da CRR do Algarve, em especial 
no que respeita à concretização da rede regional de defesa da floresta e 
à criação de ZIF. 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 
de Janeiro 

Estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema de 
Defesa da Floresta contra Incêndios. No seu artigo 36.º, referente à 
recuperação de áreas ardidas, determina que a recuperação de áreas 
ardidas é objeto de diploma próprio e estabelece normas relativas à 
remoção de materiais queimados numa faixa mínima de 25 m 
para cada lado das faixas de circulação rodoviária. 

Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de 
Outubro 

Aprova o Plano regional de Ordenamento Florestal do Algarve. 
Inclui diversas medidas e normas relativas à recuperação de áreas 
ardidas e à organização dos espaços florestais. 

Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de Agosto Define medidas fitossanitárias de controlo do nemátodo da madeira 
do pinheiro, estabelecendo regras para abate, transporte, 
armazenamento e processamento de material lenhoso. 

 

 

Documentos de referência 

 

PORTUGAL. AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL – Legislação de recuperação de áreas 

ardidas. Evolução histórica. Lisboa: AFN, 2010. 24 p. 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DO INCÊNDIO E LIÇÕES APRENDIDAS 
 

A área exata afetada pelo GIF de Catraia está ainda em apuramento, existindo neste momento 

apenas delimitação provisória elaborada pelo ICNF. Segundo os elementos (provisórios) daqui 

retirados, o incêndio desenvolveu-se por 24 843 hectares (ver mapa 3). 

 

 

Mapa 3. Área afetada pelo GIF de Catraia, sobre a CM 1:250000 IGeoE (folha 8).
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A evolução do incêndio pode caracterizar-se por 3 momentos principais (ver mapa 4). A 

primeira fase centra-se no vale da ribeira do Leitejo a sul da povoação do Cachopo e estendeu-

se até á cumeada da ribeira de Odeleite. 

Esta primeira fase decorre nas primeiras 28 h e dá origem a um incêndio de forma de coroa 

sem uma cabeça muito pronunciada (ver mapa 4). Esta forma resulta da tipologia de ventos 

que se fez sentir na zona em que ao longo do dia as direções foram sempre variando e 

mudando sequencialmente até completarem os 360º. 

 

 
 

Mapa 4. Evolução do GIF de Catraia. 

 
 

Mapa 4. Evolução do GIF de Catraia. 

 

Este efeito dos ventos ficou a dever-se penetração de uma brisa proveniente do norte de África 

que anulava o efeito da tendência de vento de noroeste que afetava todo o território 

continental.  

A segunda fase é um fase explosiva e que deriva de ter formado um dedo de propagação ao 

longo da ribeira de Odeleite com direção ascendente tendo atingido com grade violência a 

povoação de Castelões. Estima-se que esta linha possa ter atingido cerca de 1,5 a 2 km de 

extensão. 

A partir desta altura a direção predominante do vento passou a ser de Noroeste, pelo que 

ficou-se com um alinhamento perfeito com a encosta sul da ribeira de Odeleite e a direção do 

vento. 

 

 
    

  

 

 
 

 
Altura 
da 
camada 
 limite 
nos 
1500m 
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Estando a altura da camada limite situação a cerca de 1500 m desenvolveu-se na encosta sul 

da ribeira de Odeleite uma frente de grande proporções tendo-se elevado a coluna ascendente 

até cota da camada limite. A conjunção desta coluna de convecção com os ventos 

predominantes provocou uma inclinação da coluna de convecção na direção Sul dando origem 

a projeções da ordem dos 1,5 km o que rapidamente deu origem a uma área afetada de 

sensivelmente o dobro da área anterior. 

Este segundo momento decorre durante 3 a 4 horas. 

A partir deste momento passa a existir um abaixamento da altura da camada limite pelo que 

as correntes de direção de propagação principal do incêndio passam a ser o fundo dos vales 

estabelecendo-se duas linhas de propagação principais uma com direção a São Brás de 

Alportel e outra em direção a Tavira. 

Este período caracteriza-se essencialmente por progressões das diferentes cabeças ao longo 

dos vales agora com direções mais próximas da direção Norte-Sul e expansões de menor 

intensidade nos flancos até às linhas de cumeada. 

 

 
 

Mapa 5. Levantamento do GIF de Catraia pelo ICNF em 21-07-2012 16:30. 

 
No mapa 5 estão marcados os pontos críticos levantados na 6.ª-feira 21-07 pelas 16:30, 

constatando-se a sua proximidade ao perímetro final do incêndio. Este facto revela que, tendo 

sido percorrido ainda uma grande área na 6.ª-feira à noite e sábado de manhã, se reduziu 
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substancialmente a velocidade de propagação, o que permitiu estabelecer uma mais coerente 

estratégia de combate. O controlo do perímetro do incêndio só foi possível 2 dias após o 

período de expansão violento. 

 

Documentos de referência 

 

PORTUGAL. AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – Relatório de ocorrência 

2012080021067. Carnaxide: ANPC, 2012. 143 p. Acedido em 14 de Agosto de 2012 a partir 

de: http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-administracao-

interna/documentos-oficiais/20120814-relatorio-incendios-algarve.aspx  

 

 

4.2. FITA DO TEMPO SIMPLIFICADA [ICNF] 
 

Fita do tempo do combate ao incêndio, com indicação da participação do 

ICNF/sistema de prevenção estrutural 

 

 

 

Quadro 2. Fita do tempo 

 

Início 18  julho 2012; 14:10  

Alerta: 112  

Ataque Inicial  Despachado um helibombardeiro 

médio com 8 operacionais dos GIPS. 

 Despachados 7 veículos de combate 

com 29 bombeiros. 

 Após 32 min – despachado 

helibombardeiro pesado 

Kamov/Loulé. 

2 Equipa de sapadores 

florestais  

SF02-150 (APF Serra do 

Caldeirão) 

SF08-150 (CM Tavira) 

 

Ataque Ampliado 

TARDE 

18 JULHO (15:02 

 Acionados dois grupos de reforço 

dos distritos de Évora e Beja. 

 Acionados três grupos de reforço 

(Lisboa – 2, Setúbal – 1) 

2 Equipa de sapadores 

florestais  

SF02-150 (APF Serra do 

Caldeirão) 

SF08-150 (CM Tavira) 

Acionado o Chefe da 

Equipa Multidisciplinar de 

Defesa da Floresta da 

DRF Algarve 

Acionado um técnico da 

Equipa Multidisciplinar de 

Defesa da Floresta da 

DRF Algarve/ICNF para 

apoio na organização de 

mapas do posto de 

comando 

 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-administracao-interna/documentos-oficiais/20120814-relatorio-incendios-algarve.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-administracao-interna/documentos-oficiais/20120814-relatorio-incendios-algarve.aspx
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MANHÃ 

19 JULHO 

 Perante evolução desfavorável: 

acionados mais 3 grupos de reforço 

e uma equipa de posto de comando 

nacional e 5 pelotões militares 

 Acionadas 2 equipas de comando de 

nível distrital  

 Solicitados 2 aviões Canadair a 

Espanha para apoio aos 6 meios 

aéreos presentes no TO e um 

helicóptero da FAP para 

coordenação aérea. 

Acionada uma equipa de 

analistas de incêndio do 

Alentejo 

TARDE 

19 JULHO 

 Acionada companhia reforço da 

região norte (3 grupos reforço)  

 Dois grupos de reforço do distrito de 

leiria. 

 Acionado 4 módulos do centro tático 

de comando para reforço da 

capacidade de comando e controle. 

 Briefing com o Secretário de Estado 

da Administração Interna no PCO do 

incêndio. 

Acionado o Diretor de 

Unidade da Defesa da 

Floresta ICNF 

NOITE 

19 JULHO 

Briefing ao Ministro da 

Administração Interna no CNOS. 

 

MADRUGADA 

20 JULHO 

Briefing ao Ministro da 

Administração Interna no PCO 

 

MANHÃ 

20 JULHO   

Solicitados 2 aviões Canadair a 

Espanha para apoio aos 8 meios 

aéreos presentes. Contratado 

Canadair em reforço ao dispositivo 

nacional 

 

TARDE 

20 JULHO  

 

Acionados 12 máquinas de rasto (6 

militares e 6 privadas) e mais 5 

pelotões militares em reforço ao 

dispositivo já presente 

1 máquina da AFN da 

DRF de LVT 

1 máquina da APF da 

Serra do Caldeirão 

Presença do DRF do 

Algarve no TO 

MANHÃ 

21 JULHO 

 

Definição de uma estratégia de 

concentração dos meios no flanco 

direito (meios aéreos e 

empenhamento máquinas rasto). 

 

FINAL 

TARDE     

 INCÊNDIO DOMINADO  
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5.1. CARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Com base no levantamento do perímetro efetuado no terreno, a superfície total ardida ascende 

a 24 843 hectares. 

A sua distribuição pelos dois concelhos afetados, Tavira e São Brás de Alportel, encontra-se 

ilustrada no quadro seguinte.  

 

Quadro 3. Distribuição das superfícies ardidas por unidade administrativas. 

 

Concelho Freguesia Área ardida Área total 

% 

ardida 

do total 

TAVIRA 

CACHOPO 8.303 20.353 41 

SANTA CATARINA DA FONTE DO BISPO 6.545 11.759 56 

SANTO ESTEVÃO 669 2.861 23 

TAVIRA (SANTA MARIA) 2.388 12.644 19 

TAVIRA (SANTIAGO) 1 2.155 0 

TAVIRA Total 17.907 49.772 36 

SÃO BRÁS DE 
ALPORTEL 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 6.936 15.337 45 

Totais (2 municípios)   24.843 65.109 38 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
 

5.2.1. USO DO SOLO E OCUPAÇÃO FLORESTAL  

 

Os espaços afetados pelo incêndio são maioritariamente de natureza florestal (cerca de 90%), 

sendo que quase dois terços da área afetada são constituídos por matos em regeneração 

espontânea. A sua repartição por classes de uso do solo e de ocupação florestal é indicada nos 

quadros seguintes. 

Nos quadros 4 e 5 está visível a distribuição da área afetada por classe de ocupação do solo 

com base no PROF do Algarve. No mapa 6 observa-se a distribuição da área arborizada 

segundo a mesma cartografia. 

 

Quadro 4. Distribuição dos usos do solo na área ardida, com base no PROF do Algarve. 

 

Uso do solo Total Taxa 

Matos 15.145 61% 

Floresta 5.790 23% 

Agricultura 3.406 14% 

Outros usos  502 2% 

Total  24 843 100% 

Valores em hectares. 
 

 

Quadro 5. Caracterização dos povoamentos florestais, com base no PROF do Algarve. 

 

Povoamentos florestais Total Taxa 

Sobreiro 2.812 49% 

Pinheiro-manso 1.291 22% 

Outras folhosas 730 13% 

Azinheira 38 1% 

Pinheiro-bravo 587 10% 

Eucalipto 17 0% 

Espécie não identificada 315 5% 

Valores em hectares. Os montantes de “outras folhosas” respeitam sobretudo 
a medronheiro, enquanto as “espécies não identificadas” correspondem 
principalmente a povoamentos muito jovens de pinheiro-manso e de sobreiro. 
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Mapa 6. Usos do solo, com base no PROF do Algarve 
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Mapa 7. Ocupação florestal, com base na COS 2007 – nível 3. Fonte: Direção-Geral do Território. 



5. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DA ÁREA ARDIDA 

 

    
 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE CATRAIA 2012  

21 

 

5.2.2. OROGRAFIA E BACIAS HIDROGRÁFICAS  

 

O incêndio desenvolveu-se na parte sudeste do maciço da serra do Caldeirão, percorrendo a 

linha de festo que termina em Alcaria do Cume (526m). Diversas áreas superam os 500m de 

altitude e é significativa a percentagem de área submontanas, acima dos 400m de altitude. 

No que respeita às bacias hidrográficas, afetou as partes superiores e médias da bacia hidrográfica 

do rio Gilão (ou rio Séqua), o qual desagua na ria Formosa, em Tavira, e das sub-bacias da ribeira 

da Foupana e da ribeira de Odeleite, afluentes do rio Guadiana. Uma pequena parcela da bacia da 

ribeira de Almargem (sub-bacia da ribeira de Vale da Murta) foi também atingida. 

No anexo II a este relatório pode consultar-se informação cartográfica mais aprofundada sobre 

o relevo e hidrografia da área atingida pelo incêndio. 

 
Mapa 8. Inserção da área ardida nas principais bacias hidrográficas. Fonte: Atlas do Ambiente (APA). 

 

5.2.3. RISCO DE EROSÃO DO SOLO E SUSCETIBILIDADE À DESERTIFICAÇÃO 

 

A área afetada pelo GIF de Catraia enquadra-se numa zona de clima mediterrânico, em que a 

pluviosidade assume acentuada irregularidade anual e inter-anual, sendo porém mais 

significativa do que na região envolvente (precipitações médias anuais até 1000mm, numa 

região em que a plataforma litoral beneficia de precipitações entre os 400 e os 600mm). 

Por outro lado, o incêndio desenvolveu-se numa região caracterizada por um passado recente 

de sobreexploração agrícola e pastoril, que conduziu a uma acentuada degradação dos solos1. 

                                                 
1 GUERREIRO, Manuel Gomes – Valorização da Serra Algarvia. A erosão, a cobertura vegetal e a água. Lisboa: 
Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, 1951. Comunicação apresentada ao II Congresso Algarvio, 25 p. 
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Os seguintes fatores propiciam uma grande taxa de potencial erosão dos solos, mais grave nas 

áreas em que a gestão florestal prossegue o objetivo de favorecimento da pedogénese: 

 Declives acentuados em parte significativa do território; 

 Elevada erosividade das precipitações (na região a chuvas podem assumir elevada 

torrencialidade, com precipitações máximas diárias entre 240 e 270mm para um 

período de retorno de 100 anos, segundo a proposta de Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas das Ribeiras do Algarve); 

 Ocorrência recente de sucessivos anos de seca, dificultando o revestimento vegetal das 

estações xerofíticas na região. 

Para além da erosão laminar, que será muito ampliada nos próximos meses, nalguns pontos 

há condições propícias para erosão por ravinamento, sendo a zona também caraterizada por 

uma relativa instabilidade de vertentes (segundo o PNPOT).  

Igualmente a ocorrência de enxurradas apresenta elevada probabilidade, com a agravante de 

na sua parte vestibular os principais cursos de água atravessarem áreas densamente povoadas 

e infraestruturadas. 

No âmbito da aplicação da Convenção de Combate à Desertificação, o respetivo Programa de 

Ação Nacional classifica a maior parte da área afetada pelo incêndio nas subclasses “regiões 

sub-húmidas secas suscetíveis à desertificação, com solos de muito elevada suscetibilidade” e 

“regiões sub-húmidas secas suscetíveis à desertificação, com solos de muito elevada 

suscetibilidade”, reconhecendo a forte probabilidade de aí se desenvolverem ou intensificarem 

os processos de degradação dos solos. 

 
 

Mapa 9. Inserção da área ardida na classificação nacional de suscetibilidade à desertificação (PANCD). 
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5.3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS CLASSIFICADAS 
 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SIC E ZPE DO CALDEIRÃO  

 

Este SIC é dominado pela presença da serra do Caldeirão, relevo xisto-grauváquico 

arredondado, em grande parte coberto por montados de sobro. Nos vales mais encaixados 

onde a humidade é maior pontuam os sobreirais e os medronhais. 

As zonas anteriormente cultivadas com cereais estão hoje votadas ao abandono e cobertas de 

estevas. A agricultura que subsiste pratica-se em pequenas várzeas, no fundo dos vales.  

As linhas de água permitiram o desenvolvimento de galerias ripícolas e suportam populações 

importantes de algumas espécies de peixes com estatuto legal de proteção e de lontra. 

O SIC da serra do Caldeirão é um dos locais históricos de ocorrência do lince-ibérico, estando 

identificado como uma das áreas prioritárias de intervenção no âmbito do Plano de Acção para 

a Conservação do Lince-Ibérico (Lynx pardinus) em Portugal (Despacho n.º 12697/2008, de 6 

de Maio). 

A área abrangida pelo SIC da serra do Caldeirão está igualmente classificada como Zona de 

Proteção Especial (ZPE), suportando uma comunidade aves diversificada que inclui diversas 

espécies inseridas no anexo A-I do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril (conforme revisto 

pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro), nomeadamente a águia-de-bonelli, a Águia-

cobreira e o Bufo-real, para além de diversas outras espécies migradoras. A área do SIC e da 

ZPE são coincidentes. 

A ZPE da serra do Caldeirão estava incluída na área abrangida pelo projeto Conservação das 

populações arborícolas de águia-de-bonelli em Portugal (LIFE06 NAT/P/000194 - 2007/2010), 

existindo 12 ninhos em toda a área do SIC. Contudo este SIC tem uma importância relativa no 

conjunto de 60 ninhos que existem no território da população desta espécie entre o Algarve e 

o Baixo-Alentejo 

 

5.3.2. CARACTERIZAÇÃO DE HABITATS E ESPÉCIES PROTEGIDAS  

 

HABITATS 

Os Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005 que se 

registam na Serra do Caldeirão, de acordo com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para o 

Sitio Caldeirão, são (o asterisco assinala habitats prioritários): 

3170*- Charcos temporários mediterrânicos 

3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

6220*- Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

8310 - Grutas não exploradas pelo turismo 

92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

9330 - Florestas de Quercus suber 

FAUNA 

A importância desta Área Classificada para a fauna destaca-se nas comunidades associadas às 

linhas de água, nomeadamente pela ocorrência de algumas espécies de peixes com estatuto 
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de conservação desfavorável, e pelo facto de se tratar de uma zona de ocorrência histórica de 

Lince-ibérico. 

Tendo em consideração as disponibilidades de habitat existentes estima-se que a comunidade 

de mamíferos possa incluir um total de 35 espécies.  

Apenas o gato-bravo e as seis espécies de morcegos possuem estatuto de ameaça, estando 5 

classificadas como Vulneráveis e 2 como Criticamente em Perigo (dois quirópteros) em 

Portugal de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005), 7 

espécies estão inseridas nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril 

(conforme revisto pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro) e outras 5 apenas no anexo 

B-IV do mesmo Decreto-Lei.  

Confirmou-se ainda a presença de mais de 77 espécies de aves, incluindo 2 espécies 

classificadas como Vulneráveis (Noitibó-de-nuca-vermelha e Chasco-ruivo) e uma classificada 

como em Perigo (Águia-de-bonelli). Seis destas espécies estão inseridas no anexo A-I do 

Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril (conforme revisto pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de 

Fevereiro).  

No que respeita aos répteis, estima-se que ocorram 17 espécies diferentes. Uma delas 

(Víbora-cornuda) está classificada como Vulnerável em Portugal. Duas delas estão inseridas 

nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril (conforme revisto pelo 

Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro) e 3 outras estão inseridas no anexo B-IV do mesmo 

Decreto-Lei. 

Para os anfíbios a lista elaborada inclui 11 espécies distintas. No conjunto destas espécies 1 

está inserida nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril (conforme 

revisto pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro) e 4 outras estão inseridas no anexo B-IV 

do mesmo Decreto-Lei.   

No anexo III pode ser consultada a lista da fauna ocorrente na zona. 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 refere ainda a presença de quatro espécies de peixes: 

Anaecypris hispanica, Chondrostoma lusitanicus, Rutilus lemmingii e Rutilus alburnoides todas 

incluídas no anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril (conforme revisto pelo 

Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro), estando a última ainda inserida no anexo B-IV do 

mesmo Decreto-Lei. 
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5.4. CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

5.4.1. REGIME DE PROPRIEDADE E PERFIL DO PROPRIETÁRIO 

  

Com base nos elementos disponíveis no ICNF, a área afetada pelo GIF de Catraia 

caracteriza-se pela total (ou quase total) ausência de propriedades agroflorestais públicas, que 

estejam na posse ou gestão do Estado, autarquias locais ou outras entidades na esfera de 

influência de organismos públicos. 

Trata-se, por isso, de um território quase exclusivamente privado, marcado igualmente 

pela ausência de terrenos comunitários ou de empresas industriais. 

Não estando na posse de dados concretos sobre o perfil das populações e proprietários 

afetados, não é contudo difícil de tentar estabelecer um perfil genérico do que efetivamente 

fica em causa. 

Habitação dispersa, populações envelhecidas com índices de envelhecimento por local de 

residência que chegam a atingir na freguesia de Cachopo valores de 1036, sistemas de 

produção de subsistência, níveis de literacia baixos, perda total das fontes de rendimento 

complementares às parcas reformas que recebem e destruição das fontes imediatas de 

produção de alimentos, que asseguram o dia-a-dia desses agregados familiares. 

Os dados do RGA 2009 apontam para produtores agrícolas nas freguesias afetadas com as 

seguintes classes etárias:  

 

Quadro 6. Classes de idade dos produtores agrícolas (INE, 2011). 

 

Classe Etária 

Freguesias afetadas <25 % 25 a 50 % 50 a  75 % ≥75 % Total 

São Brás de Alportel 0 0,0 32 7,6 222 52,7 167 39,7 421 

Cachopo 0 0,0 13 5,0 161 61,9 86 33,1 260 

Santa Catarina da Fonte do 

Bispo 0 0,0 32 8,2 236 60,8 120 30,9 388 

Santo Estêvão 0 0,0 19 14,4 81 61,4 32 24,2 132 

Tavira (Santa Maria) 1 0,4 20 7,9 158 62,2 75 29,5 254 

TOTAL 1 0,1 116 8,0 858 59,0 480 33,0 1455 

 

Por exemplo, São Brás de Alportel possui cerca de 40% dos produtores com mais de 75 anos 

de idade e 92,4 % dos produtores com mais de 50 anos, valores com essa grandeza se 

encontram também nas restantes freguesias afetadas. 

A força anímica para o recomeço e recuperação do potencial de produção existente, será 

seguramente muito reduzida se não mesmo nula. 

Com base em informação veiculada por outras entidades, terão sido afetadas cerca de 100 

pessoas e de pouco mais que 60 agregados familiares. 

Face a este quadro, e para alem de outras questões é importante assegurar a continuidade da  

presença humana no interior da Serra e dos espaços florestais. Contudo, a preparação de um 

conjunto de apoios por parte do Estado para que as pessoas se possam candidatar, executar 

obra e serem financiadas para o efeito, pode não ser um bom caminho, neste caso e face ao 

enquadramento social da questão. 
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Como hipótese de abordagem do problema, poder-se-ia com as forças locais (autarquias, 

serviços regionais do MAMAOT, ZIF, OPF,  ONG de desenvolvimento local, serviços de 

segurança social, etc.) criar uma dinâmica que permitisse a recuperação imediata das 

condições que garantam a continuidade da habitabilidade dos espaços (recuperação de casas, 

recuperação de hortas, sistemas de rega, etc.) e entrega dos apoios em sistema de chave na 

mão, bem como nos processos de intervenção para a salvaguarda imediata dos espaços 

florestais e nas intervenções de médio prazo contratualizar o Estado com entidades que 

possam em substituição dos proprietários, desenvolver as medidas necessárias que venham a 

ser definidas. 

Ou se cria uma dinâmica de recuperação e devolução às populações afetadas em sistema de 

“chave na mão”, e assim se assegura a continuidade dessas populações no local, reduzindo o 

dano e dando alguma perspetiva de futuro, com algum sentido económico, ou se corre o risco 

de mobilizar esforços, criar mecanismos, mobilizar agentes e alcançar resultados 

inconsequentes, na prática pela falta de dinâmica das pessoas alvo que, por força das suas 

características sociais, não conseguiram agarrar a oportunidade que lhe será facultada. 

De notar que pelo quadro social presente, pelo estado de igualdade de situações que o 

incendio acarretou, pode eventualmente ser a oportunidade para que as ZIF existentes e/ou 

novas que se venham a constituir, consigam promover um efetivo trabalho de agregamento da 

gestão do espaço florestal.  

Por último referir também que sendo os mecanismos de apoio existentes dependentes de 

montantes de autofinanciamento, e de essa capacidade ter sido grandemente afetada pela 

perda de receita que acontece com a perda da capacidade produtiva, haverá muito 

provavelmente problemas para a implementação de projetos de recuperação do potencial 

produtivo e que apoios complementares que sejam equacionados podem vir a configurar 

“auxílio de Estado”. Se esses mecanismos não forem bem desenhados e previamente 

autorizados, tal poderá conduzir a um ainda maior despovoamento das áreas afetadas. 

 

 

5.4.2. CADASTRO PREDIAL 

 

Decorrem neste momento os trabalhos de levantamento do cadastro predial nos concelhos de 

Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, coordenados pela Direção-Geral do Território, com base 

em protocolo estabelecido entre o ex-Instituto Geográfico Português e a ex-Autoridade 

Florestal Nacional (2009). 

Este projeto desenvolve-se no âmbito do SiNErGIC, tendo os municípios sido selecionados pela 

existência de ZIF na área da serra do Caldeirão e pela necessidade de ser gerada informação 

cadastral para a execução das infraestruturas de DFCI (incluindo as faixas da rede primária 

definidas pela Comissão Regional de Reflorestação do Algarve) e dos projetos de intervenção 

florestal. 

 

 

5.4.3. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO FLORESTAL 

 

5.4.3.1. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

 

De acordo com o PROF Algarve, a área afetada por este incêndio está integrada na sua maior 

parte na Sub-região homogénea “Serra do Caldeirão”. Existem ainda pequenas áreas nas 

sub-regiões homogéneas “Barrocal” e “Nordeste”. 

As áreas afetadas no Barrocal e no Nordeste são insignificantes em termos comparativos, não 

se justificando para efeitos deste relatório uma descrição das medidas do PROF para essas 

sub-regiões, uma vez que pela proximidade e pela semelhança nos padrões de ocupação do 
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solo afetados, podemos considerar validos os modelos silvícolas e objetivos estabelecidos para 

a SRH “Serra do Caldeirão”. 

O artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de Outubro, delineia os objetivos 

de intervenção florestal para o Caldeirão, alguns dos quais necessitarão de uma consideração 

reforçada na sequência de um grande incêndio florestal como o agora verificado. São 
objetivos específicos da sub-região homogénea Serra do Caldeirão: 

1— A implementação e incremento das funções de produção, de desenvolvimento da 

silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores e de conservação dos habitats, de espécies 

de fauna e da flora e de geomonumentos. 

2— A fim de prosseguir as funções referidas no número anterior, são estabelecidos os 
seguintes objetivos específicos: 

a) Recuperar os espaços florestais, sobretudo os queimados, de acordo com o potencial 
produtivo da sub-região; 

b) Controlar o declínio dos sobreirais e dos azinhais; 

c) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, o medronho, o 
pinhão e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais; 

d) Ordenar a atividade cinegética, enquadrando-a com a recuperação das aldeias 

serranas e com os objetivos de conservação e da atividade de recreio, nos espaços 

florestais, nomeadamente: 

i. Aumentar o conhecimento do potencial cinegético da região; 

ii. Aumentar o número de áreas com gestão efetiva, a rendibilidade da atividade 
cinegética e manter a integridade genética das espécies cinegéticas; 

iii. Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de zonas de caça; 

iv. Recuperar e manter a população cinegética, favorecer e expandir os seus 
habitats nas zonas com potencial; 

e) Desenvolver a atividade silvo pastoril, nomeadamente: 

i. Aumentar o nível de gestão dos recursos silvo pastoris e o conhecimento sobre a 
atividade silvo pastoril; 

ii. Integrar totalmente a atividade silvo pastoril na cadeia de produção de produtos 
certificados; 

f) Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a 

atividade apícola e integrar a atividade na cadeia de produção de produtos certificados; 

g) Adequar a gestão dos espaços florestais aos objetivos de conservação dos habitats, 
da fauna e da flora; 

h) Favorecer e expandir os habitats com elevado valor ecológico e de suporte à fauna 

e flora protegida, em especial os habitats de suporte ao lince-ibérico e à águia-de-
bonelli; 

i) Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de 

atividades de recreio, de forma equilibrada e em consonância com os objetivos de 
conservação da sub-região, nomeadamente: 

i) Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de atividades de 
recreio e com interesse paisagístico; 

ii) Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com infra-
estruturas de apoio; 

iii) Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a utilização da atividade 

de recreio e com interesse paisagístico; 

iv) Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas de conservação; 
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j) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

k) Controlar e mitigar os processos associados à desertificação. 

 

 

5.4.3.2. Zonas de intervenção florestal 

 

Sob o ponto de vista da gestão florestal dos espaços afetados merece destaque a existência de 

3 zonas de intervenção florestal (ZIF), todas sob gestão da Associação dos Produtores 

Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC). Como caracterização sintética das ZIF 

existentes pode observar-se o quadro 7. 

 

 

Quadro 7. Zonas de intervenção florestal afetadas [valores em atualização].  

 

ZIF 

Área 

total  
(ha) 

Área 

ardida 
(%) 

Concelho Freguesia 

Área dos 

aderentes 
(ha) 

Ano da 
constituição 

PGF 

Espaços 

florestais 
(%) 

Serra do 

Caldeirão- 
São Brás de 

Alportel 

2 361 12% 
São Brás 

de Alportel 
São Brás 

de Alportel 
1 195 2008 Aprovado 98 

Serra do 
Caldeirão-

Tavira 
2 103 58% Tavira Cachopo 1 055 2008 Aprovado 97 

Serra do 
Caldeirão-
Tavira II 

4 419 32% Tavira Cachopo N.D. 2011 Em elab. 90 

 

Na ZIF de SC-São Brás de Alportel foram afetados sobretudo povoamentos de sobreiro (161ha, 

puro e misto) e de pinhal-manso (28ha), enquanto no caso da ZIT SC-Tavira I arderam 714ha 

de sobreiral puro, 222ha de sobreiral misto, 29ha de pinhal-manso, 24ha de pinhal-bravo e 

4ha de eucalipto. 

 

5.4.3.3. Planos de gestão florestal 

 

Duas das três ZIF possuem planos de gestão florestal (PGF) aprovados, existindo ainda duas 

outras explorações florestais privadas com PGF elaborado. 

 

Quadro 8. Planos de gestão florestal afetados [valores em atualização].  

 

PGF 
Área 

ardida 
(ha) 

Área total 
(ha) 

Área 
ardida 
(%) 

Alcaria Alta (não aprovado) 540 540 100% 

ZIF Serra do Caldeirão-Tavira 1 232 2103 56% 

ZIF S. do Caldeirão-S. Brás de Alportel 291 1362 10% 

Pero de Amigos  148 148 45% 

 

O incêndio florestal determina, como consequência imediata, a necessidade de revisão dos PGF 

das ZIF e das explorações individuais, até como pressuposto para eventual candidatura ao 

PRODER. 
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Mapa 10. Zonas de intervenção florestal afetadas pelo incêndio. 
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5.4.3.4. Plano Distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios 

 

O Plano Distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios de Faro foi aprovado em Dezembro de 

2009 e o Plano Operacional Distrital de Defesa da Floresta tem sido aprovado anualmente. O 

PODDFF de 2012, que faz parte do 3.º eixo estratégico, foi aprovado em Maio e a informação 

constante no documento foi utilizada no combate ao incêndio. 

Incluído no 1.º eixo estratégico do Plano e na área percorrida pelo incêndio foi construída rede 

primária de faixas de gestão de combustível em alguns dos troços incluídos na rede regional de 

faixas de gestão de combustível, aprovada no Plano Distrital e no Plano Regional de 

Ordenamento do Território. 

Incluído no 2.º eixo estratégico do plano foi elaborado em 2010 um plano distrital de 

sensibilização, aprovado também em Comissão Distrital e que tem sido colocado no terreno 

através de sessões públicas de sensibilização, coordenadas pela ex-AFN com a organização das 

autoridades locais e a participação dos outros 2 pilares do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta, com incidência também na área afetada pelo incêndio. 

No 4.º eixo estratégico do PDDFCI estão definidas as regras a observar para a recuperação e 

reabilitação das áreas ardidas, com referência específica às espécies florestais afetadas pelo 

incêndio. 

 

5.4.3.5. Planos municipais de defesa da floresta contra incêndios 

 

O Município de S. Brás de Alportel tem a revisão do PMDFCI aprovada e POM de 2012 também 

aprovado. 

O Município de Tavira tem PMDFCI aprovado, mas não foi feita revisão. O POM de 2012 foi 

elaborado e aprovado. 

 

 

5.4.3.6. Regime cinegético especial 

 

A quase totalidade do território percorrido pelo incêndio encontra-se sujeita ao regime 

cinegético especial, compreendendo 29 zonas de caça associativas, 1 zona de caça municipal e 

3 zonas de caça turísticas, estando os terrenos cinegéticos não ordenados limitados a bolsas de 
pouca dimensão. 

No anexo IV pode ser consultada a lista de zonas de caça afetadas pelo incêndio. 
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Mapa 11. Distribuição das zonas de caça na área ardida. A verde zonas de caça associativas, a azul 
zonas de caça turísticas e a creme zonas de caça municipais. 
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6.1. AVALIAÇÃO RIGOROSA DA ÁREA ARDIDA 
 
A avaliação rigorosa da área ardida, não só no que respeita ao perímetro afetado, mas 

também à severidade atingida pelo incêndio nas diferentes parcelas, constitui informação de 

base essencial para a avaliação dos danos e para a formulação do programa de recuperação. 

 

Enquadramento 

A delimitação das áreas ardidas é uma competência do Serviço de Proteção da Natureza e do 

Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR). Esta competência encontra-se 

estabelecida em protocolo decorrente do Decreto-Lei n.º 22/2006, de 2 de Fevereiro, que 

“consagra, no âmbito da Guarda Nacional Republicana, o Serviço de Proteção da Natureza e do 

Ambiente (SEPNA) e cria o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), transferindo 

para aquela força de segurança o pessoal do Corpo da Guarda Florestal da Direção Geral dos 

Recursos Florestais e definindo os termos da coordenação desta força de segurança na 

estrutura nacional de proteção civil.” 

Devido às dimensões da área ardida, a GNR requereu a colaboração do ICNF, bem como dos 

Gabinetes Técnicos Florestais dos municípios de Tavira, São Brás de Alportel e Loulé. Foi 

definido que seria realizada uma reunião de coordenação, nas instalações do Comando 

Territorial de Faro da GNR, no dia 26 de Julho de 2012. Esta reunião contou com a presença do 

elemento de ligação da GNR ao Centro Distrital de Operações de Socorro de Faro, o 

responsável e um militar do SEPNA, os técnicos dos GTF acima referidos, o coordenador do 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé e um técnico do ICNF.  

Coube ao ICNF a definição da metodologia adotar para o levantamento da área ardida, 

apresentando-se nos parágrafos seguintes o esquema metodológico adotado. 

 

Metodologia 

Foram definidos como objetivos centrais do trabalho a correta delimitação do perímetro ardido, 

bem como a identificação das manchas interiores não ardidas. Uma vez que se tratava de uma 

grande extensão territorial foi criada uma grelha retangular que ocupasse a totalidade da área. 

A dimensão das quadrículas utilizadas foi tal que permitisse a impressão de cada uma delas 

numa folha de tamanho A3 numa escala que garantisse a correta visualização da cartografia 

de base utilizada (série militar M888 – 1:25000). Foram definidas 14 quadrículas (mapas 

anexos a este documento) que permitiram impressões à escala 1:18000. 

Para a cobertura da totalidade do território foram posteriormente constituídas 3 equipas mistas 

(formadas por militares do SEPNE e o técnico de cada GTF) às quais foram atribuídas as 

quadrículas que genericamente cobriam os territórios nos quais têm responsabilidades (a 

equipa que incluiu a técnico do GTF de Loulé operou em territórios do município de Tavira uma 

vez que o seu concelho não foi afetado por este incêndio). Assim sendo, a equipa de Tavira 

cobriu 6 quadrículas, a de São Brás de Alportel 5 e a de Loulé 3. 

A metodologia de campo passou pela delimitação, em cada uma das quadrículas, do perímetro 

ardido, bem como de todas as manchas não ardidas superiores a 1ha (para auxiliar a esta 

tarefa foi sobreposta a cada uma das impressões uma malha com quadrados de 1 ha). Os 

levantamentos foram realizados com recurso a GPS, bem como, na impossibilidade de aceder 

a determinados locais, a delimitação sobre a cartografia militar de apoio.  

No final cada uma das equipas enviou a informação para o ICNF de maneira a que fosse 

normalizada e desse origem à delimitação final. Toda a informação recebida encontrava-se no 

formato ESRI shapefile. 

A informação do concelho de Tavira foi recebida no dia 30 de Julho, e aquela correspondente 

às quadrículas atribuídas às equipas de São Brás de Alportel e Loulé no dia 6 de Agosto. A 
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cartografia final foi produzida no dia 8 de Agosto, tendo sido remetida à GNR para posterior 

inclusão no Sistema de Gestão de Incêndios Florestais (SGIF). A área final obtida foi de 

24.843,09 ha. 

A cartografia oficial poderá sofrer ajustamentos decorrentes de nova informação obtida nos 

próximos meses, nos termos usuais do SGIF e do tratamento de incêndios de muito grande 

dimensão. 

 

Documentos de referência 

MARTINS, João M. – Levantamento da área ardida do incêndio florestal de Catraia 

(Tavira). Memória descritiva. Faro: ICNF, 2012. 3 p. (relatório interno) 

 

 
6.2. AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE HABITATS E ESPÉCIES PROTEGIDAS 
 

Impacte do incêndio nos habitats e espécies de flora protegidas 

O Sitio Classificado Caldeirão ficou afetado em 17% da sua área, tendo o incêndio atingido 

muito gravemente os habitats deste Sitio Classificado. 

O habitat 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) foi afetado em 94% da sua 

expressão territorial no Sitio Caldeirão. 

O habitat 3170 (Charcos temporários mediterrânicos) + 3290 (Cursos de água mediterrânicos 

intermitentes da Paspalo-Agrostidion) + 92 A0 (Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba) 

+ 92 D0 (Galerias e matos ribeirinhos meridionais de Nerio-Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae) foi afetado em 97 % no Sitio Caldeirão. Ambos habitats representavam as zonas 

com maior valor ecológico do Sitio. 

Igualmente, as manchas da espécie da flora constante do anexo B-II do Dec.-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de Fevereiro, a Salix salviifolia ssp. australis foram totalmente destruídas pelo fogo. 

O seu grau de afetação é muito severo, tanto das espécies arbóreas como nas restantes. Em 

alguns casos haverá mesmo alguma irreversibilidade na reconstituição do habitat tal como era 

antes do incêndio. Apenas os exemplares de sobreiro (Quercus suber) que ocorriam no habitat 

6310, com mais de três anos de criação de cortiça, é que poderão ter maiores possibilidades 

de sobrevivência (ver subcapítulo 6.4). 

 

Impacte do incêndio nas espécies de fauna protegidas 

Foram destruídos pelo fogo 7 ninhos de águia-de-bonelli (Hieraaetus fasciatus) que se 

localizavam na área do incêndio. Isto representa um dano em 11 % do total de ninhos que 

existem no território da população desta espécie entre o Algarve e o Baixo-Alentejo. A sua 

destruição implicará deslocações dos casais para áreas de caça não afetadas pelo incêndio, 

presumivelmente para outras áreas da serra do Caldeirão. Pensamos que não se verificaram 

danos diretos nem nos exemplares adultos, nem nos juvenis que criaram este ano. 

O incêndio afetou, nos seus limites norte e sudoeste, a espécie Mauremys leprosa (cágado-

mediterrânico), embora o impacte deste incêndio nas populações desta espécie que ocorre no 

Algarve, não seja muito significativa. 

O incêndio afetou seriamente cerca de 25 % do habitat deste Sitio Classificado que possa 

potenciar/abrigar as populações do lince-ibérico (Lynx pardinus) e do gato-bravo (Felis 

silvestris). 

As espécies piscícolas de águas interiores Anaecypris hispanica (saramugo) e Rutilus lemmingii 

(boga-de-boca-arqueada) que ocorrem na Ribeira de Odeleite e afluentes na área do incêndio, 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&ved=0CGQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.icn.pt%2Fpsrn2000%2Fcaracterizacao_valores_naturais%2FFAUNA%2Fanfibios_repteis%2FMauremys%2520leprosa.pdf&ei=o4cOUJuwOeja4QTSr4CABw&usg=AFQjCNGkokMvkVAF-HnBdPDGqm26BXr7mA&sig2=sUL1YpGtzm-w35W3NZRvXQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&ved=0CGQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.icn.pt%2Fpsrn2000%2Fcaracterizacao_valores_naturais%2FFAUNA%2Fanfibios_repteis%2FMauremys%2520leprosa.pdf&ei=o4cOUJuwOeja4QTSr4CABw&usg=AFQjCNGkokMvkVAF-HnBdPDGqm26BXr7mA&sig2=sUL1YpGtzm-w35W3NZRvXQ
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ficarão notoriamente afetada pelos detritos que escorrerão, inevitavelmente, para o seu leito 

aquando das primeiras chuvas outonais. Por outro lado, as altas temperaturas que o incêndio 

gerou na sua passagem, matou diretamente a maior parte dos exemplares que sobreviviam 

nos pegos da ribeira. 

Os troços das ribeiras de Odeleite, do Leitejo, das Ruivas, da Ameixieira e de Fonteira que se 

encontram na área deste incêndio constituíam um excelente habitat para a lontra (Lutra lutra). 

O calor gerado, o desaparecimento de abrigo vegetal e de alimentos e a consequente poluição 

das águas constituem fatores negativos para esta espécie. Assim, podemos afirmar que o 

incêndio teve também um forte impacte negativo na população de lontras do Sítio Caldeirão, 

apesar da área afetada representar 28 % do território da lontra no Sítio. 

Ainda será de fazer uma referência à afetação negativa que o incêndio teve nas populações de 

aves, como a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), o bufo-real (Bubo bubo), o coelho-bravo 

(Oryctalagus cuniculus) e de anfíbios e de répteis. 

 

 

Mapa 12. Identificação da área do SIC e ZPE do Caldeirão afetada. 
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Medidas de conservação de habitats e espécies protegidas 

Do ponto de vista de conservação da natureza recomendam-se as seguintes atuações: 

1. Conservação da população de ciprinídeos, em especial a do Saramugo, nos troços das 

ribeiras de Odeleite, do Leitejo, das Ruivas, da Ameixieira e de Fronteira afetados pelo 
fogo através de: 

a. Impedimento da acidificação da água por criação de pequenos diques para 

retenção de sedimentos nas cabeceiras das linhas de água afluentes. Estes serão 
simples e em madeira; 

b. Monitorização da qualidade da água. Caso se verifique a sua acidificação, 

poderão ser tomadas medidas de correção da mesma ou mesmo retirada dos 
peixes sobreviventes para posterior repovoamento; 

2. Conservação da população de águia-de-bonelli através do fomento da plantação de 

pequenos bosquetes de Eucalyptus camaldulensis, nas linhas de água da região 
afectada, de forma a dar suporte a futuros ninhos, quer artificiais quer naturais; 

3. Conservação/recuperação do habitat 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) 

através da plantação de exemplares de Quercus coccifera, Quercus rotundifolia, 

Quercus suber e Juniperus phoenicea ssp. turbinata. Neste último caso, deverão ser 

desenvolvidas técnicas específicas para a sua produção, dada a dificuldade de criação 
em viveiro; 

4. Conservação/recuperação do habitat 3170 (Charcos temporários mediterrânicos) + 

3290 (Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion) + 92 A0 

(Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba) + 92 D0 (Galerias e matos ribeirinhos 

meridionais de Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) das linhas-de-água 
principais: 

a.  Rearborização com Salix alba, Salix salviifolia, Populus alba, Viburnum tinus e 

Myrtus communis; 

b. Limitação do acesso do gado às referidas linhas-de-água de forma a não 
inviabilizar a regeneração natural da vegetação ripícola; 

c. Conservação da fauna de répteis e anfíbios através da criação de muito 

pequenas charcas espalhadas pela zona, bastando apenas a uma cavadela com 
o balde de uma retroescavadora; 

5. Conservação da restante fauna, através das medidas previstas no ponto 6.3: 

6. Conservação da biodiversidade florística através do fomento de futuros povoamentos 

florestais com recurso a uma modelação espacial em bosquetes, quer de folhosas quer 

de resinosas, visando a diversificação da ocupação florestal, a real compartimentação 
da paisagem e a melhor adequação das espécies à fisiografia do terreno. 

 

Enquadramento e financiamento das medidas 

As ações têm enquadramento nos projetos a realizar no âmbito da recuperação florestal e 

estabilização de emergência pós-incêndio, nos termos seguidamente apresentados. 

Algumas das ações deverão ser integradas nos programas próprios desenvolvidos pelo ICNF 
(p. ex., produção de plantas autóctones nos Viveiros Florestais de Monte Gordo). 

Convém ainda ter presente que o PRODER prevê uma ITI (intervenção territorial integrada – 

Medida 2.4) abrangendo o sítio Caldeirão, cujos apoios específicos traduzem a prioridade de 

investimento a efetuar naquele território, relativamente à qual a medida de restabelecimento 

do potencial produtivo de sobreirais é muito positivamente complementar e potenciadora, 
incluindo: 
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a) Apoio designado «Manutenção de galerias ripícolas» — superfície de galerias ripícolas com 

uma largura mínima de 5 m a contar das margens da linha de água e um comprimento mínimo 
de 100 m, inseridas numa área florestal ou florestada não inferior a 0,50 ha; 

b) Apoio designado «Manutenção dos habitats de Quercus spp. e Castanea sativa» — 

superfície, com uma área igual ou superior a 0,50 ha, ocupada por povoamentos de Quercus 
spp. e Castanea sativa; 

c) Apoio designado «Manutenção de matagais» — superfície, com uma área igual ou superior a 

1 ha, de habitats «Charnecas húmidas europeias de Erica ciliaris e Erica tetralix» (habitat Rede 

Natura n.º 4020), «Charnecas secas europeias» (habitat Rede Natura n.º 4030), «Matagais 

arborescentes de Juniperus spp.» (habitat Rede Natura n.º 5210), «Matagais arborescentes de 

Laurus nobilis» (habitat Rede Natura n.º 5230), «Matos termomediterrânicos pré-desérticos» 

(habitat Rede Natura n.º 5330) e dos núcleos de vegetação compostos por Centaurea 
fraylensis; 

d) Apoio designado «Fomento das populações de águia-de-bonelli» — superfície, com uma 

área igual ou superior a 1 ha abrangida pela área de influência de um ninho de águia-de-

bonelli, identificado pelo ICNF, correspondendo essa área de influência a um círculo com um 
raio de 300 m, tendo por centro esse ninho; 

e) Apoio designado «Manutenção e desenvolvimento do habitat do lince-ibérico» — superfície 

florestal, com uma área igual ou superior a 50 ha sob gestão comum, incluindo a com 

ocupação herbácea e áreas de refúgio do lince-ibérico. 

Para informação suplementar pode ainda ser consultado 

http://www.proder.pt/ResourcesUser/Documentos_Diversos/24/ITI_Monchique_Caldeirao_Mar
co2011.pdf.  

 

Documentos de referência 

MORGADO, Rui, MOREIRA, Francisco – Efeitos do Fogo na Fauna. In MOREIRA, Francisco et al. 

- Ecologia do Fogo e Gestão de Áreas Ardidas. Lisboa: ISA Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-

8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

 
 

 
6.3. AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA CINEGÉTICA E DA APICULTURA 
 
6.3.1. FAUNA CINEGÉTICA 

 

Impacte do incêndio na fauna cinegética 

Da fauna cinegética sedentária existente na área em questão tem particular relevo a perdiz-

vermelha e o coelho-bravo, sendo ainda generalizada a ocorrência de javali. 

Sobre o impacto do incêndio na população da perdiz-vermelha, admitem-se, perdas 

significativas considerando a existência, nesta fase de perdigotos; no entanto parte da 

população adulta desta espécie poderá ter conseguido fugir ao fogo.  

Já no que respeita à população do coelho-bravo, é de considerar que a mesma tenha sido 

fortemente afetada, excecionando-se as colónias existentes nas imediações de bolsas não 

ardidas. 

 

Ações de conservação da fauna cinegética 

Com o objetivo de recuperar as populações afetadas, o exercício da caça deve ser proibido até 

ao termo da presente época venatória, em toda a área percorrida pelo incêndio, 

http://www.proder.pt/ResourcesUser/Documentos_Diversos/24/ITI_Monchique_Caldeirao_Marco2011.pdf
http://www.proder.pt/ResourcesUser/Documentos_Diversos/24/ITI_Monchique_Caldeirao_Marco2011.pdf
http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
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independentemente de serem ou não terrenos ordenados, e numa faixa envolvente de 250 

metros em redor (mapa 11). 

Em paralelo, devem ser prosseguidas as seguintes ações: 

1. Melhoramento de habitats, incluindo: 

a. Instalação de campos de alimentação, como abertura de clareiras, desmatações 

e instalação de pastagens; 

b. Instalação de espécies arbóreas ou arbustivas produtoras de fruto; 

c. Instalação e beneficiação de zonas de refúgio, tais como bosquetes e sebes, 

galerias ripícolas e ilhas artificiais; 

d. Instalação e beneficiação de infraestruturas de fixação e adaptação das 

populações cinegéticas, tais como:  

i. Aquisição e instalação de comedouros; 

ii. Aquisição e instalação de bebedouros; 

iii. Limpeza de pontos de água naturais e acessíveis à fauna; 

iv. Reabilitação de charcas e açudes; 

v. Construção ou aquisição e colocação de morouços e de tocas artificiais; 

2. Compatibilização da atividade cinegética com outras atividades: 

i) Proteções individuais de árvores; 

ii) Cercas para proteção da nidificação da perdiz; 

3. Fomento das populações cinegéticas: a aquisição de parques para a adaptação de 

exemplares cinegéticos introduzidos e equipamentos de deteção dos exemplares 

libertados; 

4. Gestão da atividade venatória: recuperação de sinalética destruída. 

 

Enquadramento das ações 

Em consequência desta proibição excecional de caçar, considera-se que se deve isentar por um 

ano as zonas de caça associativas e turísticas do pagamento de taxa (taxa anual de concessão 

no ano de 2013) correspondente à área interior ao perímetro do incendio e faixa envolvente de 

250 metros em redor. 

Estima-se que esta isenção possa significar uma diminuição de receita do Estado da ordem dos 

20.000 €.  

As medidas acima propostas respeitantes quer à proibição de caçar, quer à isenção de taxa, 

são implementadas através da já referida Portaria n.º 254/2012, com fundamento, 

respetivamente, no n.º 2 do artigo 91.º e no n.º 3 do artigo 159.º, ambos do Decreto-Lei n.º 

202/2004, de 18 de Agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro 

e, igualmente, no determinado pela RCM n.º 64/2012. 

 

Financiamento das ações 

Por forma a minorar os prejuízos causados pelos incêndios e a garantir a execução das ações 

de recuperação da fauna, não só a cinegética, os interessados podem recorrer às linhas de 

financiamento existente no âmbito PRODER Eixo 1 Ação 1.3.2, abaixo descrita. 
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Ação 1.3.2 - Gestão Multifuncional (apoios de 50% a 60%)  

Beneficiação de habitats e compatibilização da atividade cinegética com outras atividades e 

fomentos das populações cinegéticas. Ao nível da gestão cinegética, são elegíveis despesas 

relacionadas nomeadamente com o melhoramento de habitats, compatibilização da atividade 

cinegética com outras atividades e fomento de populações cinegéticas. Está em 

equacionamento o apoio neste âmbito à recuperação da sinalética destruída. 

Valor máximo estimado: € 0.3 milhões (c. 30 zonas de caça) 

Valor máximo por beneficiário e por subação: € 0,5 milhões 

Período: a apresentação de candidaturas pelas entidades interessadas pode ser imediata 

(encontra-se aberta na modalidade de período em contínuo desde 1 de Outubro de 2010). 

Informação adicional: http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=601&eid=1955  

 

Documentos de referência 

MORGADO, Rui, MOREIRA, Francisco – Efeitos do Fogo na Fauna. In MOREIRA, Francisco et al. 

- Ecologia do Fogo e Gestão de Áreas Ardidas. Lisboa: ISA Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-

8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

 

 

 

6.3.2. APICULTURA 

 

Impacte na apicultura 

A apicultura é uma das atividades que gera impactos positivos, tanto sociais quanto 

econômicos. A área ardida tem características de flora e clima que lhe conferem um grande 

potencial para a atividade apícola. 

Uma vez que à data de ocorrência deste incêndio a operação de extração do mel, na maioria 

dos apiários, não terá sido feita, os prejuízos são mais avultados. 

Face ao acima exposto, os apicultores além da perda de colmeias, abelhas, e do coberto 

florístico, perderam também a produção do ano. 

 

Ações de recuperação da apicultura 

Deve ser prosseguida a reposição de espécies florísticas com interesse apícola (produtoras de 

néctar ou pólen) e ou interesse cinegético (gramíneas) existentes anteriormente ao fogo ou 

reforço com outras espécies características daquele(s) ecossistema(s) quer para o estrato 

arbustivo quer para o estrato arbóreo. As diferentes ações de recuperação dos ecossistemas 

deverão promover a diversificação da flora apícola e a rápida entrada em produção das 

espécies com interesse apícola. 

 

Enquadramento das ações 

As ações de recuperação do potencial produtivo apícola deverão enquadrar-se no Programa 

Apícola Nacional – Despacho Normativo n.º 27/2010, de 24 de Novembro. 

 

Financiamento das ações 

Por forma a minorar os prejuízos causados pelos incêndios e a garantir a execução das ações 

de recuperação do potencial apícola, os interessados podem recorrer às linhas de 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=601&eid=1955
http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
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financiamento existente no âmbito PRODER Eixo 1 Ação 1.3.2 e 1.5.2, abaixo descritas, sendo 

que esta última é a que melhor se adequa à situação vertente – recuperação de explorações 

apícolas destruídas por incêndio. 

 

Ação 1.5.2 Restabelecimento do potencial produtivo (75%)  

O objetivo desta ação é apoiar a reconstituição ou reposição das condições de produção 

agrícolas, gravemente afetadas por catástrofes ou calamidades naturais de elevado impacte, 

reconhecidas por decisão governamental.  

Tendo em que conta que são apoiados investimentos de natureza material necessários à 

reposição do potencial produtivo pré-existente, afigura-se elegível a aquisição de efetivos de 

plantas melíferas e colmeias. 

Valor máximo estimado: 5000 colmeias e enxames (0.3 M€) e instalação de flora apícola.  

Valor máximo por beneficiário: 75% do valor máximo elegível.  

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídios não reembolsáveis 

Beneficiários: produtores agrícolas cujas explorações sofreram diminuição relevante no 

respetivo capital agrícola e fundiário, em consequência das catástrofes ou calamidades 

naturais em questão. 

1.1 – Operacionalização: mediante levantamento prévio e verificação pela DRAP do Algarve 

dos prejuízos ocorridos durante a época de incêndios e de publicação de despacho de 

governo de reconhecimento da situação e de definição das condições de elegibilidade 

das operações (designadamente tipos de investimentos apoiados, freguesias 

abrangidas, dotação orçamental e nível de apoio), a ação poderá ser aberta em período 

definido, durante o qual poderão ser apresentadas candidaturas. 

1.2 – Publicitação da obrigatoriedade de apresentação declaração de alteração de 

existências apícolas. 

1.3 - Apresentação de candidaturas pelas entidades interessadas 

Informação adicional: http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=438&exmenuid=377.  

 

Os potenciais interessados nesta ação poderão ainda optar pela ação 1.3.2, a qual contudo não 

tem uma abrangência tão lata ao nível das atividades apoiadas. 

 

Ação 1.3.2 - Gestão Multifuncional (apoios de 50% a 60%)  

Ao nível da atividade apícola são elegíveis despesas relacionadas nomeadamente com a 

instalação de espécies arbóreas e arbustivas melíferas, aquisição de colmeias e instalação de 

apiários. 

Valor máximo estimado: Em apuramento. 

Valor máximo por beneficiário e por subação: € 0,5 milhões 

Período: a apresentação de candidaturas pelas entidades interessadas pode ser imediata 

(encontra-se aberta na modalidade de período em contínuo desde 1 de Outubro de 2010). 

Informação adicional: http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=601&eid=1955 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=438&exmenuid=377
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=601&eid=1955
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6.4. REGENERAÇÃO DOS POVOAMENTOS 

 

Impacte do incêndio nos povoamentos 

No caso dos povoamentos florestais afetados pelo fogo, dificilmente se podem estimar os 

prejuízos diretos dele decorrentes no momento imediato à sua passagem, havendo que deixar 

decorrer um período de tempo necessário à verificação da sua capacidade natural de 

recuperação.  

No que respeita a um primeiro levantamento das perdas potencialmente geradas pelo incêndio 

em povoamentos florestais, logo após o incêndio, há que distinguir o caso de cada uma das 

principais espécies: 

 Sobreiro – os exemplares desta espécie foram afetados de forma muito diversa, 

havendo desde povoamentos fortemente queimados, até outros que se conservaram 

quase incólumes. É importante não atrasar a avaliação dos danos, pois há decisões que 

podem e devem ser tomadas no inverno imediatamente a seguir ao incêndio Quando o 

incêndio em apreço ocorreu, já a campanha de extração da cortiça se havia concluído, 

pelo que nesse aspeto particular não terá havido grandes perdas, mas, por outro lado, 

os sobreiros recém-descortiçados, quando atingidos por incêndio, têm muito poucas 

hipóteses de conseguir recuperar naturalmente, sem intervenção humana; 

 Pinheiro-manso – com a exceção de alguns povoamentos com maior continuidade 

interna de combustíveis, em que as perdas foram totais, a grande maioria dos 

povoamentos desta espécie foram afetados principalmente nas suas orlas e, portanto, 

de forma relativamente moderada; os cortes extraordinários que virão a ser 

necessários reduzirão a área de povoamento de modo dificilmente determinável no 

presente; 

 Medronheiro – esta espécie, salvo situações muito pontuais, não forma povoamentos 

extremes, estando muito bem adaptada ao fogo e recuperará sem necessidade de 

qualquer regeneração artificial, perdendo-se contudo diversos anos de produção de 

fruto (seguramente 4 a 5 anos). 

 Pinheiro-bravo – os povoamentos desta espécie deverão considerar-se perdidos na sua 

totalidade, uma vez que mesmo quando apenas parcialmente afetados pelo incêndio, 

ficarão sujeitos a ataques de insetos subcorticais que colocarão em causa a viabilidade 

desses povoamentos; no presente, não há mercado para a madeira de pinheiro-bravo 

no Algarve e a eventual possibilidade de exportação para Espanha está vedada no 

âmbito das restrições imposta pelo combate ao nemátodo da madeira do pinheiro; 

 Eucaliptos – para além da fraca expressão dos povoamentos destas espécies na área 

ardida, não são expectáveis perdas significativas, devido à existência de mercado para 

a madeira, mesmo que levemente queimada, e também devido ao facto das árvores 

regenerarem por toiça com alguma facilidade. 

 

Avaliação específica do impacte nos povoamentos de resinosas 

No sentido de avaliar a componente das resinosas que foi afetada no GIF efetuou-se o 

levantamento exaustivo das manchas de resinosas no perímetro ardido. Inicialmente optou-se 

por fazer a prospeção através da cartografia de uso de solo, nomeadamente a utilizada no 

PROF Algarve, que tem como base a fotografia aérea de 1995, e a COS 2007. Para melhor 

aferição recorreu-se também à identificação direta pelo ortofotomapa de 2009, tendo sido 

posteriormente visitadas e caracterizadas as manchas identificadas.  

 

O resultado desta análise culminou na estimativa dos valores constantes na tabela seguinte e 

na distribuição geográfica, das manchas de pinheiro afetadas, visível no mapa 13. 
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Quadro 9. Caracterização dos povoamentos florestais de resinosas afetados. 

 

Espécie 

dominante 

Área 

Total 

(ha) 

Área média 

das parcelas 

(ha) 

Densidade 

média 

(arv/ha) 

Idade 

média 

(anos) 

DAP 

estimado 

(cm) 

Pinheiro de alepo 37 5 200 30 30 

Pinheiro bravo 856 5 550 25 20 

Pinheiro manso 1.897 9 400 15 10 

TOTAL 2.780 6,8 - - - 

 

 

A dimensão das parcelas (Quadro 10 e Gráfico 1) deverá ser apreciada em conjunto com a 

cartografia de distribuição das manchas 

 
 

Quadro 10. Relação entre a quantidade de árvores afetadas e a dimensão das parcelas 
 

Espécie resinosa 

dominante 

Dimensão da parcela 

Total A <0,5 0,5<A<1 1<A<5 5<A<10 10<A<50 50<A 

# % # % # % # % # % # % 

Pinheiro de alepo --- --- 2 29 2 29 2 29 1 13 --- --- 7 

Pinheiro bravo 38 19 38 19 92 46 14 6 18 9 2 1 202 

Pinheiro manso 25 13 24 12 77 39 28 14 36 18 9 4 199 

TOTAL 63 15 64 16 171 42 44 11 55 13 11 3 408 

 

 
 

 

Gráfico 1. Número de parcelas por dimensão e proporção 
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Mapa 13. Áreas de resinosas no perímetro afetado pelo GIF de Catraia. 

 

A intensidade do fogo variou significativamente, o que é usual nestes casos, dada a dimensão, 

topografia e a variabilidade de combustíveis afetados da área ardida. No que respeita apenas 

às resinosas isso também se verificou, pelas mesmas razões (mapa 14). Nesse sentido, foram 

caraterizadas as manchas afetadas, sendo que, nos casos das de maiores dimensões foi 

atribuída uma afetação genérica podendo no seu interior haver situações muito distintas, 

nomeadamente, de arvoredo muito afetado contíguo com outro com fortes probabilidades de 

sobrevivência.   
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Mapa 14. Nível de afetação do arvoredo 

 
 
De um modo geral, o pinhal bravo foi muito mais atingido, apresentando maiores danos e, 

consequentemente, menores probabilidades de recuperação. A origem desta ocupação é 

maioritariamente de “regeneração natural”, constituindo povoamentos não geridos e portanto 

com maiores cargas combustíveis.  

 

O pinhal manso, oriundo maioritariamente de projetos executados com apoios financeiros 

públicos, é mais jovem, com uma organização espacial ordenada, nalguns casos ainda sob 

compromissos de gestão, apresenta menores cargas de combustível (muitos tinham sido 

desramados e alguns desbastados), resultando níveis de danos menores. Nalguns casos 

preconiza-se apenas a retirada das árvores mortas e o corte de ramos secos, a realizar após a 

próxima primavera. 

 

Este levantamento possibilitará quer a elaboração de uma relação com os projetos afetados, a 

disponibilizar aos serviços da DRAP/IFAP, quer responder a solicitações dos 

proprietários/beneficiários, para a regularização da situação do projeto de investimento 

(desafetação de compromissos). 
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Orientações gerais de intervenção 

As decisões técnicas dos proprietários na gestão da regeneração dos povoamentos afetados 

pelo incêndio estão hoje em dia enquadradas pelo PROF do Algarve, pelos PGF aprovados e 

pelo conjunto, relativamente vasto, de diplomas legais e regulamentares aplicáveis à 

recuperação de áreas ardidas, rearborização e gestão florestal, uma pequena parte dela 

referida no capítulo 3.4.. 

A resposta da vegetação à passagem do fogo constitui, no entanto, um aspeto fundamental 

que muito condiciona a escolha dos objetivos de gestão para cada parcela e dos modelos de 

silvicultura aplicáveis. Tratando-se de uma região de regime de propriedade quase 

exclusivamente privado, assume especial importância a função de produção dos espaços 

florestais reconhecida na hierarquia funcional da sub-região homogénea de planeamento 

“Serra do Caldeirão”, pelo que são as seguintes as alternativas que se colocam ao proprietário 

na sequência do incêndio (ver quadro 11). 

 

Quadro 11. Critérios para a intervenção em povoamentos ardidos (regiões com função de produção). 

Estações de 

produtividade 

nula a fraca 

Resposta do  

arvoredo ao fogo 

 Estações de 

produtividade média 

Estações de produtividade 

boa a muito boa 

▼   ▼ ▼ 
 
 
 

Manter a 
regeneração 

espontânea da 
vegetação, com 
excepção das 

situações em que 
seja exigida 
intervenção: 
combate a 
invasoras 

lenhosas, controlo 
de erosão, 

instalação de 
formações com 

valor para a 
conservação, fauna 

cinegética ou 
apicultura, etc. 

Regeneração natural 

inexistente; neces-

sidade de substituição 

de espécies 

 
► 

▪ Regeneração artificial 
(investimento com 

prioridade 2) 

▪ Regeneração artificial 
(investimento com prioridade 1) 

    

Regeneração natural de 

espécies sem interesse 

silvícola (invasoras 

lenhosas, etc.) 

 
► 

▪ Condução/controlo da 
regeneração existente ou 
▪ Regeneração artificial 

(investimento com 
prioridade 3) 

 
▪ Regeneração artificial 

(investimento com prioridade 1) 

    

Regeneração natural 

suficiente, de espécies 

sem interesse económico 

mas com valor ecológico 

(pioneiras) 

 
► 

 
Adensamento da regeneração com plantação de espécie(s) de 

maior valor económico, adaptada(s) à estação e com adequada 
proveniência 

    

 

Regeneração natural 

suficiente, de qualidade 

aceitável e com 

interesse silvícola 

 
► 

Acompanhamento da dinâmica da regeneração, com eventual 
controlo da vegetação concorrente 

Não adensar 
Operações culturais para a 

consolidação dos 
povoamentos-objetivo 

Avaliação da regeneração nos 
anos seguintes 

Adensamento eventual, com 
plantas de boa proveniência 
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Mapa 15. Vegetação natural potencial na área afetada pelo GIF de Catraia, segundo as espécies dominantes das 
associações cabeça de série. Elaborado com base em Capelo et al. (2007). 

 

É importante salientar que a vegetação natural potencial da área ardida é caracterizada pelo 

domínio dos sobreirais, perdendo estes dominância e sendo substituídos pelos azinhais nas 

zonas de litologia calcária, no extremo sul, e nas partes mais secas da bacia da ribeira de 

Odeleite. Contudo, nas ações de recuperação ecológica de terrenos degradados, 

frequentemente há que recorrer a espécies pioneiras, características de fases intermédias da 

sucessão ecológica, nesta região sobretudo resinosas indígenas de Portugal continental ou da 

Bacia Mediterrânica. 

 

Restabelecimento do potencial produtivo 

Monitorização 

Uma parte substancial dos povoamentos ardidos manterão a produção como função 

dominante, pelo que importa acompanhar de forma próxima a resposta do arvoredo. Esta 

monitorização poderá apoiar-se nos planos de gestão florestal já elaborados, onde foram 

identificadas e caracterizadas as formações vegetais existentes ao nível do talhão e da parcela, 

nomeadamente nos aspetos relativos à caracterização dos povoamentos ou na descrição 

florestal, através de elementos descritivos ou quantitativos necessários para a gestão florestal, 

designadamente: espécie, composição, regime cultural, modo de tratamento, idade e fases de 

desenvolvimento, percentagem de coberto, densidade, altura dominante, diâmetro médio, 

qualidade do arvoredo, sanidade e estado vegetativo, origem (regeneração natural, artificial), 

qualidade da estação (no caso de produção lenhosa).  

A produção de cartografia é nesta fase fundamental, para apoio à recuperação da área ardida. 
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A cartografia a realizar deve integrar o máximo de elementos possíveis, desde o declive 

(associado a elevado risco de erosão e a elevada severidade de incêndio), a formação vegetal 

existente ante e pós fogo, os vales e faixas de gestão de combustível, as estradas, etc.. Deve 

ainda ser estratificada em diferentes manchas de povoamentos florestais de características 

homogéneas, atendendo a uma área mínima de povoamento ardido a considerar para a sua 

identificação (por exemplo 2ha), e tendo em atenção nomeadamente os seguintes aspetos: 

 A presença da mesma espécie de árvore florestal (ou a mesma composição quando se 

tratar de um povoamento misto; 

 A caracterização da classe de diâmetro no caso de resinosas (relacionado com a idade) 

e medido a 1,30m CAP (circunferência à altura do peito). No caso do sobreiro, deve 

ainda, por exemplo, ser identificado o número de anos de criação de cortiça; 

 Grau de coberto arbóreo e de outras áreas florestais, onde se enquadra o medronheiro, 

espécie com grande importância económica e ecológica nesta área ardida. 

As opções de silvicultura e a gestão destes espaços florestais afetados pelo fogo, devem 

originar espaços mais produtivos, mais diversificados, mais próximos dos sistemas naturais e 

mais resistentes à ação do fogo.   

 

Localização do arvoredo não ardido ou parcialmente chamuscado 

Numa primeira etapa, devem ser consideradas e identificadas as árvores que embora tenham 

sido chamuscadas, denotem características de sobrevivência, nomeadamente pinheiros e 

sobreiros, isto é, tão cedo quanto possível, antes do próximo período de repouso vegetativo, 

deve-se efetuar a avaliação dos danos, a nível do arvoredo, identificando os exemplares que 

podem recuperar naturalmente e aqueles que possuam fortes probabilidades de não 

conseguirem fazê-lo por essa forma. 

No caso do pinheiro, esta identificação poderá fazer-se recorrendo à proporção de copa viva 

(considera-se que pelo menos um terço da copa dever-se-á manter viva sua durante o 1.º mês 

após incêndio), devendo ser cortadas todas as árvores cuja copa se encontre completamente 

afetada. 

No caso de algumas folhosas, designadamente do eucalipto, devem ser cortadas as árvores 

cuja copa se encontre completamente afetada, tendo em conta a possibilidade de regeneração 

desta espécie por rebentamento de toiça.  

Em zonas altamente suscetíveis à erosão (caso de grandes declives ou em solos mais 

propensos ao processo erosivo) é aconselhável efetuar-se uma extração seletiva por forma a 

não agravar os processos erosivos, facto que se adequa mais ao caso de povoamentos de 

resinosas. 

Após identificação das manchas de outras áreas florestais, dominadas pelo medronheiro, deve-

se seguir a metodologia anterior reforçada pelo facto desta espécie após as 1ª chuvas rebentar 

de toiça, garantindo desta forma a sua manutenção e regeneração. 

 

Os casos do sobreiro e da azinheira 

Sendo o sobreiro e a azinheira espécies tipicamente mediterrânicas que desenvolveram ao 

longo da sua evolução mecanismos de resistência e recuperação após incêndio, não raras 

vezes as árvores queimadas recuperam naturalmente. 

Essa recuperação depende em muito do seu vigor inicial, da intensidade do fogo e, no caso do 

sobreiro, também da espessura da cortiça. 

As intervenções a efetuar para ajudar na recuperação desenvolvem-se não só a nível do 

arvoredo, mas também do solo, que pode ficar exposto à erosão, tão mais grave quanto maior 

for o declive e a destruição da vegetação do sob coberto. 
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Tão cedo quanto possível, antes do próximo período de repouso vegetativo: 

Efetuar a avaliação dos danos, a nível do arvoredo, identificando os exemplares que podem 

recuperar naturalmente e os com fortes probabilidades de não conseguirem fazê-lo por essa 

forma (como documento de apoio para a identificação poder-se-á utilizar o trabalho intitulado 

“Sobreiros queimados: a recuperação das áreas ardidas começa pela avaliação dos danos”, 

apresentado na Jornada sobre “As áreas de montado de sobro afetadas pelos incêndios 

florestais” que teve lugar em Grândola, em 14 de janeiro de 2004). 

Terão fortes probabilidades de não recuperar naturalmente: 

• Árvores em que o entrecasco foi danificado pelo fogo em mais de 40% da 

circunferência do tronco. No caso particular do sobreiro podem considerar-se sem 

recuperação possível as árvores em que existiam feridas por onde o fogo penetrou e 

identificar as zonas em que o entrecasco foi atingido, pois a cortiça abre ou despega-se 

facilmente. 

• Árvores atacadas pelo inseto Platypus cylindrus (presença de serrim fresco 

saindo de orifícios no tronco e acumulado na base da árvore); 

• Sobreiros cuja cortiça tinha 3 ou menos anos e criação, na altura do incêndio. 

No próximo período de repouso vegetativo: 

 Corte (preferencialmente perto do final do período de repouso vegetativo) das 

árvores com menos de 130 cm de CAP que, aparentando estar vigorosas antes do 

incêndio e não resultar de rebentação de toiça ou de raiz, tenham sido 

identificadas como tendo fortes probabilidades de não recuperar naturalmente;  

 Arranque das restantes árvores com fortes probabilidades de não recuperar 

naturalmente ou corte das mesmas, seguido de desvitalização das toiças. 

No caso de corte/arranque das árvores atacadas por Platypus cylindrus, a operação deve ser 

efetuada tomando os devidos cuidados fitossanitários relativamente aos despojos (ver 

subcapítulo 6.7). 

A partir do início do 1.º período vegetativo de 2013: 

No início do período vegetativo em causa (do ano de 2013 ou seguintes), avaliar o estado de 

recuperação das árvores não cortadas/arrancadas: 

Árvores secas: 

 Cortar de imediato, caso se verifique presença de serrim antigo, ou no próximo inverno, 

se o serrim for recente, tomando sempre os devidos cuidados fitossanitários 

relativamente aos despojos (ver subcapítulo 6.7); 

 Cortar até ao final do ano em curso, nos restantes casos.  

Árvores ainda em recuperação: reavaliar no período vegetativo seguinte, repetindo 

procedimentos. 

Árvores recuperadas naturalmente (indicador: pelo menos 75% da copa está revestida de 

folhagem): efetuar corte e remoção de ramos queimados mortos, com reequilíbrio da copa se 

necessário, na época de poda seguinte. 

Árvores cortadas para aproveitamento de rebentação de toiça: efetuar seleção dos rebentos de 

toiça. 

Árvores que tenham rebentado de raiz e se considerem viáveis: efetuar seleção dos rebentos 

de raiz. 

Sobreiros recuperados: equacionar o descortiçamento, caso não se prevejam condições 

climatéricas desfavoráveis. 

Efetuar, se necessário:  
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 Operações de arborização e adensamentos (em períodos de repouso vegetativo 

seguintes); 

 Ações de beneficiação do solo e do arvoredo. 

 

Documentos de referência 
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http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/producao/espec-medit/boaspraticas-sb-az 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA 

Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  
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http://www.phoenixefi.org/uploads/Relatorio_sobreiro_RAA.pdf  
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http://www.phoenixefi.org/uploads/docs/Silva_%26_Catry_2006_Incendios_sobreiro.pdf  

 

 

Metodologia de corte e extração do material ardido (espécies madeireiras) 

 

No caso do pinheiro-bravo, em manchas de dimensão menor a 2,5 hectares, será 

aconselhável a destruição do material no local – queima ou, preferencialmente trituração com 

deposição de estilha no terreno (efeito mulching). Deverá ser garantida uma dimensão da 

estilha inferior a 3 cm, em qualquer dimensão. Para as manchas maiores (sobretudo na zona 

de Alcaria Alta) pode ser equacionada a utilização industrial da madeira.  

 

No caso do pinheiro-manso (e do pinheiro-de-alepo), trata-se de povoamentos por um lado 

com menor mortalidade e, por outro lado, de árvores com dimensões comparativamente 

menores. 

 

A previsão de intervenções, é: 

 Corte da totalidade do pinhal bravo: 850 hectares (aprox. 400.000 árvores, 

maioritariamente de pequenas dimensões); 

 Corte de cerca de 1.300 hectares de pinhal manso (aprox. 520.000 árvores) e que 

deverá ser destruído no local; 

 Cerca de 150 hectares de pinhal bravo deverão ser destruídos no local, estando esta 

área pulverizada por pequenas manchas. 

  

Nos povoamentos de resinosas com dimensões que justifiquem a sua utilização como material 

lenhoso na indústria, e em particular a partir de diâmetros superiores a 12 cm e comprimento 

de toro acima de 1,9 metros (ver quadro 12), isto é com dimensões suscetíveis de utilização 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/producao/espec-medit/boaspraticas-sb-az
http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
http://www.phoenixefi.org/uploads/Relatorio_sobreiro_RAA.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/Sobreiros-queimados.pdf
http://www.phoenixefi.org/uploads/docs/Silva_%26_Catry_2006_Incendios_sobreiro.pdf
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em serração, deve de preferência proceder-se ao corte e descasque do material lenhoso nos 

40 dias após o incêndio. Esta questão coloca-se particularmente no caso das resinosas, por 

razões sanitárias. 

Madeira com diâmetros entre 7 e 12 cm, que não seja adequada para serrar, devido ao facto 

de ter estado sujeita a fogo muito intenso, corresponde normalmente ao caso em que a árvore 

apresenta mais de 1/3 do tronco (em altura) queimado, a partir da base, e , em simultâneo, a 

árvore perdeu a casca, a madeira apresenta-se desvalorizada e a sua utilização poderá ser 

preferencialmente para  energia , trituração e outras, no entanto dever-se-á analisar caso a 

caso, porque mesmo assim, a madeira pode ter qualidade para uma utilização mais nobre. 

As madeiras com diâmetros abaixo de 7 cm e/ou com uma taxa de carbonização que não 

permita o seu aproveitamento como matéria-prima, são madeiras sem qualquer utilidade para 

a indústria, não sendo aconselhado o seu corte (nem para venda como meio de produção de 

energia – lenha ou biomassa), devendo ser deixadas no terreno para ajudar a prevenir a 

erosão. 

 

Quadro 12. Utilização económica dos toros. 

Diâmetro (cm) 
Comprimento do 

toro (m) 
Utilizações finais 

Mais de 35 

2,64 / 2,60 

2,50 / 2,60 / 2,70 

Folha 

Tábuas para mobiliário e 

carpintaria 

Entre 24 (ou 20) e 

35 

2,64 / 2,60 / 2,70 / 

3,08 

 

2,50 / 2,60 

Tábuas para mobiliário e 

carpintaria 

 

Madeira serrada para 

construção 

Entre 12 e 24 (ou 

20) 

1,9 / 2,10 / 2,30 /  

2,50 / 2,64 

Tabuínha para caixotaria e 

palete 

Entre 7 e 12 2,20  Trituração 

 

 

A desvalorização média expectável, em relação ao preço de madeira verde, depende das 

condições da madeira. De acordo com informação fornecida pelo CTIMM – Centro Tecnológico 

das Indústrias de Madeira e Mobiliário, pode prever-se as seguintes taxas de desvalorização, 

para os casos em que a madeira esteja muito afetada:  
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Quadro 13. Fatores de desvalorização, em média, da madeira ardida, em diversas situações 

possíveis 

Fatores que condicionam a utilização 
Percentagem de 

desvalorização 

1. Madeira não cortada no 1.º mês: 30% 

 Sem casca (na árvore em pé) 40% 

 Com evidências de ataques por insectos  (orifícios) e/ou 

fungos (“cogumelos”) 

60% 

2. Madeira cortada ao fim de 6 ou mais meses  60% 

NOTA: Os fatores indicados servem apenas como referência; será necessário avaliar a qualidade da madeira em causa 
para estabelecer o preço justo, já que vários fatores podem interferir entre si. 

 

De uma maneira geral, mesmo nos casos em que não se procede ao corte e descasque 

atempado, deve-se sempre verificar se o povoamento em questão tem valor para a indústria 

de serração, efetuando-se a sua avaliação quer em povoamento quer em toro, tendo em 

consideração os seguintes fatores:   

 

Madeira em pé: 

 Percentagem de casca queimada (em altura); 

 Presença de borne\cerne queimado; 

 Presença de frutificações de fungos (cogumelos);  

 Ataque de insectos (presença de orifícios); 

 Ausência de casca; 

 Tempo que decorreu desde o incêndio. 

 

Madeira em toro: 

 Presença de borne\cerne queimado (verificável nos topos); 

 Alteração da cor (podridão, ardido ou cardido, azulamento); 

 Presença de cavidades\orifícios (ataque de insectos); 

 Ausência de casca; 

 Tempo que decorreu desde o incêndio até ao corte; 

 Tempo que decorreu desde o corte e condições de armazenagem. 

 

 

No caso do eucalipto, a exploração pós-fogo é mais considerada como uma medida de 

reabilitação produtiva do povoamento e não somente como forma de realizar rendimento. A 

capacidade de recuperação do povoamento depende da estratégia de regeneração que no caso 

das espécies que rebentam facilmente por toiça, caso do eucalipto é mais rápida do que em 

espécies que só se reproduzem por via seminal, caso das resinosas. 

Em povoamentos de eucalipto, se o arvoredo for de maiores dimensões, com mais de 10 anos, 

o corte deve ser efetuado após a primavera – Abril a Maio, prevendo-se que nesta situação 
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seja possível proceder-se ao descasque, com maior probabilidade do material lenhoso ser 

utilizável pela indústria de pasta e papel. 

Relativamente ao tipo de corte a efetuar em povoamento ardido, é aconselhável o raso, com 

vista ao restabelecimento total do povoamento através de plantação ou rebentação de toiças, 

permitindo um futuro povoamento de estrutura regular e de mais fácil gestão. 

 

Documentos de referência 

 

FERREIRA, António Diniz et al. – Gestão pós-fogo. Extração da madeira queimada e 

protecção da floresta contra a erosão do solo. Lisboa: Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais, 2005. 5 p. Acessível em:  

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/GestaoPosFogo-

Brochura-DGRF2005.pdf  

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA 

Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

 

 

Acompanhamento/ recuperação da regeneração natural  

 

No caso das espécies em apreço, e em particular na área de pinhal ardido propõem-se as 

seguintes medidas: 

 Nos pinhais ardidos com mais de 20-30 anos não é tecnicamente correto 

proceder-se de imediato à rearborização da área, atendendo aos custos elevados 

da preparação de terreno e plantação e à facilidade da regeneração natural 

suceder após o incendio e às primeiras chuvas; 

 Tendo em conta que o abate e a remoção do material lenhoso podem contribuir 

para os processos de erosão, deverão ser observados alguns princípios de 

proteção do solo de forma a minorá-los e proteger a potencial regeneração 

natural; 

 Ao verificar-se a sucessão do pinheiro bravo através da regeneração natural, a 

qual poderá acontecer nos 2 a 3 anos seguintes ao fogo, aconselha-se o 

acompanhamento e tratamento da mesma; 

 Por fim deve atender-se à permanência no terreno da área ardida de árvores com 

pelo menos um terço de copa viva, e à sua contribuição como fonte de semente 

para a regeneração natural; 

 No caso de não existir possibilidade de regeneração natural, deve ponderar-se 

entre sementeira e a plantação, opção esta dependente do declive do terreno e 

da textura do solo, entre outros fatores. 

Atendendo à ocupação de outras áreas florestais com medronheiro, entendida como formação 

arbustiva em que esta espécie produtora de fruto destinado à destilação de “água ardente”, 

propomos as seguintes medidas tendo como objetivo a recuperação/manutenção da produção 

de medronho e a proteção do solo:  

 Reconhecida como espécie com razoável resiliência ao fogo, a sua recuperação 

através de rebentos de toiça, não necessita de qualquer tipo de intervenção, ou 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/GestaoPosFogo-Brochura-DGRF2005.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/GestaoPosFogo-Brochura-DGRF2005.pdf
http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
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de regeneração artificial, perdendo-se obviamente diversos anos de produção de 

fruto; 

 Tendo em conta que qualquer intervenção nesta área (remoção do matos, 

passagens com grades etc.) pode contribuir para o agravamento de fenómenos 

de erosão, deverão ser observados alguns princípios de proteção do solo de 

forma a manter/melhorar o potencial de regeneração natural de outras espécies 

de matos integrantes desta formação arbustiva. 

 Por fim deve igualmente manter/melhorar o potencial de regeneração natural de 

outras espécies de matos integrantes desta formação arbustiva, e que ou 

regeneram por via seminal ou por rebentos de toiça/raiz; 

No caso do eucalipto, a opção silvícola pós-fogo poderá ser diferenciada em função da área em 

causa: 

 Área produtiva – efetuar o corte raso e a replantação; 

 Áreas marginais em termos da rentabilidade da cultura – corte raso e a condução 

do povoamento em talhadia, conciliando com a regeneração natural de espécies 

autóctones; 

 Zonas de proteção das linhas de água, corredores ecológicos e outras áreas de 

elevada sensibilidade ecológica – remoção de toiças de eucalipto e reconversão 

através de regeneração natural de espécies autóctones. 

 

Financiamento das ações de rearborização 

 

Os apoios à rearborização enquadram-se na Subação 2.3.2.1 para a zona do GIF de Catraia 

(apoios de 60% a 80%), numa perspetiva de atuação para além de um ano após o incêndio 

 

Esta Subação visa a promoção de investimentos destinados ao restabelecimento do potencial 

produtivo das áreas afetadas pelos incêndios ou por agentes bióticos nocivos na sequência dos 

mesmos. 

 

Visa ainda a reabilitação de povoamentos e habitats florestais afetados pelo incêndio, a 

reflorestação de áreas queimadas. Associadamente podem ser apoiados investimentos na 

construção e beneficiação de rede viária e divisional, correção e fertilização de solo e outras 

ações associadas a atos de arborização. 

 

Notar que no caso de plantações, tecnicamente estas só devem ocorrer pelo menos após um 

ciclo vegetativo completo, de forma a determinar a evolução do coberto vegetal da área 

afetada, como acima foi referido. 

 

Valor máximo estimado: recuperar 1500 ha – € 1.6 milhões  

Valor máximo por beneficiário e por subação: € 2.5 milhões 

1.1 – Necessidade de alteração dos PGF existentes e aprovação de novos PGF 

(incluindo PGF simplificados) 

1.2 – Apresentação de candidaturas pelas entidades interessadas 
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A apresentação de pedidos de apoio encontra-se aberta na modalidade de período em contínuo 

desde 2 de Maio de 2011. 

 

Documentos de referência 

CATRY, Filipe et al. – Recuperação da Floresta após o Fogo. O caso da Tapada Nacional 

de Mafra. Lisboa: Centro de Ecologia Aplicada “Baeta Neves”/ISA, 2007. 36 p. 

MARTINS, Ana et al. – Regeneração natural do pinheiro bravo após o fogo. Lisboa: 

ISA/INIAP-EFN/DGRF-CFC, s/ data. (desdobrável). 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA 

Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
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6.5. RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 
 

Impacte nas infraestruturas 

A rede viária florestal não foi diretamente muito afetada e, localmente, pela presença de 

máquinas no terreno e necessidade da sua beneficiação durante o combate ao incêndio, até 

terá sido melhorada. Na área do incêndio foi destruída sinalética vária: sinais de trânsito, 

toponímica e percursos pedestres, em valor ainda a apurar.  

Nos próximos anos prevê-se uma redução de volumes de água armazenados nos pontos de 

água dispersos pela serra, condicionando a sua utilização no combate. 

 

Ações de recuperação de infraestruturas 

Deve ser garantida uma monitorização mais intensa nos próximos meses, identificando 

necessidades de reforço estas estruturas, já que com a ocorrência das primeiras chuvas 

poderá ser essencial beneficiar os sistemas hidráulicos – valetas e aquedutos, pelo previsível 

aumento de escorrência superficial das águas, criando alguns onde tal se verifique necessário. 

Poderá ser necessária a estabilização de taludes e aterros para prevenir deslizamentos de 

terras. 

A queda de arvoredo de grande porte queimado ou entretanto debilitado constitui um risco 

acrescido para o trânsito na rede viária que atravessam povoamentos ou que possuam 

arvoredo de alinhamento. Com vista a reduzir esse risco, os troços das rodovias nacionais, 

municipais e vicinais que possuam arvoredo contíguo deverão ser sujeitos a vigilância especial 

pela entidade gestora com os objetivos de: 

 Serem identificadas necessidades de intervenção, para cumprimento do disposto nos 

n.os 1 e 2 do art.º 36.º do Dec.-Lei n.º 124/2006 (remoção de materiais queimados 

numa faixa mínima de 25 m para cada lado das faixas de circulação); 

 Notificação dos proprietários responsáveis por essa remoção. 

No zonamento constante no anexo II procedeu-se à identificação dos troços da rede viária 

complementar que apresentam maior probabilidade de sofrerem danos e que carecem de 

maior intensidade de monitorização (ver mapa 16). 

 

Enquadramento das ações 

As ações são enquadradas pelo Dec.-Lei n.º 124/2006, pelos regimes legais da rede viária 

nacional e municipal e pela legislação de proteção civil. 

 

Financiamento das ações 

No âmbito da rede viária florestal as ações podem ser apoiadas pela Subação 2.3.2.1 do 

PRODER (ver subcapítulos 6.4 e 6.6). 

Foi já elaborado pelo ICNF o relatório de avaliação de impactes do fogo em causa, de forma a 

cativar verba financeira de apoio a 100% no âmbito desse programa (disponível em 

http://www.icnf.pt/florestas/outros/noticias/apoios-proder-estabilizacao-emergencia-apos-

incendio).  

 

http://www.icnf.pt/florestas/outros/noticias/apoios-proder-estabilizacao-emergencia-apos-incendio
http://www.icnf.pt/florestas/outros/noticias/apoios-proder-estabilizacao-emergencia-apos-incendio
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Mapa 16. Zonamento dos troços da rede viária florestal complementar com maior probabilidade de sofrerem danos 
resultantes de fortes episódios chuvosos, da erosão do solo e do aumento das atividades silvícolas de exploração e 
conservação dos ecossistemas (consultar anexo II).  
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6.6. AÇÕES DE COMBATE À EROSÃO E CORREÇÃO TORRENCIAL 
 

Impacte do incêndio no solo 

Os trabalhos de avaliação das áreas ardidas e dos efeitos do fogo nos ecossistemas deverão 

igualmente averiguar, com o detalhe possível, as áreas em que o solo perdeu o seu coberto 

protetivo e, frequentemente, também parte do seu horizonte superficial orgânico. Este 

levantamento deve utilizar os critérios estabelecidos para a avaliação da intensidade dos 

incêndios. 

 

Ações de combate à erosão 

No anexo I pode consultar-se um estudo preliminar da erosão potencial levado a cabo pelo 

ICNF/DRFAlg, calculando o valor potencial de perda do solo com base na Equação Universal de 

Perda do Solo. O ICNF procedeu igualmente a um zonamento aprofundado das áreas 

prioritárias de intervenção, o qual constitui a base para o desenvolvimento futuro dos 

trabalhos no âmbito do combate à erosão, compondo o anexo II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 17. Áreas prioritárias por 
intervenção. Consultar o anexo 
II. 
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No âmbito das medidas de combate à erosão há ainda que salientar os seguintes aspetos: 

 Nos trabalhos de campo deve sempre que possível proceder-se à confirmação dos locais 

e sub-bacias identificados como mais suscetíveis a fenómenos erosivos e torrenciais; 

 Assume especial relevância uma monitorização permanente de toda a região abrangida, 

no sentido de o mais precocemente possível identificar focos nascentes de erosão 

(laminar ou por ravinamento) e adotar as necessárias medidas preventivas e corretivas, 

em especial no que toca à salvaguarda de infraestruturas (rede viária, etc.) e de vidas 

humanas; 

 As principais áreas de intervenção centram-se na proteção e recuperação de linhas de 

água e de encostas e áreas suscetíveis a forte erosão laminar ou ravinamentos; 

 A interligação da rede hidrográfica com a rede viária existente e o normal 

funcionamento dos dispositivos hidráulicos dos caminhos florestais constituem pontos 

essenciais do esquema de monitorização e de prevenção da erosão (ver também ponto 

6.4); 

 As intervenções realizadas no decurso do combate ao incêndio e que tenham envolvido 

técnicas com impacte no solo (p. ex., abertura de faixas de interrupção de combustível 

com lâmina) devem ser alvo de medidas específicas de mitigação dos seus efeitos 

erosivos; 

 Existe uma janela de oportunidade muito curta para a execução de medidas 

preventivas, uma vez que frequentemente são as chuvas de fim de Verão e de Outono 

que possuem maior potencial erosivo; 

 A intervenção no território, sobretudo no que toca à gestão e extração do arvoredo 

queimado, deve sempre incorporar medidas de prevenção de erosão. 

As técnicas a utilizar variam para cada situação, devendo os técnicos selecionar as mais 

apropriadas, após uma rigorosa avaliação prévia do local e da relação custo-benefício da 

intervenção a propor, tendo em consideração neste caso os valores existentes a jusante. 

O eventual recurso a apoios financeiros públicos no âmbito do PRODER – Subação 2.3.2.1, 

deve ter sempre em consideração os períodos de tempo que decorrem entre a decisão de 

intervenção e a sua efetiva concretização – o que é particularmente importante nas 

intervenções que assumam maior urgência. 

 

O tema específico da recuperação da vegetação ribeirinha 

A gestão das galerias ribeirinhas deverá ter em atenção, por um lado, a maior importância e 

sensibilidade ecológica destes espaços e, por outro, a necessidade de evitar que estas 

formações se transformem em corredores preferenciais na propagação dos fogos, como vem 

sucedendo com alguma frequência (devido quer à sua posição topográfica, quer à elevada 

densidade e continuidade de combustível quer ainda à alta inflamabilidade em condições 

climatéricas e edáficas desfavoráveis). 

Deverão, ainda, ser estritamente respeitadas as faixas de proteção às linhas de água 

estabelecidas no âmbito do regime do domínio hídrico. 

Constituem princípios gerais de intervenção após incêndio em galerias ribeirinhas: 

1. Favorecer a regeneração natural dos diferentes estratos de vegetação 

Os sistemas ribeirinhos mediterrânicos são caracterizados por uma forte capacidade 

regenerativa pós-incêndio, resultado de milhões de anos de evolução num contexto em que o 

fogo é um dos mais poderosos fatores ecológicos. Numa situação normal, a regeneração das 

espécies lenhosas é imediata, a partir do sistema radicular não afetado (Alnus, Salix, Populus, 

Quercus, etc.), o mesmo sucedendo com as espécies vivazes; as espécies anuais 

características da região surgirão após as primeiras chuvas do Outono. 
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As intervenções deverão centrar-se na limpeza e desobstrução das margens e leitos dos 

cursos de água, nos casos em que tal impeça o normal fluir dos caudais ou propicie um 

elevado risco de agravamento das condições fitossanitárias ou de perigo de incêndio.  

A condução destas formações deverá favorecer a rápida recuperação das formações clímax (e, 

em especial, do dossel arbóreo), de forma a garantir a descontinuidade horizontal e vertical 

dos combustíveis dos níveis arbustivo, herbáceo e escandente. 

2. Rearborizar/revegetalizar através de plantação/sementeira artificiais apenas em casos 

excecionais 

A regeneração artificial de bandas ribeirinhas apenas deverá ser realizada quando se verificar 

uma destruição total da vegetação pré-existentes (o que acontece raramente, face ao 

comportamento do fogo nestas zonas) ou quando a situação pré-existente se caracterizava já 

por uma acentuada degradação, por exemplo sem a presença de estrato arbóreo/arbustivo, 

com dominância de espécies exóticas invasoras ou com uma flora banal.  

Poderá ser recomendada, ainda, em ações integradas de combate à erosão ou de correção 

torrencial. 

3. Interditar a utilização de material vegetal não originário da vizinhança imediata do troço 

do curso de água 

Atendendo à notável variedade genética e originalidade de muitas formações florestais 

ribeirinhas do Sul do País, o material vegetal a utilizar (sementes, estacas, plântulas) deverá 

ser proveniente de bandas ripícolas das imediações do local a regenerar. A não observância 

deste preceito poderá acarretar o empobrecimento ecológico e a poluição genética irreversível 

de numerosas espécies características dos ecossistemas afetados, especialmente ao nível dos 

géneros mais suscetíveis à hibridação (Salix, etc.). 

4. Atender à composição e estrutura das formações florestais características da região 

O acompanhamento da regeneração natural da vegetação ribeirinha deverá ter como 

referência as formações características da região intervindo, sempre que for necessário, ao 

nível da eliminação de espécies exóticas invasoras, da gestão hidráulica, etc.  

Como lista indicativa, necessariamente provisória, indicam-se no ANEXO V as principais 

espécies características da região. Refira-se, novamente, que esta lista não cauciona a 

utilização de qualquer espécie num determinado sítio; a escolha deverá ser fundamentada na 

observação e estudo da vegetação local e é também fortemente condicionada pelas 

características da linha de água (ordem, morfologia, etc.). 

 

Enquadramento das ações 

As ações são enquadradas por relatório específico em elaboração no ICNF, para além da 

legislação em vigor no âmbito da proteção civil, da gestão dos recursos hídricos e da 

conservação de habitats e espécies classificados. 

 

Financiamento das ações 

Estas ações têm apoio financeiro, a 100%, no âmbito da Subação PRODER 2.3.2.1 – 

Recuperação do potencial produtivo, para a zona do GIF de Catraia, numa perspetiva de 

intervenção imediata na promoção de investimentos de ações de estabilização de emergência 

após incêndio. 

Valor máximo estimado: € 4 milhões 

Valor máximo por beneficiário e por subação: € 2.5 milhões 

São elegíveis despesas desde a data de ocorrência do incêndio, sendo a sequência a seguinte: 
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1. – Elaboração por parte do ICNF de relatório de avaliação de impactes do fogo em 

causa, de forma a cativar verba financeira de apoio a 100% (já disponível em 

(http://www.icnf.pt/florestas/outros/noticias/relatorios-de-estabilizacao-de-emergencia-2012) 
1.1  

Pode cobrir os seguintes tipos de intervenção: 

Recuperação de encostas 

Recuperação das linhas de água 

Recuperação de caminhos 

1.2 – Submissão do mesmo à AG do PRODER de forma a proceder à abertura de 

concurso específico para a área do GIF em causa 

1.3 – Divulgação junto das autarquias e OPF locais para promoção da elaboração de 

candidaturas 

1.4 – Apresentação de candidaturas no âmbito do concurso específico a abrir 

Está já publicado no sítio da Internet do PRODER 

(http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=2084) o período de candidaturas à subação 

2.3.2.1 - Estabilização de Emergência Após Incêndio - Tavira e São Brás de Alportel, a 

decorrer de 10 de Setembro a 31 de Outubro (até às 19h). 

 

Documentos de referência 

COELHO, Celeste et al. – Técnicas para a Minimização da Erosão e Escorrência Pós-

Fogo. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2010. 36 fichas. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/tecnicas_rel.pdf  

FERREIRA, António Diniz et al. – Gestão pós-fogo. Extração da madeira queimada e 

protecção da floresta contra a erosão do solo. Lisboa: Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais, 2005. 5 p. Acessível em:  

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/GestaoPosFogo-

Brochura-DGRF2005.pdf  

MFC BIOFÍSICA, ALIANÇA FLORESTAL – Parecer técnico para recuperação de áreas 

ardidas com vista à minimização dos processos erosivos na serra d’Ossa. Lisboa: MCF 

Biofísica, 2006. 81 p. 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA 

Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

 

PORTUGAL. DIREÇÃO DE UNIDADE DE DEFESA DA FLORESTA – Relatório de Avaliação dos 

impactes sobre espaços florestais, decorrentes do Incêndio Florestal de Catraia 

(Tavira). Lisboa: ICNF, 2012. 10 p. Acessível em: 

http://www.icnf.pt/florestas/outros/noticias/relatorios-de-estabilizacao-de-emergencia-2012.  
 

http://www.icnf.pt/florestas/outros/noticias/relatorios-de-estabilizacao-de-emergencia-2012
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=2084
http://www.phoenixefi.org/uploads/tecnicas_rel.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/GestaoPosFogo-Brochura-DGRF2005.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/GestaoPosFogo-Brochura-DGRF2005.pdf
http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
http://www.icnf.pt/florestas/outros/noticias/relatorios-de-estabilizacao-de-emergencia-2012


6. ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REABILITAÇÃO 

 

 
 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE CATRAIA 2012  

60 

 

6.7. MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS 
 

Breve nota introdutória 

Os incêndios florestais são um importante agente causador de desequilíbrios na árvore, 

exercendo grande influência sobre o aparecimento de pragas e doenças. 

Não só as áreas percorridas por incêndios florestais, como também as zonas circundantes são 

especialmente vulneráveis a ataques de insetos perfuradores do lenho que, para além de 

causarem danos físicos às árvores, são também vetores de fungos, muitos dos quais 

responsáveis pelo aparecimento de doenças, cujos impactes, não só ecológicos mas também 

económicos, não são de todo negligenciáveis. 

Torna-se pois indispensável identificar as áreas florestais mais afetadas e sensíveis, 

desencadeando as adequadas medidas de prevenção e controlo de agentes bióticos nocivos, 

por forma a minimizar os riscos e a manter os valores ecológicos e económicos associados à 

floresta e lhe assegurar competitividade e sustentabilidade. 

No caso dos povoamentos florestais afetados pelo fogo, dificilmente se podem estimar os 

prejuízos diretos dele, decorrentes no momento imediato à sua passagem, havendo que deixar 

decorrer um período de tempo necessário à verificação da sua capacidade natural de 

recuperação. 

A realização de ações de controlo de agentes bióticos depende de vários fatores, 

designadamente do nível de severidade do fogo e do grau de afetação da árvore. 

Em muitos casos, a extração da madeira queimada destaca-se num conjunto de medidas 

direcionadas à recuperação da zona queimada, sendo a redução da carga de combustível para 

eventuais futuros incêndios ou a prevenção de problemas fitossanitários argumentos a favor 

desta forma de gestão. 

No entanto, é imperioso salvaguardar que as atividades de corte e extração da madeira não 

danifiquem a vegetação e o solo das zonas queimadas, exacerbando o efeito do fogo, devendo 

estas observar a mitigação de possíveis impactes ecológicos, de que é exemplo a erosão do 

solo. 

Tendo em conta a necessidade de intervenção atempada nas áreas ardidas, por forma não só a 

evitar a desvalorização da madeira, como também a salvaguardar o património florestal 

existente, sugerem-se algumas medidas fitossanitárias, especificadas para cada uma das 

principais espécies florestais, no sentido de prevenir a instalação de pragas e doenças. 

 

Ações de defesa fitossanitária 

 

MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS COM RESINOSAS 

Pese embora o pinheiro bravo e o pinheiro manso sejam consideradas espécies resinosas 

muito inflamáveis, se o fogo não for muito intenso e apenas atingir o tronco da árvore 

geralmente conseguem sobreviver devido á casca grossa que as protege. Porém, se mais de 

metade da copa for destruída a probabilidade de sobrevivência fica bastante reduzida. 

Trata-se de duas essências florestais, sensíveis e vulneráveis a ataques de insetos subcorticais 

(escolitídeos), especialmente quando estas são afetadas pela ação do fogo, cujas alterações 

fisiológicas ao nível da árvore promove a libertação de compostos voláteis extremamente 

atrativos para várias espécies de insetos, criando condições ótimas para o seu 

desenvolvimento e rápido aumento populacional. Estes insetos, para além de causarem danos 

físicos às árvores, são também vetores de fungos e de nemátodos, muitos dos quais 

responsáveis pelo aparecimento de doenças. 
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Por outro lado, estamos a falar de coníferas sujeitas á imposição de várias medidas no âmbito 

do controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro, regulamentadas no Direito Nacional 

(Decreto-Lei n.º 85/2011, de 8 de agosto) e no Direito Comunitário (Decisão n.º 2006/133/CE, 

da Comissão, de 13 de fevereiro), designadamente de identificação e corte de todas as árvores 

que apresentem sintomas de declínio, incluindo as ardidas. 

Acresce ainda que, a permanência no terreno de árvores parcial ou totalmente queimadas, 

atrativas para a colonização por escolitídeos, pode constituir foco de proliferação e promover a 

infestação de povoamentos de pinhal mais próximos, pelo que deve ser urgente a extração da 

madeira queimada. 

Ainda que se considere que para o caso específico do incêndio ocorrido em Catraia (Tavira), os 

povoamentos de pinheiro bravo possam ser considerados como estando fortemente afetados 

pelo fogo, torna-se necessário promover um conjunto de ações de modo a controlar possíveis 

dispersões de pragas e doenças para os povoamentos circunvizinhos não afetados pelo 

incêndio. 

Quanto ao pinheiro manso, com a exceção de alguns povoamentos com maior continuidade 

interna de combustíveis, em que as perdas foram totais, a grande maioria dos povoamentos 

desta espécie foram afetados principalmente nas suas orlas e, portanto, de forma 

relativamente moderada, pelo que se impõe a necessidade de intervenção de modo a evitar 

aumentos populacionais de insetos subcorticais que possam comprometer a sanidade destas 

árvores debilitadas e levar à sua morte, com a consequente depreciação da madeira. 

Especial atenção deve ser dada à Zona Tampão (ZT) do território continental, constituída no 

âmbito do controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro (NMP) e que limita ao conjunto das 

freguesias que se localizam ao longo dos 20 km em trono da fronteira com Espanha. 

De referir ainda que, no caso particular das coníferas e no âmbito da regulamentação nacional 

e Comunitária existente para o caso específico do controlo do NMP, toda a madeira resultante 

dos cortes terá que ser transportada para locais autorizados, ou em alternativa ser queimada 

no local ou reduzida a estilha com dimensão ≤3 cm, não podendo ser transportada para a ZT 

nem tampouco ser expedida para fora do País, sem que antes tenha sido sujeita ao adequado 

tratamento térmico. 

Devem ser implementadas as seguintes medidas de carácter excecional e urgente:  

 Torna-se imperioso que as árvores ardidas sejam removidas da área o mais 

rapidamente possível, evitando que estas se tornem atrativas e sejam colonizadas por 

insetos prejudiciais. Particular atenção deverá ser dada à remoção da copa das árvores, 

de forma a evitar que estas venham não só a albergar insetos prejudiciais como 

também contribuir para o aumento da carga combustível no solo. 

 No seguimento do ponto anterior, deve ser tomado em consideração que para efeitos 

de aplicação das medidas específicas para controlo do NMP (Decreto-Lei n.º 95/2011), 

todas as resinosas que apresentem sintomas de declínio no período de verão (copa 

parcial ou totalmente seca ou com descoloração ou afetadas por incêndios) devem ser 

imediatamente eliminadas, e as árvores com sintomas no outono / inverno devem ser 

eliminadas impreterivelmente até ao dia 1 abril do ano seguinte (neste caso, 2013), 

antes do início do período de voo do inseto vetor do NMP. 

 Deve ser conferida prioridade ao corte e extração das árvores cuja percentagem de 

afetação pelo fogo seja superior a 75% da copa, dada a sua muito baixa capacidade de 

recuperação. 

 Manter sob vigilância intensiva as árvores cuja percentagem de afetação da copa se 

situe entre os 50 e os 75%, para que no outono se possa fazer uma nova avaliação e 

promover o corte e extração daqueles cuja estado vegetativo se agravou e/ou que 

tenham sido atacadas por pragas e doenças. 
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 Dado que também as árvores “afogueadas”, com ou sem sintomas, e localizadas nas 

bordaduras dos incêndios são extremamente atrativas e vulneráveis ao ataque de 

insetos, deve-se efetuar uma monitorização contínua das áreas de pinhal contíguas às 

áreas ardidas, numa faixa não inferior a 50 metros para lá da bordadura, pelo menos 

durante os próximos 2 anos, de modo a serem detetados precocemente possíveis focos 

de pragas e doenças, nos quais devem de ser aplicadas medidas de controlo das 

populações dos agentes.  

 Instalação durante o verão/outono, de armadilhas com feromonas específicas para 

escolitídeos e para o inseto vetor do NMP, a colocar nas bordaduras das áreas ardidas e 

em locais selecionados de modo a promover a captura de insetos que possam 

disseminar-se para zonas não afetadas. 

 As árvores procedentes dos cortes e que se encontram em carregadouro deverão ser 

descascadas ou cobertas com rede inseticida (devidamente autorizada) durante o verão 

e outono. A coexistência de áreas ardidas e de madeira cortada com casca numa 

determinada zona, potencia não só o aumento das populações de insetos nocivos, como 

também a sua disseminação para outras áreas não atacadas e ocupadas por resinosas. 

 Sempre que possível manter a madeira em parque o menor tempo possível (de 

preferência por períodos inferiores a 3 semanas), de forma a evitar que possíveis 

infestações dos toros parqueados possam originar descendência de insetos prejudiciais. 

 Especial atenção deve igualmente ser dada aos sobrantes resultantes dos cortes de 

pinheiro bravo, dado serem especialmente atrativas para o longicórnio do pinheiro, 

inseto vetor do NMP e que por imperativos legais (Decreto-Lei n.º 95/2011) terão que 

ser corretamente eliminadas, por queima, por redução a estilha, ou transportados para 

local autorizado. 

 As ações de corte e transporte do material lenhoso deverão estar, respetivamente, 

enquadradas e acompanhadas do Manifesto de Exploração Florestal de Coníferas, nos 

termos da legislação específica (Decreto-Lei n.º 95/2011). 

 Estabelecimento de novos planos de arborização que contemplem a aplicação de 

medidas para a diminuição dos riscos de incêndio. 

 

MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS COM SOBREIRO 

Na área do incêndio de Catraia (Tavira), foram cartografados cerca de 2.900 ha ocupados com 

sobreiro, sendo igualmente importante a dimensão de plantações jovens e áreas de 

regeneração natural. 

No incêndio em questão, foram observados vários graus de afetação pelo fogo, variando desde 

os fortemente queimados até aos que se conservaram praticamente incólumes. 

No momento do incêndio já se havia concluído a campanha de extração da cortiça, pelo que 

nesse aspeto particular não houve perdas económicas a assinalar, pese embora pelo fato dos 

sobreiros terem sido descortiçados, exista uma forte predisposição para o enfraquecimento 

progressivo, dada a falta de proteção que lhe seria conferida pela cortiça no momento do 

incêndio. 

De qualquer modo como princípio básico dever-se-á dar prioridade à implementação de 

medidas nas áreas descortiçadas nas últimas três campanhas (2010, 2011 e 2012), 

procedendo à identificação e monitorização dos exemplares ardidos, com quantificação dos 

danos ao nível do tronco e da percentagem de copa afetada. 

Sem prejuízo das regras e procedimentos definidos no ponto 7.2., relativo ao 

acompanhamento da regeneração e gestão do arvoredo, deve igualmente ser conferida 

particular atenção para a identificação de problemas fitossanitários, designadamente presença 

do plátipo (Platypus cylindrus), cujas populações poderão aumentar significativamente, dada a 
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atração que as áreas ardidas exercem sobre este tipo de insetos, existentes na área, ou 

mesmo em áreas localizadas na bordadura do incêndio. 

Devem ser implementadas as seguintes medidas de carácter excecional e urgente:  

 Monitorização o mais cedo possível de toda a área de sobreiro percorrida pelo fogo, 

devendo ser conferida prioridade á áreas onde ocorreram descortiçamentos nos últimos 

3 anos, para identificação das árvores que apresentem sinais evidentes do ataque do 

plátipo (presença de serrim fresco saindo de orifícios no tronco e acumulado na base 

das árvores), que devem ser especialmente acompanhadas para que seja tomada 

decisão sobre o seu corte na próxima primavera. 

 Em áreas onde forem detetados fortes ataques de plátipo deve ser considerada a 

possibilidade de instalação de armadilhas com feromona específica. 

 Todo o material cortado que resulte da aplicação de medidas fitossanitárias, deve ser 

destruído, se possível no próprio local ou em local apropriado, através da queima 

observando os condicionalismos relativos ao período crítico dos incêndios florestais, ou, 

em alternativa, ser o material coberto com rede inseticida devidamente autorizada para 

o efeito observando-se os condicionalismos específicos para a sua utilização. 

 Nas árvores que vierem a recuperar é conveniente proceder-se ao corte de ramos e 

pontas secas, não só como medida de proteção fitossanitária, mas também para evitar 

eventuais esgaçamentos, não devendo esta ação ser estendida às partes vivas da copa. 

 

MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS COM EUCALIPTO 

Na área do incêndio de Catraia (Tavira), foram cartografados cerca de 60 ha ocupados com 

eucalipto, cerca de 1% do total da área ardida ocupada por povoamentos florestais. 

Os povoamentos de eucalipto, em função da intensidade do incêndio, poderão manter-se 

vivos, rebentando ao longo do tronco e, quando cortados, podem constituir um novo 

povoamento. No entanto, as perdas de madeira podem ser totais para povoamentos jovens e 

diminuírem à medida que os povoamentos são mais velhos. Estes valores dependem 

naturalmente da dimensão das árvores e da intensidade do fogo. 

De qualquer modo, em termos de prevenção de riscos fitossanitários devem ser conduzidas 

ações de modo a evitar o aparecimento da broca e do cancro do eucalipto promovendo-se o 

aproveitamento económico da madeira. 

Devem ser implementadas as seguintes medidas de carácter excecional e urgente:  

 Cortar as árvores queimadas, descascar e aproveitar economicamente ainda a madeira, 

logo que surja rebentação (para que se garanta a existência de atividade fisiológica). 

 Caso os cepos se encontrem danificados então há que ponderar nova arborização. 

 

MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS COM MEDRONHEIRO 

Na área do incêndio de Catraia (Tavira), foram cartografados cerca de 700 ha ocupados com 

medronheiro, cerca de 10% do total da área ardida ocupada por povoamentos florestais. 

O medronheiro não é conduzido sob a forma povoamentos extremes, estando muito bem 

adaptado ao fogo e prevendo-se que a sua recuperação se fará naturalmente, pese embora 

seja expectável uma redução na produção de fruto durante os próximos anos. 
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Enquadramento das ações 

As ações estão enquadradas pelos regimes jurídicos das medidas de proteção fitossanitárias, 

quer o regime geral (Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6 de Setembro), quer outros regimes 

específicos (incluindo o do controlo do nemátodo da madeira do pinheiro), quer ainda os 

relativos à proteção de determinadas espécies (incluindo o de proteção do sobreiro e 

azinheira). 

 

Financiamento das ações 

As ações podem enquadrar-se em duas áreas do PRODER, a Subação 2.3.1.2 – Minimização de 

riscos bióticos após incêndios (com apoios de 70 a 100%) e a Subação 2.3.3.3 – Proteção 

contra Agentes Bióticos Nocivos (com apoios de 100% para as ações de controlo do nemátodo 

da madeira do pinheiro). 

 

SUBAÇÃO 2.3.1.2 – MINIMIZAÇÃO DE RISCOS BIÓTICOS APÓS INCÊNDIOS 

Promove investimentos em ações de controlo de agentes bióticos nocivos na sequência da 

ocorrência de incêndios, visando o aumento da estabilidade ecológica da floresta. São 

privilegiados investimentos agrupados e articulados, de forma a conferir escala e eficácia à 

intervenção florestal, dando-se prioridade às zonas de intervenção florestal e também aos 

territórios comunitários. 

 

Valor máximo estimado: € 3 milhões 

Valor máximo por beneficiário e por subação: € 1,5 milhões (excepto organismos da 

Administração Central e entidades participadas do Estado) 

1.1 – Definição das áreas de intervenção prioritárias, de acordo com o estipulado 

legalmente, para efeitos de abertura de concurso. Envio desta informação à AG do 

PRODER 

1.5 - Divulgação junto das autarquias e associações locais para promoção da elaboração 

de candidaturas 

1.6 – Apresentação imediata de candidaturas pelas entidades interessadas  

Estas candidaturas deverão cobrir: 

Marcação do arvoredo afetado 

Retirada de material lenhoso afetado pelo incêndio 

Instalação de armadilhas 

 

A apresentação de pedidos de apoio encontra-se sujeita à publicação de um aviso de 

abertura de concurso, através da qual se indicam as áreas de intervenção prioritárias. 

 

Meta: até abril de 2013 todas as árvores mortas foram retiradas.  

 

SUBAÇÃO 2.3.3.3 – PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIÓTICOS NOCIVOS 

Promove o controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, em áreas definidas pelo ICNF. 

Valor estimado: em apuramento. 

Valor máximo por beneficiário e por subação: € 2,5 milhões  
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6.8. MEDIDAS NO ÂMBITO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
FLORESTAIS 
 

As medidas a tomar, caso se verifique a sua necessidade, na área da regulação da 

comercialização de produtos florestais deverão ser definidas após uma avaliação rigorosa dos 

recursos existentes, nomeadamente no que se refere à cortiça e ao material lenhoso e às 

atuais indústrias consumidoras, considerando a experiência recolhida no incêndio da Serra do 

Caldeirão de 2004. 
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7.1. REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEAMENTO 
 
O PROF do Algarve está, conjuntamente com os restantes PROF, em fase de revisão, a qual 

deverá considerar a questão da recuperação da área ardida neste incêndio e, bem assim, os 

modelos territoriais, de silvicultura e de DFCI mais aconselháveis para a região. 

Os serviços regionais do ICNF, em articulação com as entidades gestoras das ZIF e com os 

proprietários afetados, identificarão as componentes dos PGF em vigor que necessitem de 

revisão, após a verificação da resposta dos povoamentos florestais ao incêndio. 

Os PDM e outros planos municipais deverão incluir a área ardida nas suas condicionantes e 

integrar outras servidões que decorram dos instrumentos de planeamento e gestão florestal. 

 

 

7.2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REARBORIZAÇÃO 
 

A avaliação da recuperação da vegetação definirá a necessidade de proceder a rearborizações 

artificiais (por plantação ou sementeira, eventualmente), nos termos do quadro 7 e 

subcapítulos subsequentes, sendo os projetos apoiados no âmbito da Subação 2.3.2.2 do 

PRODER. 

Considera-se ainda fundamental, no quadro das medidas de DFCI, avaliar quais os modelos 

de silvicultura (compassos, estruturas de povoamento e tipo espécies) que se demonstraram 

mais resistência à passagem do fogo e recomendar a sua utilização, no âmbito dos planos de 

gestão florestal e dos projetos de investimento a executar (para além da sua eventual 

incorporação no PROF do Algarve).  

 

 

7.3. EXECUÇÃO DA REDE REGIONAL DE DFCI 
 

A partir do conhecimento da progressão e desenvolvimento deste incêndio é possível  

aperfeiçoar o planeamento e implementação de uma conjunto de infraestruturas que 

minimizem a possibilidade de ocorrência de incêndios desta dimensão. e que passam pela 

execução das diversas componentes da rede regional, designadamente: 

 Prosseguimento da implantação da rede primária, no sentido de seccionar as bacias 

hidrográficas mais pronunciadas, sendo nesta área importante o estabelecimento de 

uma linha da rede primária na cumeada sul ou norte da bacia da ribeira de Odeleite; 

 Fortalecimento simultâneo das restantes componentes da rede regional de DFCI, 

sobretudo nas vertentes de gestão estratégica de combustíveis – estabelecimento e 

manutenção de mosaicos de parcelas e de faixas de proteção aos aglomerados 

populacionais, com prioridade para os que se encontrem em encostas de vales mais 

profundos; 

 Valorização da rede viária florestal, com pontos de atravessamento das ribeiras, 

permitindo deste modo uma ligação na base das principais encostas das bacias, 

sobretudo para veículos de combate de média dimensão. 
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A execução da rede regional de DFCI é apoiada no âmbito da Subação 2.3.1.1 do PRODER, 

com apoios que vão até aos 100% do investimento total. 

 

Mapa 18. Ponto de situação da execução da rede primária (RP), planeada após os incêndios de 2004. A azul RP 
executada e a verde RP não executada. A rosa está representada a primeira delimitação produzida para o GIF de 
Catraia. Uma vez que essa rede não estava completa, foi limitada a sua utilidade para a contenção do incêndio, apesar 
dos efeitos positivos que localmente se confirmaram. 
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7.4. MODELO DE FINANCIAMENTO 
 
7.4.1. PRODER  

 

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2012, foi determinado: 

 Utilizar as medidas já existentes no âmbito do PRODER; 

 Dar prioridade, no âmbito do PRODER, à análise e decisão dos projetos agrícolas e 

florestais localizados nas zonas mais afetadas pelos incêndios. 

No âmbito desta versão preliminar do Relatório Técnico do ICNF, procedeu-se a um 

levantamento expedito dos apoios financeiros disponíveis para a concretização das 

intervenções técnicas propostas, tendo-se identificado as diversas ações e subações do 

PRODER aplicáveis, bem como estimado o valor de investimento para a concretização das 

candidaturas a submeter no âmbito de cada acção/subação, citadas nos capítulos precedentes. 

As ações e subações aplicáveis, na estabilização de emergência/reabilitação e na recuperação 

de longo prazo, estão sumarizadas no quadro seguinte. 

 

 
 
A estas ações deverá ser adicionada a subação 2.3.3.3, a desenvolver no âmbito do controlo 

do nemátodo da madeira do pinheiro (a curto e médio prazos). 

A rápida concretização dos projetos de recuperação que possam ser financiados por este 

Programa, no enquadramento referido nos capítulos anteriores, envolve necessariamente uma 

estreita cooperação entre as diversas entidades públicas e privadas com atribuições técnicas e 

responsabilidades na gestão dos espaços da região afetada. 

 

9.3.2. QREN 

 

Dever-se-á avaliar a possibilidade de investimentos em rede viária, não elegíveis no âmbito do 

PRODER, serem apoiados no âmbito dos programas de apoio definidos no QREN. 

 

 

9.3.3. OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

Deve ser mencionado o Fundo Florestal Permanente, o qual já apoia não só a ação 

desenvolvida pelas equipas de sapadores florestais que atuam no âmbito da região do GIF de 

Catraia, mas também o funcionamento dos GTF de Tavira e São Brás de Alportel, que possuem 

um papel central no planeamento local de diversas ações.  
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Avaliação preliminar da perda de solo. Valor potencial da perda de solo calculado com base na 

Equação Universal da Perda de Solo (modificada), com classes de muito baixa (<5 ton/ha) até 

extremamente grave (> 200 ton/ha). Elaborada pela Direção Regional de Florestas do Algarve/ICNF. 
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Introdução 

O presente documento pretende complementar as informações contidas no "Relatório 

de avaliação dos impactes sobre espaços florestais decorrentes do incêndio florestal 
de Catraia (Tavira), dando-lhes representação espacial. 
A metodologia utilizada permitiu definir áreas de intervenção prioritária para cada um 

dos tipos de intervenção propostos no documento referido anteriormente: tratamento 
de encostas, tratamento de linhas de água e tratamento de caminhos. Para tal foi 

utilizado um sistema de informação geográfica. 
Em seguida apresenta-se a descrição metodológica organizada por tipo de tratamento. 
 

Metodologia 

Tratamento de encostas 

Para a análise das áreas prioritárias deste grupo de intervenções foi utilizada uma 
metodologia de análise multifatorial, adaptada a cada um dos três tipos de 

intervenções consideradas: sementeira de espécies de cobertura do solo, instalação 
de barreiras (de troncos ou de resíduos florestais) e abertura de regos segundo as 
curvas de nível. 

Foram considerados os seguintes fatores: localização na bacia hidrográfica, declives, 
cobertura vegetal anterior, área de conservação e severidade do incêndio. Todos os 

valores utilizados para classificar cada uma das componentes de cada factor foram 
normalizados numa escala entre 0 e 5, permitindo-se desta forma comparar os fatores 

entre si. Em seguida faz-se uma breve descrição de cada um deles. 
 

Localização na bacia hidrográfica 

A importância deste fator está relacionada com o impacto que a erosão nas vertentes 
da área ardida irá ter nas zonas a jusante de cada uma das bacias consideradas. O 
arrastamento de cinzas e de outros materiais será tanto mais sentido quanto maior 

for a área da bacia afetada pelo incêndio.   
A área ardida do incêndio de Catraia intersecta 4 bacias hidrográficas, sendo que as 

bacias da Ribeira de Odeleite e da Ribeira de Alportel (afluente do rio Gilão) ocupam 
cerca de 92 % da área (mapa 1). Neste sentido, a valoração atribuída a este factor 
valorizou apenas estas áreas, tendo excluído as restantes. Uma vez que a bacia da 

Ribeira de Odeleite converge na barragem de Odeleite, responsável pelo 
abastecimento de água de uma grande parte do sotavento algarvio, optou-se por 

discriminar positivamente as áreas incluídas nesta bacia (tabela seguinte). 
 

 
Tabela 1: Valores considerados para o fator “localização na bacia hidrográfica” 

Bacias 
Área 
(ha) 

% do 
total 

Valor 
atribuído 

Ribeira de Alportel (Rio 
Séqua) 

9908 40% 2 

Ribeira de Odeleite 12799 52% 5 

Outras 2123 9% 0 
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Declive 

Este é o fator que tem maior importância no âmbito das intervenções consideradas, 

uma vez que é aquele que mais potencia os efeitos negativos do incêndio sobre o solo 
e a água. Para a valoração do fator foram estabelecidas 3 classes que se relacionam 
genericamente com as possibilidades de mecanização (mapa 2). Para cada tipo de 

intervenção foram estabelecidos valores distintos, uma vez que a sua implementação 
prioritária varia com as classes de declive (tabela seguinte). 
 

Tabela 2: valores considerados para o fator “declive” 

Classes de declive 
Área 

(ha) 
% do 
total 

Valor 

(sementeira) 

Valor 

(barreiras) 

Valor         

(regos) 

< 35 % 7679 31% 2 2 5 

entre 35 e 70 % 16980 68% 4 5 2 

> 70 % 183 1% 5 0 0 
 

 
Considerou-se que a intervenção de sementeira de espécies de cobertura do solo era 
tão mais prioritária quanto maior fosse a inclinação. No caso do estabelecimento de 

barreiras, foi dada prioridade máxima às áreas de declive intermédio, assumindo-se 
que não se deverá intervir em áreas de declive superior a 70 %. Por fim, a abertura 

de regos segundo as curvas de nível foi priorizada para as áreas de declive mais 
moderado (possibilidade de mecanização), tendo-se também aqui excluído as áreas 
de maior inclinação. 

 

Cobertura vegetal  

A importância deste fator relaciona-se com a possibilidade de existência de maior 
cobertura vegetal do solo, existência de material a retirar (e consequentes impactos 

sobre o solo) e existência de material com possibilidade de ser aproveitado para as 
próprias intervenções. Foram consideradas as principais ocupações florestais 
existentes na área ardida (sobreirais, áreas com predomínio de pinhais - bravos, e 

mansos -outros povoamentos florestais e áreas com predomínio de matos) - mapa 3. 
Neste sentido, tal como no fator declive, também aqui os valores considerados foram 

distintos conforme a intervenção considerada (tabela seguinte). 
 

 
Tabela 3: Valores considerados para o fator “cobertura vegetal” 

Ocupação do solo 
Área 

(ha) 
% do 
total 

Valor 

(sementeira) 

Valor 

(barreiras) 

Valor         

(regos) 

Sobreiro 2949 12% 4 3 0 

Pinhal 3887 16% 1 5 1 

Outros povoamentos 825 3% 0 4 1 

Matos 13391 54% 5 0 5 

Outras ocupações 3870 16% 0 0 0 
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Para as áreas de sementeira foi dada principal prioridade às zonas com predomínio de 
matos, seguida das áreas de sobreiral, neste último caso considerando também a 

importância de conservação do solo num sistema florestal, por natureza sensível. A 
instalação de barreiras deverá privilegiar as áreas de pinhal uma vez que estas 
dispõem do material necessário para a execução plena da intervenção. A abertura de 

regos deverá ser dirigida preferencialmente às áreas de matos e ser interdita nas 
áreas de sobreiral. 

 

Áreas de conservação 

Uma vez que uma parte significativa da área (cerca de 1/3) corresponde à Rede 

Natura 2000 (SIC e ZPE) (mapa 4), e tendo em vista a proteção destas áreas optou-
se por também efetuar a sua discriminação positiva no âmbito deste trabalho (tabela 

seguinte). 
 

Tabela 4: Valores considerados para o factor “áreas de conservação” 

Área classificada 
Área 

(ha) 
% do 
total 

Valor 

atribuído 

Sítio Caldeirão 7926 32% 5 

Sem cobertura 16916 68% 0 

 
Severidade de incêndio 

Os dados que sustentam este fator foram obtidos através do cálculo de um índice 
obtido por comparação de duas imagens de satélite (Landsat 7 TM) uma obtida em 

2010 e outra imediatamente após o incêndio (21 de Agosto de 2012). Para cada uma 
destas imagens foi calculado o Normalized Burned Ratio que é um índice composto 

obtido a partir da relação das bandas do infravermelho próximo (maior refletância da 
clorofila) e do infravermelho médio (maior refletância do solo). Desta forma consegue 
obter-se um valor acerca da diminuição de material verde após o incêndio, 

assumindo-se que essa variação é tanto maior quanto maior foi a severidade do 
incêndio (mapa 5).  

A utilização deste fator permite priorizar as áreas em que as intervenções se tornam 
mais prementes, pelo facto de a cobertura vegetal ter sofrido um maior impacto. 

 
Tabela 5: Valores considerados para o fator “severidade de incêndio” 

Classe de severidade 
Área 

(ha) 
% do 
total 

Valor 

atribuído 

Área não afetada (não 

ardida) 
3146 13% 0 

Baixa severidade 5475 22% 1 

Moderada-baixa 
severidade 

8860 36% 3 

Moderada-alta 

severidade 
6118 25% 4 

Alta severidade 1011 4% 5 
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Ponderação de fatores 

Por fim, de maneira a poder estabelecer a priorização final para cada uma das 
intervenções foi efetuada uma ponderação dos fatores atrás descritos. Na tabela 

abaixo apresentam-se os valores considerados. 
 
 

Tabela 6: Valores considerados na ponderação 

Factor 

Valores ponderação 

Valor 

(sementeira) 

Valor 

(barreiras) 

Valor 

(regos) 

Bacia hidrográfica 25% 15% 30% 

Declive 50% 35% 30% 

Cobertura vegetal 10% 30% 30% 

Área conservação 5% 5% 5% 

Severidade de 

incêndio 
10% 15% 5% 

 
 
Após a aplicação destes valores foram obtidos, para cada uma das intervenções, um 

conjunto de valores que foram seguidamente agrupados em 5 classes de igual 
amplitude. De maneira a reduzir a existência de manchas de pequena dimensão, foi 

aplicado um filtro e posteriormente foram apenas selecionadas as manchas com áreas 
superiores a 5 hectares. No caso da intervenção de abertura de regos foram ainda 
excluídas todas as áreas que se situassem em cotas abaixo de 350 metros. Esta opção 

deve-se ao facto de se querer priorizar esta intervenção apenas nas áreas de encosta 
e exclui-la das áreas de vale. Os valores obtidos apresentam-se nas tabelas seguintes 

e nos mapas 6 a 8.  
 

 
 

Sementeira 
Tabela 7: Áreas (hectares) em cada uma das classes de prioridade consideradas para a intervenção de sementeira 

Classe de 
prioridade 

Área (ha) 

Área (ha)    
manchas 

superiores a 5 
ha 

% de área 

em 
manchas > 

5 ha 

1 1833 1442 79% 

2 3252 1995 61% 

3 8212 7068 86% 

4 8044 7385 92% 

5 2941 2697 92% 
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Barreiras 
Tabela 8: Áreas (hectares) em cada uma das classes de prioridade consideradas para a intervenção de 

estabelecimento de barreiras 

Classe de 

prioridade 
Área (ha) 

Área (ha)    
manchas 

superiores a 5 
ha 

% de área 
em 

manchas > 
5 ha 

1 2070 1286 62% 

2 10453 10072 96% 

3 4185 3180 76% 

4 4865 4477 92% 

5 2808 2494 89% 

 

Regos 
Tabela 9: Áreas (hectares) em cada uma das classes de prioridade consideradas para a intervenção de abertura de 

regos segundo as curvas de nível 

Classe de 

prioridade 
Área (ha) 

Área (ha)    
manchas 

superiores a 5 
ha 

% de área 
em 

manchas > 
5 ha 

1 567 337 59% 

2 1337 967 72% 

3 4656 4020 86% 

4 4556 4007 88% 

5 689 200 29% 

 

 
Selecção de áreas finais 

A partir das classes de prioridade definidas no passo anterior foi possível seleccionar 
as áreas finais a privilegiar em cada uma das intervenções. No caso da sementeira e 

das barreiras optou-se pela selecção da totalidade das áreas da classe de prioridade 
5. No caso da abertura de regos segundo as curvas de nível a selecção recaiu sobre as 

áreas das classes de prioridade 4 e 5. 
Por fim foi analisada a dispersão territorial das áreas seleccionadas e a relação 
territorial entre elas. Desta forma foi possível isolar as áreas prioritárias para cada 

uma das intervenções isoladamente e aquelas em que existe sobreposição de 
prioridades de intervenção. 

Na tabela seguinte apresentam-se as áreas obtidas e no mapa 9 a sua localização 
geográfica. 
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Tabela 10: áreas (hectares) das áreas prioritárias consideradas por tipo de intervenção 

Tipo de intervenção Área (ha) % do total 

Sementeira 1330 16% 

Barreiras 2028 24% 

Regos 3524 42% 

Sementeira + Regos 1059 13% 

Sementeira + Barreiras 293 3% 

Barreiras + Regos 158 2% 

Sementeira + Barreiras 
+ Regos 

15 0% 

TOTAL 8407   

 
 

Tratamento de linhas de água 

Para o enquadramento das intervenções deste grupo foi feita a selecção de um 
conjunto de troços da rede hidrográfica da área ardida, nos quais deverão ser 

priorizadas as diferentes intervenções consideradas no relatório: limpeza e 
desobstrução dos leitos, consolidação de margens e obras de correcção torrencial de 

pequena dimensão. Consideraram-se para este feito prioritários os troços que 
apresentam aproveitamento agrícola activo (observado na cartografia COS 2007 da 
responsabilidade do IGP) e que atravessam povoações. Desta forma pretende-se 

dirigir as intervenções para os troços que apresentam valores a defender. Uma 
listagem dos diferentes troços seleccionados apresenta-se na tabela seguinte e a sua 

localização está expressa no mapa 10. 
Como se pode observar na tabela seguinte, a grande maioria dos troços (49%) 
pertence a 3 ribeiras: Alportel, Odeleite e Leiteijo. Estas linhas de água correspondem 

também aquelas de maior dimensão existentes nas áreas afectada pelo incêndio. 
 

 

Tabela 11: Designação e comprimentos dos troços da rede hidrográfica seleccionados 

Designação 
Comprimento 

(m) 
% do total 

Barranco da Casa Nova 514 0.5% 

Barranco da Chaveca 876 0.9% 

Barranco da Malhada 3181 3.1% 

Barranco da Muda 2050 2.0% 

Barranco da Soalheira 670 0.7% 

Barranco das Varzeas 2766 2.7% 

Barranco de Garcia 1349 1.3% 

Barranco do Bufo 1107 1.1% 

Barranco do Corxo 1327 1.3% 

Barranco do Ferrajoso 1650 1.6% 
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Barranco do Fojo 977 1.0% 

Barranco Malhada Machado 708 0.7% 

Barranco Porto Carvalhoso 1205 1.2% 

Corgo do Acor 1124 1.1% 

Ribeira da Ameixieira 895 0.9% 

Ribeira da Asseca 3204 3.2% 

Ribeira da Foupana 1834 1.8% 

Ribeira das Casas Novas 9280 9.2% 

Ribeira das Ruivas 7101 7.0% 

Ribeira de Alportel 20294 20.0% 

Ribeira de Fronteira 9676 9.5% 

Ribeira de Odeleite 17935 17.7% 

Ribeira do Leitejo 11693 11.5% 

 

Para a referenciação territorial da intervenção denominada limpeza e desobstrução de 
passagens hidráulicas foi feita a selecção dos locais em que a rede viária atravessa a 

rede hidrográfica principal. Foi considerada a totalidade dos troços da rede viária 
florestal. Foram identificados 159 pontos cuja localização se encontra expressa no 
mapa 10.  

 
 

Tratamento de caminhos 

Na impossibilidade de identificar territorialmente com maior precisão os troços em que 
se aplicam as intervenções deste grupo (consolidação de encostas e taludes, corte e 

remoção de árvores caídas, limpeza e desobstrução de valetas, drenagem de 
escoamento sobre os povoamentos, construção de valetas e valas de drenagem e 

regularização e consolidação da superfície dos caminhos), optou-se por seleccionar, 
de entre a totalidade da rede viária existente na área do incêndio, os troços que 
apresentam declives superiores a 35 % e que são classificados como rede viária 

florestal complementar. Desta forma pretende-se priorizar os caminhos com maior 
probabilidade de sofrerem danos (aqueles classificados como rede viária florestal 

complementar) e, dentro desses, aqueles troços que, pelo facto de apresentarem 
maior inclinação (superior a 35 %) estão mais sujeitos aos danos. Na tabela seguinte 
podem observar-se o comprimento dos troços prioritários e a sua localização pode ser 

observada no mapa 11. 

 

Tabela 12: Comprimento (km) dos troços da rede viária florestal selecionados para as intervenções de tratamento de 
caminhos 

Classe de via 
Comprimento 

(km) 
% do total 

da RVF 

2 254 55% 

3 84 53% 
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Cartografia de apoio 

 

Mapa 1 - Bacias hidrográficas (factor 1); 

Mapa 2 - Declives (factor 2); 
Mapa 3 - Coberto vegetal (factor 3); 

Mapa 4 - Áreas com estatuto de conservação (factor 4); 
Mapa 5 - Severidade de incêndio (factor 5); 

Mapa 6 - Sementeiras (classes de prioridade); 
Mapa 7 - Barreiras (classes de prioridade); 

Mapa 8 - Regos (classes de prioridade); 

Mapa 9 - Áreas prioritárias por intervenção; 
Mapa 10 - Tratamento de linhas de água; 

Mapa 11 - Tratamento de caminhos. 
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ANEXO III 

 

Lista da fauna ocorrente na região 

 

Nome científico Nome vulgar 

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro 

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos 

Suncus etruscus Musaranho-anão 

Talpa occidentalis Toupeira 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande 

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco 

Myotis myotis Morcego-rato-grande 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno 

Myotis daubentonii Morcego-de-água 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão 

Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão 

Miniopterus schereibersii Morcego-de-peluche 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo 

Lepus granatensis Lebre 

Arvicola sapidus Rata-d’água 

Microtus duodecimcostatus Rato-cego-mediterrânico 

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo 

Rattus rattus Rato-preto 

Rattus norvegicus Ratazana 

Mus domesticus Rato-caseiro 

Mus spretus Rato-das-hortas 

Eliomys quercinus Leirão 

Vulpes vulpes Raposa 

Mustela nivalis Doninha 

Mustela putorius Toirão 

Martes foina Fuinha 

Meles meles Texugo 

Lutra lutra Lontra 

Genetta genetta Geneta 

Herpestes ichneumon Sacarrabos 

Lynx pardinus Lince-ibérico 

Felis silvestris Gato-bravo 

Sus scrofa Javali 

Cervus elaphus Veado 

Circaetus gallicus Águia-cobreira 

Accipiter nisus Gavião 

Buteo buteo Águia-d'asa-redonda 

Aquila fasciata Águia de Bonelli 

Falco tinnunculus Peneireiro 

Alectoris rufa Perdiz 

Columba palumbus  Pombo-torcaz 

Streptopelia decaocto Rola-turca 
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Streptopelia turtur Rola-brava 

Cuculus canorus Cuco 

Tyto alba Coruja-das-torres 

Otus scops Mocho-d’orelhas 

Bubo bubo Bufo-real 

Strix aluco Coruja-do-mato 

Athene noctua Mocho-galego 

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha 

Apus apus Andorinhão-preto 

Apus pallidus Andorinhão-pálido 

Merops apiaster Abelharuco 

Upupa epops Poupa 

Jynx torquilla Torcicolo 

Picus viridis Peto-verde 

Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande 

Dendrocopus minor Picapau-malhado-pequeno 

Galerida theklae Cotovia-escura 

Lullula arborea Cotovia-pequena 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés 

Hirundo daurica Andorinha-dáurica 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta 

Motacilla alba Alvéola-branca 

Troglodytes troglodytes Carriça 

Prunella modularis Ferreirinha 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 

Luscinia megarhynchos Rouxinol 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto 

Saxicola torquatus Cartaxo 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo 

Turdus merula Melro-preto 

Turdus philomelos Tordo-músico 

Turdus iliacus Tordo-ruivo 

Turdus viscivorus Tordeia 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos 

Cettia cetti Rouxinol-bravo 

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete 

Sylvia undata Felosa-do-mato 

Sylvia cantillans Toutinegra-carrasqueira 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta 

Phylloscopus collybita Felosinha 

Phylloscopus ibericus Felosa-ibérica 

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo 

Parus cristatus Chapim-de-poupa 

Parus caeruleus Chapim-azul 

Parus major Chapim-real 

Sitta europaea Trepadeira-azul 

Certhia brachydactyla Trepadeira 
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Oriolus oriolus Papa-figos 

Lanius senator Picanço-barreteiro 

Lanius meridionalis Picanço-real 

Garrulus glandarius Gaio 

Cyanopica cyanus Pega-azul 

Corvus corax Corvo 

Sturnus unicolor Estorninho-preto 

Passer domesticus Pardal 

Fringilla coelebs Tentilhão 

Serinus serinus Chamariz 

Carduelis chloris Verdilhão 

Carduelis carduelis Pintassilgo 

Carduelis spinus Lugre 

Carduelis cannabina Pintarroxo 

Coccothraustes coccothraustes Bico-grossudo 

Emberiza cirlus Escrevedeira 

Emberiza cia Cia 

Emberiza calandra Trigueirão 

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico 

Tarentola mauritanica Osga 

Blanus cinereus Cobra-cega 

Lacerta lepida Lagarto 

Lacerta shreiberi Lagarto-de-água 

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato 

Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-pentadáctila 

Chalcides striatus Fura-pastos 

Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura 

Coronella girondica Cobra-lisa-meridional 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada 

Macroprotodon cucculatus Cobra-de-capuz 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira 

Natrix maura Cobra-de-água-viperina 

Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar 

Vipera latastei Víbora-cornuda 

Pleurodeles waltl Salamandra-de-costas-salientes 

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas 

Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja 

Triturus marmoratus Tritão-marmorado 

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo 

Pelodytes ibericus Sapinho-de-verrugas-verdes 

Bufo bufo Sapo-comum 

Bufo calamita Sapo-corredor 

Hyla meridionalis Rela-meridional 

Rana perezi Rã-verde 
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ANEXAAAARIÇÃO DO INCÊNDIO  

ANEXO IV 

Zonas de caça afetadas pelo incêndio 

 

 

Tipo Designação 
N.º do 

processo 
Área ardida Área proibição 

(área afectada + 250 m) 
Área total (ha) 

% ardida do 
total 

% ardida do 
total (proibição) 

Associativa 

Agua de Tabuas 2647 939.6 1015.2 1220.4 77% 83% 

Alcaria Fria 2349 1561.7 1561.7 1561.7 100% 100% 

Amoreira 2325 0.0 10.9 1456.8 0% 1% 

Barra 2799 841.9 917.4 1042.8 81% 88% 

Beliche 2189 250.8 302.6 1006.8 25% 30% 

Cabeca Gorda 2192 412.7 505.7 1353.5 30% 37% 

Cabeco do Velho 2592 2434.3 2434.3 2434.3 100% 100% 

Carvalhal 2328 2053.0 2053.0 2053.0 100% 100% 

Colos 2648 3.3 30.7 1544.7 0% 2% 

Cova da Muda 2990 740.7 866.5 1777.6 42% 49% 

Currais 1760 0.0 0.1 2243.6 0% 0% 

Curral da Pedra 2083 1487.9 1589.0 1763.1 84% 90% 

Espiga Dourada 2643 293.5 433.8 1323.1 22% 33% 

Estragamantens 2640 0.0 1.3 1078.8 0% 0% 

Fusos 4021 284.0 284.0 284.0 100% 100% 

Grainho 1717 91.9 138.4 1713.2 5% 8% 

Herdades de Alcaria Alta,Carri 255 1282.4 1331.4 1371.9 93% 97% 

Malhada Alvaro Vaz 2173 691.1 691.1 691.1 100% 100% 

Montes Novos 2320 257.0 372.7 1825.3 14% 20% 

Morenos 2191 1020.4 1069.5 1243.4 82% 86% 
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Parises 2319 1724.7 1787.7 1980.3 87% 90% 

Pero de Amigos 2346 1074.9 1074.9 1074.9 100% 100% 

Picota 2642 861.0 976.1 1074.3 80% 91% 

Relvais 2340 1898.4 2077.3 2859.2 66% 73% 

Talaeiros 2666 397.0 469.6 572.3 69% 82% 

Vale Covo 2644 48.3 92.4 977.6 5% 9% 

Vale da Murta 2393 799.3 864.1 1295.6 62% 67% 

Vale Joao Farto 2085 801.5 969.1 1370.3 58% 71% 

Varzeas de Vinagre 2084 561.5 671.9 1284.2 44% 52% 

Municipal Santo Estevao 3590 164.6 234.3 2079.3 8% 11% 

Turística 
Cachocaca 5018 219.6 269.3 720.1 30% 37% 

Estragamantens 2394 178.1 239.4 593.8 30% 40% 

Herdade de Alcaria Alta 4552 542.9 542.9 542.9 100% 100% 

Total     24253.8 25878.0 42427.3 57% 61% 
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ANEXO V 

 

Lista indicativa de espécies aconselháveis para a rearborização de terrenos 

ardidos em zonas ribeirinhas.  

 

Espécie Nome vulgar ex 
   

Acer monspessulanum L. zelha Sh 

Crataegus monogyna Jacques pilriteiro Sh 

Erica arborea L. urze-branca Sh 

Fraxinus angustifolia Vahl freixo H 

Nerium oleander L. cevadilha H 

Populus alba L. choupo-branco H 

Populus nigra L. choupo-negro H 

Pyrus bourgaeana Decaisne catapereiro Sh 

Quercus faginea Lambert carvalho-cerquinho Sh 

Quercus rotundifolia Lambert azinheira Sh 

Salix alba L. vimeiro-branco H 

Salix atrocinerea Brotero borrazeira-preta H 

Salix x pseudosalviifolia T.E. Díaz & Puente salgueiro H 

Salix salviifolia Brotero borrazeira-branca H 

Sambucus nigra L. sabugueiro Sh 

Tamarix africana Poiret tamargueira H 

Ulmus minor  Miller ulmeiro-de-folhas-lisas H 

Viburnum tinus L. folhado H 

 

H – higrófitos 

Sh – sub-higrófitos 



 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Este documento encontra-se disponível em 
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