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No dia 15 outubro de 2017, 9508 os verdes hectares do Pinhal de Rei foram
substituídos pelo vermelho das chamas.
O incêndio teve início na Burinhosa, a sul do Pinhal do Rei e a causa foi o
reacendimento de dois incêndios após uma queimada.
A contabilidade final revela-se pior que as primeiras previsões: 86% do Pinhal
do Rei foi consumido pelas chamas. O incêndio de 2017 torna-se, assim, o
mais grave incêndio no Pinhal de Leiria desde que há memória.
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Incêndios
Os incêndios florestais podem ter origem natural ou antrópica. Em Portugal,
os incêndios com origem natural (por exemplo raios durante trovoadas),
representam apenas 1% da totalidade. 41% destas ignições têm origem no
uso incorreto de fogo, ou seja, resultam de atos como queimadas.
Com 27% incendiarismo (fogo posto), e causas não determinadas com 31%.
Não só em Portugal, mas também em toda a zona mediterrânica, os riscos de
incêndio têm vindo a aumentar devido:





abandono das áreas florestais;
aumento da carga de combustível (vegetação) e sua continuidade;
aumento do número de ignições relacionadas com causas humanas
aumento da temperatura e irregularidade da precipitação.

As consequências das chamas nos ecossistemas, podem ser drásticas para a
fauna e flora, pois causam uma rutura nas cadeias/ciclos.

Ocorrem desde sempre fogos florestais com origem natural, e as
consequências não são apenas negativas, pois estes têm um papel
determinante na modelação de certos ecossistemas.
O fogo, é neste caso, um fator ecológico que influencia a evolução das
comunidades vegetais (por exemplo, em algumas espécies de pinheiros, as
pinhas abrem-se com a ajuda do fogo, libertando as suas sementes).

No entanto, a elevada frequência de incêndios que se tem observado, é
maioritariamente resultado da ação humana.
Com a influência do ser humano a incidência de incêndios começou a
aumentar drasticamente , havendo assim grandes consequências para todos
os ecossistemas.
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O aumento de fogos causa sérios problemas como:
 Perda de fauna e flora. (pode levar a extinções).
 Degradação do habitat das espécies sobreviventes.
 Degradação dos solos, aumento da erosão -> destruição de áreas
agrícolas.
 Destruição de bens materiais e habitações.
 Emissões de GEE (gases com efeito de estufa) como o CO2.

Emissões e alterações climáticas
De que modo pode a floresta ajudar a combater este problema (alterações
climáticas)?
A fotossíntese realizada pelas plantas permite a retenção de CO2 no material
vegetal e no solo. Durante vários anos essa retenção compensava a
libertação do gás, nas últimas décadas, com a destruição das florestas e com
as grandes emissões de CO2 a concentração deste gás tem vindo a aumentar
na atmosfera.
Impactos das emissões dos incêndios florestais
O fumo resultante dos incêndios contém gases e partículas que são
poluentes atmosféricos:





Matéria particulada (PM),
CO2, monóxido de carbono (CO),
CH4, hidrocarbonetos não metânicos (HCNM),
óxidos de azoto (NOx), N2O e amoníaco (NH3).

Por todas estas razões a desflorestação é a maior causa das alterações
climáticas depois da queima de combustíveis fósseis.

3

Abandono da floresta
As florestas são o habitat natural de grandes partes da Europa e prestam
assim serviços essenciais ao nosso ambiente e ao nosso bem-estar. São
ricas em termos de biodiversidade e desempenham um papel
fundamental nos nossos esforços para assegurar a sustentabilidade dos
habitats naturais da Europa.
A floresta portuguesa enfrenta cada vez uma maior degradação e
insustentabilidade devido aos incêndios.
Portugal é o país europeu mais fustigado por incêndios rurais. A
organização aponta as alterações climáticas, a diminuição da agricultura
tradicional, a ausência de aproveitamentos florestais e a falta de políticas
eficazes, como fatores que aumentam a vulnerabilidade da Península
Ibérica a incêndios extremos.
Os proprietários sentem-se deprimidos e sem vontade de investir e de
desenvolver projetos ou ideias. As árvores queimadas que se mantêm de
pé dificilmente serão removidas, os proprietários não têm dinheiro para as
retirar e muitos estão sem rendimento para gerir a regeneração natural
dos eucaliptos.
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A diversidade biológica nas florestas de carvalhos e
pinheiros
A suposta verdadeira floresta autóctone portuguesa é chamada de floresta
Laurissilva , sendo que neste momento só existe na Madeira e encontra-se
em diminuição. Com o passar do tempo começou-se a considerar floresta
autóctone povoamentos florestais que têm na sua base a permanência de
espécies que se adaptaram quer ao clima mediterrânico do Sul e interior
quer à influência atlântica que origina mais humidade no litoral. Estes
povoamentos florestais têm na sua base pinheiros, carvalhos e eucaliptos
principalmente.

Diversidade biológica num povoamento florestal de
pinheiros
Em Portugal existem maioritariamente dois tipos de pinheiro: o pinheirobravo e o pinheiro-manso. Neste trabalho vamos dar mais importância ao
pinheiro-bravo sendo esta a espécie mais abundante no pinhal de Leiria.
Pinheiro-bravo
O pinheiro-bravo é a árvore mais numerosa em Portugal. É uma árvore de
grande porte que pode crescer até aos 40 metros de altura, com folhas em
forma de agulha e raízes profundas que o tornam bastante resistente ao
vento.
A área de distribuição do pinheiro-bravo em Portugal começou a aumentar a
partir dos séculos XII e XIII, principalmente pela sua utilização na contenção
das areias litorais. O pinhal de Leiria terá sido uma das primeiras iniciativas a
promover o aumento da espécie em Portugal.
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Imagem 1 – algumas características do pinheiro bravo; Fonte: florestas.pt

Pinhal de Leiria
Antes do incêndio de outubro de 2017 o pinhal de Leiria apresentava uma
muito maior diversidade biológica.
Vamos agora examinar o exemplo de um ecossistema antes do incêndio.
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Analisando agora mais atentamente:

Este ecossistema é composto por 24 espécies, cada uma com o seu papel que
contribui para o equilíbrio do ecossistema
Por exemplo:
O abelhão da urze é hospedeiro de um parasita: Crithidia bombi, (relação de
parasitismo). No entanto a Urze apresenta uma substância química agora
identificada pelos cientistas, batizada como ‘callunene’, que protege o
abelhão da urze deste parasita. Ao mesmo tempo o abelhão poliniza a urze
havendo assim uma relação de cooperação interespecífica.
Ou por exemplo, se as populações de morcegos diminuírem drasticamente
haverá um aumento significativo dos gafanhotos (as suas presas) e estes
podem até tornar-se uma praga, afetando todos os outros seres vivos do
ecossistema.
Estes tratam-se apenas de dois exemplos entre muitos em que o
desequilíbrio de uma espécie pode afetar todo o ecossistema. Este
desequilíbrio de que falei anteriormente geralmente está associado a uma
causa antropogénica, como a inserção de uma espécie invasora no
ecossistema ou, no caso em estudo, um incêndio.
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Erosão costeira no distrito de Leiria
Antes de prosseguir para a diversidade biológica numa floresta de carvalhos
vamos falar da erosão costeira no distrito de Leiria visto que isto está
diretamente relacionado com o pinhal de Leiria.
A zona costeira da Mata Nacional de Leiria contém toda a extensão de praias
rochosas e arenosas, interrompida pela foz do rio Lis no limite Norte da MNL.
A cerca de 2 km a Norte de São Pedro de Moel, encontra-se uma unidade
margo-calcária (nas Pedras Negras).
A Sul das Pedras Negras, localiza-se a Praia Velha com aproximadamente 1
km de praia arenosa, apenas cortada pela foz do ribeiro de São Pedro, cujo
limite Sul (Penedo do Cabo) assinala a transição para uma costa de arribas
que se prolonga até à Nazaré.
De acordo com a Carta Geológica de Portugal, as formações geológicas que
caracterizam a área da Mata Nacional de Leiria são essencialmente de três
tipologias diferentes: areias de dunas eólicas, areias de praia e dunas.
Esta zona costeira estava protegida com uma expressiva cobertura vegetal,
cerca de 3154 ha. de floresta fixada no solo dunar pelo homem em finais do
século XIX e início do século XX. A cobertura vegetal era constituída, entre
outras espécies adaptadas a solos de areia praticamente estéreis, por
pinheiro-bravo; camarinheira, urze. Esta flora assumia um papel
determinante na formação e detenção das dunas, uma vez que as plantas
foram responsáveis pela fixação de areias móveis.
Devido à extensão da orla costeira, todo o concelho da Marinha Grande está
sob uma forte influência marítima, o que origina um deslocamento de
massas de ar com direção Oeste – Este constante.
Os ventos Norte e Noroeste são dominantes durante a maior parte do ano,
sendo a ocorrência de Nortada (vento nor-noroeste) muito frequente em
toda a área do concelho da Marinha Grande. A Nortada aflui do Oceano
Atlântico e transporta uma massa de ar com elevado teor de humidade, que
aumenta a o teor de humidade dos solos.
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A zona costeira da Mata Nacional de Leiria possui maior exposição à
influência marítima pelo que apresenta temperaturas médias anuais mais
baixas, índices de precipitação inferiores na ordem dos 700 a 800 mm e
menores amplitudes térmicas.
Esta zona está inserida na orla costeira central (Ovar-Marinha Grande), o que
significa que está exposta a um elevado risco de erosão, galgamento e
inundação. Para isto contribuem:
 o regime de agitação marítima, que nesta zona concreta é de alta
energia, induzindo um transporte
sedimentar litoral muito significativo;
 a natureza arenosa e as cotas baixas na maior parte da linha de costa,
aumentando a sua vulnerabilidade;
 os ventos, vindos do Oceano Atlântico em direção à costa do país, que
danificam as arribas e transportam sedimentos das praias para outros
locais.
Para além dos fatores já existentes, devido à ação antrópica, a erosão devese também:
 à diminuição do afluxo de sedimentos ao litoral, provocada pelas
atividades humanas nas bacias hidrográficas e na zona costeira,
conduzindo a um elevado défice sedimentar;
 à excessiva e desordenada ocupação no litoral para fins urbanísticos,
industriais e turísticos, o que se traduz em fortes pressões industriais e
urbanas sobre os recursos naturais;
 à construção de estradas, que danifica os solos em que são
construídas;
 ao excesso de poluição da mais diversa etiologia;
 à subida eustática do nível do mar, devido às alterações climáticas.
Os incêndios que ocorreram em 2017, anteriormente referidos, aumentaram
o índice de erosão costeira, sendo que com a perda significativa de parte da
MNL, as arribas e as formações costeiras do litoral estão mais expostas aos
ventos oceânicos e à agitação marinha.
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Imagem 4 – exemplos de erosão
costeira em Leiria
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Diversidade biológica numa floresta de carvalhos
Dentro dos carvalhos em Portugal destacam-se o sobreiro (Quercus suber) e a
azinheira (Quercus ilex ssp. rotundifolia). Vamos focar-nos mais no sobreiro,
sendo esta a espécie de carvalho mais abundante em Portugal.

Montado de sobro
O montado de sobro é um dos mais ricos agro-sistemas do mundo. Portugal
concentra 34% da área mundial, o correspondente a uma área de 736 mil
hectares e 23% da floresta nacional.

Biodiversidade no montado do sobro:
Fauna:
Os montados de sobro asseguram uma grande biodiversidade natural em
fauna selvagem. Entre os animais mamíferos encontrados nas florestas de
sobreiros incluem-se lebres, doninhas, lobos, genetas, javalis, veados e
alguns linces ibéricos.
Os montados de sobreiro da Península Ibérica constituem o habitat ideal para
milhões de aves, tais como o falcão peneireiro, o mocho galego, o picanço
real, cegonhas-pretas, águias imperiais ibéricas, milhafres, abutres negros,
piscos, tordos, tentilhões e pica-paus, garças-reais, poupas e abelharucos,
cotovias, estorninhos, gaios, pegas, rouxinóis, felosas e toutinegras, chapins,
trepadeiras, pardais, escrevedeiras, coruja-do-mato, pisco-de-peito-ruivo e a
cotovia-dos-bosques.
No que toca a répteis e anfíbios o montado de sobro abriga cerca de 24
espécies de répteis e anfíbios (53% da população portuguesa).
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Flora:
No que toca à flora, o montado de sobro português abriga 135 Espécies por
km².
As camadas de subcoberto de mato e arbustos são caracterizadas pela urze,
tojo, giesta das vassouras, alfazema, murta, assim como a esteva e o
medronheiro. Para além destas, muitas outras espécies têm uma utilização
aromática (alfazema, orégão, rosmaninho, hortelã-pimenta e dedaleira) logo
a recolha e tratamento destas plantas é um importante recurso económico
para os habitantes locais.
No que toca a fungos foram identificadas 264 espécies (das quais 83 espécies
comestíveis). Os cogumelos estão bem adaptados aos montados, estes
desempenham um papel importante na decomposição da matéria orgânica
do solo. Muitas espécies de cogumelos associam-se simbioticamente com as
raízes do sobreiro (micorriza).

Imagem 2- exemplo de teia alimentar centrada no sobreiro
Desenho de Francisco Quirino
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Atividades que protegem e enriquecem a floresta
Todos ainda nos lembramos dos incêndios de junho e outubro de 2017 que
devastaram o centro do país. Com uma área ardida superior a 440 mil
hectares, 2017 foi um dos anos mais negros de que há memória dos
incêndios em Portugal. E é precisamente para evitar que situações e de
voltem a acontecer que é necessário investir na proteção da floresta
autóctone portuguesa.
Segue-se uma lista por nós proposta com atividades que protegem e
enriquecem a floresta:

Antes de um incêndio:
 Limpeza de terrenos
Se mora no campo ou na floresta, deve limpar o terreno à volta de sua casa.
Na limpeza do seu terreno, é obrigatório fazer uma faixa de proteção de 50
metros à volta da sua casa: os ramos das árvores até 4 metros acima do solo
devem ser todos cortados e a distância entre copas deve ser também de 4
metros (10 metros no caso de pinheiros e eucaliptos). Corte também todas as
árvores e arbustos que estejam a menos de 5 metros da sua casa e impeça
que os ramos se projetem por cima do telhado. No caso das aldeias, esta
limpeza e corte de árvores deve ter um perímetro de 100 metros.
 Não contribuir para o abandono da floresta
Isto pode alcançar-se através de atitudes como:
 Diminuir a taxa de abandono rural.
A partir dos anos 1940-1950 verificaram-se os primeiros sinais de
abandono rural em Portugal, como resultado da diminuição de
rendimento agrícola. A paisagem rural tradicional, constituída por
mosaicos de vegetação quase desaparece. As zonas-tampão à volta das
aldeias, com hortas, pomares e pastos, vão sendo abandonadas e
criam um contínuo de vegetação que leva o fogo até às aldeias.
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Isto pode ser parado criando melhores condições e apoio para a vida
nas aldeias.

 Dinamizar mais atividades que impliquem o uso da floresta.
Um bom exemplo em Leiria era o “Pinhal das Artes”, evento que
acabou há cerca de 5 anos. Este tipo de eventos trás as pessoas à
floresta e deixa-as mais sensibilizadas, criando assim um maior sentido
de proteção para com a floresta.

Imagem 3 – Pinhal das artes; Fonte: SAMP

 Criação de locais de lazer na floresta.
Locais como esplanadas, mesas de picnic, parques infantis, etc. atraem
mais pessoas para a floresta para além de com a criação destas
infraestruturas junto/dentro da floresta a frequência da limpeza da
mesma aumenta.
 Criação de caminhos de terra dentro da floresta.
Estes caminhos fariam com que fosse mais fácil o acesso à floresta o
que, como as medidas anteriores, sensibilizaria mais pessoas sobre a
nossa floresta autóctone portuguesa. Sendo regulados pelos
municípios de modo a não estragar nenhum ecossistema.
 Criação de políticas por parte das autarquias de modo a estabelecer
um ordenamento do território mais exigente, que não deixe construir
de qualquer modo em área florestal.
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Após um incêndio:
O que fazer?
1.

Conservação do solo

2.

Tratamento do arvoredo queimado

3.

Realização de arborizações

1) Conservação do solo
A intervenção tem de ser rápida.
O objetivo da intervenção é diminuir as perdas de nutrientes retidos nas
cinzas:
 Construindo barreiras que permitam a acumulação de cinzas.
 Criação de oportunidade de infiltração.
↓
Destruindo a camada do solo repelente da água que se forma durante um
incêndio.
↓
Utilização de maquinaria pesada para abrir sulcos, isto permite destruir a
camada hidrófila e permite a acumulação de cinzas

2) Tratamento do arvoredo queimado
Do ponto de vista da conservação do solo, o ideal seria adiar o tratamento
até 1 ou 2 anos depois do incêndio, com o fim de garantir uma cobertura
vegetal mínima que proteja o solo da erosão. As próprias operações de
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exploração florestal podem agravar muito o risco de erosão. Também se
deve considerar a possibilidade de efetuar uma extração seletiva, não
removendo este material em zonas altamente suscetíveis à erosão. Por outro
lado, nem sempre se justifica cortar as árvores queimadas, dado que muitas
delas podem vir a recuperar.
No entanto, as evidências científicas mostram que não devem ser as árvores
completamente queimadas o principal motivo de preocupação, mas sim as
árvores parcialmente queimadas.
No que toca à probabilidade de sobrevivência de uma árvore, esta depende
de vários fatores, nomeadamente;





a espécie;
a intensidade do fogo;
estado de desenvolvimento;
a espessura da casca.

3) Realização de arborizações
Numa arborização deve ter-se em conta que não é permitido alterar a
composição do povoamento florestal.
Pressupondo-se que isto é cumprido, uma arborização seria bastante efetiva.
Encontram-se agora nos laboratórios da nossa escola vasos com árvores
autóctones (pinheiros, carvalhos e sobreiros) a germinar para se realizar uma
arborização futura.
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Imagem 5 – Vasos em germinação na ESFRL
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