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Tiago Oliveira
Proteção Florestal

11/4//2014
Ordem dos Engenheiros

Lisboa

Gestão de risco de 
incêndio.

Uma oportunidade para 
a eficiência.

Conferência Ordem dos Engenheiros Contributo da Eng enharia para a Defesa da Floresta Contra Incêndios - DFCI

Resumé de Tiago Oliveira:

Engenheiro Florestal e Mestre em Gestão de Recursos Naturais com 20 anos de experiência em actividades nacionais e
internacionais, especializou-se no tema da gestão e governança de risco. É presentemente o responsável da área da
Proteção florestal do grupoPortucelSoporcel.

Coordena a participação do gPS no projecto científico no MIT Fire-Engine, os programas operacionais de prevenção e
combate de incêndios, luta contra pragas e invasoras e é docente do mestrado MEDFOR (ISA), na disciplina de Wildfire
Risk Management

Foi o coordenador executivo da proposta técnica do Plano Nacional de Incêndios florestais e exerceu funções públicas nos
XV e XVII Governos. Ao longo do seu percurso desenvolveu competências na área da estratégia, planeamento, análise de
investimentos, gestão de informação geográfica, deteção remota, desenvolvimento, gestão da mudança, gestão de
operações, de projecto e comunicação..
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Crescimento e Integração em Papel

� estratégia de desenvolvimento assente na integração no negócio de papel

Nº Colaboradores do Grupo

�> 2258

Capacidade produtiva

� 1,6 milhões ton de papel  - 1º produtor europeu papéis finos não revestidos

� 1,4 milhões ton de pasta - 1º produtor europeu e 3º produtor mundial BEKP

� 5% da energia eléctrica Portugal (maioria a biomassa e resíduos de madeira)

Volume anual de negócios

� superior a 1521 M€ para mais de 118 países em 5 continentes

Exportações

� 2º maior exportador nacional e 1º em valor acrescentado

� > 1250 milhões de Euros

� > 3% das export. portuguesas de bens

� 27% para mercados não comunitários

Figueira

Setúbal

Cacia

Perfil do Grupo Portucel Soporcel > Caracterização



3

Floresta cuidadosamente gerida, especificamente ori entada para produção de pasta e papel.

Perfil do Grupo > Área Florestal

Maior proprietário/gestor florestal português

(0,7% e1,3 % do território nacional)

120 mil ha sob gestão
Certificado FSC nº SA-FM/COC-001785

Certificado PEFC/13-23-001

� Parceria com a WWF (World Wide Fund for Nature) no âmbito da gestão da biodiversidade

� Countdown 2010: iniciativa internacional para travar a perda de biodiversidade- e assinatura de protocolo da Biodiversidade 
com o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

� Colaboração com o Centro de Estudos da Avifauna (CEAI) no projecto LIFE-Natureza para a conservação da Águia de Bonelli
no sul de Portugal: compatibilização entre as operações de gestão florestal do Grupo e a preservação da Águia de Bonelli

Foto grupoPortucelSoporcel

3M€/ano > 25€/ha/ano

1. Para reduzir o impacto do incêndio
Planear território e infraestruturas
Gestão florestal e Silvicultura
Mosaicos e paisagem
Gestão de combustíveis (Mecânico, animal e fogo)

2. Para reduzir a probabilidade de fogo
Educar, sensibilizar e informar
Vigiar e aplicar lei

3. Para mitigar consequências
Rede viária e pontos de água
Uso eficiente dos meios de deteção e combate
Seguros
Planos de contingência e recuperação ardidos

Multiplas, balanceadas e integradas acções

Fotos Tiago Oliveira e Manuel Rainha

Valor total = Valor activo – Custo do risco (€ preven ção + € combate + € perdas + € seguros)

Melhorar eficiência interna e mobilizar actores par a agirem sobre o contexto

Área Florestal > Proteção Florestal
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As paisagens rurais humanizadas dos anos 60, transf ormaram-se em 
espaços florestais e pastoris que ocupam 67% do ter ritório

Forest transition and fire in Portugal (Mather JMC.  Pereira, 
2005)
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ISA: Áreas 
ardidas de 

1975 a 2009  

3. presente (1980-2003): o paradoxo

De 1971 a 2013 os incêndios percorreram mais de 3,6 Mha

Expansão urbana para 
áreas rurais e florestais

Territórios com valor 
expectante acumulam 

vegetação

Problema 
de Proteção civil

Incêndios no interface urbano

Abandono agrícola, 
ausência de silvicultura e 

mau uso do fogo 

Territórios “deprimidos”, 
sem objectivo definido ou 

baixo valor, acumulam 
vegetação

Problema 
de proteção florestal

Incêndios em matagais e floresta

Desde a adoção do PNDFCI, a incidência do fogo na á rea arborizada 
reduziu-se de 3,9% -> 0,8%. Mas as assimetrias entr e os distritos do Sul e 
do Norte reflectem as debilidades do desenho do actu al sistema

10

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Faro

Évora

Setúbal

Lisboa

Beja

Santarém

Portalegre

Leiria

Castelo Branco

Coimbra

Aveiro

Nacional

Guarda

Bragança

Braga

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Porto

2013

% 2006-2012

% 2001- 2005

150        100           50               33                25                 20                 17               14        12                11           10    Ciclo de fogo (anos)

Incidência do fogo por área arborizada (%)Meta - PNDFCI

PNDFCI – Plano Nacional de 
Defesa da Floresta Contra 
Incendios (RCM65/2006)

Fonte: ICNF (ardidos e IFN6)
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� Risk Management – Principles and Guidelines; ISO; 2009

Qual o perfil de risco?

Que parte do risco é 
resolúvel e como?

Risk Management
• Evitar
• Prevenir
• Reduzir
• Transferir

Risco = P x Valor x Vulnerabilidade

Quadro conceptual de gestão de risco
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Extensão dos danos

Ilustração sobre tipo de perfil de risco

I
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Adaptado do IGRC, 2005 - Acceptable, Tolerable and Intolerable Risks (Traffic Light Model)

T2
Poucas 
ocorrências
e 
Muita área ardida
Grandes incêndios 
prováveis

T1
Poucas 
ocorrências
e 
pouca área ardida
Grandes incêndios 
possíveis

T4 
Muitas ocorrências
e 
Muita área ardida
Grandes incêndios mt 
prováveis

T3 
Muitas ocorrências
e 
pouca área ardida
Grandes incêndios raros 

Tipologia de Incêndios (base de dados ICNF 1980-2006)

Requer um Mix de 

soluções:

Atuar sobre as pessoas 
(ignições)

Atuar sobre o 
povoamento 
(combustíveis)

Mitigar e reagir com o 
combate e re-hab.

Balancear estratégia de gestão operacional do risco em função do problema
Nalguns concelhos a prioridade é a reduzir ignições e tratar vegetação
Noutros a estratégia é tratar a vegetação e corrigir problemas de combate

Uma estratégia de gestão risco de incêndio não é chega. São várias…

14

Mapa em revisão no Fire-Engine
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Fogo = Ignição x Meteorologia x Terreno x Vegetação

Intensidade da
frente de chama

estimado entre os 
3500 e  5000 kW/m

Altura das 
chamas entre

3 e 4 m

Limiar da eficácia 
dos meios 
combate

Onde, Como e Quando actuamos? 
Qual a eficácia? E para que cenários meteorológicos ?
Qual a eficiência das medidas de prevenção e combat e?

Só controlamos o incêndios se evitarmos as ignições e gerirmos os combustíveis…

Os meios de combate são ineficazes quando a propaga ção está estabilizada, 
em terreno dificil e meteorologia adversa

Foto de  Tiago Oliveira
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Exemplo de aplicações de engenharia

• Apoio à Governança do Risco

• Formulação de Politicas e estímulos

• Melhoria nas práticas de Gestão e inovação processos

• Controlo de Operações

Published in Journal of Environmental Management: Forest fire management to avoid unintended consequences: 
A case study of Portugal using system dynamics Collins, R; Neufville, R.; Claro, J.;  Oliveira, T. e A. Pacheco (2013)

Fire-Fighting Trap
Ilustra-se como o sistema pode ficar “aprisionado” em 
estados indesejados de longo prazo, com consequente perda 
de valor da floresta:

1.Investimentos anuais excessivos na supressão podem 
mitigar os danos a curto prazo, mas a longo prazo podem 
gerar incêndios maiores.

2.Só combater ou só prevenir irá gerar soluções piores do 
que uma solução equilibrada

3.Para sair da armadilha descrita, há que superar:
- impactos na economia do combate
- prevenção é pouco atrativa e visivel no curto prazo
- reconhecimento imediato de evitar o futuro indesejado

Concentrar gastos no combate gera fogos mais intens os http://publico.pt/floresta-em-perigo/investigacao

18MIT Portugal  FIRE - ENGINE@ http://fire-engine.inescporto.pt/

Policy >     Planeamento >     Prevenção >      Pré-Supressão >  Supressão
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Fogo 
controlado

2008

Desbaste e desrama 2009
Proposta de corte seletivo e aproveitamento de 
regeneração de folhosas na linha de água (2011)

Fogo controlado 2010

Objectivo - Integrar na gestão florestal de resinosas a estratégia de defesa contra incêndios. 

Policy    >    Planeamento >     Prevenção >      Pré-Supressão >  Supressão

Organização suportada por I&D, Engenharia e Gestão com pessoas dedicadas durante 365 d/y

“Projecto Piloto - FLORESTA SEGURA” visa:

1. ensinar os agricultores e população rural a fazer queimas, 
fogueiras e borralheiras com segurança;

2. mobilizar as entidades locais1 para adoptarem processos 
simples e funcionais dirigidos aos público-alvo rurais para a 
eliminação de sobrantes agrícolas. Ajudar a eliminar 
sobrantes sem provocar incêndios, acidentes e mortes.

O programa consiste em sessões presenciais levadas a cabo 
pela Escola Nacional de Bombeiros O grupo Portucel 
Soporcel é parceiro deste projecto através do patrocínio das 
sessões de formação e apoio técnico à sua realização. 

Esta iniciativa tem apoio das Câmaras Municipais e Juntas de 
Freguesia locais, assim como da AFN, ANPC e GNR.
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Helicóptero pesado a combater incêndio florestal re sultante de queima agrícola, enquanto se lançam 
foguetes na envolvente!!!!

Valor total = Valor activo – Custo do risco (€ prevenç ão + € combate + € perdas + € seguros)

12. Set. 2008
Fotos de  Tiago Oliveira

Ações de

Sensibilização

Resultados

•Alteração de comportamentos por via 
cognitiva (valorizo -> defendo);

•Redução da velocidade de aceleração 
do incêndio nos locais mais prováveis de 
ignição e mais críticos (eficiência da 
prevenção);

•Aumento da eficácia de meios combate 
e redução do seu custo (eficiência do 
combate);

•Uso do fogo como instrumento de 
gestão cinegética e prevenção de danos 
no edificado e populações da Serra.

Actuação em locais críticos (sensibilização e combus tíveis) - Plano conjunto Torres Vedras / Mafra

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

22
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Análise do Risco > Propostas de medidas    >    Ris k Governance

Definir 
prioridades

Quem faz o 
quê e quando

Todos os 
actores 
ganham / 
poupam 
gestão 
florestal

^ 32 km/h

ILC (kW/m)

2,000 - 4,000
Fogo controlado Tratamentos propostos

gPS

0 - 500

500 - 2,000

^ Ignição

Limite concelhio

Dados modelos combustível cedidos por GTF-CMTV
Última actualização em 2009

± 0 500 m

Simulação do comportamento do fogo (energia libertada), dada uma ignição num dia de vento NO de 32km/h
Informação de base da CMTV, mapa de combustíveis inferidos da ocupação solo 2004/2008

Ardeu
Set2008

Prioridade à 
vigilância e 
ataque em 
dias com 
vento SE

@ projecto MIT
FIRE - ENGINE

Policy    >     Planeamento >     Prevenção >      Pré-Supressão >  Supressão

Dinâmica - > Simulada, com base em
Mapa de combustíveis, % coberto arbóreo,
densidade de ignição e cenário meteorológico
históricos e duração de cada incêndio com base na
Performance do dispositivo de extinção

Estática -> retirada do PMDFCI
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Policy    >     Planeamento >     Prevenção >      Pré-Supressão >  Supressão

Calculo oficial do PMDFCI não permite medir o impacto de diferentes cenários meteorológicos, 
gestão de combustíveis, padrão de ignições

Oliveira, T., Barros M.G A.; Fernandes, P. (2013). Análise e quantificação espacial do risco de incênd io por 
simulação do comportamento do fogo: Torres Vedras – Poster, VII Congresso Florestal Nacional

Reacendimentos 2010 representaram aproximadamente 14% do total dos fogos… Onde são?

• Densidade de 
reacendimentos 
por municipio

• Concentração a 
norte e no litoral

• Aveiro,
• Braga,
• Coimbra,
• Porto,
• Viana do 

Castelo,
• Vila Real,
• Viseu.

Reacendimentos por 
1000 km 2 de area 
florestal (base 2010)

26

Policy >     Planeamento >     Prevenção >      Pré-Supressão >  Supressão

Pacheco, A. P., Claro, J., & Oliveira, T. (2013). Simulation analysis of the impact of ignitions, rek indles, and 
false alarms on forest fire suppression . Canadian Journal of Forest Research , 44(999), 45-55.
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Policy >     Planeamento >     Prevenção >      Pré-Supressão >  Supressão

250.000$usd/drop
75000lts cada

Faixas de gestão combustível
Custo de manutenção 500€/km/ano ?

Avaliação (antes e depois) da eficiência das propostas de po liticas e medidas?

Fotos: WEB frança e USA
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Mensagens chave

• Para 67% do pais ser viável o Conhecimento e a Engenharia têm que ser 
“consumidos” com escala, apoiando decisões da gestão e de politicas;

• Os espaços arborizadas e silvopastoris necessitam de ser objecto da gestão técnica, 
executando silvicultura e silvopastoricia;

• Sem reduzir a carga combustível o sistema que pretende proteger a floresta será 
vitima do seu próprio sucesso pois tudo indica que os eventos meteorológicos 
extremos irão continuar a “comandar” o sistema; 

• Saber onde, como e com que frequência se trata a vegetação, que populações alvo 
se contactam, onde se colocam e operam os meios de vigilância e combate aos 
incêndios, são respostas que a Engenharia fornece para a resolução do problema;

• Gerar activos florestais rentáveis com baixo risco envolvendo vários stakeholders e 
geografias exige técnica e ciência do risco, mas também Governança do Risco;

• O Conhecimento está acessível e há inúmeras oportunidades para melhorias de 
eficiência no Sistema à escala da propriedade, da paisagem, região ou pais.
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Obrigado

tiago.oliveira@portucelsoporcel.com


