COMISSÃO POPULAR I O PINHAL É NOSSO

Ações de Emergência para o Pinhal do Rei1
contributos para a reflexão e ação imediata

[1] Mata Nacional de Leiria, novembro de 2017

Grupo Técnico da Comissão Popular O PINHAL É NOSSO

Marinha Grande | 27 de novembro de 2017

Ações de Emergência para o Pinhal do Rei | Comissão Popular O PINHAL É NOSSO

ÍNDICE
RESUMO ............................................................................................................................... 3
1. ENQUADRAMENTO ........................................................................................................... 4
1.1 OBJETIVO .......................................................................................................................... 4
1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 4
2. LEVANTAMENTO DAS EXISTÊNCIAS E CAPACIDADE INSTALADA ....................................... 5
3. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS .................................................................................... 6
4. AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES ......................................................................................... 6
4.1 DESAFIOS TÉCNICOS ............................................................................................................. 6
4.2 DESAFIOS GOVERNAMENTAIS ................................................................................................. 8
4.3 DESAFIOS SOCIAIS ............................................................................................................... 8
5. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES ............................................................................................ 8
6. SOLUÇÕES E PROPOSTA DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA ...................................................... 10
AÇÕES DE EMERGÊNCIA ............................................................................................................ 11
6.1 CONTROLO DA EROSÃO E “ASSOREAMENTO ” NUMA MARGEM DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO (ANEXO I) .. 11
6.2 AÇÕES DE INFORMAÇÃO , SENSIBILIZAÇÃO E DE CIDADANIA ......................................................... 11
6.3 CONTROLO DE ESPÉCIES INVASORAS ...................................................................................... 12
6.4 CONSERVAÇÃO E SALVAGUARDA DOS HABITATS E ESPÉCIES COM ESTATUTOS DE PROTEÇÃO .............. 12
7. VISÃO E ÁREAS DE EXPANSÃO ........................................................................................ 13
ANEXO I - 1ª AÇÃO DE EMERGÊNCIA: CONTROLO DA EROSÃO NUMA MARGEM DO RIB. DE S. PEDRO ... 14
ANEXO II - FORMULÁRIO PARA ANGARIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ........................................................ 21

27 de novembro de 2017

2

Ações de Emergência para o Pinhal do Rei | Comissão Popular O PINHAL É NOSSO
RESUMO
Após o incêndio de 15 de outubro de 2017, ocorrido na Mata Nacional de Leiria (MNL), tornase imperativo iniciar o seu processo de recuperação. A Comissão Popular o Pinhal é Nosso
elaborou o presente documento técnico que identifica os principais desafios pós-incêndio
(página 6), define prioridades (página 8), apresenta propostas e refere medidas de
implementação/mitigação (página 10). Pretende-se que esta proposta de ações seja um
contributo de suporte à tomada de decisões e ações imediatas, de forma planeada e
participada pela população local em articulação com Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF), o Município da Marinha Grande e demais entidades da sociedade civil.
A erosão do solo, a obstrução e eutrofização das linhas de água, a proliferação de espécies
invasoras, o desequilíbrio dos ecossistemas e dos habitats dunares, a vulnerabilidade da fauna
e a perda de património genético de Pinus pinaster, são os problemas que, neste momento,
colocam desafios técnicos que importa ultrapassar no imediato. A mobilização de recursos
operacionais e financeiros, a articulação entre organizações nacionais e locais para agir em
tempo útil e de forma coordenada, com a participação e compreensão da população local
representam desafios governamentais e sociais incontornáveis. É assim necessário
comprometimento e investimento público, num plano sustentável de recuperação e
reconstrução da Mata Nacional de Leiria. Os desafios imediatos têm de ser superados através
de ações de emergência e ações a curto prazo, bem definidas, bem priorizadas e que serão
apenas o inicio de um processo longo e sustentado de recuperação da MNL.
Este documento não pretende encontrar respostas para todos os desafios, trata-se apenas de
um contributo para a ação imediata, mas também para a reflexão e debate público sobre o
futuro da Mata Nacional de Leiria. Esse futuro, defendemos nós, deve ser alvo de debate, de
forma a poder receber os contributos da população local e dos corpos técnicos e científicos
disponíveis no país.
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1. ENQUADRAMENTO
Após o incêndio de 15 de outubro de 2017, a Mata Nacional de Leiria (MNL) requer a
implementação de medidas urgentes de estabilização ecológica e mitigação dos impactes
ambientais, sociais e económicos. Até ao dia 15 de Outubro de 2017, 66,5% da área total da
MNL (11.080ha) assumia uma aptidão produtiva e 33,5% funções de proteção, conservação,
recreio e lazer, que no seu conjunto se encontram atualmente comprometidas.
Considera-se essencial assegurar a manutenção da função produtiva da MNL, como fonte de
receita para assegurar a sua sustentabilidade. Contudo, após o fatídico incêndio de 15 de
outubro, a obtenção de receitas originadas por este Pinhal está comprometida nos próximos
anos, sendo que, a mesma prende-se no imediato apenas com a venda da madeira queimada.
Esta receita será manifestamente insuficiente para a recuperação da MNL, no entanto revestese de enorme importância para iniciar o seu processo de recuperação, pelo que deverá ser
canalizada apenas para este fim e complementada com outros investimentos públicos e
mecanismos financeiros nacionais e internacionais.
Designada de Pinhal do Rei até 1524, a MNL é a mata pública mais importante do país, com
uma história florestal com mais de 700 anos, que remonta à génese dos serviços florestais e ao
ordenamento florestal português. Trata-se de uma área do centro litoral com uma expressiva
cobertura vegetal, em que cerca de 3.154ha de floresta de proteção, são dunas fixadas pelo
homem em finais do séc. XIX e início do séc. XX.
Assim, a recuperação da MNL torna-se uma prioridade para a população local, para a região e
para o país, sendo que, as ações emergentes na área total ardida (9.508ha) requerem a
alocação de mais recursos humanos, técnicos, equipamentos e maquinaria, que se poderão
potenciar através do envolvimento das mais diversas entidades da sociedade civil e população
local.
Comissão Popular O PINHAL É NOSSO
A Comissão Popular O PINHAL É NOSSO, surgiu após o incêndio de 15 de outubro, e é
constituída por um grupo de cidadãos que valoriza a MNL e que quer proteger a sua
integridade ecológica, social e histórica. Trata-se de um grupo apartidário, formado por
pessoas de diferentes ideais políticos, unidas pelo mesmo objetivo: a recuperação da MNL.
1.1 OBJETIVO
O objetivo principal da Comissão Popular é contribuir para a reconstrução sustentável da área
ardida, criando elos de ligação entre a tutela da Mata Nacional de Leiria e outras entidades
coletivas e/ou individuais que possam contribuir com ações de recuperação, monitorização e
vigilância da MNL, através da mobilização de voluntários, para a realização de atividades
coordenadas com a tutela, garantido assim a gestão pública da MNL.
1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O presente documento pretende contribuir para a identificação dos problemas pós-incêndio,
definição de prioridades, apresentação de propostas, definição de medidas de
implementação/mitigação, nomeadamente através de ações concretas que possam ser
participadas por voluntários, população local e Instituições Superiores Públicas de Ensino, em
colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e com o
Município da Marinha Grande, nomeadamente:
●

Ações de informação, sensibilização e de cidadania;
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●
●
●
●
●
●
●
●

Ações de controlo da erosão dos solos em áreas de risco;
Ações de limpeza das linhas de água;
Ações de controlo de espécies invasoras;
Ações de plantação de espécies folhosas, nas margens de linhas de água;
Ações de monitorização dos habitas naturais e seminaturais da zona de proteção;
Ações de monitorização da fauna e da flora;
Ações de vigilância móvel;
Ações de reflorestação.

2. LEVANTAMENTO DAS EXISTÊNCIAS E CAPACIDADE INSTALADA

(2)

(1)

Fig. 1 - (1) Área ardida na Mata Nacional de Leiria (9.508ha) no incêndio de 15 de outubro de
2017. (2) Cartografia nacional de áreas ardidas (versão provisória) em 2017 (Fonte: ICNF,
http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/mapas).
Com uma área total de 11.080ha, a MNL é a maior área florestal pública do país (depois da
Companhia das Lezírias, com 11.217ha), tendo como principal função a produção de madeira e
resina. Para além da função produtiva (em 7.087ha), e de acordo com o Plano de Gestão
Florestal de 2010 da MNL, a mata assume as funções de proteção (em 3.540ha) e recreio (em
18ha).
O incêndio do dia 15 de outubro consumiu 86% da área total da MNL (Fig.1), em zona
maioritariamente produtiva e de recreio, ficando a área de proteção reduzida a menos de
metade.
O investimento público canalizado para a MNL, nos últimos anos, tem sido manifestamente
insuficiente, para além da capacidade local instalada, na Marinha Grande, que consiste apenas
em 1 técnico superior e nove assistentes operacionais, com responsabilidades adicionais de
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gestão em mais 4 zonas florestais para além da MNL. Apesar de a maioria das ações de limpeza
e de intervenção serem adjudicadas a serviços externos, é do conhecimento público que estas
ações têm sido cada vez mais escassas na MNL.
Neste sentido, considera-se que a estrutura local do ICNF, localizada na Marinha Grande,
torna-se, nas circunstâncias atuais, manifestamente limitada ao nível de recursos humanos e
meios de execução técnica, para dar resposta às necessidades emergentes de recuperação no
pós-incêndio.
3. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS
Atendendo à dimensão e levantamento da área afetada, identificam-se desde logo os desafios
a superar no curto prazo, que vão para além das ações de reflorestação, através de diversos
problemas ecológicos e ambientais, nomeadamente:
a. Exposição do solo a um maior risco de erosão, quer pela ausência de vegetação e
subcoberto, quer através do efeito de impermeabilização gerado pelas cinzas que, ao
diminuir a capacidade de infiltração da água no solo, aumenta a intensidade de
escoamento das águas e com ele o maior arrastamento de partículas e sedimentos,
nomeadamente para as linhas de água e zonas baixas;
b. Risco ecológico das galerias ripícolas e dos leitos da rede hidrográfica da mata, que
com o arrastamento de sedimentos e cinzas, estão altamente vulneráveis a fenómenos
de assoreamento, futura eutrofização e instabilidade das suas margens;
c. Rápida proliferação de espécies invasoras, nomeadamente de Acacia sp. que já
começaram a germinar em diversos locais com densidades elevadas, devido quer à sua
capacidade de regeneração após o incêndio, quer à sua capacidade na fixação de azoto
comparativamente com outras espécies;
d. Risco ecológico dos habitats naturais e semi-naturais, e desequilíbrio dos ecossistemas,
nomeadamente na zona de proteção da mata, onde se localizam os habitats
prioritários para a conservação da natureza na União Europeia, comprometendo a
viabilidade do Pinhal interior de produção;
e. Vulnerabilidade da fauna local, afetada pelo incêndio, que sobreviveu mas que se vê
agora confrontada com a falta de alimento e refúgio;
f. Decréscimo do património genético de Pinus pinaster que possui qualidades
inigualáveis devido aos processos de seleção, condução e práticas silvícolas a que foi
sujeito nas últimas décadas, e, também de Taxodium distichum que dificilmente
encontramos ao longo do país, e que na Mata Nacional de Leiria se encontrava bem
representado (no Tromelgo, fonte da Garcia e Água Formosa).
4. AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES
4.1 DESAFIOS TÉCNICOS
1. Todas as atividades a desenvolver na área ardida devem garantir a conservação do
solo e da água;
2. Para a conservação do solo, serão necessárias medidas de prevenção da erosão do
solo, sobretudo em zonas de maior declive, ou seja, nas dunas, encostas e margens
das galerias ripícolas - todas as ações devem atender à mobilização mínima do solo;
3. As madeiras ardidas podem desempenhar um papel fundamental para a proteção do
solo e das águas, através da sua utilização na construção de estruturas, mas também
do seu estilhaçamento, para aplicação como cobertura orgânica. Se armazenado, este
material pode ainda ser muito importante com a sua aplicação em linhas de plantação,
no momento da reflorestação;
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4. Para a requalificação da rede hidrográfica da MNL, será necessário proceder à
beneficiação das linhas de águas e das suas galerias ripícolas, através da estabilização
das suas margens, desobstrução do leito, e também da plantação de folhosas diversas;
5. É necessário planear a reflorestação da área ardida, assim como a sua gestão, em
função dos serviços que se pretendam prestados pela mata e que melhor assegurem o
interesse público, esses objetivos serão determinantes para a seleção de espécies a
plantar/semear, assim como para a sua distribuição geográfica e proporções totais;
6. Nas áreas de produção de Pinus pinaster, será necessário proceder à reflorestação em
áreas em que a regeneração natural não ocorra;
7. Sempre que se recorra à regeneração natural, esta deverá ser continuamente gerida e
monitorizada por forma a não gerar excesso de combustível;
8. De forma a garantir descontinuidades de combustível, reduzir o risco de incêndio e
melhor distribuir as necessidades de intervenção na mata ao longo do tempo, deve-se
criar uma estratégia de reflorestação gradual que integre diferentes técnicas, da
plantação à regeneração natural, possibilitando desta forma a existência de uma mata
constituída por talhões com idades diferentes;
9. As áreas ardidas que aguardem reflorestação devem ser geridas com metodologias
que permitam a melhoria da fertilidade dos solos;
10. Nas áreas de proteção e recreio sem capacidade de regeneração, deve-se proceder à
reflorestação com espécies como carvalhos, amieiros, freixos, sobreiros e outras
folhosas diversas (junto às linhas de água) e desenvolver ações de restauração de
habitas (na área de proteção costeira);
11. A reflorestação da mata deve ser planeada de forma a garantir a diversificação e o
aumento da importância das espécies autóctones, de forma a garantir maior
resiliência e adaptação às alterações climáticas;
12. Deverão ainda ser asseguradas zonas de alimentação e refúgio para a fauna, de forma
a assegurar a sua sobrevivência. Neste ponto deve ser desenvolvido um plano de
monitorização e conservação dos habitats indispensáveis para o restabelecimento da
vegetação e das espécies de fauna que lhe está associada;
13. Em toda a área afetada deverá ser assegurada a monitorização de plantas invasoras,
em especial de acácias, sendo fulcral a criação de iniciativas, em parceria com o ICNF,
com o objetivo de controlar a sua proliferação e dispersão descontroladas. Trata-se de
um processo oneroso e que requer muita mão-de-obra e disponibilização de meios. As
acácias são espécies pirófitas que “aproveitam” o fogo para se regenerar (por toiça ou
por semente), ou seja, o fogo é um impulsionador do seu crescimento, o que leva
rapidamente à colonização de espaços anteriormente ocupados por outras espécies,
causando assim a inibição do crescimento de espécies autóctones e comprometendo
todo o equilíbrio ecológico na mata. Para além disso são espécies bastante inflamáveis
e que geram grandes cargas de combustível, representando um risco elevado para a
propagação de novos incêndios;
14. Implementação de faixas de gestão de combustível que permitam assegurar, no
futuro, uma maior proteção de pessoas e bens. Faixas, estas, que devem ser
estabelecidas quer no interior da mata quer junto ao aceiro exterior limítrofe com as
áreas urbanas e que servem ainda de corredor ecológico, promovendo a preservação
de biodiversidade;
15. Para potenciar o cariz multifuncional da MNL é necessário que a sua reconstrução seja
planeada com esse objetivo, possibilitando a prestação de serviços ambientais e
socioeconómicos, tais como: melhoria da qualidade do ar, remoção de CO2,
preservação de biodiversidade, produção de madeiras, apicultura, cinegética,
produção de cogumelos, observação de aves e de flora, atividades desportivas e
lúdicas, entre outras. A título de exemplo:
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a. A atividade apícula é importante para o desenvolvimento e polinização de
diversas espécies de flora que neste momento precisam de se restabelecer;
b. A atividade cinegética potencia a criação de zonas de refúgio, alimentação e
reprodução de diversas espécies com valor cinegético e promove a sua
monitorização.
16. A reflorestação e a gestão futuras da MNL exigem o planeamento participativo, com o
envolvimento dos atores locais, do ICNF e da comunidade científica, a construção
deste processo, em si, também representa um desafio não menos importante que os
anteriores.
4.2 DESAFIOS GOVERNAMENTAIS
1. Necessidade de maior articulação de ações de gestão entre o poder local e o poder
central;
2. Existem ações imediatas que não podem esperar por um estudo de 4 meses e que
podem ser planeadas, desenvolvidas e implementadas através da coordenação de
técnicos locais do ICNF com o Município, as Associações Florestais locais e postas em
prática com a mobilização de vários sectores da sociedade e da população;
3. A gestão sustentável de uma mata com esta dimensão exige estabilidade financeira e
operacional, assim como uma estratégia de intervenção continuada durante várias
décadas, pelo que a sua entidade gestora deve ser capaz de responder a este desafio;
4. O futuro desta mata nacional depende de investimento público, pelo que devem ser
alocadas verbas suficientes para responder de forma robusta a esta necessidade;
5. Só a gestão pública da mata pode garantir que esta responde ao interesse comum em
todas as suas dimensões: social, ambiental e económica.
4.3 DESAFIOS SOCIAIS
1. A sociedade portuguesa tem uma fraca consciência ambiental e ecológica que é
necessário superar, no entanto, no caso da MNL, sente-se na população local um
grande sentimento de perda, mas também a vontade de contribuir para a sua
reconstrução, desenhando-se assim uma oportunidade para a cidadania, olhando para
a sociedade como parte da solução;
2. É necessário promover a sensibilização da sociedade através de ações de informação e
com abordagem às boas práticas florestais, ambientais e cívicas;
3. O atual modelo de Gestão Florestal exclui as populações tendo várias consequências
graves, nomeadamente o “abandono” das atividades agroflorestais e a desarticulação
entre as comunidades locais e o seu próprio território.

5. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES
Apesar de se evidenciar já na Mata Nacional de Leiria algumas respostas naturais ao incêndio,
de forma garantir a sua recuperação, é necessário intervir em muitas situações no imediato.
Existem medidas que devem ser tomadas com urgência, contudo devido à dimensão da área
afetada é necessário priorizar as ações a implementar.
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Tabela 1 – Ações prioritárias a implementar na MNL, após o incêndio de 15 de outubro/2017.

Prioridades

Ações

Ações de
Informação,
sensibilização e
de cidadania

Promover ações de
Informação e
sensibilização à
sociedade na vertente
das boas práticas
florestais, ambientais
e cívicas.

Controlo da
erosão em zonas
declivosas junto
às linhas de água
e na região
dunar

Proceder à aplicação
de técnicas de
engenharia natural
para minimizar os
fenómenos de erosão.

Limpeza de
margens e
desobstrução
das linhas de
água

Recuperação das
linhas de água, das
suas margens e
galerias ripícolas.

Controlo de
invasoras
(ex.: espécies de
Acacia sp.)

Desenvolver
atividades
coordenadas e
conjuntas, com
voluntários, para
controlo de invasoras.
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Medidas de Implementação
o Angariar voluntários para participarem em
ações de recuperação do PR;
o Realizar ações de informação participadas
por técnicos do ICNF, e outros, nas
coletividades do concelho da Marinha
Grande e concelhos vizinhos;
o Formar e sensibilizar a população para os
problemas inerentes a trabalhos de
reflorestação sem qualquer planeamento ou
conhecimento;
o Angariar o apoio de Entidades de Ensino
Superior (ex: ESAC, ISA, UTAD, UA, etc.),
para as ações de sensibilização, dirigidas a
grupos de voluntários, e para a
disponibilização de algumas árvores
autóctones para plantação.
o Aplicação de “mulch” recorrendo a caruma
que exista ao longo das estradas florestais
ou restos de madeira queimada triturada
para promover a cobertura do solo;
o Aproveitamento de madeira e material
vegetal ardido para criar faxinas nas
vertentes mais acentuadas;
o Abertura de sulcos e/ou de valas
perpendiculares às curvas de nível, de forma
a reduzir a erosão hídrica e o arrastamento
das cinzas.
o Limpeza de árvores e vegetação ardida que
esteja a obstruir o leito das linhas de água e
a causar eutrofização da água;
o Manter ou instalar em alguns locais micro
açudes criados com pequenos troncos ou
ramas que criam um efeito lótico e lêntico
ao longo das linhas de água, promovendo
assim o seu arejamento em alguns sectores
e a “filtração” e deposição de cinzas noutros
sectores;
o Plantação de folhosas diversas ao longo das
margens das linhas de água, para garantir a
recuperação e restauração das galerias
ripícolas.
o Devido aos custos e à mão-de-obra
necessária, esta medida deverá envolver
diversas entidades e população em geral;
o Arranque ou descasque de espécies de
Acacia sp. e outras invasoras;
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Recolha e
conservação de
material seminal

Constituição de um
banco de sementes
capaz de assegurar a
(re)arborização nos
locais em que será
necessário proceder à
mesma.

Restauração e
Conservação dos
habitats naturais
e salvaguarda
das espécies com
estatutos de
conservação

Implementar ações de
redução do risco
ecológico nas áreas
com habitats naturais
e semi-naturais
prioritários para a
conservação da
natureza na União
Europeia.

Supervisão das
ações de corte,
realizadas pelos
madeireiros

Monitorizar a
movimentação de
máquinas, não
tornando o solo tão
suscetível a erosão.

Identificação de
áreas de risco

Identificação das
zonas onde a
severidade do
incêndio foi grande e o
risco de erosão é
maior.

o Corte mecânico em alguns locais com maior
densidade e aplicação de técnicas de
“Nursing Plants” em determinados locais;
o Potenciar o apoio dos grupos técnicos
especialistas em controlo de invasoras.
o Recolha de pinhas e penisco noutras Matas
de idêntica qualidade e que não foram
afetadas pelos incêndios;
o Recolha de sementes de outras espécies
autóctones em áreas ou matas não afetadas
pelo incêndio;
o Articular esse trabalho com o CENACEF –
Centro Nacional de Sementes Florestais;
o Promover a participação da população nesta
atividade, de acordo com as normas e
registos já disponibilizadas no site do ICNF.
o Monitorização dos habitats nas zonas
afetadas pelo incêndio;
o Levantamento geográfico dos habitats
naturais (na área não ardida);
o Proceder a ações de engenharia natural
para minimizar os efeitos da erosão
costeira;
o Proceder a ações de (re)vegetação, nas
áreas ardidas, a partir das associações
fitossociológicas tipo.
o Sensibilizar os madeireiros para as ações de
mitigação e de boas práticas a adotar;
o Os resíduos lenhosos oriundos do corte dos
pinheiros deveriam ser espalhados por todo
o solo, criando uma camada de proteção
dos mesmos.
o A definição destas áreas, deverá ser
realizada com a maior brevidade possível,
pela tutela local;
o Algumas destas áreas poderão ser: em
zonas com declives mais acentuados; onde o
solo é importante do ponto de vista dos
ecossistemas; onde os sistemas florestais
têm importante produtividade; onde há
albufeiras e linhas de água; ou ainda, onde
há riscos de inundações urbanas.

6. SOLUÇÕES E PROPOSTA DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA
De acordo com o Despacho n.º 9224-A/2017, o ICNF está atualmente a preparar um pacote de
medidas para as matas nacionais afetadas pelos incêndios (que inclui a MNL), e que passa pela
elaboração de um relatório de ocorrências, por um programa de intervenção e pela aplicação
da receita da madeira nessas matas.
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No entanto, sendo o prazo máximo de execução de 4 meses, considera-se urgente contribuir
para a implementação de algumas ações de emergência, identificadas no ponto 2.1 do
Despacho: “2.1 — Medidas de estabilização de emergência e de reabilitação dos ecossistemas
a executar, no curto e médio prazo, nas áreas ardidas, nomeadamente: a) Prevenção de erosão
e proteção dos recursos hídricos; b) Conservação e salvaguarda de espécies protegidas; c)
Controlo e erradicação de espécies invasoras…”
Após discussão e análise, a Comissão Popular O PINHAL É NOSSO considera que há ações de
emergência que deverão ser desenvolvidas a curto prazo, ainda antes da próxima estação
primaveril, e que poderão ser executadas com a colaboração de voluntários, população local e
sociedade civil em geral.

AÇÕES DE EMERGÊNCIA

6.1 CONTROLO DA EROSÃO E “ASSOREAMENTO” NUMA MARGEM DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO (ANEXO I)

6.2 AÇÕES DE INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E DE CIDADANIA
Implementação de ações de informação e sensibilização para esclarecer a população local
acerca de quais as ações imediatas e urgentes a implementar.
6.2.1 Colocação de painéis informativos
Tendo em conta as ações de abate de árvores, atualmente em vigor, nomeadamente na zona
do Tromelgo e ao longo da estrada que liga a Marinha Grande à Vieira, torna-se prioritário
implementar painéis informativos dirigidos à população local com informação justificativa
das ações em curso (exemplo: árvores queimadas e sem viabilidade, sujeitas a corte por
motivos de segurança rodoviária; arvores com copa verde e com possível viabilidade sujeitas a
corte por motivos de…; Estima-se x tempo para conclusão dos trabalhos; Após as ações de
corte será realizada a ação y, que terá a duração aproximada de z tempo).
6.2.2 Angariação e organização de voluntários (em curso – Anexo II)
Após a angariação e organização de grupos de voluntários, ação em vigor desde 22 de
novembro, através da divulgação e submissão de um formulário eletrónico (no Anexo II),
torna-se necessário informar os participantes dos cuidados e medidas de mitigação a ter em
conta, tais como: a segurança, o pisoteio, a minimização da revolução dos solos, a identificação
e distinção das espécies invasoras relativamente às restantes, etc. Estas ações preveem a
realização de briefings realizados por técnicos, no terreno, antes do início das intervenções.
6.2.3 Parcerias com entidades de Ensino Superior (em curso)
As medidas de informação e sensibilização, visam ainda obter o reconhecimento da população
para que a mesma se sinta envolvida em ações de curto, médio e longo prazo e contam com o
apoio da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), nomeadamente na disponibilização de
espécies arbóreas autóctones para plantação em zonas mais críticas.
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6.3 CONTROLO DE ESPÉCIES INVASORAS
6.3.1 Levantamento e monitorização
Atualmente já estão a germinar nas áreas ardidas da MNL, milhares de indivíduos do género
Acacia sp. Há diversas medidas de controlo que poderão ser implementadas no curto prazo,
sendo que, em alguns casos é possível utilizá-las para a fixação do azoto e obtenção de
ramagens para “mulch”.
6.3.2 Angariação e organização de voluntários (em curso)
Para levar a cabo ações de arranque e descasque manuais, é necessário um grande volume de
mão-de-obra, o que se poderá potenciar através de ações de sensibilização e voluntariado em
que se convidam os cidadãos locais para ajudarem na recuperação da MNL. Esta poderá ser
também uma boa oportunidade para aproximar as pessoas da mata, envolvendo-as em ações
de informação e participação cívica.
6.3.3 Parcerias com grupos de especialistas e de investigação científica (em curso)
Em Portugal, os especialistas no controlo e erradicação de invasoras, estão sediados na
Universidade de Coimbra, através do grupo “Invasoras em Portugal” que já confirmou
disponibilidade para colaborar com a população local, em ações de formação e intervenção,
com grupos de voluntários.

6.4 CONSERVAÇÃO E SALVAGUARDA DOS HABITATS E ESPÉCIES COM ESTATUTOS DE PROTEÇÃO
Os habitats naturais e semi-naturais da MNL e as espécies com estatuto especial de proteção,
estão identificados. Localizados maioritariamente na zona de proteção da Mata, estas áreas
naturais e semi-naturais foram afetadas grandemente pelo incêndio, ficando a sua área global
de implementação reduzida em cerca de 50%.
6.4.1 Ações de monitorização
De forma a evitar situações similares às que ocorreram depois do incêndio de 2003, em que
dada a ausência de medidas de restauração dos habitats dunares mais sensíveis, hoje assistese ao avanço das areias eólicas sobre a duna arborizada (numa extensão já de
aproximadamente 400 metros), torna-se urgente monitorizar toda a zona ardida de proteção.
6.4.2 Levantamento cartográfico
A partir das ações de monitorização e das zonas que não arderam, torna-se necessário
proceder ao levantamento cartográfico, com a identificação e delimitação dos tipos de
habitats presentes e em recuperação pós-incêndio.
6.4.3 Plano de restauração e gestão de habitats
De acordo com a ação de emergência definida na alínea b) do ponto 2.1 do Despacho n.º 9224A/2017, a definição de um plano para a conservação da natureza e salvaguarda de espécies
protegidas torna-se urgente, pelo que se deverão propor ações concretas de restauração dos
habitats naturais e conservação das espécies associadas com estatutos de proteção.
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7. VISÃO E ÁREAS DE EXPANSÃO
A gestão sustentável da MNL deverá ter em conta um número de efetivos necessários para a
boa gestão e manutenção do mesmo, sendo que, a mesma deverá estar associada ao
desenvolvimento ambiental, social e económico, e, assente numa estratégia de
multifuncionalidade da floresta. A gestão sustentável de uma floresta pública como a MNL, só
poderá ocorrer no contexto de uma organização social que proteja a integridade dos recursos
naturais e estimule a interação harmoniosa entre as populações, o ecossistema agroflorestal e
o ambiente.
De acordo com a Constituição da República, é da competência do Estado assegurar aos
cidadãos o direito ao ambiente, através da implementação de ações conducentes ao
cumprimento deste dever e que são entre outras: a conservação da natureza, o
aproveitamento racional dos recursos naturais, e a promoção do ordenamento do território.
Após o incêndio de 15 de outubro que consumiu 86% da MNL, considera-se que deverá ser
mantida a responsabilidade pública sobre este território, sendo no entanto imprescindível
para uma manutenção e gestão sustentável da floresta, ações de articulação entre os diversos
organismos de tutela, criação de parcerias com as entidades do Ensino Superior, e o incentivo
à participação pública na implementação de ações de requalificação e seleção de medidas
contínuas de melhoria.
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ANEXO I - 1ª AÇÃO DE EMERGÊNCIA
6.1 CONTROLO DA EROSÃO E “ASSOREAMENTO ” NUMA MARGEM DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO
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LEVANTAMENTOS CARTOGRÁFICOS E MONITORIZAÇÃO
Após o incêndio de 15 de outubro de 2017, cerca de 19% da área da Mata Nacional de Leiria
ficou extremamente vulnerável à ocorrência de fenómenos de erosão hídrica e eólica do solo.
Declives, solo exposto, linhas de água e locais prioritários de ação
Numa análise inicial, os declives revelam que as dunas e a zona da Ribeira de São Pedro são
desde logo as zonas de maior risco, devido aos declives mais elevados das suas pendentes,
como se observa na figura seguinte.

Cartografia dos declives da MNL.

Zonas de risco erosivo pós-incêndio
Aos declives devemos ainda adicionar o fator coberto vegetal, por forma a definir zonas
prioritárias de ação após incêndio. A existência ou não de coberto vegetal ou cobertura do
solo, depende sobretudo da severidade do fogo. Ao longo da mata é possível evidenciar que
nos locais onde a severidade do fogo foi mais elevada não ficaram folhas queimadas nas copas,
o solo está completamente descoberto e as árvores ou arbustos estão completamente
carbonizados.
Assim, recorrendo a técnicas de deteção remota e à sua aplicação em sistemas de informação
geográfica, identificaram-se as áreas com maior exposição do solo a fenómenos erosivos,
validaram-se no terreno e cruzaram-se com os declives. Este procedimento permite desde logo
identificar e selecionar as áreas prioritárias de atuação, atendendo aos declives e à ocupação
do solo após incêndio.
Desta análise resultaram os locais prioritários classificados em 5 ordens, sendo os locais
prioritários de 1ª ordem os que são mais urgentes e os de 5ª ordem os menos urgentes.
O mapa seguinte, para além dos locais prioritários de ação, contempla ainda a representação
das diversas linhas de água da rede hidrográfica da mata e a sua prioridade de intervenção (a
vermelho as mais urgentes e a laranja as menos urgentes).
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Cartografia das zonas de risco erosivo na MNL, com identificação dos locais prioritários de ação (no
período pós-incêndio, novembro de 2017).

Este mapa evidencia que as zonas com maior urgência de ação, em termos de controlo de
erosão, se encontram na área do incêndio ocorrido em 2003, ao longo da duna secundária, ao
longo das linhas de água e nos talhões que recentemente tinham sido sujeitos a cortes finais.
Devido à dimensão do incêndio e à dimensão da Mata Nacional de Leiria uma análise destas
deve abordar num primeiro momento uma escala macro para depois definir ações e decisões
de gestão local fundamentadas nas existências e necessidades identificadas.
ENQUADRAMENTO DA 1.ª ACÃO DE EMERGÊNCIA
As áreas mais críticas, neste momento, localizam-se onde a 2 e 3 de agosto de 2003 ocorreu o
ultimo grande incêndio desta mata, nas zonas que mais recentemente sofreram cortes finais,
nas áreas de duna primária e secundária e nas margens das linhas de água, sendo a Ribeira de
São Pedro a que carece de maior atenção e de medidas urgentes na estabilização das suas
vertentes, no desassoreamento da linha de água e no restabelecimento da sua galeria ripícola
através da rearborização com espécies ripárias. Contudo, as restantes linhas de água também
carecem de intervenção na regularização do seu leito e margens a curto prazo.
Na zona de confluência da Ribeira do Rio Tinto e da Ribeira de São Pedro (talhão n.º 276) é
possível observar que as margens da Ribeira de São Pedro estão completamente
desprotegidas e que existem locais com declives significativos que estão totalmente expostos a
processos erosivos.
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Localização da área a intervencionar - zona de confluência da Ribeira do Rio Tinto e da Ribeira de São
Pedro (talhão n.º 276).

Sendo esta uma área com risco de erosão e estando localizada a montante da linha de água,
urge tomar medidas de emergência neste local para evitar o arrastamento de sedimentos e
consequente assoreamento da linha de água a jusante.
AÇÕES A IMPLEMENTAR
No imediato, deverá proceder-se à estabilização da vertente recorrendo a técnicas de
engenharia natural.
Atendendo ao local e às condições do mesmo, a melhor opção técnica para proceder a esta
estabilização será a instalação de faxinas e a aplicação de mulching recorrendo a caruma, que
por exemplo esteja acumulada nas estradas, ou a madeira queimada triturada (ex. estilha).
Após esta estabilização deverá proceder-se à rearborização das margens e das encostas
confinantes com esta linha de água recorrendo a espécies tipicamente ripícolas e autóctones.

Vista geral das margens do Ribeiro (a intervencionar na 1ª Ação de Emergência).
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Instalação de Faxinas
A instalação de faxinas deve ser realizada recorrendo a materiais que existem no local e que
tenham resultado do incêndio. Este procedimento deve atender à mobilização mínima do solo
e evitar o recurso a maquinaria que possa compactar e aumentar o risco de erosão do solo.
Neste local podem ser aplicados dois tipos de faxinas, o primeiro é recorrer às árvores
queimadas que estão de pé, cortá-las a cerca de 0,5m a 0,7m de altura e colocar os troncos no
sentido das curvas de nível, suportados pelo tronco deixado a 0,5 a 0,7m de altura, de forma
idêntica às imagens representadas a seguir.

Exemplos de instalação de faxinas.

O segundo tipo de faxinas é constituído por restos de ramos ou outros resíduos lenhosos que
se encontrem no terreno, que deverão ser colocados conforme ilustra a imagem seguinte.

2.º Exemplo de colocação de faxinas.

Aplicação de Mulching
A aplicação de mulch permite aumentar a cobertura do solo e reduzir a sua exposição aos
agentes erosivos como a água e o vento.
Depois de instaladas as faxinas, deverá proceder-se ao espalhamento de mulch no solo. Este
mulch deverá ser proveniente da zona da mata, para evitar fenómenos de contaminação,
introdução de pragas e doenças ou até mesmo de espécies invasoras e infestantes.
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Assim recomenda-se por exemplo o recurso a caruma que tenha caído nas estradas ou em
zonas urbanas, a aplicação de estilha (madeira triturada) resultante de pinheiros queimados
que não apresentem valor económico (ex. dos bastios com 10 a 15 anos).

Exemplo de aplicação de mulch.

Arborização das margens da rede hidrográfica e desobstrução dos leitos
A rede hidrográfica da Mata Nacional de Leiria é constituída por nove linhas de água e todas
elas foram atingidas pelo incêndio de 15 de outubro de 2017. As galerias ripícolas marginais a
estas linhas de água encontram-se agora bastante degradadas e a carecer de intervenção.
Uma das primeiras medidas, para além da regularização do leito das mesmas, é proceder à
arborização das suas margens recorrendo a espécies características das galerias ripícolas que
caracterizam a bacia hidrográfica do lis, como sejam, amieiros, freixos, salgueiros, choupos,
carvalhos, entre outras. A figura seguinte demonstra uma das intervenções possíveis na
reabilitação desta rede hidrográfica.

Representação esquemática da restauração de um corredor ripícola. 1) amieiros (Alnus glutinosa); 2)
freixos (Fraxinus angustifolia); 3) salgueiros (Salix atrocinerea, Salix salvifolia e Salix alba); 4)
tamargueiras (Tamarix africana). Fonte: Estudo estratégico para intervenções de reabilitação na rede
hidrográfica da ARH do Centro (2013).

A plantação deve ser realizada no período de Outono até à Primavera, aproveitando assim o
regime hidrológico e as temperaturas mais adequadas ao desenvolvimento inicial destas
espécies. As plantas deverão ser instaladas no sentido das curvas de nível, de preferência a
covacho e à linha de forma manual, contudo, em alguns locais pode justificar-se a plantação
recorrendo à técnica de vala e cômoro.
27 de novembro de 2017

19

Ações de Emergência para o Pinhal do Rei | Comissão Popular O PINHAL É NOSSO
Limpeza e regularização do leito das linhas de água
Após o incêndio, impera proceder à remoção de árvores queimadas que tombaram para cima
das linhas de água, assim como outros materiais ou resíduos que possam ter sido arrastados
para as mesmas. Algumas destas linhas de água apresentavam, já antes do incêndio, alguma
necessidade de intervenção, quer nas suas margens quer na regularização do seu leito para
uma melhor circulação da água. A imagem seguinte revela bem a necessidade urgente destas
ações.

Vista geral, atual, das linhas de água da rede hidrográfica da MNL.

Contudo em algumas secções da linha de água, deverão ser deixados alguns ramos para criar
micro açudes que ajudem, por um lado a criar zonas de deposição das cinzas que são
arrastadas pelas escorrências, por outro para criar ao longo das linhas de água zonas
importantes para diversas espécies de fauna, como por exemplo os anfíbios.
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ANEXO II - FORMULÁRIO PARA ANGARIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
6.2 AÇÕES DE INFORMAÇÃO , SENSIBILIZAÇÃO E DE CIDADANIA
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