Ecoética Pós Incêndios:
Recuperação de área
ardida em Leiria

Zona intervencionada:
Mata Nacional de Leiria junto à Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da
Marinha Grande, distrito de Leiria

Data da intervenção:
20 de novembro de 2020

Contexto:
O terreno intervencionado, assim como quase toda a Mata Nacional de Leiria, foram gravemente atingidos pelos incêndios florestais de outubro de 2017. Pertence ao Estado português e
está sob gestão do ICNF — Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P..

Área intervencionada:
7 hectares

Parceiros:
Millennium BCP - Banco Comercial Português, S.A., Aldi Portugal - Supermercados, Lda., Endered
Portugal, S.A., Fapil, Grupo AOC - Aníbal de Oliveira Cristina, Lda., Programa MEOS, Movicortes,
Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria, Pilmat - Plásticos Industriais Matos, S.A., SIE Sociedade Industrial de Embalagens, S.A..

Apoios:
ACILIS - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, Cefamol - Associação Nacional da Indústria de Moldes,
FCT Fablab, Grace, Valchromat by Investwood.

Investimento:
70.000€

Praia da Vieira

© Google Maps

Figura 1 Localização da área intervencionada, junto à Praia da Vieira
(Coordenadas Geográficas: 39°52’11”N 8°58’23”W)
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O Pinhal
A plantação inicial da Mata Nacional de Leiria, também conhecida como Pinhal de Leiria ou
Pinhal do Rei, remonta ao Séc. XIII e terá sido mandada plantar com o intuito de travar o
avanço das areias na região litoral centro (próximo de Leiria). O responsável pela plantação
inicial do pinhal não é claro na literatura, sendo que alguns autores apontam D. Afonso III (12581279) enquanto outros referem D. Sancho II (1223-1248). Foi, contudo, no reinado de D. Dinis
“O Lavrador” (1261-1325) que se realizou a grande sementeira de pinheiro bravo e se criou a
primeira administração que veio a gerir a então “Mata da Coroa”. D. Dinis foi assim o grande
impulsionador da maior e mais antiga mata nacional, que ao longo dos seus sete séculos de história sempre teve uma grande importância natural e ambiental e ainda um papel de destaque
nos Descobrimentos portugueses ao fornecer a madeira para a construção dos navios. Face à
importância de D. Dinis na plantação do Pinhal de Leiria, o mote escolhido para esta ação de
reflorestação da AMI foi “Vamos todos ser Dinis”.
Atualmente, segundo o ICNF, a Mata Nacional de Leiria, situada nas freguesias de Marinha
Grande e de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, distrito de Leiria, possui uma área
total de 11.080 ha e é constituída maioritariamente por povoamentos puros de pinheiro bravo
(pinus pinaster). A propriedade está inserida no PROF (Programas Regionais de Ordenamento
Florestal) do Centro Litoral, nas Sub-regiões homogéneas das Gândaras Sul e Dunas Litorais e
Baixo Mondego, tendo como funções, por ordem de prioridades, hierarquizadas em: 1.ª - Produção; 2.ª - Proteção; 3.ª - Suporte ao Recreio nos espaços florestais.

Os incêndios de 2017
A 15 de outubro de 2017, um grande incêndio florestal devastou a Mata Nacional de Leiria.
Segundo o 10.º Relatório Provisório de Incêndios Florestais — 2017, elaborado pelo ICNF, arderam cerca de 9.476 hectares, o que corresponde a 86% da área total da maior e mais antiga
mata nacional.
Com 86% do Pinhal de Leiria afetado por este incêndio, as consequências negativas e impactes ambientais são muitos e variados. De uma maneira geral, os impactes ambientais podem
ser imediatos ou subsequentes ao fogo. Imediatamente a seguir ao fogo, ocorrem efeitos sobre
as árvores e vegetação, organismos vivos do solo, aves e mamíferos, solo, e ainda ocorre a
combustão de enormes volumes de materiais lenhosos e vegetais. Relativamente aos impactes
subsequentes ao fogo, nomeadamente a médio e longo prazo, importa salientar o ataque de
doenças e pragas, a redução no crescimento das árvores, possíveis alterações nas espécies
(reflorestação negligente), alterações locais no microclima florestal, contaminação de águas
subterrâneas, efeitos sobre a fauna, paisagem e solo. O solo nu, exposto à erosão eólica e pluvial, sofre a degradação da sua parte superficial. São alterados os fluxos de água, sedimentos
e nutrientes, com aumentos frequentes da escorrência e da produção de sedimentos. Alguns
dos impactes ambientais a médio e longo prazo decorrentes do grande incêndio ocorrido a 15
de outubro de 2017 no Pinhal de Leiria já começam a ser visíveis. Espécies invasoras, nomeadamente acácias, estão a avançar no pinhal, comprometendo o pinheiro bravo. Também existe a
preocupação das consequências que podem advir para os territórios a Este do Pinhal (Marinha
Grande, Vieira de Leiria, etc.), pois ficarão expostos aos ventos e areias vindas de Oeste, caso
não haja uma reflorestação rápida e ordenada.
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A intervenção no terreno
Esta intervenção, e de uma maneira geral todo o ano de 2020, ficou indubitavelmente marcada pela pandemia de covid-19, que obrigou ao cancelamento da ação de voluntariado preparada pela AMI para os dias 20 e 21 de novembro, com cerca de 200 participantes ligados
a empresas e também a título individual inscritos. Ao invés, realizou-se uma pequena ação no
dia 20 de novembro com uma equipa reduzida da AMI, que colaborou na plantação de cerca
de 200 árvores com a ajuda dos técnicos da AbraMud e Sentido Verde. Esta ação teve ainda
como objetivo mostrar e divulgar as 7.000 árvores plantadas nos dias anteriores à ação pelos
técnicos da AbraMud e Sentido Verde, empresa especializada na área contratada pela AMI
para concretizar o processo de reflorestação do terreno.
O local exato da plantação foi o talhão n.º 18 da Mata Nacional de Leiria, que pode ser observado em anexo. Na área intervencionada foram então plantadas 7.000 árvores (uma árvore
por cada 10 m²) de acordo com as indicações técnicas do ICNF. A espécie plantada, também
indicada pelo ICNF, foi o pinheiro bravo (pinus pinaster), espécie que foi devastada pelos incêndios florestais e já bem adaptada ao terreno arenoso daquela região.
A ação de reflorestação não se resume apenas à plantação das árvores. Neste sentido, o plano
de intervenção elaborado pela AbraMud e Sentido Verde compreende duas fases. A primeira
fase, desenvolvida entre a segunda quinzena de outubro de 2020 e 31 de dezembro de 2020
engloba, entre outras, as seguintes atividades: seleção, preparação, certificação e emissão de
passaporte fitossanitário de 7.000 plantas, limpeza de matos com recurso a corta matos e
roçadora, recolha e trituração de sobrantes, marcação das linhas de plantação no compasso
indicado pelo ICNF, plantação com respetiva adubação e ação de dia 20 de novembro de
2020. Na atividade de plantação, o adubo desempenha uma função de extrema importância
pois contém os vários nutrientes necessários ao crescimento da árvore. Este adubo está encapsulado por umas esferas de resina que se vão dissolvendo ao longo do tempo e conforme a necessidade do pinheiro. Numa segundo fase, que decorrerá entre o outono de 2021 e o outono
de 2025, será feito um acompanhamento da plantação, com visitas anuais ao terreno a fim de
aferir a evolução do novo povoamento florestal. É também nesta fase que serão novamente
plantadas árvores para substituir os exemplares que eventualmente possam morrer devido a
condições naturais.
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Figura 2 Pinheiro bravo
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Figura 3 Pinheiros a plantar
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Figura 4 Trabalhos de reflorestação
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Figura 5 Pinheiro bravo
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Figura 6 Trabalhos de reflorestação
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Figura 7 Pinheiro plantado
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Figura 8 Área de pinhal ardida
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Figura 9 Vista sobre a duna do terreno intervencionado
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Figura 10 Vista sobre a duna do terreno intervencionado
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Figura 11 Pormenor de árvore atingida pelos incêndios
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