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Paulo Paixão

Situações como as de Pedrógão Grande, 
em junho do ano passado, em que de-
sapareceu informação relevante sobre 
decisões operacionais nas primeiras ho-
ras de combate ao incêndio, têm os dias 
contados. Dito de outra forma: aquela 
falha — houve documentos apagados 
ou destruídos, como viria mais tarde 
a ser apurado em auditoria interna da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC) — nunca teria acontecido se o 
posto de comando dispusesse de uma 
ferramenta como a existente em Mação.

Neste município do Pinhal Interior, 
um dos pontos do país ciclicamente fus-
tigado pelas chamas, há muito que a 
resposta das autoridades é feita com o 
apoio do Mac Fire (Mac de Mação, Fire 
de fogo). Trata-se de um sistema de mo-
nitorização e de combate a incêndios em 
tempo real desenvolvido pela autarquia.

Depois de 14 anos confinado às fron-
teiras do concelho, o Mac Fire será ex-
pandido, estando já a ser experimen-
tado na estrutura de Proteção Civil 
de Santarém, distrito a que pertence 
Mação. Nesse âmbito, o incêndio de 
Monchique serviu já para “um teste” 
(apurou o Expresso junto de fontes 
ligadas àquele sistema), pois no Al-
garve também estiveram bombeiros 
de Santarém.

“Um elemento chave do sistema é a 
preservação do histórico da ocorrên-
cia. Fica tudo registado”, diz António 
Louro, vice-presidente da Câmara de 
Mação e ligado à criação do Mac Fire. 
Para o responsável pela Proteção Civil, 
o sucedido em Pedrógão Grande foi 
uma “coisa rudimentar”, pois havia as 
“cartas militares, sobre as quais se ia 
escrevendo com canetas de acetato”. 
A dado momento, “para inserir novas 
indicações, foi preciso apagar as existen-
tes”. No caso do Mac Fire, “se quisermos 
rastrear onde andou uma viatura du-
rante os dois ou três dias de um fogo, é 
possível reconstituir o itinerário”.

Mas passar a pente fino o passado 
recente, o que permitirá uma avaliação 
transparente das decisões tomadas, 
está longe de esgotar as potencialida-
des do sistema ou de ser o seu princi-
pal objetivo. Aliás, o Mac Fire tem um 
eminente carácter prospetivo. “É uma 
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O Mac Fire, sistema de monitorização que cria um mapa do incêndio em tempo real, 
arrancou há 14 anos em Mação. Agora vai expandir-se. MAI admite uso pela ANPC

ferramenta de apoio à decisão, para 
dotar as células de planeamento [uma 
das componentes de qualquer posto de 
comando] de informação sobre o incên-
dio que lhes permita tomar as decisões 
mais acertadas”, explica o autarca.

Em Mação, quando desponta um 
fogo, os primeiros elementos a chegar 
ao local (sejam bombeiros ou sapado-
res florestais) fornecem imediatamen-
te as coordenadas GPS. Os dados são 
logo processados pelo sistema, ficando 
registada a localização dos vários agen-
tes nos ecrãs do posto de comando do 
Mac Fire, uma viatura que pode ser 
deslocada para a zona do fogo.

Com a incorporação de nova infor-
mação (por exemplo, frentes de fogo; 
área já ardida; localização de máqui-
nas de rasto; histórico da zona envol-
vente, o que permite saber se a zona 
ardeu recentemente, tornando-se uma 
barreira natural à evolução do fogo; 
ou habitantes por aldeia), pode ser 
tudo mapeado numa carta militar. É 
o teatro de operações desenhado ao 
milímetro, para assim auxiliar quem 
toma as decisões de comando.

António Louro, no posto de comando móvel do Mac Fire, no verão de 2017. Nos ecrãs são recebidos dados  
e exibidas a localização e informações de quem está no terreno. O fogo pode depois ser mostrado numa carta 
militar, que assinala as frentes de incêndio e a sua evolução, entre outros elementos FOTO JOSÉ OLIVEIRA

“Pode aceder-se de imediato aos da-
dos recolhido no terreno desde que 
haja uma boa rede de internet”, afirma 
António Louro. Por isso, acrescenta, 
“uma das coisas em curso é a melhoria 
da rede. Uma estrutura móvel será 
deslocada para os locais de incêndio, 
com vista a melhorar o sinal da inter-
net e assim aumentar a segurança de 
utilização do Mac Fire”.

Escala nacional

No seu relatório sobre Pedrógão Gran-
de, o investigador da área de incêndios 
Domingos Xavier Viegas salientou a 
importância da georreferenciação 
como instrumento essencial para que 
os agentes no terreno obtenham “da-
dos inequívocos referentes ao posicio-
namento de cada um dos meios”.

Entre os promotores do sistema cria-
do em Mação, o propósito é vê-lo im-
plantado à escala nacional. Para isso, 
houve já, em junho, uma demonstração 
da aplicação, a que assistiu o Comando 
Nacional de Operações de Socorro. No 
entanto, o Ministério da Administra-

ção Interna (MAI), do qual depende 
a ANPC, é prudente nos comentários. 
Ressalvando que a Proteção Civil já 
“utiliza os mais evoluídos e testados 
sistemas de informação de apoio à 
decisão operacional”, fonte oficial do 
MAI afirma que “alguma da informa-
ção da aplicação Mac Fire poderá vir 
a ser integrada” num desses sistemas 
já usados pela ANPC. Em causa está o 
GEOMAI, “uma plataforma agregado-
ra de diferentes aplicações”.

A cautela é também, de certo modo, 
partilhada por António Louro, que su-
blinha estar “o projeto em fase de im-
plementação”, mas a ser desenvolvido 
(ver texto em baixo). No entanto, se o 
Mac Fire existe para fornecer elemen-
tos ao comando operacional, António 
Louro pretende igualmente abri-lo à 
sociedade. “A partir de agora, em caso 
de incêndio, também queremos dispo-
nibilizar a informação ao público, que 
ficará online. Por exemplo, a localização 
e o contacto de oficiais de segurança, as 
frentes de fogo, os locais de concentra-
ção ou as estradas já cortadas.”

ppaixao@expresso.impresa.pt

Nos projetos em curso, a 
aplicação poderá integrar mapas 
de ocupação e uso do solo ou 
previsões de propagação do fogo

A caminho  
do Mac Fire 2.0

O sistema implantado em Mação teve 
um custo de €125 mil (incluindo viatu-
ra de comando, meios de comunicação 
e software), um valor irrisório para o 
esforço financeiro feito pelo país nesta 
vertente da Proteção Civil. Agora que 
pretende voar mais alto, o “desenvolvi-
mento” do Mac Fire torna-se imperio-
so. Os testes em curso são suportados 
por duas comunidades intermunicipais 
(Médio Tejo e Lezíria do Tejo, pelas 
quais se distribuem os concelhos do 
distrito de Santarém).

Mas impõe-se um salto tecnológico, o 
que os promotores do sistema esperam 
fazer com financiamento da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT), que 
alocou €400 mil, em três anos, ao pro-
jeto foRESTER. Unidades de investiga-
ção da Universidade Nova de Lisboa, 
Universidade de Aveiro, Instituto Su-
perior Técnico (Lisboa), Instituto Supe-
rior de Agronomia (Lisboa) e Direção-
-Geral do Território são parceiros numa 
“equipa multidisciplinar” que pretende 
adicionar ao Mac Fire funcionalidades 
que ainda lhe faltam — e vitais na nova 
escala onde o sistema pretende operar.

O foRESTER visa criar uma “rede de 
sensores combinada com modelação 
da propagação do fogo integrada num 
sistema de apoio à decisão para o com-
bate a incêndios florestais”. Este pro-
jeto, explicam os investigadores, “será 
construído com base na experiência 
obtida com o Mac Fire”, um dos “mais 
avançados sistemas de apoio à decisão” 
em Portugal.

Entre os inputs que o foRESTER irá 
acrescentar, estão a disponibilização de 
dados meteorológicos no terreno, de 
imagens atualizadas de alta resolução 
de ocupação e uso do solo (os combus-
tíveis florestais serão atualizados anu-
almente) e previsões de propagação do 
fogo em tempo real — aliás, a alegada 
incapacidade de prever o comporta-
mento das chamas foi uma das críticas 
mais recorrentes em Monchique.

Para quem combate o fogo, é como 
se um novo mundo estivesse prestes 
a nascer: “A combinação e fusão das 
diversas fontes de informação (rede de 
sensores sem fios, mapas de ocupação 
e uso do solo e previsões de propaga-
ção do fogo em tempo real), usando 
inteligência computacional e técnicas 
avançadas de visualização, irá apoiar a 
tomada de decisões pelos comandantes 
operacionais”, garantem os investiga-
dores do projeto que têm em mãos o 
desenvolvimento do Mac Fire. P.P.
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