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INC~NDIOS FLORESTAIS

ESTUDOS REALIZADOS E ACTIVIDADES EM CURSO
NO INSTlTUTO DE ESTUDOS GEOGRAFICOS *
L T.!CIANO LoUREN<;:o

Em Coimbra e, tanto quanta sabemos, em Portugal, o pioneiro dos
cstudos sabre incendios florestais, foi o Prof. Doutor FERNANDO REBELO.
docente do Institute de Estudos Geograficos. Numa epoca em que OS incendios ftorestais ja constituiam urn serio problema elaborou urn trabalho sabre
as «Condi~oes de tempo favoraveis a ocorrencia de incendios ftorestais. Amilise de dados referentes a Julho e Agosto de 1975 na area de Coimbra>>. embora
s6 vi esse a ser publicado em I 980 (Bib los, LVI, pp. 653-673).
Nesse estudo, o autor ilustra a frequencia dos incendios ftorestais no
concelho de Coimbra durante 1975, a sua distribui9ao espacial no distrito,
a relaciona9ao entre o nttmero de dias com temperaturas maximas ', 23° C e
o numero de casos de incendios detectados nesses dias, a incidencia honiria
dos incendios ftorestais ocorridos no concelho de Coimbra e a distribui9ao
diaria dos casas considerados.
Esta distribui9aO «revela tendencia para a forma9aO de series sequenciais»
pelo que, «para a melhor compreensao dos factos», ao autor pareceu «essencial
analisar comparativamente as sequencias de dias com incendios e as situa96es
de tempo correspondentes, consoante a sua representa9ao nos Boletins Meteorol6gicos diaries do SMN».
Finalmente, conclui o estudo afirmando que «se os valores encontrados
nesta amostragem pennitem uma certa aproxima9ao as condi9oes favoraveis

* Este texto corresponde, basicamente, a uma actualizayiio do Relat6rio divulgado
durante o Curso sobre «Propaga~iio de lncendios Florestais», promovido pelo Centro de
Mecanica dos Fluidos, realizado em Coimbra, de 27 a 30 de Abril de 1987.
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ao dcsencadear e ao desenvolver de fogos tlorestais, o estudo das carta!
sin6pticas nas sequencias de dias com incendios permite uma aproximac;a<
ainda maior - - o ar em circulac;ao continental, isto e, o ar proveniente d<
interior da Peninsula Iberica, da o maior numero de «good fire days»; nao <
sequer necessaria uma circulac;ao de ar vindo do Norte de Africa».
Posteriormente, ao iniciarmos urn estudo sobre a evoluc;ao geomorfo·
logica das serras de xisto do centro do pais, sentimos necessidade de averigua r
a quantidade de areas queimadas nelas existentes, pelas implicac;oes directa~
que a presenc;a ou ausencia de vegeta<;ao tern na actuac;iio dos processo•
erosivos actuais.
Com o objectivo de melhor interpretar essa actuac;ao, decidimos proceder a implantac;ao cartogratica dos hectares ardidos nessa area. A primeira
dificuldade surgiu logo na recolha dos elementos que permitiriam a implantac;ao. Infelizmente, so a Circunscric;ao Florestal de Coimbra dispunha de
elementos, apenas posteriores a 1975, e fora dela nao existia qualquer cartografia. Mesmo assim, entendeu-se que seria oportuno proceder a sobreposic;ao dos elementos disponiveis, tendo-se implantado todos os ind~n
dios
10 hectares ocorridos durante o periodo de 1975 a 1985, praticamentc
entre os rios Mondego e Zezere.
Este trabalho foi divulgado em Coimbra, em Setembro de 1986, durante
a realizac;ao do IV Col6quio Iberico de Geografia, onde tambem apresentamos uma comunicac;ao subordinada ao tema «Consequencias geograficaio
dos incendios tlorestais nas serras de xisto do centro do Pais».
0 texto compoe-se, fundamentalmente, de uma introduc;ao em que sc
localiza a area em estudo e se justifica a selecc;ao da mesma. Segue-se a
descric;ao da metodologia usada na cartografia das areas afectadas pelo~
incendios tlorestais e um mapa com a representac;ao destas.
A cartografia das areas ardidas, completada e actualizada apos o Coloquia, remonta ao primeiro grande inccndio tlorestal ocorrido na regiao.
nos arrectores de Arganil, em 1961. As informac;oes relativas a esses incendio:,
(dias e lugares em que aconteceram) recolheram-se dos jornais regionais .
particularmente da Comarca de Arganil.
Com base nessas informac;oes, procedemos, posteriormente, aos necessaries reconhecimentos de campo que, passados tantos anos, so foram possiveis grac;as a prodigiosa memoria do sr. guarda tlorestal Eduardo Baeta
que sempre nos acompanhou nos levantamentos sobre o terreno, durante
os quais recordou e reviveu muitas das horas amargas, algumas de sacrificio.
vividas no combate a cada um desses incendios.
Apesar das lacunas que eventualmente possam conter, permitem uma
visualiza<;:ao sequencia! e, simulta neamente, globalizante daquilo que tern

>
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sido os incendios florestais nas serras de xisto, entre Mondego e Zezere.
0 mapa engloba, ainda, os grandes incendios ocorridos na «Zona do Pinhal»,
a sui do Zezere, nos ultimos tres anos, pois, entretanto, a Administrac;:ao
Florestal de Castelo Branco tambem passou a proceder ao levantamento
dos grandes incendios fiorestais (> 3 000 ha).
Depois, relacionaram-se os incendios florestais com a Jjtologia, a altitude
e o clima, identificaram-se as especies queimadas e descreveram-se as consequencias mais flagrantes.
A principal e, sem duvida, a destruic;:ao da propria vegetac;:ao. Esta.
por sua vez, acarreta a alterac;:ao do equilibria das vertentes, que conduz
a uma serie de consequencias hidro-geomorfologicas ja de todos conhecidas.
Destacam-se, no entanto, a erosao dos solos, normalmente delgados quando
nao esqueleticos, especialmente nas cabeceiras das bacias hidrognificas c
nas linhas de agua e a sua posterior deposic;:ao, geralmente nas albufeiras
dos grandes rios serranos, diminuindo-lhes drasticamente o volume uti! e.
por conseguinte, a propria vida.
0 trabalho, publicado nas Aetas do IV Co/6quio Iberica de Geograjia,
Coimbra, 1987, p. 943-57, conclui com a apresentac;:ao de algumas soluc;:oes
tendentes a reduzir significativamente as areas incendiadas pois, a reduc;:ao
do numero de incendios parece mais dificil de conseguir.
Para avaliar da importancia local dos incendios florestais procedemos.
em quinze concelhos, a urn estudo mais detalhado dos «Incendios fiorestais
entre Mondego e Zezere, no periodo de 1975 a 1985» que apresentamos,
em Dezembro de 1986, ao /. ° Congresso Florestal Naciona/, em Lisboa e
que se encontra em publicac;:ao nas respectivas Aetas.
Nesse estudo, cartografaram-se as areas queimadas em cada urn dos
concelhos bem como a relac;ao destas com as areas concelhias e. ainda, com
as areas fl.orestadas em cada concelho.
Verificou-se que foram os concelhos de Pampilhosa da Serra, Castanheira de Pera, Arganil e Gois aqueles que, oeste periodo, apresentaram as
maiores percentagens de areas queimadas relativamente as fiorestadas, 180.
153, 130 e 106 ~;.;, respectivamente.
Acompanhou-se a evoluc;:ao do numero de incendios e das areas queimadas durante o mesmo periodo mas nao parece poder extrair-se nenhuma
conc1usao logica, a nao ser que quando as condic;:5es atmosfericas nao sao
favoniveis (1977, 1984) ba uma diminuic;:ao muito sensivel no numero de
incendios bern como urn acentuado decrescimo das areas ardidas.
No sentido de mostrar a importancia das condic;oes climaticas, elaboramos urn trabalho denominado «Considerac;:oes climatologicas em torno dos
grandes incendios florestais, ocorridos em 1986, no centro de Portugal».
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que se encontra em publica~ao. Nele analisam-se as situa~oes sin6pticas
em que ocorreram e se desenvolveram os grandes fogos ftorestais, os tipos
de tempo que os antecederam e a evolu~ao que apresentaram, no intuito de
se poderem extrapolar as situa9oes reais de perigo de grandes incendios
ftorestais.
Neste momento, estamos empenhados em quantificar de modo mais
preciso essa relaciona~ao, utilizando para o efeito os elementos meteorol6gicos
diarios e os dados sobre incendios ftorestais referentes aos meses de Verao
dos 1.'tltimos anos.
Entretanto, para se poderem desenvolver estudos mais precisos e porque
os elementos climaticos sao fundamentais para a preven~ao e combate aos
incendios ftorestais, sentiu-se a necessidade de conhecer mais pormenorizadamente os diferentes elementos climaticos reais que definem as condi~oes
locais em que deftagram e progridem os incendios ftorestais. Para o efeito
diligenciamos, em 22 de Janeiro de 1987, junto do Institute Nacional de
Meteorologia e Geofisica e da Direc9a0 Geral das Florestas, no sentido de ser
instalada uma rede de esta~oes ciimatol6gicas nas areas mais ftageladas por
incendios ftorestais nas serras de xisto do centro de Portugal, tendo apresentado uma proposta concreta de localiza9ao das esta~oes.
Pela mesma altura, no ambito dum projecto de investiga~ao sobre incendios ftorestais, tambem o Centro de Mecanica dos Fluidos, da Faculdade
de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra, fazia diligencias no
mesmo sentido, junto do Institute Nacional de Meteorologia e Geofisica.
Durante a realiza~ao do curso Meteorologia aplicada aos Jncendios Florestais.
promovido pelo referido Centro de Mecanica dos Fluidos, realizado em
Coimbra, de 10 a 12 de Mar9o de 1987. decorreu uma primeira reuniao em
que estiveram presentes representantes das tres institui~oes directamente
envolvidas, o Prof. Doutor Xavier Viegas, do Centro de Mecanica dos Fluidos.
os Dr.s Anthimio de Azevedo, Costa Malheiro e Adalberto Palma, do Institute Nacional de Meteorologia e Geofisica e o signatario. em representa9ao
do Institute de Estudos Geograficos.
Na sequencia dessa reuniao, apresentamos, em 16 de Mar~o, um relat6rio
sobre os «Criterios a ter em linha de conta na localiza91io de esta~oes climatol6gicas na regiao centro de Portugal», onde se propunham novamente os
locais para instala9a0 das esta9oes, mas alargando a ~irea inicialmente considerada.
Nos dias 20 e 21 de Maio conduzimos, aos locais previstos para a coloca~ao das esta~oes ciimatol6gicas, uma delega~ao do Institute Nacional de
Meteorologia e Geofiska, constituida pelos Dr. s Jose Manuel Prista e Costa
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Alves, acompanhada por todos os investigadores do Centro de Mecanica dos
Fluidos da Universidade de Coimbra a trabalhar no projecto «incendios
fl.orestais». Este Centro encarregou-se da constrw;ao de parte da aparelhagem bern como da sua montagem nos diferentes sitios escolhidos para a
colocac;ao das estac;oes. Localmente, fomos, por vezes, acompanhados por
tecnicos dos servic;os florestais.
Compraz-nos registar que os locais propostos para a localiza<;ao das
estac;oes foram sancionados na integra e so lamentamos que nao tenha sido
possivel, por falta de disponibilidades financeiras, apertar a malha da rede
de modo a permitir cobrir tambem as situac;oes de fundo de vale, o que esperamos conseguir a curto prazo.
Durante a epoca de incendios de 1987 estiveram em funcionamento, nas
pistas de aviac;ao e nos postos de vigia, as seguintes estac;oes climatologicas:
Lousa, Santo Antonio da Neve, Monte Redondo, Sao Pedro do A<;or, Vale
Serrao, Cabec;o Rainho, Moitas, Viseu e Ladario.
Como se constata, praticamente desde o principia deste ano de 1987,
comec;amos a trabalhar em colaborac;ao directa com o Centro de Mecanica
dos Fluidos da Universidade de Coimbra, integrados no seu projecto de
investigac;ao sobre incendios fl.orestais, envidando esforc;os conjuntos no
sentido de melhor conhecer o fenomeno para se lhe tentarem minorar as
consequencias.
A cooperac;ao e colaborac;ao, entre as duas instituic;oes da Universidade
de Coimbra, tem-se alargado aos mais diferentes dominies. As ultimas
manifestac;oes desse proveitoso intercambio estao patentes nas visitas de
estudo realizadas em 1987 e em que participamos enquanto elemento do
Institute de Estudos Geograficos.
De 7 a 14 de Junho, visitaram-se centres onde se faz investigac;ao sobre
incendios fl.orestais, em Espanha e Franc;a. Alem do elemento do Institute
de Estudos Geograficos, a delegac;ao era constituida por quatro investigadores
do Centro de Mecanica dos Fluidos e por urn representante de cada uma das
seguintes instituic;oes: Institute Nacional de Meteorologia e Geofisica, Direcc;ao Geral das Florestas e Servi<;o Nacional de Parques, Reservas e Conservac;ao da Natureza.
De 7 a 15 de Novembro, realizou-se outra viagem de estudo, desta vez
a centres de investigac;ao geomorfologica de Espanha onde se fazem estudos
de erosao. A delegac;ao era composta por dois investigadores do Centro de
Mecanica dos Fluidos, urn representante do Servi<;o Nacional de Parques,
Reservas e Conservac;ao da Natureza e por nos.
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Urn outro dominic onde se tern manifestado estreita colaborayao e na
elabora9ao de estudos concretes. Sao disso exemplo os seguintes trabalhos:
VIEGAS,
D. X. ; LOUREN<;O, L.; NETO, L. P. ; PAIS, M. T. ; REis,
J. F. e FERREIRA, A. D.- Analise do Incendio Florestal ocorrido em Vagosf
/Mira , 27/29 de Jtdho de 1987;
NnTO, L. P.; LOURENyO, L. e FERREIRA , A. D. - lgni~iio de Combustfveis Finos por meio de F6sforos e Cigarros -- Ensaio Preliminar;
VIEGAS, D. X .; LOUREN<;:O, L. e MoNTEIRO, J. M. P.- Rede de esta~oes
climato/6gicas para apoio a detecriio e combate dos incendios florestais no centro do Pals. Este relatorio foi por nos apresentado ao 1.° Congresso Nacional de Areas Protegidas, Lisboa, 15 a 17 de Dezembro de 1987, tendo sido
publicado no volume das respectivas Comunicaroes.

Actualmente, encontra-se em fase de elaborayao o relat6rio relative ao
incendio de Arganil/Oiiveira do Hospital, ocorrido em meados de Setembro de 1987.
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