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RESUMO 
O risco de ignição de incêndio florestal é um dos elementos fundamentais a ter em 
conta num processo de ordenamento da floresta portuguesa, neste caso concreto, 
aplicado aos distritos de Castelo Branco e Coimbra, que servem de área/objeto de 
análise e reflexão. A utilização de índices de risco de incêndio florestal adaptados ao 
território, com base na previsão de variáveis meteorológicas, pode ser uma boa 
ferramenta a usar na redução das eclosões bem como na diminuição da dimensão 
das áreas ardidas. 
 

Palavras-chave: risco de ignição de incêndio florestal; Castelo Branco e Coimbra; 
índices de risco de incêndio florestal; variáveis meteorológicas. 

 
 

ABSTRACT 
The risk of ignition of forest fire is one of the fundamental elements to be considered in 
the planning process of the Portuguese forest, in this case, applied to the districts of 
Castelo Branco and Coimbra, which will be the area / object of analysis and reflection. 
The use of the forest fire risk indexes adapted to the territory, based on the prevision 
of meteorological variables, can be a good tool in reducing ignitions and size of 
burned areas. 
 
Keywords: risk of ignition of forest fire; Castelo Branco and Coimbra; Forest fire risk 

indexes; meteorological variables. 
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INTRODUÇÃO 
 
O clima determina, de forma muito importante, a quantidade e o tipo de vegetação de cada 

região e a dinâmica sazonal do seu teor de humidade, influenciando direta e indiretamente a 
ocorrência de incêndios e respetiva proporção (Pyne et al., 1996). 

Portugal beneficia de condições climáticas favoráveis, comummente com outros países que 
apresentam um clima com características mediterrâneas, ou seja, apresenta, regra geral, verões 
quentes e secos, os quais favorecem a eclosão e a rápida progressão dos incêndios florestais (L. 
Lourenço, 2004). 

É, geralmente, durante a época de verão, que este processo se manifesta com maior 
incidência e consequentemente o tema dos “incêndios florestais” adquire uma maior notoriedade 
junto da comunicação social, especialmente desde o ano de 2003, cuja manifestação revelou um 
carácter catastrófico, tanto pelas áreas ardidas daí resultantes como pelos enormes prejuízos a 
diversos níveis, revelando, até certo ponto, a impotência dos meios humanos para o seu controlo e 
extinção, surgindo frequentemente o conceito de “risco”, cujos limiares de transição entre as várias 
classes são, por vezes, desconhecidos ou, então, confundidos.  

Todavia, quando se fala de “risco de incêndio florestal”, muitas vezes consideram-se apenas 
os processos nele envolvidos, ou seja, os fatores de risco, tais como elementos meteorológicos 
(temperatura e humidade relativa do ar, rumo e velocidade do vento, precipitação), topografia, 
combustível, fonte de ignição,… quando o risco de incêndio florestal é bem mais complexo, pois 
depende muito das vulnerabilidades associadas a cada espaço florestal, as quais devem ser 
também averiguadas para se poder falar em “risco”. 

No entanto, mesmo quando consideramos apenas um dos processos envolvidos no risco de 
incêndio florestal, neste caso, o meteorológico, cuja maior incidência ocorre efetivamente durante 
os meses de verão, não podemos deixar de considerar as outras estações do ano, na medida em 
que ele também pode nelas manifestar-se e, por vezes, causando tantos ou mais danos que 
muitos incêndios de verão, pois, embora as causas dos incêndios sejam múltiplas e variadas (L. 
Lourenço, 1994), apenas alguns deles apresentam condições, designadamente em função da 
situação meteorológica, para se desenvolverem e progredirem, podendo transformar-se em 
grandes incêndios florestais (L. Lourenço, 2004b). 

Assim, sabendo-se que apenas alguns tipos de tempo são favoráveis à ocorrência de 
incêndios florestais (F. Rebelo, 1980), ainda que sejam na sua grande maioria provocadas por 
causa humanas, nomeadamente negligentes e intencionais, é a conjugação de condições 
particulares de temperatura e humidade relativa do ar que possibilitam a ignição e facilitam a 
propagação de um grande número de incêndios, pelo que a componente meteorológica não deixa 
de ser fundamental na análise de risco. 

Desta forma, a previsão do risco de incêndio florestal pressupõe uma análise específica das 
condicionantes de índole meteorológica, porque são aquelas que apresentam maior variabilidade 
e porque, em maior ou menor grau, estas regulam outras variáveis físicas, em particular, o estado 
dos combustíveis (L. Lourenço, 1992 p. 117). A utilização de determinados índices de risco, 
simples e adaptados ao território, vêm assumir-se como uma boa ferramenta para o planeamento 
de estratégias de prevenção e, sobretudo, da gestão do dispositivo de combate aos incêndios 
florestais. Esta gestão está dependente da análise da tendência diária do risco meteorológico de 
incêndio florestal, cujas variáveis vão condicionar e vão determinar a sua maior ou menor 
gravidade, devendo constituir, portanto, um fator decisivo para a mobilização de meios e o 
empenhamento de recursos, cujos efetivos seriam, deste modo, variáveis ao longo do tempo, bem 
como nos diferentes espaços geográficos existentes no território. 

Dada a importância da gestão dos dispositivos, este trabalho surgiu como complemento de 
outros anteriores, designadamente com o objetivo central de alargar o período de estudo, 
analisando a evolução diária do risco meteorológico de incêndio florestal ao longo de um período 
normal, ou seja, de 30 anos, correspondentes às três últimas décadas (1981-2010), 
comparativamente com o número de ocorrências e as áreas ardidas nesses mesmos dias. Para o 
efeito consideraram-se as estações meteorológicas de Coimbra e Castelo Branco e, como área de 
estudo, escolheu-se a correspondente a esses dois distritos (fig.1). 
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Figura 1. Localização dos municípios dos distritos de Coimbra e Castelo Branco 

Fonte dos dados – Instituto Geográfico Português. 
 
A escolha desta área de estudo, prendeu-se, por um lado, com a disponibilidade de dados 

para a abordagem a realizar neste trabalho, mas ficou a dever-se, sobretudo, ao facto de ambos 
os distritos estarem localizados no centro do território continental, onde beneficiam de condições 
climáticas que se aproximam tanto das mais húmidas, sentidas a NW, como das mais secas, 
vividas a sul do território, do mesmo modo que, por se desenvolverem desde o litoral até à 
fronteira, passando pelo interior montanhoso, integram a realidade geomorfológica do território, 
sentida tanto pelos distritos mais litorais, como pelos do interior, e por conseguinte, podem ser 
também considerados representativos dos diferentes tipos de vegetação existente em Portugal, o 
combustível florestal que alimenta os incêndios, razões pelas quais consideramos a área 
escolhida como representativa da realidade dendrocaustológica nacional que se pretendeu ilustrar. 

Em termos da metodologia utilizada neste estudo de avaliação do risco de incêndio, 
começámos por analisar tanto a frequência como a extensão dos incêndios, em cada distrito, ao 
longo do período compreendido entre 1981 e 2010, recorrendo, para o efeito, ao tratamento 
estatístico dos dados disponibilizados pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
e à sua respetiva representação gráfica e cartográfica.  

Do mesmo modo, através dos dados meteorológicos diários relativos às variáveis da 
temperatura, humidade relativa e precipitação, cedidos pelo Instituto Geofísico da Universidade de 
Coimbra, para esta cidade, e dos dados obtidos pelo então Instituto de Meteorologia, atual Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, para Castelo Branco, conseguimos analisar, nos dois distritos e 
de forma retrospetiva, a evolução diária dos elementos meteorológicos antes mencionados 
comparativamente com a ocorrência de incêndios florestais permitindo observar, de forma direta, 
algumas das tendências anuais ou cíclicas para esta ocorrência, com base nas condições que se 
iam verificando em termos meteorológicos. 

Posto isto, procedemos à análise do risco meteorológico de incêndio. Para tal, recorremos 
ao Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal, proposto por Luciano Lourenço, 
em 1992, e que apresenta um algoritmo de cálculo estruturalmente muito simples, requerendo 
apenas que se dividam os valores da temperatura máxima do ar, em graus centígrado (ºC), pelos 
valores da humidade relativa mínima do ar, em percentagem (%), obtendo-se as condições de 
maior risco:  
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Consoante o valor obtido, o risco escalona-se em cinco graus. Deste modo, sempre que o 
resultado seja igual ou superior à unidade, estaremos perante situações de alto risco de ignição de 
incêndio florestal, que será tanto mais elevado quanto maior for o valor obtido (Tabela I). 

 
Tabela I – Definição de Classes de Risco, segundo o IRDIFmáxLL.  
Classe 

de risco Grau de risco Intervalo de classe Classe de risco 

1 reduzido 0,00 – 0,49  verde 

2 moderado 0,50 – 0,99  amarelo 

3 elevado 1,00 – 1,49  laranja 

4 muito elevado 1,50 – 1,99  vermelho 

5 máximo ≥ 2,00  Vermelho escuro 
Adaptado de L. Lourenço, 2004b 

 
A partir da determinação diária do IRDIFmáxLL, procedeu-se à representação gráfica dos 

valores obtidos para ambos distritos, no período considerado, e, para uma análise mais 
aprofundada, foram escolhidos dois anos com características contrárias. Numa última fase, 
procedeu-se à correlação entre o índice utilizado e o número de ocorrências para os anos 
analisados. 

 
 

1. CARATERIZAÇÃO DENDROCAUSTOLÓGICA DE PORTUGAL CONTINENTAL. 
 

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas para Portugal Continental, no período compreendido entre 1981-2010 observou-se um 
aumento significativo do número de ocorrências de incêndios florestais, bem como da dimensão 
da área ardida (fig. 2), situação que acarreta um grande leque de consequência ambientais e de 
prejuízos socioeconómicos, conduzindo paulatinamente o País para uma alteração/degradação da 
sua floresta. Nestes 30 anos ocorreram cerca de 570 000 incêndios, o que perfaz uma média 
anual de quase 20 000 ocorrências, a que corresponderam mais de 3 350 000 hectares área 
ardida, o que se traduz numa média anual de mais de 110 000 ha de floresta incinerada. 

 

 
Figura 2. Número total de ocorrências de incêndios florestais e dimensão total de área ardida em 

hectares, no período compreendido entre 1981-2010. 
Fonte dos dados: Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta. 
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Relativamente à distribuição espacial dos incêndios florestais em Portugal Continental, 
verifica-se que foi nas áreas mais densamente povoadas que se concentrou o maior número de 
ignições, atendendo a que a maioria dos incêndios florestais resultaram de causas humanas. 
Todavia, as maiores percentagens de áreas ardidas concentraram-se nas regiões montanhosas 
do interior centro e norte, com o distrito da Guarda a tomar a dianteira, seguido pelos distritos de 
Castelo Branco, Viseu, Vila Real e Coimbra, dois dos quais serviram de amostra ao presente 
estudo. Em contrapartida, foram os distritos localizados mais a Sul que apresentaram 
percentagens de áreas ardidas mais reduzidas, os de especialmente Évora, Beja, Lisboa e 
Setúbal (fig.s 3 e 4). 
 

 
 

Figura 3. Distribuição, por distrito, da percentagem média anual de área ardida e do número 
médio anual de ocorrências por 100 km2 em Portugal Continental, no período de 1981-2010.  

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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Figura 4. Distribuição do total de ocorrências e de área ardida, entre 1981 e 2010, por distrito.  

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
 
Por sua vez, numa análise à distribuição temporal dos incêndios florestais por décadas, 

verifica-se que na maior parte dos distritos a grande evolução se registou da década de 1980 para 
a de 1990, uma vez que na década seguinte os valores se mantiveram elevados (fig. 5). Os 
distritos que mais se destacaram foram sobretudo os do Porto, Braga, Aveiro e Lisboa.  

No caso dos distritos em estudo, o distrito de Castelo Branco seguiu a tendência geral de 
aumento de ocorrências, da década de 1980 para a de 1990. Contudo, na década seguinte, 
revelou um decréscimo semelhante ao do anterior aumento. Por sua vez, o distrito de Coimbra 
apresentou uma certa regularidade ao longo de período em análise (fig. 5). 

No que às áreas ardidas diz respeito, verifica-se alguma irregularidade em termos da 
evolução decenal nos diferentes distritos, ainda que a tendência geral seja de aumento da primeira 
para a segunda década e da segunda para a terceira, de que é exemplo o distrito de Castelo 
Branco. Curiosamente, o de Coimbra foi a única exceção, tendo-se observado redução da área 
ardida da primeira para a segunda década e desta para a terceira (fig. 6). Embora não seja 
objetivo deste trabalho perceber porque é que tal sucedeu, é um facto que deveria merecer 
análise por parte das entidades competentes. 

 

 
Figura 5. Distribuição do total de ocorrências, por década e por distrito.  

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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Figura 6. Distribuição do total de área ardida, em hectares, por década e por distrito.  

Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
 
 
2. TRINTA ANOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NOS DISTRITOS DE CASTELO BRANCO E 

COIMBRA. 
 

Em termos de evolução do número de ocorrências nos distritos de Castelo Branco e de 
Coimbra, no período compreendido entre 1981-2010, observou-se uma grande variabilidade anual, 
não existindo uma tenência geral ao longo dos anos.  

No entanto, pode dizer-se que, caso de Castelo Branco, o valor mais baixo se registou no 
ano de 1982, com menos de 200 ocorrências, mais precisamente 135, e o valor máximo 
correspondeu ao ano de 1995, que ultrapassou as 1200 ignições, pelo que foi o mais problemático 
nesta série de anos, pelo que entre eles a tendência foi a do aumento do número de ocorrências. 
A partir dessa data, a tendência foi em sentido contrário, apontando para uma gradual redução do 
número de ignições.  

No distrito de Coimbra, os primeiros cinco anos corresponderam a um progressivo aumento 
do número de ocorrências, com o valor máximo em 1985, a rondar 1400 ignições. A partir do ano 
seguinte os valores situaram-se sempre abaixo de 1000 ocorrências, com oscilações até valores 
inferiores a 400 ignições, em 1997, pelo que se esboça uma ligeira tendência no sentido 
decrescente (fig. 7). 

No total dos 30 anos registaram-se, no distrito de Coimbra, 19 614 ocorrências, o que 
representa cerca de 653 ocorrências em termos médios anuais. Por sua vez, o distrito de Castelo 
Branco deteve 17 401 ocorrências, o que perfaz uma média anual de 580 ocorrências. 

No que diz respeito às áreas ardidas, podemos dizer que a localização geográfica e 
sobretudo as características orográficas de ambos os distritos, são favoráveis à progressão de 
incêndios florestais. 

Em termos gerais, e de acordo com dados disponibilizados pelo ICNF, o distrito de Castelo 
Branco registou, ao longo dos 30 anos de análise, um total de 327 557 hectares de área ardida, o 
que representa um valor médio anual de 10 919 hectares, ao passo que o distrito de Coimbra 
registou 269 949 hectares de área queimada, o que se traduziu numa média de 8 998 hectares por 
ano. 
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Figura 7. Distribuição anual do total de ocorrências de incêndios florestais registadas nos distritos 

de Castelo Branco e Coimbra, no período compreendido entre 1981-2010.  
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 
Se estes valores são relativamente próximos, já a sua distribuição no tempo apresenta 

comportamentos ligeiramente diferentes, com o distrito de Coimbra a deter as áreas mais 
elevadas na esmagadora maioria dos anos do primeiro quindénio, ao passo que no segundo 
período a situação se inverteu, com o distrito de Castelo Branco a deter a primazia na 
generalidade dos anos (fig. 8). Em termos dos anos mais críticos, verificamos que também se 
distribuíram pelos dois distritos. Em 2003 o distrito mais afetado foi o de Castelo Branco, que viu 
arder mais de 90 0000 hectares de floresta, com quatro incêndios de grandes dimensões, com 
área ardida individual superior a 9 000 hectares (DSVPF, 2003), designadamente nos concelhos 
de Proença-a-Nova (36 019ha, com início em 01 de Agosto), Fundão (19 561ha, em 27 de Julho) 
e da Sertã (9 105ha, em 19 de Julho e 9 980ha, em 30 de Julho). Por sua vez, o ano de 2005 foi 
mais problemático no distrito de Coimbra, com um total de de 48 227 hectares queimados (fig. 8). 
Neste ano, o distrito de Coimbra foi afetado por três incêndios de grandes proporções (DSDF), um 
deles com início a 19 de Julho, no distrito da Guarda, tendo consumido 15 837ha, parte deles no 
distrito de Coimbra, onde a 13 de Agosto se iniciou outro, que varreu 15 394ha, no concelho de 
Pampilhosa da Serra e, a 19 de Agosto, um terceiro que entrou no perímetro urbano da cidade de 
Coimbra, com 12 147ha. 

 

 
Figura 8. Distribuição do valor anual de área ardida em hectares, nos distritos de Castelo Branco 

e Coimbra, no período compreendido entre 1981 e 2010. 
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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Se, agora, considerarmos os valores totais por décadas, verificamos um acréscimo de 

ocorrências no distrito de Castelo Branco, de 5 165, em 1980, para 7085, na década de 1990, 
verificando-se, na década seguinte, uma diminuição para valores semelhantes aos anteriores. Por 
sua vez, o distrito de Coimbra manteve os valores bastante próximos, ao longo das três décadas 
de análise, embora com uma ligeira tendência de redução (fig. 9), uma vez que eles variaram de 
6651, em 1980, para 6266, em 2000. 

 

 
Figura 9. Distribuição do número médio de ocorrências registadas nos distritos de Castelo Branco 

e de Coimbra, por década, entre 1981 e 2010.  
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 
Em termos de evolução do valor das áreas ardidas por década, os dois distritos apresentam 

um comportamento contrário, como já foi referido. Com efeito, enquanto o distrito de Castelo 
Branco mostra uma tendência para o aumento das áreas ardidas década após década, o distrito 
de Coimbra mostra uma tendência oposta baseada, para progressiva redução do valor da área 
queimada em cada década (fig. 10), situação que deveria merecer estudo por parte das entidades 
responsáveis pela prevenção e combate aos incêndios florestais. 
 

 
Figura 10. Distribuição decenal do valor total de área ardida, em hectares, registada nos distritos 

de Castelo Branco e de Coimbra, entre 1981 e 2010.  
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 
Em termos de representação espacial da manifestação dos incêndios florestais na área de 

estudo, relativamente aos valores médios anuais de ocorrências, verificamos que há maior 
concentração nos concelhos do distrito de Coimbra, sobretudo nos concelhos de Coimbra, 
Figueira-da-Foz, Miranda do Corvo, Lousã e Vila Nova de Poiares, Tábua e Oliveira do Hospital. 
Em contrapartida, no caso do distrito de Castelo Branco, verifica-se menor incidência de 
ocorrências, cuja maior representatividade corresponde aos concelhos de Covilhã, Belmonte e 
Fundão (fig. 11). De facto, as ignições de incêndios florestais estão intimamente ligados a causas 
humanas, pelo que ocorrem mais incêndios onde há maior concentração de população. 

Por sua vez, a representação espacial da percentagem média anual das áreas ardidas por 
concelhos mostra que as áreas mais problemáticas se localizam no interior, em especial nas 
regiões montanhosas dos concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, no distrito de 
Coimbra, bem como nas dos concelhos da Covilhã, Castelo Branco e Fundão, no distrito de 
Castelo Branco (fig. 11), o que em parte decorre do despovoamento e do envelhecimento da 
população destas áreas interiores. 
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Figura 11. Representação espacial do número médio anual de ocorrências por 100Km2 e da 
percentagem média anual de área ardida, por concelho, nos distritos de Castelo Branco e de 

Coimbra, durante o período compreendido entre 1981 e 2010.  
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 
 
3. RISCO DE IGNIÇÃO DE INCÊNDIO FLORESTAL NOS DISTRITOS DE CASTELO BRANCO 

E COIMBRA. O EXEMPLO DOS ANOS DE 1997 E DE 2005 
 
Para efetuar a análise do risco de incêndio florestal recorremos a um índice de cálculo 

simples, o Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal (IRDIFmáxLL), proposto 
por Luciano Lourenço (1990), mas que apesar da simplicidade do algoritmo apresenta uma boa 
correlação entre as variáveis meteorológicas usadas e o grau de risco de incêndio para 
determinado local.  

O IRDIFmáxLL foi calculado para cada um dos 365 dias do ano, relativos ao período 
compreendido entre 1990 e 2010, para as estações meteorológicas de Castelo Branco e Coimbra, 
com base na informação a relativa aos valores diários da humidade relativa mínima, em 
percentagem, e da temperatura máxima, em graus centígrados. 

Não cabe apresentar aqui os resultados deste estudo, pelo que optámos por, a título de 
exemplo, tratar apenas dois anos, os de 1997 e de 2005, o primeiro por ter apresentado valores 
reduzidos de ocorrências e de área ardida e, o segundo, por ter sido problemático em ambos 
distritos. 

 
3.1. O ano de 1997. 

 
O ano de 1997 caracterizou-se por se apresentar bastante húmido, em virtude dos elevados 

quantitativos pluviométricos registados em todo o território nacional. Este facto, contribuiu para 
manter elevados teores de humidade nos combustíveis e no solo, o que se mostrou determinante 
em termos dendrocaustológicos, pois foi pouco favorável à ignição e propagação de incêndios, 
pelo que foi dos anos menos problemáticos, ou seja, um dos que registou menos ocorrências e 
áreas ardidas mais reduzidas. 

 
3.1.1. Castelo Branco. 

 
Como habitualmente, o distrito de Castelo Branco apresentou a maior concentração de 

ocorrências durante os meses de verão do ano de 1997. No entanto, os meses primaveris também 
registaram um número de ocorrências considerável (fig. 12), facto que está relacionado com o 
valor da temperatura máxima do ar ter registado valores superiores aos da humidade relativa, 
coincidentes com quantitativos pluviométricos bastante escassos, ou inexistentes (fig. 13).  

Estas condições meteorológicas permitiram que o risco de deflagração de incêndio florestal 
não tivesse ido além de Elevado, apresentando-se mesmo durante vários dias de verão com valor 
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Reduzido (fig. 14) ,o que originou condições desfavoráveis à ignição e ao desenvolvimento de 
incêndios florestais.  

 
3.1.2. Coimbra 

 
 O ano de 1997, no distrito de Coimbra, apresentou um comportamento dendrocaustológico 

semelhante ao de Castelo Branco, com valores reduzidos de ocorrências, bem como de área 
incinerada. Do mesmo modo, verificou-se uma maior concentração de ocorrências nos meses de 
julho, agosto e setembro, bem como durante o mês de março, que registou as maiores áreas 
ardidas (fig. 15). No entanto, não só porque os quantitativos pluviométricos nos meses de verão 
foram superiores aos valores normais, mas também porque as humidades relativas apresentaram 
valores mais elevados do que os habituais nesses meses (fig. 16), o IRDIFmáxLL, em Coimbra, 
nunca atingiu o risco máximo nem sequer o nível muito elevado, pelo que foi um ano considerado 
de baixo risco de ignição de incêndio florestal (fig. 17). 

 
3.2. O ano de 2005. 

 
O ano de 2005, ao contrário do de 1997, caracterizou-se por apresentar, em todo o território 

continental, quantitativos de precipitação bastante inferiores aos valores normais, tendo sido 
classificado como um ano extremamente seco, ao ponto de ter registado o valor mais baixo de 
precipitação anual desde 1931. Para além disso, foi também um ano quente, tendo-se registado 
um valor da temperatura média máxima do ar superior à normal. Por último, os meses de verão 
apresentaram-se muito quentes, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a 
considerá-lo como o mais quente dos últimos 75 anos, para o que muito terá contribuído a 
situação de seca severa e extrema definida para a grande parte do território, condições 
meteorológicas que se manifestaram extremamente favoráveis à ignição e, sobretudo, à 
progressão dos incêndios florestais. 

 
3.2.1. Castelo Branco. 

 
Em função das condições expostas, não será de admirar que, no distrito de Castelo Branco, 

o ano de 2005 tenha registado, logo no seu início, vários pontos de ignição que se atenuaram no 
mês de abril (fig. 18) devido a que nos meses de janeiro a março os quantitativos de precipitação 
não foram representativos, ao contrário do que sucedeu em abril (fig. 19). Depois, durante os 
meses de verão houve um aumento tanto do número de ocorrências como da área ardida, tendo-
se registado ocorrências até meados do mês de outubro.  

De facto, as condições meteorológicas foram muito favoráveis, não só porque a precipitação 
ocorrida foi bastante reduzida ou mesmo nula, mas também porque os valores de humidade 
relativa mínima se mantiveram bastante baixos, com vários dias em que foram inferiores aos da 
temperatura máxima verificada. Apenas a partir do final do mês de outubro começou a ocorrer 
precipitação, o que fez aumentar os valores da humidade relativa e, ao mesmo tempo, baixar os 
da temperatura do ar.  

Deste modo, o comportamento do índice de risco diário evidenciou a permanência risco 
elevado e muito elevado durante vários dias consecutivos, nos meses de verão (fig. 20). Por outro 
lado, apesar do índice de risco de incendio ser reduzido nos meses de janeiro e fevereiro, pelo 
facto de não ocorrer precipitação e de se ter prolongado a situação de seca, favoreceu o número 
de ignições, visto o teor de humidade dos combustíveis ser muito baixo.. 

 
3.2.2. Coimbra. 

 
A maior concentração de incêndios florestais no distrito de Coimbra, no ano de 2005, 

registou-se nos meses de junho a outubro (fig. 21) fruto de condições meteorológicas muito 
favoráveis (fig. 16). Como sucedeu em Castelo Branco, os primeiros meses do ano, de janeiro a 
março, a precipitação foi escassa, pelo que estes foram meses secos. O mês de abril já registou 
alguma precipitação, embora reduzida, quando comparada com a normal. A partir do final do mês 
de abril verificou-se um aumento progressivo da temperatura do ar, que se manteve elevada 
durante os meses de verão (fig. 22), ultrapassando 40ºC no mês de agosto. A humidade relativa 
mínima atingiu valores também bastante reduzidos neste período, determinando vários dias com 
risco máximo de deflagração de incêndio florestal (fig. 23), o que ajuda a explicar as vastas áreas 
ardidas. 
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Figura 12. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e de área ardida 

em hectares, no distrito de Castelo Branco, no ano de 1997. 
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

 
Figura 13. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade 
relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 1997, em Castelo Branco. 

Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 
 

 
Figura 14. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal, no 

ano de 1997, no distrito de Castelo Branco. 
Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 
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Figura 15. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e da área ardida 

em hectares, no distrito de Coimbra, no ano de 1997.  
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

 
Figura 16. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade 

relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 1997, em Coimbra. 
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra. 

 

 
Figura 17. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Floresta, no 

ano de 1997, no distrito de Coimbra. 
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra. 
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Figura 18. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e de área ardida 

em hectares, no distrito de Castelo Branco, no ano de 2005.  
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

 
Figura 19. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade 
relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 2005, em Castelo Branco. 

Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
 

 
Figura 20. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Florestal, no 

ano de 2005, no distrito de Castelo Branco. Fonte dos dados: Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas. 

Fonte dos dados: Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 
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Figura 21. Distribuição dos valores diários de ocorrências de incêndios florestais e de área ardida 

em hectares, no distrito de Coimbra, no ano de 2005. 
Fonte dos dados: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

 
Figura 22. Distribuição dos valores diários da temperatura máxima do ar (ºC), da humidade 

relativa mínima (%) e da precipitação (mm) registados no ano de 2005, em Coimbra.  
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra. 

 

 
Figura 23. Evolução diária do Índice de Risco Máximo de Deflagração de Incêndio Floresta, no 

ano de 2005, no distrito de Coimbra.  
Fonte dos dados: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra  
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CONCLUSÃO 
 
O risco de incêndio florestal esteve sempre presente nas floresta dos distritos de Coimbra e 

Castelo Branco, ao longo do período de estudo, designadamente pelas condições meteorológicas 
que nelas se fazem sentir. 

Assim, todos os anos, embora mais nuns de que noutros, o risco de incêndio florestal se 
manifestou, por vezes, com grandes proporções, traduzidas em vastas áreas completamente 
incineradas, sobretudo durante a época de verão, causando elevados prejuízos. 

Ao longo do período estudado, foram vários os fatores que contribuíram para, em certos 
anos, agravar o risco de incêndio florestal, como sejam a persistência de determinadas condições 
meteorológicas, por vezes traduzidas em eventos climáticos extremos, tais como ondas de calor e 
períodos de seca. Por outro lado, as mudanças verificadas ao nível da estrutura da população e 
dos seus sectores de atividade, entre outros, traduzem outro conjunto de fatores que, 
paulatinamente, ao longo dos anos, acabaram por indiretamente fazer aumentar o risco de 
incêndio. 

A aplicação do Índice de Risco de Deflagração de Incêndio Florestal (IRDIF) aos distritos de 
Castelo Branco e de Coimbra, nos anos de 1997 e 2005, mostrou uma relação positiva entre a 
ocorrência de incêndios e as condições meteorológicas, traduzidas em graus de risco, ou seja, 
quando o risco era mais elevado, também se registava o maior número de ocorrências e áreas 
ardidas de maior dimensão.  

Contudo, o IRDIF não determina a ocorrência dos incêndios, apenas permite estabelecer 
eventuais correlações. Todavia, o que mais importa ressaltar deste estudo é que se as condições 
meteorológicas condicionaram a ocorrência e o desenvolvimento dos incêndios florestais, o ser 
humano também foi interventor, quer gerindo a floresta, quer criando mecanismos de defesa 
contra os incêndios, contrariando assim a influência negativa de algumas condições 
meteorológicas.  

De facto o comportamento destas condições foi semelhante nos dois distritos, pelo que a 
principal conclusão deste estudo, a merecer reflexão, foi a de que no distrito de Coimbra, o valor 
médio de ocorrências da área ardida nas três últimas décadas, sofreu uma substancial redução, 
perante sensivelmente o mesmo número médio de ignições, ao passo que no distrito de Castelo 
Branco esse comportamento foi contrário, com um aumento da primeira para a segunda década, 
porventura justificável em função do aumento do número médio de ocorrências, mas como 
continuou a aumentar na terceira década, quando o valor das ocorrências diminuiu 
significativamente, o que deixa de ter justificação plausível, mas que deve merecer reflexão 
profunda, porque nela poderá estar o princípio da solução para o problema dos incêndios 
florestais.  
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