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Os Incêndios Florestais vistos de jusante
Rui Rodrigues; Cláudia Brandão.

Aspectos Gerais

As extensas áreas ardidas do verão de 2003 trouxeram para a gestão de recursos hídricos
─ mais concretamente para o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos do INAG ─
uma preocupação acrescida: detectar e mitigar eventuais impactos dos incêndios florestais na
hidrologia dos meios hídricos.
Em termos hidrológicos algumas respostas-padrão das redes hidrográficas e unidades de
drenagem podem ser antevistas, tais como o aumento dos picos e dos volumes de cheia e a
antecipação da sua ocorrência devido à impermeabilização dos solos. Também devido à maior
exposição dos solos, por perda dos copados das árvores, será expectável uma desgregação do
solo mais intensa com posterior carreamento de material para as linhas d’água.
No entanto estes impactos médios estão muito dependentes das condições mais frequentemente
encontradas nos incêndios, podendo variar significativamente com o tipo de fogo, duração e
temperaturas atingidas, tipo de solos, tipo de exposição das encostas, tipo de coberto vegetal,
etc.
Com este enquadramento torna-se importante caracterizar os incêndios de 2003 por
comparação com outros havidos no passado, para inferir sobre os possíveis impactos nos
recursos hídricos.

Fire History

O objectivo da caracterização dos incêndios que aqui se apresenta é tão somente o de retirar do
historial de ocorrências de incêndios dos últimos anos alguns padrões e tendências estatísticas
para enquadramento dos incêndios havidos em 2003 e identificação de possíveis
comportamentos hidrológicos anómalos.
Na escola americana de dinâmica florestal as séries de tempo de incêndios florestais (fire
history) são um material estatístico imprescindível, inclusive para estudos de pragas de insectos
e de reconstituição climatológica. Neste âmbito de caracterização da dinâmica dos incêndios
florestais foram analisados os valores de área ardida desde 1968 sistematizados na Figura 1.
Para além de um incremento sensível da área ardida na década de 90 e do valor extraordinário
de área ardida em 2003, pouco mais é obtenível da Figura 1. Contudo, a transformação da série
simples na sua equivalente com média deslizante de três anos, permite desde logo identificar
dois padrões: a tendência anual crescente da área ardida ─ com um incremento regular da área
ardida de cerca de 2500 ha em cada ano (Fig. 2) ─ e a ciclicidade do fenómeno residual (uma
vez removida a tendência) com máximos a cada cinco anos (Fig. 3).
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Figura 1 – Evolução da area ardida em Portugal continental (fontes diversas).
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Figura 2 – Série natural e série transformada através da média deslizante de três anos.
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Figura 3 – Série estabilizada em relação à média deslizante por remoção da tendência.

Em resumo, por um lado existe uma tendência de incremento da área ardida de 2500 ha em
cada ano. Esta tendência é média e, como tal, o seu efeito não está presente em todos os anos,
mas acumula esse efeito em cada período de três anos. Isto parece indicar uma componente
não natural, progressivamente estimulada cada vez que as áreas ardidas atingem maiores
proporções, que poderia ser interpretada, à falta de dados mais concretos, como a contribuição
da parcela de área ardida proveniente de fogo posto.
Por outro lado existe um comportamento cíclico, aparentemente natural, onde parecem atingir-se
máximos de área ardida quando criadas condições óptimas de combinação de factores de
ignição e material combustível, aproximadamente a cada cinco anos.
Estas duas hipóteses surgidas da simples manipulação de dados estão porém formuladas sobre
todo o território continental e não sobre uma mesma área ardida. Mesmo com o grau de
repetição da maior parte dos incêndios sobre algumas áreas (Fig. 4) as relações causa-efeito
são mais complexas do que as hipóteses formuladas. As séries analisadas também não são
homogéneas, no sentido em que parte daquilo que se apelidou de componente natural tem
intervenção humana, já que o combate aos incêndios cerceou as dimensões que poderiam ter
atingido livremente.
Há contudo alguma base estatística para aprofundamento e, principalmente para cruzamento
com outros dados, nem sempre facilmente disponíveis. Parte da tendência identificada poderá
provir da maior capacidade, no presente, de identificar com precisão as áreas ardidas; mas como
quantificar esse ganho de precisão? E será que foi incremental ou antes descontínuo com a
utilização de novas tecnologias? Há também algumas estatísticas sobre levantamento de casos
de fogo posto ou negligência, mas o número de fogos com origem desconhecida inviabiliza a sua
análise.

http://snirh.inag.pt

SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
Quanto ao cruzamento com dados de recursos hídricos, a incidência espacial das áreas ardidas
este ano abrangeu significativamente algumas áreas poupadas na última década ou mais (Fig. 4)
e, nesse sentido, a confrontação da informação de monitorização dos recursos hídricos, passada
e futura, nessas novas áreas ardidas fornecerá informação preciosa sobre os impactos dos
incêndios a nível de: características dos hidrogramas de cheia, erosão e assoreamento, e
qualidade da água. No tocante às áreas reincidentes será seguramente mais difícil tentar
detectar alguma componente periódica na informação de recursos hídricos, principalmente pela
variabilidade das séries hidrometeorológicas, ainda que esta deva ser procurada.

Figura 4 – Localização das áreas ardidas na década de 90 (esquerda) e durante o ano de 2003
(direita, onde a amarelo surgem as áreas respeitantes à última vaga de incêndios).Fonte: DGF.
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Impactos espectáveis nos recursos hídricos

Para finalizar apresentam-se alguns conceitos básicos sobre os possíveis impactos que as áreas
ardidas poderão ter nos recursos hídricos.
O tipo de impacto mais documentado na literatura técnica é sobre as características dos
hidrogramas de cheia. Um hidrograma é a resposta da área drenante, em termos de caudal num
ponto, à precipitação ocorrida sobre a bacia hidrográfica e é caracterizado por um ramo
ascendente e um ramo descendente ou de recessão (fig. 5 (a)).
O volume de cheia vem já deduzido da parcela que ficou retida por intercepção no copado das
árvores e armazenada em depressões ou no solo. O número progressivo de incêndios sobre
uma mesma bacia hidrográfica gera, em média, condições agravadas de impermeabilização e
retira capacidade de intercepção. Isto faz com que se produzam hidrogramas com ramos
ascendentes progressivamente mais declivosos e amplificados, isto é, com picos de cheia
antecipados (mais rápidos) e de maior magnitude (Fig. 5 (b) e (c).

(c)
(b)
(a)

Figura 5 – Hidrogramas de cheia para condições progressivas de impermeabilização e de
redução da intercepção na vegetação.
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Por outro lado a exposição do solo na zona florestal ardida facilita a desagregação e o
arrastamento de material para as linhas de água podendo reduzir significativamente as secções
de vazão das passagens hidráulicas (Fig. 6).

Figura 6 – Maior exposição das áreas ardidas, propiciando o arrastamento de material sólido
para as linhas de água e impacto na obstrução das passagens hidráulicas.

Para além desta diminuição da capacidade de vazão por assoreamento, os problemas mais
graves poderão advir do transporte de ramagem e vegetação das margens com situações limites
de obstrução (Fig. 7).

Figura 7 – Obstrução de uma passagem hidráulica por arrastamento de material sólido e
arbustivo.
Há contudo que ter presente que estes impactos se vão atenuando com a dimensão das áreas
drenantes, seja por fenómenos cinemáticos de propagação de cheias (Fig. 8), seja pela
incorporação na drenagem de maior número de áreas não afectadas por incêndios.
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Figura 8 – Propagação e atenuação de uma onda de cheia ao longo de uma bacia.
Para além do carreamento de sedimentos e de vegetação também são transportados nutrientes
como nitratos e fósforo que podem atingir zonas de captação de água para consumo humano.
Outras substâncias podem também ser encontradas, dependendo da espécie de povoamentos,
dos extractáveis e das temperaturas desenvolvidas durante os incêndios.
À semelhança do que foi dito para os caudais, também o efeito da adição de nutrientes se vai
atenuando com o alargamento da área de drenagem da bacia a zonas não afectadas dada a
diminuição das concentrações.
Quanto aos potenciais impactos nas águas subterrâneas estes deverão ter maior
representatividade nos maciços cársicos e, dentro destes nos de maior grau de carsificação,
devido à vulnerabilidade conferida pela circulação dentro de grutas e algares (Fig. 9)

Figura 9 – Interacção entre águas superficiais e subterrâneas num maciço cársico.
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