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Aspectos Gerais 
  

No período de cinco dias ─ entre 26 de Julho e 31 de Julho de 2004 ─ a serra algarvia do 
Caldeirão foi testemunha da progressão de um incêndio vindo de NO. Este incêndio teve dois 
focos (um no concelho de Almodôvar e outro já no concelho de Loulé) como é visível na imagem 
de satélite da NASA do dia 27 de Julho (Fig. 1). 

 

Figura 1 – Imagem de satélite do dia 27 de Julho de 2004 (NASA). 

Da informação meteorológica que o INAG disponibilizou on line para apoio aos incêndios pode 
ser visto que o início da progressão deste incêndio coincidiu com o máximo de um ciclo de 
intensificação da velocidade do vento, soprando predominantemente de NO, e que o 
recrudescimento na quinta-feira (dia 29) também se ficou a dever a um segundo pico na 
velocidade do vento (Fig. 2). 
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Figura 2 – Velocidade média horária do vento em S. Brás de Alportel. 

A altura da ignição do incêndio (dia 26) coincidiu com o máximo da temperatura que, apesar de 
ter diminuído ao longo da semana estabilizou ainda assim em valores elevados, entre os 20 e os 
30 graus (mínimas e máximas) a partir do dia 29 (Fig. 3). 

Para além do vento e da temperatura também a humidade relativa do ar convergiu para criar 
condições propícias à ignição do incêndio já que nos três primeiros dias em que o fogo lavrou 
manteve valores médios diários em torno dos 20% chegando a mínimos horários de 10% (Fig. 
3). Como é sabido, valores de humidade relativa inferiores a 40% acarretam um apreciável risco 
de incêndio, mas abaixo dos 15% são prenuncio de condições críticas. 

Estes três parâmetros (velocidade do vento, temperatura e humidade relativa) fazem parte de 
inúmeros índices de risco de incêndio como, por exemplo, o Índice de Fogo Italiano. Este último 
é um indicador baseado na relação exponencial onde a velocidade do vento (V), a temperatura 
(T) e a humidade relativa (RH) contribuem para o risco segundo a expressão:  

MC = 0.14 * exp (0.05 T + .1 V - 0.062 (RH-50) ) 

Foi para auxiliar na prevenção e no combate aos incêndios que o INAG disponibilizou de forma 
mais amigável na Internet (http://snirh.inag.pt) os dados meteorológicos que recebe em tempo 
real na sua base de dados, possibilitando assim a identificação de tendências de subida ou 

 



http://snirh.inag.pt 

descida dos parâmetros condicionadores do risco de incêndio e a avaliação periódica das suas 
evoluções.  

 

Figura 3 – “Onda de calor” em S. Brás de Alportel. 

Esta colaboração do INAG na prevenção e combate aos incêndios vem complementar os 
Programas de Emergência para Avaliação do Impacto dos Incêndios Florestais nos Recursos 
Hídricos, nomeadamente na qualidade da água, nas cheias e na perda de solo, que prevêem a 
intensificação da monitorização sempre que hajam novos meios hídricos afectados. 

No caso do incêndio do Caldeirão não existem sistemas aquíferos afectados, como se pode ver 
na Figura 4 onde se sobrepõem os sistemas aquíferos com a mancha ardida determinada pela 
DGRF/ISA. Já no tocante às águas superficiais, e uma vez que grande parte da mancha ardida 
abrange zonas de cabeceiras, com maior declividade e altitude, convirá accionar todos os 
procedimentos de conservação do solo definidos no Programa do ano 2003 no respeitante à 
retenção transversal de sedimentos para obviar o maior efeito que a erosividade da precipitação 
poderá ter sobre solos mais expostos. A oportunidade destas intervenções deverá contudo ser 
devidamente apreciada nos casos mais críticos de acentuada declividade e potencial erosivo 
pois poderá, ao invés, potenciar a desagregação das fragilizadas estruturas resistentes. 
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Figura 4 – Sistemas aquíferos próximos à área ardida (a laranja) na serra do Caldeirão. 

A nível da qualidade da água nos meios hídricos de superfície não existem origens de água 
próximas ou mesmo na área ardida mas, pelo facto do incêndio ter ocorrido sobre zonas de 
cabeceira, alguma rede hidrográfica está implicada. Desta sobressaem as linhas de água que 
drenam para a barragem do Funcho/Arade, a ocidente, e para a barragem de Odeleite, a oriente 
(Fig. 5). 

Contudo a experiência da aplicação do programa de verificação dos impactos na qualidade da 
água do ano de 2003 sugerem que os impactos a esperar são mínimos, quer porque as estações 
de tratamento têm capacidade de remoção do material em suspensão quer porque, no caso de 
Odeleite, a percentagem da área ardida no total da área drenante é reduzida. 

 

Figura 5 – Sobreposição das áreas drenantes a albufeiras com a área ardida (a laranja) na serra 
do Caldeirão. 


