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Resumo 
 
 

Os ecossistemas florestais são a base de uma enorme biodiversidade, sendo a fonte 

de um conjunto de bens e serviços de importância vital à Humanidade. Além dos produtos 

com valor comercial, oferecem serviços essenciais à comunidade. Desempenham um papel 

determinante no ciclo hidrológico, no ciclo do carbono, na protecção do solo, na diversidade 

biológica e genética, na purificação do ar, além do valor recreativo, turístico e paisagístico. 

Na nossa Floresta existe uma excessiva vulnerabilidade aos factores externos, 

nomeadamente aos incêndios florestais. 

Torna-se urgente uma intervenção que conduza, a uma floresta adaptada às 

condições edafo-climáticas das regiões, com maior diversidade biológica e paisagística, 

gerida de forma activa e que tenha em conta os novos riscos.  

 
Para um desenvolvimento sustentável das nossas florestas é necessário o Espaço 

REorganizado , a área (RE)florestada/Florestada  e o equilíbrio ambiental REcuperado .  

 

Através da utilização ordenada dos espaços florestais e de uma gestão activa pode-

se garantir a sua sustentabilidade económica, social e ecológica. Para isso, é necessário 

implementar os seguintes vectores estratégicos : 

► Aumentar os factores de protecção contra os agente s bióticos e abióticos, 

nomeadamente através da implementação da Rede Primá ria; 

► Promover o ordenamento e a gestão florestal; 

► Promover a diversificação dos produtos florestais.  

 

Palavras-chave: 

- Rede Primária; 

- Faixa de Gestão de Combustíveis; 

- Protecção da Floresta; 

- ZIF; 

- Estruturação do Espaço; 

- Gestão 

 

 

 

 



Abstract  
 
 
 

   Forest ecosystems are the basis for an enormous biodiversity and is the source of a 

range of goods and services of vital importance to humanity. Besides the products with 

commercial value, provide essential services to the community. Play a crucial role in the 

hydrological cycle, the carbon cycle, the protection of soil, biological and genetic diversity in 

air purification, in addition to recreational value, tourism and landscaping.  

 

In our forest there is an excessive vulnerability to external factors, including forest 

fires.  

 

  It is urgent an intervention leading to a forest adapted to the soil and climatic regions, 

with the highest biological diversity and landscape, which is actively managed and takes into 

account new risks. 

  

  For a sustainable development of our forests must be reorganized the area, the area 

(RE) forested / Forests and environmental balance recovered.  

 

  Through the use of ordered forests and active management can be assured its 

economic, social and ecological. Maintenance for that reason it is necessary to implement 

the following strategic elements:  

- Increase the factors of protection against biotic and abiotic agents, particularly 

through the implementation of the Primary Forestry Road;  

- Promote the development and forest management;  

  - Promote the diversification of forest products. 

 

Key words:  

- Primary Forestry road;  

- Road Fuels Management;  

- Protection of Forest;  

- Forest Zone of Intervention (Z.I.F.);  

- Structure of Space;  

- Management 

 

 



Extended abstract  

 

 

  Forest ecosystems are the basis of an enormous biodiversity and the source of an 

infinite set of goods and services of vital importance to humanity. 

  

  The Forest should be taken as one of our major natural resources. A sustainable 

management of forest ecosystems entails planning to ensure economic sustainability, 

ecological and social, while meeting the requirements for a healthy and viable forest.  

 

  The forest is a strategic wealth. Apart from products with commercial value (wood, 

cork, fruit and other non-woody materials, forest biomass, etc.). Also offers products not 

marketable, but essential to the community. Play a crucial role in the hydrological cycle (water 

quantity and quality), the carbon cycle (its participation is very important as a sink for CO2), 

influencing the climate locally, regionally and globally, in protecting the soil against erosion, in 

biological and genetic diversity and air purification, in addition to recreational value, tourism 

and landscape. 

  

  Actually in currently the Portuguese Forest occurs a mismanagement and exploitation 

of its resources and an excessive vulnerability to external factors such as erosion and 

destruction of their productive potential, with particular emphasis on forest fires.  

 

  In the future it is urgent an intervention to lead to a forest adapted to the soil and 

climatic regions, with greater biological diversity and landscape, actively managed and 

sustainable.  

 

  To achieve a sustainable development of our forests is necessary to reorganized the 

area, the area (RE) forested / Forests and environmental balance recovered. 

  

  Through the use of ordered forests and a professional active forest management we 

can ensure their economic, social and ecological maintenance. For that reason, it is 

necessary to implement the following strategic elements:  

 

  ► Increasing the factors of success in protecting against biotic and abiotic agents, 

particularly through the implementation of the primary Forestry Road;  

  ► To promote the planning and forest management;  

  ► Promote the diversification of the forest products. 



  

  Portugal, being a country with a vast forest area lives every year the scourge of forest 

fires, which is why they have a great importance in our country.  

 

  Forest fires may be caused by various causes, such as natural causes, human 

negligence and even criminal. Besides landscape and region depersonalization where they 

occur, forest fires contribute to soil erosion, as this will be unprotected for some time. 

Moreover, economically, will contribute to a decrease in revenue from forestry producers. 

One of the roles negative in terms of ecological forest fires is that they lead to the release of 

large amounts of CO2 into the atmosphere. 

  

  In recent years the district of Castelo Branco has suffered of burnt areas. The year 

2003 was the most punished by the fires, though there were others in which the number of 

hectares of burned also had elevated levels.  

 

  The number of occurrences and burned area for forest fires in recent years has 

increased.  

 

  In the future it is urgent, develop a New Forestry Road of Defense Against Forest 

Fires (DFCI), so that when they occur, do not reach large proportions, and in the other hand 

trying to minimize the damage they cause and, secondly, that they do not pose a risk to 

security of persons and property. 

  

  One of the most important measures in terms of preventing and fighting forest fires is 

the planning and implementation of a Strip Road Fuel Management (FGC). 

  

  We shall distinguished two types of Strip Road Fuel Management: those where its 

done the total removal of fuel and others which are maintained some vegetation. The first 

concern to strip interruption Fuel and is usually called by aceiros or aceiros clean. The 

second consists of bands of Reduction of Fuel. All the tracks in the management of fuels are 

classified as: Forest Road Primary, secondary and tertiary.  

 

  The intervention in forest areas should be undertaken with a view to active 

management and take into account the following parameters: 

1 - structuring and management of rural areas in order to promote biodiversity and 

multifunctional solutions, to ensure the same time the selection and conduct of the species 

best adapted in the areas of production; 



2 - Creating conditions for recovering and improving all the existing natural regeneration;  

3 - Prioritize the leafy species, or a view of biodiversity, both in terms of dynamic intervention 

aimed at increasing its area of occupancy; 

4 - Establishment of discontinuities, not only in terms of space, but also for the selection of 

species with different degrees of sensitivity and / or greater resistance to fire;  

5 - Planning the occupation of the area with a view to future action, but always done taken in 

account the historic that is known.  

 

  One of the solutions to achieve a better planning and protection of forested areas is 

making a joint management of an area, belonging to different owners, through a Forestry 

Intervention Zone (ZIF).  

 

  This study took place in some council of counties the district of Castelo Branco and 

takes concern to the implementation of the Primary Forestry Road.  

 

  This study was performed forestry work in different types of forest stands, which 

allowed to estimate the cost of installing the Primary Forestry Road in different types of 

vegetation, using different types of forestry techniques.  

 

  The proceedings were conducted in three distinct areas, with different conditions of 

vegetation, soils and different climates, which have influence on the type of the work done, 

the equipment used and the time needed to carry out various forestry operations. 

 

  The type of forestry operations which it is necessary to do depends on type and 

density of vegetation existing on-site. The type of equipment used, which are dependent on 

the type of existing vegetation, has an influence on price.  

 

  The implementation of the Primary Forestry Road is a slow work, which involves many 

technical and very monitoring means, whether technical or human.  

 

  With the installation of the Primary Forestry Road we are creating conditions for the 

protection of our forests against wildfires, while protecting people and property. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Os ecossistemas florestais são a base de uma enorme biodiversidade, sendo a fonte 

de um conjunto infinito de bens e serviços de importância vital à Humanidade. Para além de 

produtos com valor comercial, os ecossistemas florestais oferecem serviços de valor 

incalculável para a comunidade humana. 

Sem dúvida, a floresta deverá ser assumida como um dos nossos principais recursos 

endógenos. Uma gestão sustentada dos ecossistemas florestais implica um planeamento 

que garanta a sustentabilidade económica, ecológica e social, ao mesmo tempo que 

satisfaça os requisitos para uma floresta saudável e viável.  

A floresta constitui uma riqueza estratégica. Para além dos produtos com valor 

comercial (madeira, cortiça, frutos e outros materiais não lenhosos, biomassa florestal, etc.), 

oferecem serviços não comercializáveis, mas essenciais à comunidade. Desempenham um 

papel determinante no ciclo hidrológico (quantidade e qualidade da água), no ciclo do 

carbono (a sua participação é muito importante como sumidouro de CO2), influenciando o 

clima local, regional e global, na protecção do solo contra a erosão, na diversidade biológica 

e genética e na purificação do ar, para além do valor recreativo, turístico e paisagístico. 

Segundo a Estratégia Nacional para as Florestas, de forma directa, no sector 

florestal, exercem em Portugal a sua actividade cerca de 113 000 pessoas, sendo este 

sector responsável por 3% do Valor Acrescentado Bruto da economia e por mais de 10% 

das exportações nacionais (DGRF, 2007).  

O desenvolvimento equilibrado deste sector e das respectivas fileiras contribui para a 

economia do país com especial ênfase regional, constituindo uma peça importante para o 

desenvolvimento sustentável das zonas rurais.  

Apesar de nos últimos anos este sector ter tido meios significativos para o seu 

desenvolvimento através dos programas de apoio PAF – Programa de Acção Florestal, Reg. 

2080/92, PAMAF – Programa de Apoio à Modernização da Agricultura e Florestas, AGRO – 

Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Rural, AGRIS – Medida Agricultura e 

Desenvolvimento Rural dos Programas Operacionais Regionais, RURIS – Plano de 

Desenvolvimento Rural, entre outros e de dispor de uma estrutura jurídica de 

enquadramento com uma grande quantidade de instrumentos de acção, continua a 

constatar-se a existência de lacunas, dificuldades e insuficiências, continuando a verificar-se 

uma má gestão e aproveitamento dos seus recursos e uma excessiva vulnerabilidade aos 
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factores externos como a erosão e a destruição do seu potencial produtivo, com especial 

destaque para os incêndios florestais. 

Torna-se urgente uma intervenção que conduza, no futuro, a uma floresta adaptada 

às condições edafo-climáticas das regiões, com maior diversidade biológica e paisagística, 

gerida de forma activa e que seja suporte de actividade económica, proporcionadora de 

maior rendimento aos seus detentores, fonte sustentada de matéria-prima para as indústrias 

e fornecedora de bens e serviços para a sociedade. 

 Actualmente, os principais problemas da floresta portuguesa podem encontrar-se 

englobados em 3 grupos: 

1 - Mudanças de contexto e novos riscos, os quais englobam: 

1.1 – Alterações climáticas; 

1.2  - Incêndios; 

1.3  - Pragas, doenças e invasoras lenhosas; 

1.4  - Despovoamento rural; 

1.5  - Investimento de alto risco, com retorno de longo prazo. 

 

 2 – Perigos da Integração Internacional: 

       2.1 - Evolução das regras do comércio internacional; 

       2.2 - Integração em mercados mais vastos (UE); 

                       2.3 - Competitividade internacional (preços e qualidade); 

       2.4 - Descida dos preços das matérias-primas; 

       2.5 - Alterações de tipos de consumo. 

 

   3 – Deficiente Gestão Florestal: 

        3.1 - Abandono da gestão florestal tradicional; 

        3.2 - Diminuição da pastorícia e de outras actividades; 

        3.3 - Fragmentação da propriedade; 

        3.4 - Movimento associativo muito incipiente; 

                    3.5 - Multiplicidade de instrumentos de intervenção pública.  
 
 
               É neste contexto que se torna urgente intervir para potenciar o valor económico, 

social e ecológico dos recursos florestais, numa perspectiva que tenha em conta os novos 

riscos e as mudanças de contexto na implementação de uma estratégia de futuro para as 

florestas, promovendo o desenvolvimento sustentável do sector florestal, garantindo a sua 

gestão, protecção e conservação e fomento da valorização dos seus produtos.  
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Para se obter um desenvolvimento sustentável das nossas florestas é necessário 

termos o Espaço REorganizado , a área (RE)florestada/Florestada  e o equilíbrio ambiental 

REcuperado .  

Através da utilização ordenada dos espaços florestais e de uma gestão florestal 

profissional activa podemos garantir a sua sustentabilidade económica, social e ecológica. 

Para isso, é necessário implementar os seguintes vectores estratégicos : 

 

► Aumentar os factores de sucesso na protecção contr a os agentes bióticos e 

abióticos, nomeadamente através da implementação da  Rede Primária; 

 
 

► Promover o ordenamento e a gestão florestal; 
 
 

► Promover a diversificação dos produtos da floresta . 
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1 – Enquadramento Geo-Sócio-Económico do distrito d e Castelo Branco 

 
 
 
 

1.1- Enquadramento Geográfico 
 

O distrito de Castelo Branco situa-se na Zona Centro (ver mapa 1, do anexo 1), a 

norte do rio Tejo, fazendo fronteira com a província espanhola da Extremadura e com os 

distritos de Coimbra, Guarda, Portalegre e Santarém. Em conjunto com o distrito da Guarda, 

constitui a Beira Interior. Em termos paisagísticos é caracterizado por duas zonas distintas, 

uma de montanha, da qual faz parte a Serra da Estrela e outra de planície, onde se insere a 

Campina de Idanha.  

 

O distrito possui uma área total de 661 584 ha (de acordo com o Inventário Florestal 

Nacional de 1995 – Versão 3.0 de Julho de 2001 da DGRF) e é constituído por 11 concelhos 

(ver o mapa nº 2, do anexo 1), a saber:  

 

 Quadro Nº 1: Constituição do distrito de Castelo B ranco 
NUT III Concelho  Área (ha)  

Oleiros 46 546 

Proença a Nova 39 530 

Sertã 45 314 

NUT do Pinhal 

Interior Sul 

Vila de Rei 19 130 

Castelo Branco 143 989 

Idanha a Nova 141 270 

Penamacor 55 553 

NUT da Beira 

Interior Sul 

Vila Velha de Ródão 32 985 

Belmonte 11 459 

Covilhã 55 640 

NUT da Cova da 

Beira 

Fundão 70 168 

Total  661 584 

 
 NUT – Nomenclatura da Unidade Territorial 
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1.2 – Enquadramento Social 
 

Relativamente à população residente por concelho, segundo INE (2006) a situação 

do distrito em 2006 era a seguinte: 

 

Quadro Nº 2 : População do distrito de Castelo Bran co em 2006 
População residente 

HM (Anos) 

Concelho Densidade 

Populacional 

Hab/Km2 HM H M 

0-14 15-24 25-64 > 65 

Belmonte 65,0 7 722 3 672 4 050 985 903 4 006 1 828 

C. Branco 37,9 54 574 26 203 28 371 7 123 5 726 29 292 12 433 

Covilhã 95,3 52 946 25 568 27 378 6 751 6 102 29 295 10 798 

Fundão 44,5 31 176 15 058 16 118 3 906 3 692 15 773 7 805 

Idanha 7,5 10 561 5 035 5 526 910 910 4 335 4 406 

Oleiros 12,7 5 988 2 903 3 085 448 628 2 821 2 091 

Penamacor 10,5 5 916 2 867 3 049 466 552 2 466 2 432 

Proença 22,9 9 065 4 433 4 632 924 1 040 4 397 2 704 

Sertã 35,7 15 967 7 613 8 354 2 027 1 881 7 900 4 159 

Vila de Rei 16,5 3 160 1 531 1 629 353 350 1 384 1 073 

V.V.Ródão 11,0 3 630 1 735 1 895 248 293 1 708 1 381 

Total  200 705 96 618 104 087 24 141 22 077 103 377 51 110 

%  100 48,14 51,86 12,03 11,00 51,51 25,47 

 
 

Poder-se-á avaliar que no distrito de Castelo Branco a percentagem da população 

feminina residente é superior à da população masculina. Por outro lado, podemos também 

verificar que a grande percentagem de residentes se situa na faixa etária da população 

activa, que é a dos 25 aos 64 anos de idade, logo seguida da faixa etária com idade superior 

a 65 anos. O quadro mostra-nos ainda que a percentagem de residentes nas faixas etárias 

mais pequenas é baixa. 

 

 A população residente no distrito é uma população envelhecida. A grande maioria da 

população vive nos concelhos de Castelo Branco, Covilhã e Fundão (cerca de 69,10 %), 

sendo a população residente nos restantes concelhos muito baixa. Por outro lado, podemos 

observar que a grande maioria dos concelhos possui uma densidade populacional 

(Hab/Km2) baixa ou mesmo muito baixa.  

 



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

11 
 

1.3 – Caracterização edafo-climática 
 

Um dos factores que influencia o desenvolvimento da vegetação é o clima, pelo que 

o seu estudo é importante para se compreender o tipo de vegetação que se pode encontrar 

numa determinada região. Sumariamente o clima da região de Castelo Branco poder-se-á 

caracterizar com os seguintes parâmetros: 

 . Temperatura: Os dados referentes à temperatura foram recolhidos na estação 

meteorológica de Castelo Branco entre 1931 e 1960 e são os seguintes: 

Temperatura média anual (º C): 15,6 

Temperatura média do mês mais quente (º C): 24,6 

Temperatura média do mês mais frio (º C): 7,3 

Temperatura máxima absoluta do mês de Julho (º C): 41,6 

Temperatura mínima absoluta do mês de Janeiro (º C): - 4,3 

Data da primeira geada: 1 de Outubro 

Data da última geada: 1 de Maio 

Nº de dias com geada: 20 

Humidade relativa média ao longo do ano (15 horas): 51 % 

Temperaturas médias mensais: 

 

                                  Quadro nº 3 – tem peraturas médias mensais 

Mês Temperatura  (º C) 

Janeiro                   7,9 

Fevereiro                   9,2 

Março                 11,6 

Abril                 14,0 

Maio                 16,9 

Junho                 21,4 

Julho                  24,6 

Agosto                  24,4          

Setembro                  21,5 

Outubro                  16,5 

Novembro                  11,6 

Dezembro                    8,4 
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. Precipitação 

 A precipitação mensal entre 1931 e 1960 verificadas pela estação meteorológica de 

Castelo Branco, foi a seguinte (Ferreira, 1970):   

                                        Quadro nº 4 : Precipitação média mensal 

Mês Precipitação média  

Janeiro               104,4 

Fevereiro                 98,3 

Março                 98,7 

Abril                 66,4 

Maio                 53,3 

Junho                 32,8 

Julho                 10,0 

Agosto                  9,4 
Setembro                42,1 

Outubro                87,1 

Novembro              106,6 

Dezembro              106,5 

 

 Com os dados da precipitação média mensal e da temperatura média mensal, poder-

se-á construir um diagrama ombrotérmico que ilustre a variação das mesmas ao longo do 

ano. 

 

 Gráfico 1: Variação da temperatura/precipitação mé dia mensal ao longo do ano 
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 Observando o gráfico 1 poder-se-á verificar que a época estival (período 

compreendido entre os meses de Junho e Setembro), possui temperaturas mais elevadas e 

uma precipitação muito pequena, sendo os meses de Julho e Agosto os que apresentam 

maior temperatura média mensal e menor precipitação média.  

 Os solos do distrito de Castelo Branco são maioritariamente de origem xistosa e 

granítica (ver carta litológica de Portugal, que se encontra no anexo 2). 

 

1.4- Zonagem ecológica 
 

Outro dos factores que é importante estudar para caracterizar uma região em termos 

de vegetação é a Zonagem Ecológica. Observando no anexo 2 a carta ecológica de 

Portugal (Manique e Albuquerque, 1960), verifica-se que o distrito de Castelo Branco 

abrange 2 regiões distintas: uma composta pelos concelhos da região norte do distrito, cuja 

orografia é constituída por serras e montanhas, onde predominam zonas ecológicas com 

características Sub-Atlânticas, Atlante-Mediterrânicas e Oro-Atlânticas. A outra região é 

composta pelos concelhos da zona sul do distrito, cuja orografia é constituída por zonas 

mais ou menos planas, onde predominam zonas ecológicas com características Sub-

Mediterrânicas e Ibero-Mediterrânicas. 

 Segundo INE (2006), o uso do solo nos concelhos do distrito é o seguinte:  
 

      Quadro nº 5: Uso do solo no distrito de Caste lo Branco 
Áreas (ha)  Concelho  

Total Social + Água Fl+Inc+Im+Ag 

Belmonte 11 459 62 11 397 

Castelo Branco 143 989 3 019 140 970 

Covilhã 55 640 1 411 54 229 

Fundão 70 168 1 203 68 965 

Idanha a Nova 141 270 1 518 139 752 

Oleiros 46 546 622 45 924 

Penamacor 55 553 536 55 017 

Proença a Nova 39 530 675 38 855 

Sertã 45 314 1 577 43 737 

Vila de Rei 19 130 882 18 248 

Vila Velha de Ródão 32 985 1 197 31 788 

Total 661 584 12 702 648 882 

       Legenda: Fl – Floresta ; Inc – Incultos ; Im – Improdutivos ; Ag – Agricultura  
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 Ainda segundo a mesma fonte, a área total do Distrito de Castelo Branco, que é de 

661 584 ha, tem a ocupação do solo distribuída da seguinte forma: 

- Floresta: 304 375 ha  

- Incultos: 170 565 ha 

- Improdutivos: 8 871 ha 

- Agricultura: 165 071 ha 

- Área Social: 6 964 ha 

- Águas interiores: 5 738 ha 

  

 Pela análise dos elementos supra referidos, verificar-se-á que a maior parte da área 

do distrito de Castelo Branco está ocupada com Floresta, Incultos e Improdutivos, sendo a 

sua soma cerca de 73 % do total da área do distrito. 

 

 Em termos Florestais, de acordo com o IFN de 2005/2006 elaborado pela DGRF 

(2007), as áreas ocupadas por povoamentos puros e mistos dominantes no distrito de 

Castelo Branco, por espécies e relativas a 1995/1998 e 2005/2006 são as constantes no 

quadro 6: 

 

     Quadro 6: Áreas (ha) Florestais por Espécie no  distrito de Castelo Branco  
 

Espécies Florestais 1995/1998 2005/2006 

Pinheiro bravo 176 400 97 000 

Eucalipto 72 700 68 300 

Sobreiro 26 300 14 500 

Azinheira 28 600 28 700 

Carvalhos 6 700 4 200 

Castanheiro 300 300 

Pinheiro manso 0 100 

Resinosas diversas 1 200 900 

Folhosas diversas 4 100 2 700 

Total 316 300 216 700 

      Fonte: Inventário Florestal Nacional de 2005/2006 (DGRF, 2007). 
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 A diminuição da área florestal verificada entre os dois inventários terá como origem: 

- A ocorrência de incêndios florestais que levaram à destruição de muitos 

povoamentos florestais, principalmente de Pinheiro bravo; 

- O declínio de povoamentos florestais, principalmente de sobreiro.  

 

De acordo com os dados do quadro 6, pode deduzir-se que a apesar de ter sofrido 

uma grande diminuição na área, o Pinheiro bravo ainda continua a ser a principal espécie 

florestal do distrito de Castelo Branco. Em 1995/1998 ocupava cerca de 55,77 % e em 

2005/2006 ocupava aproximadamente 44,76 % do total da área florestal do distrito. 

 

Ainda de acordo com a mesma fonte, entre 1995/1998 e 2005/2006 verificou-se 

neste distrito uma diminuição na área florestal de aproximadamente 99 600 ha. Comparando 

os dois inventários florestais, poder-se-á verificar que, excepto a Azinheira e o Pinheiro 

manso, as outras espécies diminuíram de área.  

O quadro 7, mostra a variação dos dados do quadro 6 em termos percentuais a nível 

do distrito de Castelo Branco.  

 

     Quadro 7: Percentagem de ocupação por Espécie Florestal 
Espécies Florestais 1995/1998 2005/2006 

Pinheiro bravo 55,77 44,76 

Eucalipto 22,99 31,51 

Sobreiro 8,32 6,69 

Azinheira 9,04 13,25 

Carvalhos 2,12 1,94 

Castanheiro 0,10 0,14 

Pinheiro manso 0,00 0,05 

Resinosas diversas 0,35 0,42 

Folhosas diversas 1,31 1,24 

Total 100,00 100,00 

 
 
 Como se pode observar no quadro 7, a área ocupada com eucalipto passou de 22,99 

% em 1995/1998 para 31,51 % em 2005/2006 aproximando-se da área ocupada com 

Pinheiro bravo. A Azinheira passou de 9,04 para 13,25 % e o Sobreiro passou de 8,32 para 

6,69 %, diminuindo assim a sua área no distrito.  



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

16 
 

2 - Estatística de áreas ardidas 
 
 
 

Portugal é um país mediterrânico cujo clima se caracteriza por Invernos suaves e 

chuvosos, seguidos de Verões longos e secos. Estas características climáticas tornam a 

floresta portuguesa muito vulnerável, no Verão, aos incêndios florestais. Todos os anos têm 

ardido milhares de hectares de floresta em Portugal. 

Portugal, sendo um país com uma vasta área florestal vive todos os anos o flagelo 

dos incêndios florestais, razão pela qual estes têm uma grande importância no nosso país. 

 Os incêndios florestais podem ser originados por diversas causas, tais como, causas 

naturais, negligências humanas e mesmo criminosas, etc. Além de descaracterizarem a 

paisagem e a região onde ocorrem, os fogos florestais contribuem para a erosão do solo, 

uma vez que este vai ficar desprotegido durante algum tempo. Por outro lado, 

economicamente, vão contribuir para uma diminuição das receitas dos produtores florestais. 

Um dos papéis negativos em termos ecológicos dos incêndios florestais é o facto de 

levarem à libertação de grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. 

 A vegetação densa nas áreas florestais tem muita importância nas condições de 

propagação dos incêndios florestais, uma vez que os arbustos, subarbustos e herbáceas 

que o constituem estão sujeitos à secura estival, o que torna estes combustíveis altamente 

inflamáveis. Grande parte dos incêndios florestais tem origem nestes matos que se 

propagam superficialmente, passando posteriormente para os maciços arbóreos (Macedo et 

al, 1985).   

 Existem várias causas que estarão na origem do aumento das áreas ardidas, de 

entre as quais se salientam: abandono das terras agrícolas, monocultura de espécies 

florestais, falta de ordenamento florestal, fraca ou mesmo inexistente intervenção cultural na 

maioria dos povoamentos florestais, desertificação do meio rural, etc. 

  Mais importante que organizar estruturas de combate será implementar processos 

de prevenção, quer no que se refere à origem dos incêndios, quer às condições de 

propagação dos mesmos. A prevenção pode evitar a destruição de grandes áreas de 

floresta, com o consequente prejuízo que daí advém a vários níveis (ecológico, económico, 

etc.). A floresta tem de ser encarada como um bem precioso de todos nós, que tem de ser 

preservada através de uma gestão sustentada e activa. 

  

 

 No Quadro 8, que se encontra no anexo 3, podemos verificar o número de incêndios 

florestais ocorridos nos últimos vinte e oito anos em Portugal, bem como a área ardida 



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

17 
 

anualmente. Os dados relativos a 2008 são provisórios, dizendo respeito apenas até dia 15 

de Outubro. 

 

Com os dados do Quadro 8 foi elaborado o gráfico 2. Atendendo a que os dados de 

2008 são provisórios apenas se tomou em linha de conta o período compreendido entre 

1980 e 2007. 
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Gráfico 2: Nº de Incêndios e área ardida ocorridos em Portugal entre 1980 e 2007  

 

O gráfico 2 possui os dados do quadro 6 referentes ao nº de incêndios florestais 

ocorridos em Portugal e às correspondentes áreas ardidas, entre 1980 e 2007, de onde se 

pode deduzir: 

- O número de ocorrências tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Verifica-se contudo 

que foi a partir de 1989 que o seu aumento foi mais significativo; 

- Verifica-se que, relativamente ao território nacional no período de tempo estudado, a área 

ardida nos povoamentos florestais é superior à área ardida nos matos, situação que se 

observa apenas com valores nacionais; 

- Observa-se que a partir de 1989 a quantidade de área ardida sofre um aumento 

significativo, apesar de se verificarem algumas oscilações. É a partir de 1989 que se verifica, 

com mais frequência, anos com áreas ardidas extensas; 

- Pode-se ainda avaliar/verificar que aparecem períodos com grandes oscilações, pois 

verifica-se a existência de anos com grandes quantidades de áreas ardidas, seguidos de 

outros com pouca área ardida (quase como ciclos). 

- Pela análise do quadro e do gráfico anteriores, pode-se ainda observar que de uma forma 

geral, tanto o número de incêndios como o de área ardida, têm vindo a aumentar ao longo 
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dos últimos 28 anos. Em 2007 verificou-se que tanto o número de ocorrências como o de 

área ardida foi baixo. 

O quadro 9, que se encontra no anexo 3, fornece os mesmos dados, mas referentes 

apenas ao distrito de Castelo Branco.  

Com os dados do Quadro 9, foi elaborado o gráfico 3. Tal como aconteceu no gráfico 

2, atendendo a que os dados de 2008 são provisórios apenas se tomou em linha de conta o 

período compreendido entre 1980 e 2007. 

 
 

 

Gráfico 3: Número de Incêndios e área ardida verifi cados no distrito de Castelo 

Branco entre 1980 e 2007 

 

Analisando os dados do gráfico 3, pode-se deduzir: 

- A área ardida em povoamentos é, de uma maneira geral, superior à área ardida em matos, 

isto porque a carga de combustível é maior; 

- O ano mais crítico em termos de área ardida foi sem qualquer margem para dúvidas 2003, 

seguido de 1991 e 1986; 

- No ano de 2003 arderam cerca de 90 000 ha, verificando-se que a grande maioria ocorreu 

em áreas de povoamentos; 

 

 O distrito de Castelo Branco tem sofrido nos últimos anos um crescimento de áreas 

ardidas. O ano de 2003 foi o mais fustigado pelos incêndios, contudo existiram outros em 

que o número de hectares de área ardida também teve valores elevados.  

Concluída esta análise sobre o número de incêndios florestais verificados nos últimos 

vinte e oito anos a nível nacional e a nível do distrito de Castelo Branco, bem como das 

respectivas áreas ardidas, vamos agora verificar as suas principais causas. 
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 Actualmente a investigação das causas dos incêndios florestais é da competência do 

Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR (GNR/SEPNA). As atribuições do 

SEPNA, bem como a transferência do quadro de Pessoal da DGRF dos Guardas Florestais 

para o quadro de pessoal da GNR estão regulamentadas no Decreto-Lei nº 22/2006 de 2 de 

Fevereiro.  

 De acordo com a DGF (2003), em 1993 a classificação da determinação das causas 

dos incêndios florestais passou a ser feita por categorias, grupos e subgrupos, tendo sido 

feita a sua última actualização em 2001. Este tipo de classificação das causas tem como 

objectivo disponibilizar informação básica que permita actuar na prevenção dos incêndios 

florestais.  

A classificação por tipo de causas, segundo a DGF (2003), é efectuada numa 

estrutura de três níveis: 

- O primeiro nível agrupa a casualidade nas seguintes categorias: 

 1 – Uso negligente do fogo 

 2 – Acidentais 

 3 – Incendiarismo 

 4 – Naturais 

 5 – Indeterminadas 

- O segundo nível agrupa e identifica grandes grupos de comportamentos e actividades. 

- O terceiro nível diz respeito a subgrupos de atitudes e motivações específicas. 

 

O Quadro 10 dá os valores em percentagem, das cinco categorias de causalidade 

dos incêndios florestais investigados nos últimos 3 anos pelas autoridades competentes: 

 

Quadro nº 10: Percentagens das cinco categorias de causalidade dos incêndios 
florestais ocorridos nos últimos três anos. 

Causas (valores em %) 

Ano Naturais  Intencionais Acidentais  Uso negligente do fogo  Indeterminadas 

2005 2,2 35,4 8,2 26,8 27,4 

2006 2,8 16,3 3,8 13,0 64,1 

2007 1,0 20,0 3,0 27,0 49,0 

Fonte: DGRF (2007) 

 

 

Com os valores do quadro 10 elaborou-se o gráfico 4, o qual se ilustra a seguir: 
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Gráfico 4: Percentagem das principais causas dos in cêndios florestais ocorridos 
entre 2005 e 2007. 
 

 

 Observando o gráfico 4,  poder-se-á deduzir: 

- A categoria referente às causas naturais apresenta uma percentagem muito baixa; 

- A percentagem da categoria das causas indeterminadas  é muito elevada, tendo sofrido 

um aumento significativo nos 2 últimos anos. Isto deve-se ao facto de nesta categoria de 

causas estarem também integrados os incêndios que não foram investigados; 

- Relativamente a 2005, as causas intencionais sofreram um decréscimo em 2006 e 2007; 

- A categoria que apresenta maior percentagem de causa dos incêndios florestais é a das 

causas indeterminadas, logo seguida do uso negligente do fogo e das intencionais; 

- Tal como as causas naturais, as causas acidentais apresentam também uma percentagem 

muito baixa. 
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3 – História dos Grandes Incêndios 
 

 

 

 Depois de analisadas as estatísticas das áreas ardidas nos últimos 28 anos, quer a 

nível nacional, quer a nível do distrito de Castelo Branco, vamos agora verificar o que se tem 

passado no mesmo período de tempo, relativamente à evolução dos Grandes Incêndios. O 

quadro 11, que se encontra no anexo 3, dá-nos a área ardida no continente entre 1980 e 

2007, dividida em duas classes de área. 

 

 No quadro 11 os dados referentes à área ardida foram agrupados em 2 grupos: um 

referente a incêndios com mais de 100 hectares e o outro referente a incêndios com mais de 

500 hectares.  

Observando os dados fornecidos pelo quadro 11, verificamos que a percentagem de 

área total ardida em incêndios com mais de 100 ha tem apresentado valores elevados nos 

últimos anos. Por outro lado, cada vez mais se verificam períodos de tempo mais longos 

com percentagens elevadas de fogos pertencentes a esta categoria. Podemos ainda 

verificar, que 2003, 2004, 2005 e 2006 têm uma percentagem muito elevada de incêndios 

com área ardida superior a 100 ha.  

Os dados fornecidos pelo quadro, permitem observar que a área total ardida nos 

últimos anos apresenta valores muito elevados, com especial atenção para 2003 e 2005, os 

quais apresentam valores de área ardida muito acima do verificado nos restantes anos. 

Relativamente aos incêndios cuja área ardida é igual ou superior a 500 ha, verifica-

se que o maior período de tempo com fogos desta natureza ocorreu entre 2003, data em 

que terão ocorrido os incêndios com maior área (cerca de 40 000 ha nos concelhos de 

Proença a Nova, Sertã, Oleiros e Castelo Branco) e 2005, uma vez que se verificam 

percentagens elevadas de área ardida nestes 3 anos consecutivos.  

Com os dados deste quadro elaborou-se o gráfico 5, com os valores das 

percentagens das áreas totais ardidas, referentes a incêndios com mais de 100 ha e com 

mais de 500 ha. 

 Observando o gráfico 5, pode-se verificar a existência de alguns picos, quer em 

incêndios com mais de 100 ha de área ardida, quer em incêndios com mais de 500 ha de 

área ardida. Podemos ainda observar que os valores mais altos em ambos os tipos de 

incêndios se obtiveram em 2003. Contudo, podemos verificar que em ambos os casos, em 

1991 também se obtiveram valores muito altos.  

Pode-se ainda observar que a percentagem de fogos com mais de 100 ha de área 

ardida nos últimos anos se tem mantido elevada. 
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Gráfico 5: percentagens das áreas totais ardidas, r eferentes a incêndios com mais de 
100 ha e com mais de 500 ha verificados nos últimos  28 anos. 

 

 

 

 Depois de se ter verificado o que se tem passado nos últimos 28 anos em termos de 

evolução de incêndios com mais de 100 ha de área ardida e de incêndios com mais de 500 

ha de área ardida, vamos agora ver qual a evolução nos últimos 28 anos, em termos de 

média da área ardida por ocorrência, para os mesmos 2 grupos de incêndios do quadro 11.  

Com os valores da área ardida e com o número de ocorrências, elaborou-se o 

Quadro 12 (ver anexo 3), para os mesmos 2 grupos de incêndios.  

A média da área ardida por ocorrência foi calculada da seguinte forma: pegou-se no 

valor respeitante à área ardida em cada ano, respeitante a cada grupo e dividiu-se esse 

valor pelo nº de ocorrências verificadas no respectivo ano. 

Os dados do quadro 12 permitem verificar a evolução em termos de dimensão média 

dos incêndios dos dois grupos ao longo dos últimos 28 anos.   

 Pode-se também verificar que entre 2000 e 2007, a média por ocorrência nos 

incêndios com mais de 500 ha de área ardida tem valores elevados. 

 O Quadro 12 permite ainda verificar que o número de ocorrências em ambos os 

grupos de incêndio tem vindo a aumentar nos últimos anos. 

 

 

 Com os dados do quadro, relativos à média de área ardida por ocorrência, elaborou-

se o gráfico 6. 
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Gráfico 6: Média da área ardida por ocorrência rela tiva aos 2 grupos de incêndios 

 

 

 

 Observando o gráfico 6, podemos verificar que nos últimos anos a área ardida média 

por ocorrência tem apresentado valores elevados em ambos os grupos de incêndios. Por 

outro lado, verifica-se também nestes 2 grupos de incêndios a existência de alguns picos. 

De uma forma geral, as duas curvas do gráfico acompanham-se, contudo na curva 

correspondente ao grupo dos incêndios com mais de 500 ha de área ardida, verifica-se que 

em 1992 e 2001 o valor subiu enquanto o valor do outro nos mesmos períodos desceu 

ligeiramente. Por outro lado, pode-se observar em alguns anos uma subida maior no grupo 

dos incêndios com mais de 500 ha de área ardida. 

 

 Depois de analisados todos os dados dos quadros e gráficos anteriores, poder-se-á 

deduzir que relativamente aos incêndios florestais, nos últimos anos o número de 

ocorrências e de área ardida tem vindo a aumentar. Por outro lado, pode-se também deduzir 

que 2003 foi o ano em que ardeu mais área, logo seguido de 2005. 

 

 Tudo isto leva a concluir que nos últimos anos a ocorrência de incêndios florestais de 

grandes dimensões tem vindo a aumentar e que a área ardida neste tipo de incêndios tem 

vindo também a aumentar. 

 

 

 Nos grandes incêndios de 2003 e 2005, além de todo o património que foi destruído, 

do valor económico dos bens que se perderam, verificou-se ainda a perda de vidas 

humanas. Por tudo isto, é urgente que se estruture o espaço rural e se actue ao nível da 



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

24 
 

defesa da floresta, onde se deverá incluir a defesa de pessoas (nomeadamente 

aglomerados populacionais) e bens. 

 

 

Figura 1: Localização dos incêndios florestais ocor ridos no distrito de Castelo Branco 
entre 1990 e 2005 

Incêndios Florestais

1990 – 1999  ���� 122 019 ha
2000 ���� 15 000 ha
2001 ���� 13 480 ha
2002 ���� 17 424 ha
2003 ���� 119 360 ha
2004 ���� 17 160 ha

Enquadramento Administrativo e Geográfico
do distrito de Castelo Branco

mais os concelhos de P. Serra e Mação
CRRPIBI DGRF - CRRPIBI

IDANHA-A-NOVA

FUNDÃO

CASTELO BRANCO

SERTÃ

COVILHÃ

MAÇÃO

OLEIROS

PENAMACOR

PROENÇA-A-NOVA

VILA DE REI VILA VELHA DE RODÃO

PAMPILHOSA DA SERRA

BELMONTE

2005 ���� 36 175 ha (Modis)

 

Fonte: Unidade de Gestão Florestal de Castelo Branco 

 

 

Por outro lado, podemos verificar que os concelhos da denominada “zona do Pinhal”, 

no mesmo ano, foram os mais percorridos pelos incêndios florestais.  

 

 Observando o registo da data e hora das figuras 2 e 3, podemos verificar a violência 

dos incêndios florestais e a sua velocidade de propagação em povoamentos florestais, 

constituídos principalmente por resinosas (Pinheiro bravo). 
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Figura 2: Aproximação do incêndio – Fonte: Unidade de Gestão Florestal de Castelo 
Branco 
 

 

 

As figuras 2 e 3 foram tiradas no mesmo local com 12 minutos de intervalo. 

Observando as duas fotos podemos verificar a velocidade de propagação com que o 

incêndio atingiu o local onde se encontram as placas de sinalização e a violência do mesmo. 
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Figura 3: Incêndio florestal em Pinhal adulto – Fon te: Unidade de Gestão Florestal de 
Castelo Branco 
 

 

Estas imagens levam-nos a reflectir um pouco mais sobre a nossa floresta. Para 

evitar que cenas como estas se repitam, é urgente por um lado, que se comece a instalar a 

Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios (D.F.C.I.), por outro que se efectue um 

ordenamento da nossa floresta, fazendo-se uma gestão activa, não apenas virada para a 

monocultura de espécies (Produção), mas sim para a biodiversidade e consequente 

diversificação dos produtos florestais, não esquecendo a importância de corredores 

ripícolas, de áreas com agricultura, de áreas de pastagens, etc.  
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4 – Estratégia para o futuro – Nova rede de defesa da Floresta contra incêndios 
 

 

 

 Depois de analisados os dados relativos aos incêndios florestais ocorridos nos 

últimos anos, verifica-se que estes têm ocorrido com mais frequência e com áreas ardidas 

cada vez maiores. Torna-se urgente em termos de futuro, elaborar uma nova rede de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (D.F.C.I.), para que, quando estes ocorram, não 

atinjam grandes proporções, tentando por um lado minimizar os prejuízos por eles causados 

e por outro, que os mesmos não ponham em risco a segurança de pessoas e de bens. 

 O melhor combate que se pode fazer a um incêndio florestal é efectuar a sua 

prevenção. 

 A prevenção dos incêndios florestais não se circunscreve apenas à área florestal. 

Esta deve ser realizada numa perspectiva que englobe todas as actividades humanas, as 

quais de alguma forma possam influenciar a ocorrência de incêndios ou que possam ser 

afectadas por estes. As diferentes actividades ligadas ao uso do solo devem ser objecto de 

medidas de ordenamento, de modo a prevenir a ocorrência de incêndios e a minimizar as 

suas consequências (DGF, 2002). 

 

 Uma das razões que pelas quais se verifica um aumento anual de área queimada em 

Portugal é a crescente cessação da actividade agrícola, pois a existência de parcelas 

agrícolas, mesmo as de pequenas dimensões, encravadas entre matas e povoamentos 

florestais contribuíam para limitar a progressão dos incêndios (DGF, 2002). 

 Face ao crescente abandono da actividade agrícola e florestal verificada no nosso 

país, torna-se necessário implementar algumas medidas de D.F.C.I., das quais se 

destacam:  

 - O ordenamento do espaço; 

 - A preservação da biodiversidade; 

 - A implementação de Faixas de Gestão de Combustíveis; 

 - Etc. 

 

 Uma das medidas mais importantes ao nível da prevenção e do combate aos 

incêndios florestais é o planeamento e implementação de uma boa Rede de Faixas de 

Gestão de Combustíveis (F.G.C.). 

 Segundo DGF (2002), em Portugal o termo rede divisional começou por ser aplicado 

para designar o conjunto de faixas cujas funções eram de compartimentação florestal e de 

acesso a trabalhos de exploração, implementadas nas áreas florestais geridas pelo Estado. 
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O papel da rede divisional na defesa da floresta contra os incêndios florestais, com o 

decorrer do tempo, foi ganhando uma importância cada vez maior. O termo rede divisional 

começou a designar-se vulgarmente por aceiro e passou a ser utilizado indiscriminadamente 

para designar quaisquer faixas, em que a remoção dos combustíveis era total, 

independentemente de se encontrar integrado ou não numa rede divisional devidamente 

estruturada. 

 A rede divisional deve ser constituída por faixas de gestão de combustíveis, de modo 

a conter o avanço de um incêndio (DGF, 2002). 

 De acordo com DGF (2002), há que distinguir dois tipos de Faixas de Gestão de 

Combustíveis: aquelas em que se faz a remoção total de combustíveis e as que mantêm 

alguma vegetação. As primeiras dizem respeito a Faixas de Interrupção de Combustíveis e 

designam-se normalmente por aceiros ou aceiros limpos. As segundas são constituídas por 

Faixas de Redução de Combustíveis. 

 As Faixas de Interrupção de Combustíveis são bastante limitadas, principalmente em 

situações cujo relevo é acidentado, pois o fogo normalmente consegue transpô-los. Por 

outro lado, estas faixas podem constituir frequentemente feridas na paisagem, sendo por 

isso vias privilegiadas de erosão e também canais de injecção de oxigénio durante a 

ocorrência de incêndios. Quanto maior for o declive, mais acentuados se tornam estes 

inconvenientes. Por estas razões, é aconselhável em relevos acidentados recorrer à 

implantação de faixas de redução de combustíveis, onde deverá ser garantida a 

descontinuidade vertical e horizontal dos combustíveis (DGF, 2002). 

  Segundo Pereira et al (2006), a redução/modificação dos combustíveis nas faixas 

actua sobre a quantidade e o arranjo estrutural da vegetação de modo a diminuir a 

intensidade de um fogo. Para isso existem técnicas alternativas que se aplicam 

individualmente ou que se combinam para se complementarem: corte manual ou mecânico 

do sub-bosque ou de componentes de arvoredo, fogo controlado, tratamento químico e 

pastoreio dirigido. 

 De acordo com Pereira et al (2006), o tipo e a sequência das intervenções de gestão 

dos combustíveis vão depender de vários factores, dos quais se destacam a carga e 

distribuição vertical dos combustíveis e os impactos das operações a nível ambiental. A 

nível da floresta, a maior preocupação da silvicultura preventiva é evitar que um fogo de 

superfície atinja as copas das árvores, devendo deste modo a sequência operacional ter a 

seguinte ordem de prioridades: 

1- De modo a limitar a intensidade potencial do fogo, deve-se reduzir ou modificar a 

estrutura do combustível superficial, nomeadamente a vegetação sob coberto e a 

manta morta. A sua finalidade é reduzir a continuidade horizontal do combustível; 
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2- As árvores devem ser desramadas e devem eliminar-se os andares intermédios 

de vegetação que com eles estabeleçam continuidade, de modo a minimizar a 

possibilidade de um fogo se desenvolver verticalmente. Tudo isto serve para 

reduzir a continuidade vertical do combustível; 

3- Deve desbastar-se o povoamento de modo a diminuir a concentração de 

biomassa dificultando assim a propagação do fogo entre árvores contíguas. 

 

A gestão dos combustíveis está fortemente dependente do tipo de vegetação 

existente e das condições locais do solo e do clima, o que vai dificultar as formulações de 

recomendações para o tipo e a periodicidade das intervenções a aplicar (Pereira et al, 

2006). 

Relativamente aos resíduos produzidos nos desbastes e desramações resultantes da 

silvicultura preventiva, quer a sua total remoção, quer a sua permanência no local depois de 

modificados mecanicamente (compactação, estilhaçamento, dispersão), são física e 

economicamente difíceis de se executarem. Quando se efectua a gestão dos combustíveis 

nas faixas temos de ter em conta as limitações operacionais impostas pelo declive do 

terreno, as consequências negativas ao nível do ciclo de nutrientes e a dificuldade, em caso 

de incêndio, de se efectuar o rescaldo (Pereira et al, 2006). 

O conjunto das faixas de gestão de combustíveis constitui as Redes Primárias, 

secundárias e terciárias. A implementação da rede de faixas de gestão de combustíveis 

encontra-se regulamentada no Decreto-lei nº 124/2006. 

O artigo 13º do referido Decreto-lei, refere na sua alínea 2 a) que as faixas de gestão 

de combustível constituem as redes primárias, as secundárias e as terciárias, de acordo 

com as funções que podem desempenhar. 

Ainda de acordo com o artigo 13º, as redes primárias são de interesse Regional e 

têm as seguintes funções: 

a) Diminuir a superfície percorrida por grandes incêndios, assim como permitir e 

facilitar uma intervenção directa de combate ao fogo; 

b) Reduzir os efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva as 

vias de comunicação, as infra-estruturas e equipamentos sociais, as zonas 

edificadas e os povoamentos florestais de valor especial; 

c) Isolar potenciais focos de ignição de incêndios.  
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A figura 4, ilustra como deve ser construída a rede primária: 

 

 

 

60 - 65 m 60 - 65 m4 - 6 m

FRC FRCFIC

Rede Primária

Faixa de Rodagem

 

 

Figura 4: Rede Primária – Fonte: CRRPIBI 
 

 

 

 As redes secundárias, segundo o artigo 13º do mesmo Decreto-lei, são de interesse 

municipal ou local e têm as mesmas funções das alíneas b) e c) das redes primárias e 

desenvolvem-se sobre: 

a) As redes viárias e ferroviárias públicas; 

b) As linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica; 

c) As envolventes aos aglomerados populacionais e a todas as edificações, aos 

parques de campismo, às infra-estruturas e parques de lazer e de recreio, aos 

parques e polígonos industriais, ás plataformas logísticas e aos aterros sanitários. 
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A figura 5 ilustra a rede secundária. 

 

 

7 - 8 m 4 - 6 m

FRC FIC

Rede Secundária

Faixa de Rodagem

7 - 8 m

FRC  

 

 

Figura 5: Rede Secundária  – Fonte: CRRPIBI 
 
 
 

 

Por sua vez, de acordo com o estipulado no artigo 13º do referido Decreto-lei, as 

redes terciárias são de interesse local, têm como função o estipulado na alínea c) das redes 

primárias e apoiam-se nas redes viárias, eléctricas e divisionais das unidades locais de 

gestão florestal ou agro-florestal.  

A figura 6 ilustra a rede terciária.  



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

32 
 

  
 

Figura 6: Rede Terciária – Fonte: CRRPIBI 
 
 
 
 De acordo com a alínea 1 do artigo 18º do Decreto-lei nº 124/2006, as faixas de 

gestão de combustíveis que fazem parte das redes primárias têm como função o 

estabelecimento em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a grandes 

incêndios florestais. A alínea 2 do mesmo artigo refere que as faixas devem possuir uma 

largura não inferior a 125 metros e devem definir compartimentos, que de preferência devem 

possuir entre 500 e 1000 ha. A alínea 3 do mesmo artigo, refere o seguinte: “ O 

planeamento, a instalação e a manutenção das redes primárias de faixas de gestão de 

combustível devem ter em consideração, designadamente: 

a) A sua eficiência no combate a incêndios de grande dimensão; 

b) A segurança das forças responsáveis pelo combate; 

c) O valor sócio-económico, paisagístico e ecológico dos espaços rurais; 

d) As características fisiográficas e as particularidades da paisagem local; 

e) O histórico dos grandes incêndios na região e o seu comportamento previsível em 

situações de elevado risco meteorológico; 

f) As actividades que nelas se possam desenvolver e contribuir para a sua 

sustentabilidade técnica e financeira.” 
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Feita a descrição sobre as Faixas de Gestão de Combustível, nomeadamente a rede 

primária, secundária e terciária, vejamos o que deverá ser feito para obtermos uma nova 

ocupação do espaço rural (diversificação). 

Segundo DGRF (2007), o sector florestal no último século atravessou duas fases, 

sendo a primeira respeitante à expansão da área florestal e a segunda à expansão 

industrial, com um aumento da taxa de utilização dos recursos florestais. Vamos agora 

entrar numa terceira fase, que diz respeito à melhoria da qualidade, da eficiência e do valor 

agregado do sector em áreas específicas. 

Para que se possa manter os valores económicos associados à floresta e à 

competitividade e sustentabilidade, temos de diminuir os riscos reais, sendo esta uma 

componente importante da estratégia florestal para os próximos anos (DGRF, 2007). 

 

Um dos riscos mais relevantes para o futuro da floresta portuguesa diz respeito às 

alterações climáticas. Futuramente teremos de ter em linha de conta este fenómeno quando 

se efectuarem planeamentos para ordenar a nossa floresta. Quando se pretender instalar 

povoamentos florestais devem-se utilizar espécies mais adaptadas ecologicamente às 

estações em causa (DGRF, 2007). 

As alterações climáticas levantam desafios importantes ao sector florestal, uma vez 

que geralmente assenta em revoluções longas. Devido a estas alterações, poderemos 

verificar mudanças relativas ao domínio de algumas espécies florestais e nas áreas de 

distribuição dos diversos tipos de floresta. Por outro lado, poderá haver um aumento do risco 

de desertificação, podendo algumas espécies florestais sofrer mortalidade acentuada nas 

zonas mais secas da actual área da sua distribuição (DGRF, 2007). 

 

Segundo DGRF (2007), as previsões para a floresta portuguesa derivado das 

alterações climáticas são as seguintes: 

- Na zona Norte do país, parte dos povoamentos de eucalipto e pinheiro serão 

substituídos por espécies esclerófitas, que hoje ocupam a zona Sul do país, como por 

exemplo o sobreiro. 

- Na zona Sul do país, iremos assistir a uma redução da floresta, nomeadamente dos 

montados, os quais serão substituídos por matos. 

 

 

A competição entre a floresta de produção e a floresta de conservação tem sido 

conflituosa. A origem do problema estará no facto dos direitos destes valores não estarem 

bem definidos, pois pertencem a todos e como consequência não existem mercados de 

bens ambientais ou, se existem, são incipientes (DGRF, 2007). 
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De acordo com DGRF (2007), os incêndios florestais e os agentes bióticos nocivos 

aceleram a degradação ecológica e reduzem o valor económico dos ecossistemas florestais. 

A acção destes agentes reflecte-se de forma diferenciada, tendo em conta as características 

das estações e traduzem-se na aceleração dos processos erosivos do solo, nas alterações 

do regime hídrico e na redução da biodiversidade. 

 Os espaços florestais dão origem a um conjunto muito importante de produtos, tais 

como a madeira, a cortiça, a resina, o mel e os frutos. Mas as áreas florestais não têm só a 

função produtiva, elas desempenham outras funções, tais como a sustentação da 

silvopastoricia, da caça e da pesca em águas interiores, a protecção do solo contra a erosão 

eólica e hídrica, a protecção da rede hidrográfica, a conservação de habitats, da fauna, da 

flora e dos recursos genéticos, além de desempenhar funções de recreio, enquadramento e 

estética da paisagem. Todas estas funções podem ser valorizadas economicamente, 

representando activos florestais que devem ser geridos e protegidos (Pereira et al, 2006). 

 

 Segundo o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (DGRF, 

2006), os espaços florestais têm 5 funções repartidas respectivamente por objectivos, a 

saber: 

1- Espaços florestais com função de produção. Os seus objectivos são: 

1.1- Produção de madeira; 

1.2- Produção de cortiça; 

1.3- Produção de biomassa para energia; 

1.4- Produção de frutos e sementes; 

1.5- Produção de outros materiais vegetais e orgânicos. 

2- Espaços florestais com função de protecção, cujos objectivos são: 

2.1- Protecção da rede hidrográfica; 

2.2- Protecção contra a erosão hídrica e cheias; 

2.3- Protecção microclimática; 

2.4- Protecção ambiental; 

3- Espaços florestais com função de conservação. Os seus objectivos são: 

      3.1-     Conservação de habitats classificados; 

      3.2-     Conservação de espécies da flora e da fauna protegida; 

     3.3-      Conservação de geomonumentos;  

     3.4-      Conservação de recursos genéticos. 

4- Espaços florestais com função de suporte à silvopastoricia, caça e pesca e os 

seus objectivos são: 

4.1-      Suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas; 

4.2-      Suporte à pastorícia; 
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4.3-      Suporte à apicultura; 

4.4-      Suporte à pesca em águas interiores; 

 5-   Espaços  florestais  com  função  de  suporte  ao  recreio, enquadramento e 

                  estética da paisagem. Os seus objectivos são:  

       5.1-      Enquadramento de aglomerados urbanos e monumentos; 

       5.2-      Enquadramento de equipamentos turísticos; 

       5.3-      Recreio; 

       5.4-      Conservação de paisagens notáveis; 

              5.5-      Enquadramento de usos especiais; 

          5.6-      Enquadramento de infraestruturas. 

 

 De acordo com a DGRF (2007), deve-se proceder à especialização do território 

nacional, devendo a sua operacionalização ser feita através das seguintes três sub-acções: 

1- Valorização das funções ambientais dos espaços florestais; 

2- Reconversão de povoamentos de espécies ecologicamente desajustadas; 

3- Instalação de sistemas florestais e agro-florestais. 

 

Actualmente é mais que reconhecido que a maioria da gestão florestal passa por 

uma gestão profissional e sustentável. Todas as opções silvícolas devem ter em conta, 

aquando da escolha das técnicas que se vão privilegiar, o aumento do valor económico dos 

bens e produtos florestais e tentar minimizar os riscos ecológicos (DGRF, 2007). 

No que diz respeito à propriedade florestal, na actualidade em muitos dos casos não 

se sabe quem são os donos, o que pode tornar impossível a implementação adequada de 

medidas de política florestal. Por outro lado, a falta de cadastro reduz a eficácia dos 

sistemas de gestão florestal, assim como a constituição de Zonas de Intervenção Florestal 

(ZIF) (DGRF, 2007). 

 

Segundo a CRRPIBI (2005), a intervenção nos espaços florestais deve ser realizada 

numa óptica de uma gestão activa e deve ter em conta os seguintes parâmetros: 

1- Estruturação e gestão do espaço rural, de modo a promover a biodiversidade e 

soluções de multifuncionalidade, de modo a garantir ao mesmo tempo a selecção 

e a condução das espécies mais adaptadas nas áreas de produção; 

2- Criação de condições para aproveitar e melhorar toda a regeneração natural 

existente; 

3- Privilegiar as folhosas, quer numa óptica de biodiversidade, quer numa 

perspectiva de intervenção dinâmica visando aumentar a sua área de ocupação; 
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4- Criação de descontinuidades, não só ao nível do espaço, mas também pela 

selecção de espécies com graus de sensibilidade diferentes e/ou maior 

resistência ao fogo; 

5- Planear a ocupação do espaço numa perspectiva de intervenção futura, mas 

sempre alicerçado num histórico que se conhece. 

 

Ainda de acordo com a CRRPIBI (2005), “O planeamento espacial do uso do solo 

deverá organizar as diferentes espécies de modo a garantir, quer a melhor ocupação do 

solo, quer a sua estruturação, quer ainda os impactos paisagísticos, de que resultará um 

mosaico diversificado”. 

 

Segundo a CRRPIBI (2005), a nova ocupação do espaço rural deve ter como 

objectivo: 

1- Prevenir os riscos naturais, principalmente os incêndios; 

2- Aumentar as produtividades associadas ao uso do espaço, considerando os 

valores patrimoniais, económicos, ecológicos e sociais; 

3- Valorizar, dignificar e sustentabilizar o emprego no espaço rural; 

4- Incrementar um tecido empresarial rural. 

 

Depois de feita uma breve discrição da rede de defesa da floresta contra incêndios 

florestais e da ocupação do espaço (diversificação), será feita uma breve abordagem às 

Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), nomeadamente no que diz respeito aos seus 

objectivos, ao processo de implementação e ao modo de funcionamento das mesmas.  

Uma das soluções para se conseguir um melhor ordenamento e protecção do espaço 

florestal é efectuar uma gestão conjunta de uma área, pertença de diversos proprietários, 

através de uma ZIF.  

O Decreto-Lei nº 127/2005 de 5 de Agosto define e estabelece os parâmetros 

necessários à criação e funcionamento de uma ZIF. 

 

De acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei nº 127/2005 de 5 de Agosto, “São 

objectivos fundamentais das ZIF: 

a) Promover a gestão sustentável dos espaços florestais que as integram; 

b) Coordenar, de forma planeada, a protecção dos espaços florestais e naturais; 

c) Reduzir as condições de ignição e de propagação de incêndios; 

d) Coordenar a recuperação dos espaços florestais e naturais quando afectados por 

incêndios; 
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e) Dar coerência territorial e eficácia à acção da administração central e local e dos 

demais agentes com intervenção nos espaços florestais.”.   

 

De acordo com o Decreto-Lei supra citado, para se constituir uma ZIF é necessário 

um mínimo de 1000 ha, devendo incluir pelo menos 50 proprietários ou produtores florestais 

e 100 prédios rústicos. 

Ainda segundo o mesmo Decreto-Lei, quando se procede à delimitação territorial de 

uma ZIF, deve-se ter em linha de conta os seguintes critérios: 

1- A fisiografia do terreno; 

2- A rede de compartimentação; 

3- A ocupação e o uso do solo; 

4- A inclusão de um mosaico florestal que tenha em linha de conta a produção e 

conservação dos recursos florestais ou naturais, a biodiversidade, a defesa do 

solo e outras valências ambientais; 

5- As normas estabelecidas nos planos regionais de ordenamento florestal, nos 

planos especiais e municipais de ordenamento do território e nos planos de 

defesa da floresta contra incêndios; 

6- As orientações produzidas pelas comissões regionais de reflorestação. 

 

 

O processo de constituição de uma ZIF, de acordo com o Decreto-Lei nº 127/2005, 

inicia-se por iniciativa dos proprietários ou produtores florestais, os quais se juntam e 

formam o núcleo fundador. Depois de este se encontrar formado, a constituição da ZIF 

compreende as seguintes quatro fases: 

1- Consulta prévia. Nesta fase, o Núcleo Fundador divulga a intenção de constituir 

uma ZIF, através da realização de pelo menos uma reunião, a qual deve ser 

publicitada através de editais com pelo menos 15 dias de antecedência. Esta 

publicitação deve incluir uma carta militar à escala de 1:25 000 com a delimitação 

territorial proposta para a ZIF. A reunião tem de ser realizada em localidades 

sede de freguesia ou do concelho da área da ZIF. O núcleo fundador deve 

registar em acta a referida reunião, a qual terá de ser validada por um elemento 

da Autoridade Florestal Nacional (A.F.N.). 

2- Consulta pública. Depois de realizada a consulta prévia, o núcleo fundador deve 

no prazo máximo de 45 dias publicitar durante 30 dias, através de anuncio na 

página da internet da A.F.N. e das câmaras municipais abrangidas pela ZIF, bem 

como através de editais, os seguintes elementos: 

- Listagem dos proprietários e produtores florestais que decidiram integrar a ZIF; 
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- Indicação da entidade que irá proceder à gestão da ZIF; 

- Carta com a delimitação da área territorial da ZIF e a sua localização 

administrativa; 

- Cadastro predial ou na sua falta, inventário da estrutura da propriedade na 

escala adequada à sua identificação; 

- Projecto de regulamento interno; 

- A acta da reunião realizada na consulta prévia validada pelo representante da 

A.F.N. 

 

3- Audiência final. Depois de findo o período de consulta pública, realiza-se uma 

reunião promovida pelo núcleo fundador, a qual deve ser publicitada com uma 

antecedência mínima de 15 dias onde serão apresentados e explicados os 

elementos que se encontraram em consulta pública.   

4- Requerimento para criação da ZIF. O pedido de criação da ZIF efectua-se 

através de requerimento dirigido ao Sr. Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas e deve ser apresentado pelo núcleo 

fundador junto da AFN. O requerimento tem de ser subscrito por um mínimo de 

30 proprietários e produtores florestais e os subscritores devem ser detentores de 

pelo menos metade da área proposta da ZIF. 

 

O funcionamento das ZIF rege-se através de um regulamento interno aprovado em 

assembleia geral de proprietários e produtores florestais, sendo a sua gestão assegurada 

através da entidade gestora. 

Actualmente o Decreto-Lei que regulamenta as ZIF está em fase de revisão, não 

tendo até à actual data sido publicado, desconhecendo-se por isso o seu conteúdo, não 

sendo por isso possível fazer qualquer referência ao mesmo.  

Feita uma breve referência às ZIF, vamos agora entrar no estudo realizado em 

termos de implementação da Rede Primária a nível do Distrito de Castelo Branco.  

O presente estudo realizou-se em alguns concelhos do distrito de Castelo Branco e 

diz respeito à implementação da rede primária, onde também será feita uma pequena 

introdução sobre mosaicos, protecção de aglomerados, circular de protecção dos 

aglomerados populacionais.  
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5- Implementação da Rede Primária 
 

 

 

  

Quando se instala uma rede de defesa da floresta contra incêndios, além da Rede 

Primária, poder-se-á/dever-se-á também equacionar a criação de mosaicos em termos 

paisagísticos, na protecção de aglomerados, na realização de circulares de protecção aos 

aglomerados populacionais.  

Quando se fala em rede de defesa da floresta, temos de falar entre outros aspectos 

em Operações de Silvicultura Preventiva (OSP), as quais consistem na diminuição do peso 

de combustível, através da limpeza de matos, desramações e desbastes. 

Segundo a CRRPIBI (2005), quando se planeia uma Rede Primária, temos de ter em 

linha de conta que esta deve ser construída tendo por base características fisiográficas e 

particularidades da paisagem local, nomeadamente: 

1- Vias de comunicação; 

2- Massas de água específicas; 

3- Linhas de cumeada; 

4- Campos agrícolas (RAN); 

5- Pastagens e improdutivos; 

6- Espaços florestais adequados e matos, etc. 

 

 

 

O esquema que se encontra retratado na figura 7 é um modelo da Rede de Defesa 

da Floresta. 
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(área agrícola)

caminho florestal
com especificações 

DFCI

faixa de gestão de 
combustível

(baixa densidade de 
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logística e 
comando 

operacional

rede secundária

DGRF - CRRPIBIJosé Bernardino Dias

Figura 7: Modelo da Rede de Defesa da Floresta - Fo nte: CRRPIBI  
 
 
 De acordo com Pereira et al (2006), as Redes de Defesa da Floresta, do qual se 

ilustra na figura 7 um modelo, envolvem a realização integrada de: 

 - Redes de compartimentação, através de redes de faixas de gestão de combustíveis 

de nível primário, secundário e terciário; 

 - Mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis; 

 - Rede viária de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 - Rede de pontos de água de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 - Rede de vigilância e detecção de fogos; 

 - Rede de Infraestruturas de combate. 

 

 O tratamento estratégico dos combustíveis florestais e o redesenho da paisagem, 

relativo à organização dos usos do solo com vista à criação de descontinuidades nas 

formações do coberto vegetal, constituem as duas principais componentes da 

reestruturação dos espaços florestais, sendo também um complemento indispensável às 

medidas de silvicultura preventiva que se realizam ao nível da composição e estrutura das 

florestas e outros espaços silvestres, à escala do povoamento (Pereira et al, 2006). 
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 Relativamente ao arranjo espacial respeitante à modificação dos combustíveis, 

existem duas estratégias complementares de intervenção: as faixas de gestão de 

combustíveis, numa lógica de “contenção activa” do fogo em faixas que definem 

compartimentos mais ou menos vastos, nomeadamente as faixas de gestão de 

combustíveis da rede primária e parcelas de gestão de combustíveis, as quais actuam numa 

lógica de modificar o comportamento do fogo em áreas dispersas de grande dimensão, as 

quais vão permitir adoptar um variado leque de tácticas de supressão (Pereira et al, 2006). 

 

 De acordo com Pereira et al (2006), as faixas de gestão de combustíveis possuem 

três funções primordiais: 

1- Faixas cujo objectivo principal é a diminuição da superfície percorrida por 

grandes incêndios, as quais vão permitir e facilitar uma intervenção directa de 

combate na frente e nos flancos do fogo; 

2- Faixas onde o objectivo principal é reduzir os efeitos da passagem de grandes 

incêndios, protegendo vias de comunicação, infra-estruturas, zonas edificadas e 

povoamentos florestais com valor especial; 

3- Faixas cujo principal objectivo é isolar potenciais focos de ignição de incêndios, 

como é o caso das faixas paralelas às linhas eléctricas ou às redes viárias, as 

faixas que envolvem parques de recreio, etc. 

 

Quando se estrutura o espaço rural, não se pode esquecer a Rede de pontos de 

água. A sua localização deve estar compatibilizada com a Rede Primária (Dias, 2004). 

 

 A figura 8 mostra as orientações a adoptar para protecção de habitações e outras 

edificações (tais como armazéns, fábricas, etc.). 
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 Figura 8: Orientações para protecção de habitações  e outras edificações – Fonte: 
CRRPIBI  
 

 

 

5.1 – Material de estudo 
 

 

Este trabalho teve por base o documento elaborado pela Comissão Regional de 

Reflorestação do Pinhal Interior e Beira Interior (CRRPIBI), relativo à implementação da 

Rede Primária na sua área de intervenção (a qual pode ser observada na figura 9) e como 

objectivo a implementação de alguns troços da Rede Primária nos concelhos do Fundão, 

Penamacor e Proença a Nova.  

 

 

 A figura 9 tem desenhada a Rede Primária que foi elaborada pela CRRPIBI, a 

delimitação dos respectivos concelhos e a localização dos mosaicos de gestão de 

combustíveis. Estes, são locais onde pelas suas características não é possível efectuar 

Faixas de Gestão de Combustível. Deste modo, procede-se nestas áreas à plantação de 

várias folhosas de forma dispersa, de forma a elaborar-se um mosaico  de gestão de 

combustíveis. 
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Figura 9 – Rede Primária Desenhada pela  CRRPIBI  
 

 

As figuras 10, 11 e 12 indicam em pormenor os locais de implementação da Rede 

Primária elaborada pela CRRPIBI para os concelhos do Fundão, Penamacor e Proença a 

Nova, onde este trabalho foi desenvolvido.  
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 Particularizando e de forma mais objectiva, a figura 10 mostra a delimitação das 

freguesias do concelho do Fundão e a localização, dos locais de implementação da Rede 

Primária desenhada para o concelho e das parcelas de mosaicos de combustíveis.  

 

 

 

Figura 10: Rede Primária desenhada para o Concelho do Fundão  
 

.  
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Figura 11: Rede Primária Desenhada para o Concelho de Penamacor 
 

 

 

A figura 11 mostra a delimitação das freguesias do concelho de Penamacor  e a 

localização, da implementação da Rede Primária desenhada para o concelho e das parcelas 

de mosaicos de combustíveis.   

  

 

 

 

 

 

 

 



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

46 
 

 

Figura 12: Rede Primária Desenha para o Concelho de  Proença a Nova 
 

 

A figura 12 mostra a delimitação das freguesias do concelho de Proença a Nova e a 

localização, da implementação da Rede Primária desenhada para este concelho e das 

parcelas de mosaicos de combustíveis.  
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O quadro 13 fornece dados relativos à extensão da Rede Primária interna (apenas 

faz parte do concelho para o qual foi desenhada) e respectiva área, a extensão e área da 

Rede Primária partilhada (tem continuação nos concelhos vizinhos), bem como a área total 

para cada um dos concelhos que pertencem à zona de intervenção da CRRPIBI. 

Atendendo a que a Rede Primária, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 

124/2006 tem de possuir uma largura de 125 metros, sabendo a respectiva extensão obter-

se-á a sua área.  

 

 

Faixa de Gestão de Combustíveis
(Rede Primária)

Concelho
Interna Área Int. Partilhada

Área 
Part.

Área Total

(Km) (ha) (Km) (ha) (ha)

C. Branco 320 4 000 72 900 4 450

I.-a-Nova 351 4 388 ----- ----- 4 388

V. V. de Ródão 104 1 300 3 38 1 319

Oleiros 77 963 84 1 050 1 488

Sertã 156 1 950 15 188 2 044

P.-a-Nova 123 1 538 19 238 1 656

Vila de Rei 51 638 17 213 744

Mação 150 1 875 14 175 1 963

Fundão 240 3 000 33 413 3 206

P. da Serra 169 2 113 27 338 2 281

Totais: 1 741 21 763 284 3 550 23 539
 

   Quadro13: Área ocupada pela Rede Primária  
 

Os dados fornecidos pelo quadro 13 permitem verificar que apenas o concelho de 

Idanha a Nova não possui Rede Primária Partilhada com os concelhos vizinhos.  

Pode ainda observar-se que a Rede Primária Interna relativa aos concelhos que 

compõem a área de intervenção da CRRPIBI tem uma extensão total de 1 741 Km, a que 

corresponde uma área de 21 763 ha.  

Por outro lado, a Rede Primária Partilhada tem uma extensão de 284 Km, a que 

corresponde uma área de 3 550 ha. 

Este quadro permite ainda observar que a Rede Primária relativa a estes concelhos 

possui uma área total de 23 539 ha.   
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O quadro 14 fornece dados relativos à ocupação e uso do solo dos locais onde será 

implementada a Rede Primária para a totalidade dos concelhos que integram a zona de 

intervenção da CRRPIBI. 

 

Rede Primária - Ocupação e Uso do Solo

Concelhos
Área urbana

Massas hídricas
(ha)

Agricultura
(ha)

Floresta
(ha)

Matos
Esp. Flo. Degradados

(ha)
Total
(ha)

C. Branco 444 1 975 1 018 1 013 4 450

I. -a-Nova 291 2 495 1 025 577 4 388

V. V. Rodão 215 331 207 566 1 319

Oleiros 40 86 787 575 1 488

Sertã 430 271 1 166 177 2 044

P. -a-Nova 7 584 658 407 1 656

Vila de Rei 163 56 406 119 744

Mação 70 236 833 824 1 963

Fundão 15 1 403 784 1 004 3 206

P. da Serra 46 41 784 1 410 2 281

Total: 1 721 7 478 7 668 6 672 23 539
 

   Quadro 14: Ocupação e uso do solo na área da Red e Primária  
 

 

 Observando-se o quadro 14 pode-se deduzir, relativamente à área de intervenção da 

CRRPIBI, que dos 23 539 ha que compõem a Rede Primária, 1 721 ha estão ocupados com 

áreas urbanas e massas hídricas, 7 478 ha têm agricultura, 7 668 ha possuem floresta e 6 

672 ha estão ocupados com matos ou espaços florestais degradados.  

 Os terrenos agrícolas integrados nas faixas deverão garantir a descontinuidade dos 

estratos arbóreos de combustível no período crítico e a permanência de combustíveis pouco 

inflamáveis, mantendo os tipos de cultura agrícolas passíveis de integrar a Rede Primária ou 

outras culturas consideradas na fase de projecto como tecnicamente adequadas.  

 

 

Lista exemplificativa de tipos de culturas agrícolas passíveis de integrar a Rede 

Primária: 
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- Culturas anuais de regadio; 

- Culturas hortícolas; 

- Culturas permanentes: vinha, pomares, olival, citrinos, frutos frescos (sempre que 

estejam associadas a práticas agrícolas que mantenham a descontinuidade de combustíveis 

e uma baixa inflamabilidade no período crítico; 

- Prados e pastagens permanentes. 

 

 Ainda de acordo com os dados fornecidos pelo quadro 14, a área total ocupada com 

floresta onde se vai implementar a Rede Primária não difere muito da área ocupada com 

agricultura. 

  

 Feita uma breve referência ao trabalho efectuado pela CRRPIBI relativamente à 

implementação da Rede Primária na sua área de intervenção, proceder-se-á de seguida ao 

estudo realizado nos três concelhos anteriormente citados. 

 

 

 

 O presente trabalho foi realizado em quatro locais, situados em três concelhos do 

distrito de Castelo Branco (os quais se encontram identificados nas figuras 13, 14 e 15), a 

saber: 

  

 

 

 

Concelho Local 

Fundão Serra da Gardunha 

Penamacor Meimão 

Proença a Nova Corgas 

Proença a Nova Vergão 
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   Figura 13: Localização do troço implementado na Serra da Gardunha 
 

 A figura 13 mostra a localização do troço de Rede Primária implementado na Serra 

da Gardunha. Possui uma largura de 125 metros e foi executado ao longo de linhas de 

Cumeada.  

Os terrenos onde foi implementada pertencem na grande maioria a proprietários 

privados, pertencendo apenas uma pequena área a Baldios. Este troço foi o primeiro a ser 

executado no concelho do Fundão.  

A vegetação arbórea do local de implementação deste troço é composta 

principalmente por pinheiros, carvalhos, sobreiros, cupressus e castanheiros.  
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  A figura 14 mostra a localização do troço de Rede Primária implementado no 

Meimão. 

 

 

    Figura 14:Localização do troço implementado no Meimão. 
 

A figura 14 mostra a localização do troço de Rede Primária implementado no 

Meimão. Este possui uma largura de 125 metros e foi executado ao longo de linhas de 

Cumeada.  

Os terrenos onde foi implementado pertencem na totalidade a proprietários privados. 

Este troço foi o primeiro a ser executado no concelho de Penamacor.  

A vegetação arbórea do local é composta principalmente por pinheiros, carvalhos e 

sobreiros.  

 

  A figura 15 mostra a localização dos troços de Rede Primária implementados nas 

Corgas e no Vergão. 
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 Figura 15: Localização dos troços implementados na s Corgas e no Vergão. 
 

A figura 15 mostra a localização dos troços de Rede Primária implementados nas 

Corgas (troço maior) e no Vergão (troço mais pequeno). Estes possuem uma largura de 125 

metros e foram executados ao longo de linhas de Cumeada.  

Os terrenos onde foram implementados pertencem na totalidade a proprietários 

privados. Estes troços foram os primeiros a serem executados no concelho de Proença a 

Nova..  

A vegetação arbórea do local é composta principalmente por pinheiros, medronheiros 

e eucaliptos.  

 A implementação da Rede Primária nestes troços teve em atenção os seguintes 

aspectos: 

 - A sua eficiência no combate a incêndios de grande dimensão; 

 - A segurança das forças responsáveis pelo combate; 

 - O valor sócio-económico, paisagístico e ecológico dos espaços rurais; 

 - As características fisiográficas e as particularidades da paisagem local; 

  - O histórico dos grandes incêndios na região e o seu comportamento; 

 - As actividades que nelas se possam desenvolver e contribuir para a sua 

sustentabilidade técnica e financeira.  
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5.2 – Execução física das acções planeadas/projecta das 
 

  

 Depois da localização dos quatro troços de Rede Primária já implantados, vai ser 

descrito a forma como os trabalhos foram executados. 

 Em três dos troços, mais precisamente no da Serra da Gardunha, no das Corgas e 

no do Vergão os trabalhos foram realizados apenas por equipas de sapadores Florestais 

equipadas com moto-roçadoras e motosserras. No troço da Serra da Gardunha foi também 

utilizado um destroçador para destruir os sobrantes resultantes da limpeza dos 

povoamentos e das desramações. Nestes troços procedeu-se a controlo de matos, limpeza 

de povoamentos e desramações. 

No troço do Meimão, nas áreas onde apenas era necessário proceder ao controlo 

dos matos, os trabalhos foram executados recorrendo a equipamento mecânico, nas 

restantes áreas, como era necessário também proceder à limpeza de povoamentos e 

desramações, os trabalhos foram executados por Sapadores Florestais.    

  

 

Figura 16: Aspecto dos povoamentos na serra da Gard unha antes de serem 
intervencionados. 
 

 A figura 17 mostra os tipos de moto-roçadoras utilizadas na execução dos trabalhos. 
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Figura 17: Algum do equipamento utilizado na execuç ão dos trabalhos. 
 

 

 O trabalho realizado pelos Sapadores Florestais teve a seguinte sequência: 

1- Controlo de matos, utilizando-se para o efeito as moto-roçadoras.  

2- Limpeza de povoamentos, utilizando-se moto-roçadoras e motosserras.  

3- Desramações, utilizando-se o equipamento atrás referido. 

4- Destruição dos  sobrantes  (material resultante da limpeza dos povoamentos 

    e das desramações), a qual foi realizada da seguinte forma: 

4.1- Através da utilização de destroçador (Serra da Gardunha); 

4.2- Através  de  queimas  (utilizado  nos  troços  da  Serra  da Gardunha e das  

       Corgas). 
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Figura 18: Sapadores Florestais a procederem à limp eza de povoamento. 
 

 Depois de executados os trabalhos atrás citados, os sapadores procediam à retirada 

dos sobrantes para fora dos povoamentos para serem queimados ou destroçados na Faixa 

de Interrupção de Combustíveis. 

 

 A figura 19 mostra o destroçador a trabalhar. Este era rebocado por uma viatura ao 

longo da rede viária, onde se procedia ao destroçamento dos sobrantes. Apenas foram 

destroçados os sobrantes sem valor comercial. O material retirado com valor comercial foi 

posteriormente vendido pelos respectivos proprietários. 
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Figura 19: Sapadores utilizando o destroçador. 
 

 A sua destruição levou a uma diminuição da carga de combustível a nível vertical, 

mas atendendo a que os sobrantes ficaram no solo sob a forma de estilha, verificou-se um 

aumento da densidade horizontal do combustível. Por outro lado, o facto dos sobrantes 

ficarem no solo fez com que não houvesse uma grande retirada de nutrientes do local, nem 

erosão do solo. 

 

Quando se realizaram os trabalhos na Faixa de Gestão de Combustíveis, nem todos 

os sobrantes sem valor comercial que foram retirados da Faixa de Redução de 

Combustíveis foram destroçados, alguns foram queimados na Faixa de Interrupção de 

Combustíveis.  

O fogo controlado é outra das técnicas que se pode utilizar para efectuar a Gestão 

de Combustíveis.  

De acordo com Pereira et al (2006), a eficiência do fogo controlado depende das 

condições meteorológicas, dos combustíveis e da capacidade técnica dos 

operadores/operacionalidade. 
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Segundo Pereira et al (2006), o fogo controlado reduz a carga de combustível, reduz 

a continuidade horizontal do combustível, origina uma compactação acrescida do 

combustível residual e pode remover combustíveis intermédios. 

O fogo controlado é uma técnica de Gestão de Combustíveis que em condições 

normais de operacionalidade é menos dispendiosa que o destroçamento.  

 

  Como foi referido anteriormente, no troço do Meimão os trabalhos foram executados 

de forma diferente. Nos locais onde apenas existia vegetação arbustiva foram efectuadas 

gradagens com tractor de rastos, acoplado com uma grade de discos, para proceder à 

destruição da referida vegetação. Nos locais onde não foi possível realizar os trabalhos com 

tractor de rastos, estes foram efectuados por equipas de sapadores, tal como nos troços 

anteriores. 

 

    

 

 

Figura 20: Tractor de rastos a gradar uma zona de m atos. 
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 Observando a figura 20 pode-se verificar que a vegetação existente no local onde o 

tractor se encontra a trabalhar é composta principalmente por vegetação arbustiva, sendo 

esta composta maioritariamente por giestas, estevas e urzes.  

Na maioria da extensão deste troço a vegetação arbórea é muito diminuta. Nos 

locais onde existe é composta maioritariamente por Pinheiro bravo. 

 A implementação da Rede Primária teve por objectivo fazer com que os impactes 

negativos para os proprietários fossem mínimos, principalmente em termos de perdas 

económicas. 

 

 As duas figuras seguintes mostram dois troços da Rede Primária já executada que 

fazem parte do presente trabalho. A figura 21 diz respeito ao troço da Serra da Gardunha e 

a figura 22 diz respeito ao troço do Meimão. 

  

 

Figura 21: Rede Primária implementada na Serra da G ardunha. 
 

 

 A figura 21 mostra a Rede Primária implementada na Serra da Gardunha.  
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Nestes espaços, a carga de combustível foi muito diminuída na Faixa de Redução de 

Combustíveis. Contribuíram para isso os controlos de matos, as limpezas e desbastes nos 

povoamentos existentes e as desramações nas árvores que ficaram na faixa de gestão de 

combustíveis.  

 

Comparando a figura 16 que mostra os povoamentos existentes no local antes de 

serem intervencionados, com a figura 21 que mostra os trabalhos já todos realizados, pode 

deduzir-se que se terá retirado muito material do local. Por outro lado, visualizando-se a 

presente figura, consegue-se deduzir que atendendo ao tipo de orografia existente não é 

tarefa fácil a realização destes trabalhos.  

 

 

 

 

Figura 22: Rede Primária implementada no Meimão. 
 

Como pode ser observado na figura 22, também neste troço os trabalhos foram 

realizados ao longo de linhas de cumeada. 
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 Pode-se verificar que a carga de combustível dos povoamentos foi diminuída, tendo 

para isso sido efectuados controlo de matos, limpezas e desbastes nos povoamentos 

existentes e desramações nas árvores que ficaram na Faixa de Redução de Combustíveis.  

Comparando na figura 22 a área que foi intervencionada com a que não foi, pode 

deduzir-se que o material existente no local ou foi incorporado no solo ou foi retirado da 

Faixa de Gestão de Combustíveis.  

  

 Feita a descrição dos métodos utilizados para a implementação da Rede Primária, 

proceder-se-á de seguida ao estudo dos resultados obtidos em termos de tempo utilizado e 

respectivos custos necessários para implementar os quatro troços da Rede Primária. 

 

 

5.3 – Resultados obtidos 
 

 Depois de efectuada a descrição do local e do modo como foram implementados os 

quatro troços da Rede Primária, será feita de seguida referência aos dados que se 

obtiveram em termos de meios técnicos, humanos e financeiros utilizados para a realização 

dos trabalhos. 

 

 Será descrito para cada troço os meios que se utilizaram, o tempo gasto e os 

respectivos custos. 

 

 5.3.1 – Troço da Serra da Gardunha 
 

O troço implementado na Serra da Gardunha foi executado em 2007 e 2008. Os 

dados obtidos para cada ano foram os seguintes: 

 

 

 5.3.1.1 - Obra realizada em 2007 
 

 Em 2007 foram executados 2499 metros de extensão de Rede Primária. Uma vez 

que esta possui uma largura de 125 metros, obtém-se uma área com 31,24 ha de Rede 

Primária.  
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 Para realizar estes trabalhos foram utilizadas 15 equipas de Sapadores Florestais e 

um destroçador.  

 

  

No que diz respeito ao destroçador, para os 31,24 ha realizados foi utilizado 51 dias, 

tendo trabalhado 8 horas por dia, o que perfaz um total de 408 horas de trabalho. 

 Atendendo a que o custo por hora é de 30 euros, para este troço o custo total do 

trabalho realizado pelo destroçador foi de 12 240 euros (408 horas x 30 euros/hora). Deste 

modo, vai-se obter um custo médio de 391,80 euros por ha. 

 
 
 

 Quadro 15 Trabalho realizado pelas equipas de sapa dores 
 

Nº 
equipas 

Nº dias Total 
Jornas 

Área (ha) Custo/Jorna Custo 
Total 

Custo/ha 

15 145 586 31,24 € 50 € 29 300 € 937,90 

 
 
 

Observando o quadro 15, pode verificar-se que para executar os 31,24 ha de Rede 

Primária foram necessários 586 jornais (uma jorna corresponde a um dia de trabalho 

efectuado por um sapador durante as 8 horas) e que as quinze equipas utilizaram 145 dias 

de trabalho. O número máximo de equipas que trabalharam no local ao mesmo tempo foi de 

cinco. 

Atendendo a que foram necessários 586 jornais para realizar os 31,24 ha e que cada 

Sapador custa 50 euros por dia de trabalho (já incluindo o equipamento utilizado), o custo 

total dos 31,24 ha foi de 29 300 euros, o que dá um custo de 937,90 euros por ha. 

Somando os 937,90 euros, referentes ao custo por ha de trabalho realizado pelas 

equipas de sapadores, com os 391,80 euros referentes ao custo por ha do trabalho 

realizado pelo destroçador, vamos ter um custo total de 1 329,70 euros por ha. 

 

 

Vejamos agora os totais referentes ao trabalho realizado em 2008 no mesmo troço 

de Rede Primária 
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5.3.1.2 – Trabalho realizado em 2008. 
 

Em 2008 foram executados 1160 metros de extensão de Rede Primária. Uma vez 

que esta possui uma largura de 125 metros, obtém-se uma área com 14,50 ha de Rede 

Primária.  

 

 Para realizar estes trabalhos foram utilizadas apenas seis equipas de Sapadores 

Florestais.  

 

 No quadro 16 pode observar-se o tempo total utilizado pelas 6 equipas, o total de 

jornas necessárias, o custo por jorna, o custo total dos 31,24 ha e o custo por ha. 

 
 

Quadro 16: Trabalho realizado pelas equipas de sapa dores. 
 

Nº 
equipas 

Nº dias Total 
Jornas 

Área (ha) Custo/Jorna Custo 
Total 

Custo/ha 

6 51 258 14,50 € 50 € 12 900 € 889,66 

 
 

Observando o quadro 16, pode verificar-se que para executar os 14,50 ha de Rede 

Primária foram necessários 258 jornais e que as seis equipas utilizaram 51 dias de trabalho. 

O número máximo de equipas que trabalharam no local ao mesmo tempo foi de cinco. 

Atendendo a que foram necessários 258 jornais para realizar os 14,50 ha e que cada 

Sapador custa 50 euros por dia de trabalho, o custo total dos 14,50 ha foi de 12 900 euros, o 

que dá um custo de 889,66 euros por ha. 

 

 Esta parte do troço ficou mais barato que o anterior, mas como se pode verificar, não 

foi utilizado o destroçador. Os sobrantes nesta área foram queimados. 

 Apesar de não se considerar o destroçador, a diferença de custos entre 2007 e 2008 

deve-se entre outros aspectos, à experiência adquirida em 2007 e à organização dos 

trabalhos.   
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5.3.2 – Troços das Corgas e do Vergão 
 

Os troços implementados nas Corgas e no Vergão foram executados em 2008. Os 

dados obtidos para cada um dos troços foram os seguintes: 

 

 

 5.3.2.1 – Troço das Corgas 
 

No troço das Corgas foram executados 1528 metros de extensão de Rede Primária. 

Uma vez que esta possui uma largura de 125 metros, obtém-se uma área com 19,10 ha de 

Rede Primária.  

 

 Para realizar estes trabalhos foram utilizadas apenas seis equipas de Sapadores 

Florestais.  

 

 No quadro 17 pode observar-se o tempo total utilizado pelas 6 equipas, o total de 

jornas necessárias, o custo por jorna, o custo total dos 19,10 ha e o custo por ha. 

 
 

Quadro 17: Trabalho realizado pelas equipas de sapa dores. 
 

Nº 
equipas 

Nº dias Total 
Jornas 

Área (ha) Custo/Jorna Custo 
Total 

Custo/ha 

6 61 245 19,10 € 50 € 12 250 € 641,36 

 
 
 

Observando o quadro 17, pode verificar-se que para executar os 19,10 ha de Rede 

Primária foram necessários 245 jornais e que as seis equipas utilizaram 61 dias de trabalho. 

O número máximo de equipas que trabalharam no local ao mesmo tempo foi de cinco. 

Atendendo a que foram necessários 245 jornais para realizar os 19,10 ha e que cada 

Sapador custa 50 euros por dia de trabalho, o custo total dos 19,10 ha foi de 12 250 euros, o 

que dá um custo de 641,36 euros por ha. 

 

 Os sobrantes neste troço foram queimados ou incorporados no solo, dependendo do 

tipo de vegetação existente no local. 
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5.3.2.2 – Troço do Vergão 
 

No troço do Vergão foram executados 1120 metros de extensão de Rede Primária. 

Uma vez que esta possui uma largura de 125 metros, obtém-se uma área com 14,00 ha de 

Rede Primária.  

 

 Para realizar estes trabalhos foram utilizadas apenas cinco equipas de Sapadores 

Florestais.  

 

 No quadro 18 pode observar-se o tempo total utilizado pelas 5 equipas, o total de 

jornas necessárias, o custo por jorna, o custo total dos 14 ha e o custo por ha. 

 
 

Quadro 18: Trabalho realizado pelas equipas de sapa dores 
 

Nº 
equipas 

Nº dias Total 
Jornas 

Área (ha) Custo/Jorna Custo 
Total 

Custo/ha 

5 45 186 14,00 € 50 € 9 450 € 675,00 

 
 

Observando o quadro 18, pode verificar-se que para executar os 14,00 ha de Rede 

Primária foram necessários 189 jornais e que as cinco equipas utilizaram 45 dias de 

trabalho.  

Atendendo a que foram necessários 189 jornais para realizar os 14,00 ha e que cada 

Sapador custa 50 euros por dia de trabalho, o custo total dos 14,00 ha foi de 9 450 euros, o 

que dá um custo de 675 euros por ha.  

Os sobrantes neste troço foram amontoados em cordões tendo depois os respectivos 

proprietários, em articulação com o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de 

Proença a Nova providenciado a sua venda a uma empresa que os utilizou como biomassa 

para produção de energia, situação de salientar e que deveria constituir marco de actuação. 

 

 O quadro 19 apresenta os valores obtidos nestes três troços para o trabalho 

realizado pelas equipas de Sapadores Florestais, de modo a que se possa fazer 

comparação entre os rendimentos de trabalho necessários à implementação da Rede 

Primária e os custos verificados.  

 

 



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

65 
 

Quadro 19: Rendimentos de trabalho e custos verific ados nos 3 troços 
Troço Nº 

equipas 
Total 

Jornas 
Jornas/ha Área (ha) Custo 

Total  
Custo/ha 

 
Gardunha 2007 15 586 18,73 31,28 (€) 29 300 (€) 937,90 

Gardunha 2008 6 258 17,79 14,50 (€) 12 900 (€) 889,66 

Corgas 6 245 12,83 19,10 (€) 12 250 (€) 641,36 

Vergão 5 186 13,29 14,00 (€ )9 450 (€) 675,00 

 

 

 Como se pode verificar no quadro 19, os troços da Serra da Gardunha foram os que 

necessitaram de mais jornas para executar um hectare de Rede Primária, sendo por isso os 

que tiveram os custos mais elevados. Isto é devido ao tipo de vegetação existente 

(composta principalmente por espécies arbóreas) e à elevada densidade da mesma. 

 No troço do Vergão foram necessárias mais jornas por hectare que no das Corgas, 

sendo por isso o seu custo um pouco mais elevado.  

As diferenças verificadas no número de jornas/ha necessárias para efectuar os 

diferentes troços devem-se ao tipo de vegetação existente nos diversos locais e à  

densidade da mesma. Por outro lado, estas diferenças são também derivadas da 

quantidade de trabalho por hectare que foi necessário realizar nos diversos troços.  

 

 

5.3.3 –  Troço do Meimão 
 

O troço implementado no Meimão foi executado em 2008. Os dados obtidos para 

este troço foram os seguintes: 

 

No troço do Meimão foram executados 4421 metros de extensão de Rede Primária. 

Uma vez que esta possui uma largura de 125 metros, obtém-se uma área com 55,26 ha de 

Rede Primária.  

 

 Para realizar estes trabalhos foram utilizadas apenas duas equipas de Sapadores 

Florestais e dois tractores de rastos, equipados com grade de discos. 

No que diz respeito aos tractores de rastos, tal como já foi referido anteriormente, 

estes realizaram trabalho principalmente nas zonas onde a vegetação existente era 

composta maioritariamente por matos.  

A área trabalhada pelos tractores de rasto foi de aproximadamente 43,00 ha, tendo 

sido a restante área intervencionada pelas duas equipas de sapadores.  
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Para executar os 43,00 hectares de Rede Primária, os tractores necessitaram de 215 

horas de trabalho, o que dá uma média de 5 horas/ha.  

  Atendendo a que a estimativa de custo por hora é de 60 euros, para esta área o 

custo total do trabalho realizado pelos tractores foi de 12 900 euros (215 horas x 60 

euros/hora), o que dá um custo médio de 300 euros por ha.  

 Estes dados podem ser observados no quadro 20. 

 

Quadro 20: dados referentes ao Equipamento mecânico  
Total Horas Área (ha) Custo/hora Custo Total Custo/ha 

215 43,00 € 60 € 12 900 € 300,00 

 

 

 No quadro 21 pode observar-se o tempo total utilizado pelas 2 equipas, o total de 

jornas necessárias, o custo por jorna, o custo total dos 12,26 ha e o custo por ha. 

 
 

Quadro 21 Trabalho realizado pelas equipas de sapad ores 
 

Nº 
equipas 

Nº dias Total 
Jornas 

Área (ha) Custo/Jorna Custo 
Total 

Custo/ha 

2 54 197 12,26 € 50 € 9 850 € 803,42 

 
 

Observando o quadro 21, pode verificar-se que para executar os 12,26 ha de Rede 

Primária foram necessários 197 jornais e que as duas equipas utilizaram 54 dias de 

trabalho.  

Atendendo a que foram necessários 197 jornais para realizar os 12,26 ha e que cada 

Sapador custa 50 euros por dia de trabalho, o custo total dos 12,26 ha foi de 9 850 euros, o 

que dá um custo de 803,42 euros por ha.  

 

Seguidamente será feita a discussão dos resultados obtidos nos quatro troços. 

 

 

 

 

 

 



Implementação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco 

 

67 
 

6 – Discussão dos resultados obtidos. 
 

Como se verificou, o custo por hectare de implementação da Rede Primária não é 

sempre o mesmo. Dependerá entre outros:  

- Da orografia; 

- Da vegetação existente; 

- Da densidade/compacidade; 

- Do equipamento/meios utilizados; 

- Das técnicas de intervenção. 

 

Neste estudo foi possível executar trabalhos silvícolas em diferentes tipos de 

povoamentos florestais, o que permitiu avaliar os custos de instalação da Rede Primária em 

diferentes tipos de vegetação e em diferentes tipos de técnicas silvícolas. 

 

O troço executado na Serra da Gardunha foi o que teve um custo de instalação mais 

elevado. Isto deveu-se ao facto de ser aquele que possuía povoamentos florestais mais 

densos e com mais variedades de espécies, sendo por isso necessário utilizar mais tempo 

para efectuar as operações necessárias.  

Neste troço os trabalhos foram executados em duas fases, a saber:  

1- Numa primeira fase, os trabalhos foram realizados por equipas de Sapadores 

Florestais tendo também sido utilizado um destroçador para destruir os sobrantes 

sem valor comercial. 

2-  Numa segunda fase, os trabalhos foram realizados por equipas de sapadores 

Florestais mas sem utilizarem o destroçador. 

 

Na primeira fase o custo de implementação de um hectare de Rede Primária foi de 1 

329,70 €, sendo na segunda fase de 889,66 €. O que mais contribuiu para esta diferença de 

custos terá sido a utilização do destroçador. Estes custos incluem limpeza de matos, 

limpeza de povoamentos, desramações e destruição de sobrantes originários da limpeza 

dos povoamentos. 

 

Relativamente aos troços executados nas Corgas e no Vergão, os trabalhos foram 

apenas realizados por equipas de Sapadores Florestais e o custo por hectare foi 

respectivamente de 641,36 € e 675 €.  

Esta pequena diferença no custo pode dever-se ao tipo de vegetação existente em 

cada um dos locais.  
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No troço das Corgas a maioria da área foi percorrida por um incêndio em 2003 sendo 

por isso a vegetação arbustiva a mais abundante. Os povoamentos existentes, são 

maioritariamente de Pinheiro bravo jovem proveniente da regeneração natural, contudo, 

verificam-se também alguns povoamentos de eucalipto que foram plantados.  

Relativamente ao troço do Vergão, a vegetação existente é composta 

maioritariamente por povoamentos florestais adultos de Pinheiro bravo e de eucalipto. 

Contudo, em algumas zonas verifica-se a existência de povoamentos jovens de Pinheiro 

bravo proveniente da regeneração natural e de povoamentos jovens de eucaliptos 

provenientes de plantações. 

 

Tal como foi descrito anteriormente, no troço do Meimão os trabalhos foram 

executados de duas maneiras diferentes. Numa foram utilizados tractores de rasto e na 

outra foram utilizadas equipas de Sapadores Florestais. 

Nos locais onde os trabalhos foram realizados pelos tractores de rastos o custo de 

instalação de um hectare de Rede Primária foi de 300 €, nas áreas onde os trabalhos foram 

executados pelas equipas de Sapadores Florestais o custo de instalação de um hectare foi 

de 803,42 €, sendo por isso muito superior. 

 

Nas áreas onde os trabalhos foram executados pelos tractores de rastos a vegetação 

era composta principalmente por espécies arbustivas. Nas áreas que foram trabalhadas 

pelas equipas de Sapadores Florestais a vegetação era composta maioritariamente por 

espécies florestais, sendo por isso necessário efectuar limpezas de povoamentos e 

desramações, o que levou a que as intervenções manuais tivessem um custos da operação 

superior às intervenções mecânicas. 

 

 Como se pode verificar nas discrições feitas aos locais onde os troços foram 

implementados, os trabalhos foram realizados em três zonas distintas, com condições de 

vegetação, solos e climas diferentes, as quais tiveram influência no tipo de trabalhado 

executado, nos equipamentos utilizados e no tempo necessário para realizar as várias 

operações silvícolas. Tudo isto se reflectiu no custo de implementação de um hectare de 

Rede Primária.  

 Pode-se ainda deduzir que nos trabalhos realizados com equipamento mecânico foi 

necessário menos tempo, o que tornou menos onerosa a implementação de um hectare de 

Rede Primária. Por outro lado, a utilização de destroçadores para destruir os sobrantes 

encarece os custos de instalação da Rede Primária , reduz a dimensão dos combustíveis  

com consequente diminuição da continuidade dos mesmos e a sua incorporação no solo é 

mais rápida.  
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7- Conclusão 
 

 

 Depois de apresentados e discutidos os resultados obtidos, chegou o momento de se 

fazer um balanço relativo a este trabalho.  

 

Relativamente ao que foi descrito nos capítulos anteriores (6- Discussão de 

resultados), pode deduzir-se que os custos de instalação da Rede Primária não são fixos. 

Entre outras coisas, dependem do tipo de equipamento utilizado e da intensidade dos 

trabalhos que seja necessário realizar. 

 

 Tal como se pôde verificar nos troços que foram estudados neste trabalho, o tipo de 

operações silvícolas que é necessário realizar está dependente da vegetação e densidade 

da mesma existente no local. Foi o que se verificou no troço do Meimão. Nos locais onde a 

vegetação existente era composta principalmente por matos foram efectuadas gradagens. 

Nos locais onde a vegetação existente era composta por povoamentos florestais, foram 

executadas limpezas de mato, de povoamento e desramações. 

 Também o tipo de equipamentos utilizados, os quais estão dependentes do tipo de 

vegetação existente, tem influência no preço. A utilização de destroçadores vai encarecer o 

preço de instalação da Rede Primária, uma vez que é necessário mais mão de obra e tempo 

para a realização desta operação. Se os sobrantes forem destruídos com um destroçador, o 

preço de instalação de um hectare de Rede Primária será superior ao de um hectare em que 

os sobrantes sejam destruídos através de queimas. 

  

 Por outro lado, a própria densidade da vegetação existente no local tem influência no 

custo de instalação da Rede Primária, pois quanto mais denso for um povoamento florestal 

mais tempo levam os trabalhos a serem executados, o que vai elevar os respectivos custos 

de instalação da mesma. 

 

Outra das conclusões que se pode deduzir é que a orografia também tem influência 

no custo de instalação da Rede Primária, uma vez que em declives mais acentuados os 

trabalhos apenas podem ser executados manualmente, o que torna os trabalhos mais 

dispendiosos. Temos como exemplo o troço executado na Serra da Gardunha, onde devido 

às condições existentes no local (vegetação arbórea e arbustiva densa, solos com algum 

declive, entre outros aspectos) apenas foram utilizados Sapadores Florestais.   
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Também se pode deduzir, pelo número de dias que foi necessário para executar 

estes quatro troços, que a implementação da Rede Primária é um trabalho lento, que 

envolve muito acompanhamento técnico e muitos meios, quer técnicos, quer humanos.  

 

Por fim, resta apenas referir que a execução destes quatro troços é o início da 

instalação da Rede Primária no Distrito de Castelo Branco. Mais troços serão executados, 

contudo os agora implementados não devem ser esquecidos e devem ser tidos como 

exemplo. Terá de ser feita a manutenção dos mesmos de modo a evitar que se degradem, 

ou seja terá, de se evitar que o mato se volte a instalar nas Faixas de Gestão de 

Combustíveis e que os povoamentos florestais existentes nestas se voltem a adensar. 

 Com a instalação da Rede Primária estamos a criar condições de defesa da nossa 

floresta contra os incêndios florestais, protegendo ao mesmo tempo pessoas e bens. 
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Quadro nº 8: Nº de Incêndios e área ardida em Portugal entre 1980 e 2008* ( * dados 

provisórios) 

Área Ardida (ha) 

Ano Nº de Ocorrências Povoamentos Matos Total 

1980 2 349 29 215 15 036 44 251 

1981 6 730 63 650 26 148 89 798 

1982 3 626 27 436 12 121 39 556 

1983 4 539 32 428 15 383 47 811 

1984 7 356 26 578 26 131 52 710 

1985 8 441 79 440 66 815 146 254 

1986 5 036 58 612 30 910 89 522 

1987 7 705 49 848 26 420 76 269 

1988 6 131 8 627 13 807 22 434 

1989 21 896 62 166 64 071 126 237 

1990 10 745 79 549 57 703 137 252 

1991 14 327 125 488 56 998 182 486 

1992 14 954 39 701 17 310 57 011 

1993 16 101 23 839 26 124 49 963 

1994 19 983 13 487 63 836 77 323 

1995 34 116 87 554 82 058 169 612 

1996 28 626 30 542 58 325 88 867 

1997 23 497 11 466 19 068 30 535 

1998 34 676 57 393 100 975 158 369 

1999 25 477 31 052 39 561 70 613 

2000 34 109 68 646 90 958 159 605 

2001 26 533 45 318 66 532 111 850 

2002 26 488 65 160 59 251 124 411 

2003 26 195 286 055 139 671 425 726 

2004 21 870 56 109 73 430 129 539 

2005 35 697 213 517 124 745 338 262 

2006 19 929 36 323 39 187 75 510 

2007 18 722 9 638 21 812 31 450 

2008 11 914 5 006 9 404 14 410 

Fonte: DGRF  
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Quadro nº 9: Número de Incêndios e área ardida verificados no distrito de Castelo Branco entre 

1980 e 2008* ( * dados provisórios) 

Área Ardida (ha) 

Ano Nº de Ocorrências Povoamentos Matos Total 

1980 143 3 234,5 986,5 4 221,0 

1981 301 3 552,6 2 214,6 5 767,2 

1982 134 516,2  176,3 692,5 

1983 431 1 338,5 1 112,0 2 450,5 

1984 645 3 195,3 3 310,9 6 506,2 

1985 885 8 479,2 5 601,9 14 081,1 

1986 596 19 149,6 5 130,0 24 279,6 

1987 239 456,4 556,6 1 013,0 

1988 625 473,9 730,7 1 204,6 

1989 774 5 482,9 4 994,2 10 477,1 

1990 535 3 391,5 1 644,2 5 035,7 

1991 775 27 887,7 8 347,2 36 234,9 

1992 218 1 512,7 187,3 1 700,0 

1993 576 1 667,2 1 348,8 3 016,0 

1994 772 482,6 1 274,9 1 757,5 

1995 1 302 5 156,3 5 299,3 10 455,6 

1996 846 4 372,1 1 644,1 6 016,2 

1997 460 439,6 650,4 1 090,0 

1998 690 6946 2 765,9 9 711,9 

1999 809 8 618,1 2 876,3 11 494,4 

2000 637 12 447,8 6 840,4 19 288,2 

2001 568 6 450,7 5 814,4 12 265,2 

2002 611 15 230,8 2 788,7 18 019,4 

2003 593 80 439,5 9 788,3 90 227,8 

2004 431 6 808,7 904,1 7 712,7 

2005 764 15 209,6  4 914,8 20 124,4 

2006 469 1 907,2 859,5 2 766,8 

2007 318 107,0 141,0 248,0 

2008* 463 559,0 926,0 1 485,0 

Fonte: DGRF 
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Quadro 11: Área ardida em Portugal entre 1980 e 2007, agrupada por classes de área 

Ano Área Total >= 100 ha >= 500 ha % 100 ha % 500 ha 

1980 44 251 31 206 18 038 71 41 

1981 89 798 65 350 44 176 73 49 

1982 39 556 25 247 14 273 64 36 

1983 47 811 35 333 27 726 74 58 

1984 52 710 25 180 7 375 48 14 

1985 146 254 109 550 68 918 75 47 

1986 89 522 71 655 53 956 80 60 

1987 76 269 54 192 37 791 71 50 

1988 22 434 7 713 3 800 34 17 

1989 126 237 73 674 49 484 58 39 

1990 137 252 104 415 72 696 76 53 

1991 182 486 156 566 128 821 86 71 

1992 57 011 39 831 24 466 70 43 

1993 49 963 31 660 19 452 63 39 

1994 77 323 41 114 12 634 53 16 

1995 169 612 114 096 67 441 67 40 

1996 88 867 46 976 18 464 53 21 

1997 30 535 8 235 1 520 27 5 

1998 158 369 110 607 73 239 70 46 

1999 70 613 45 004 27 552 64 39 

2000 159 605 110 198 62 557 69 39 

2001 111 850 70 327 42 014 63 37 

2002 124 411 84 418 48 694 68 39 

2003 425 726 396 177 365 284 93 86 

2004 129 539 101 347 76 464 78 59 

2005 338 262 266 363 209 273 85 67 

2006 75 510 54 773 31 959 73 42 

2007 31 450 13 615 7 510 43 24 

Fonte: (DGRF, 2007) 
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Quadro 12: Média da área ardida por ocorrência respeitante a 2 grupos de incêndios. 

Ano >=100 ha Nº Oc. Média >=500 ha Nº Oc. Média 

1980 31 206 66 473 18 038 20 902 

1981 65 350 108 605 44 176 26 1 699 

1982 25 247 63 401 14 273 12 1 189 

1983 35 333 41 862 27 726 17 1 631 

1984 25 180 100 252 7 375 8 922 

1985 109 550 193 568 68 918 63 1 094 

1986 71 655 90 796 53 956 41 1 316 

1987 54 192 78 695 37 791 30 1 260 

1988 7 713 24 321 3 800 5 760 

1989 73 674 131 562 49 484 44 1 125 

1990 104 415 156 669 72 696 50 1 454 

1991 156 566 123 1 273 128 821 77 1 673 

1992 39 831 65 613 24 466 12 2 039 

1993 31 660 60 528 19 452 16 1 216 

1994 41 114 141 292 12 634 17 743 

1995 114 096 219 521 67 441 56 1 204 

1996 46 976 137 343 18 464 22 839 

1997 8 235 35 235 1 520 2 760 

1998 110 607 167 662 73 239 74 990 

1999 45 004 86 523 27 552 28 984 

2000 110 198 233 473 62 557 50 1 251 

2001 70 327 140 502 42 014 34 1 236 

2002 84 418 168 502 48 694 45 1 082 

2003 396 177 134 2 957 365 284 88 4 151 

2004 101 347 115 881 76 464 53 1 443 

2005 266 363 220 1 211 209 273 98 2 135 

2006 54 773 102 537 31 959 25 1 278 

2007 13 615 30 454 7 510 6 1 252 

Fonte: (DGRF, DFCI, 2007) – Legenda: >=100 - Incêndios com área ardida >= a 100 ha; 

>=500 - Incêndios com área ardida >= a 500 ha; Nº Oc. - Número de Ocorrências; Média – 

Área média ardida por ocorrência. 

 

 


