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Resumo 

O grande incêndio florestal do Algarve do verão de 2012 atingiu os municípios de 

Tavira e São Brás de Alportel. Este foi o maior o incêndio desde a entrada em vigor 

do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) com uma área 

ardida de 24 800 hectares. A nível nacional a Cartografia de Risco de Incêndio 

Florestal (CRIF) não engloba uma avaliação do valor económico das espécies 

florestais, o que constitui uma lacuna na avaliação dos danos potenciais e do risco 

de incêndios florestais. 

Nesta tese realiza-se uma avaliação quantitativa do risco de incêndios florestais 

recorrendo-se à avaliação da suscetibilidade, perigosidade, valor económico e 

vulnerabilidade das áreas florestais dos municípios de Tavira e São Brás de Alportel. 

A avaliação da suscetibilidade foi obtida através de uma análise estatística bivariada 

utilizando como variável dependente as áreas ardidas entre 1990 e 2011 e como 

variáveis independentes a altitude, o declive e a exposição das vertentes. O modelo 

de suscetibilidade foi validado de forma independente com recurso a uma partição 

aleatória das áreas ardidas. A avaliação da perigosidade teve uma base 

probabilística, utilizando-se o cenário das áreas ardidas na área de estudo dos 

últimos 22 anos.  

Na avaliação da vulnerabilidade das espécies florestais foi proposta uma 

metodologia semi-quantitativa baseada em estudos científicos sobre a resistência 

das diferentes espécies ao fogo e do seu comportamento pós-fogo. O valor 

económico da floresta baseou-se nos valores da fileira florestal do Algarve proposto 

pela AFN em 2007, posteriormente atualizado para 2014 com recurso ao índice de 

preços do consumidor. 

Os resultados deste trabalho fornecem dados quantitativos dos danos potenciais 

provocados pelos incêndios florestais, contribuindo para uma melhor gestão dos 

meios de combate em caso de um incêndio florestal, a integração do risco a 

incêndios florestais no planeamento e ordenamento do território à escala municipal e 

para os Planos de Municipais de Emergência. 

 

Palavras-Chave: susceptibilidade, perigosidade, valor económico e vulnerabilidade, 

risco, incêndio florestal  
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Abstract 

 

The large forest fire in the summer of 2012 in the Algarve affected the municipalities 

of Tavira and São Brás de Alportel. This was the largest fire since the publication of 

the National Defense Forest Fire Plan (PNDFCI) in 2007 and resulted in a burnt area 

of 24,800 hectares. 

At the national level, the Forest Fire Risk Mapping (CRIF) does not include an 

assessment of the economic value of forest species, which leaves a gap in the 

assessment of potential damage and in the risk of forest fires. 

In this thesis a quantitative evaluation of the risk of forest fires is developed, 

assessing the susceptibility, hazard, vulnerability and economic value of forest areas 

of the municipalities of Tavira and São Brás de Alportel. 

Evaluation of susceptibility was obtained through a bivariate statistical analysis using 

as dependent variable the burnt areas from 1990 to 2011 and as independent 

variables, altitude, slope, and aspect. The susceptibility model was independently 

validated using a random partition of burnt areas. The assessment of hazard had a 

probability basis, using the scenario of burnt areas in the study area in the last 22 

years. 

In assessing of the vulnerability of forest species a semi-quantitative methodology 

was proposed based on scientific studies of the resistance of different species to fire 

and its post-fire behavior. The economic value of the forest was based on the values 

of the forest industry in the Algarve proposed by the AFN in 2007, and later updated 

for 2014 using the consumer price index. 

The results of this work provide quantitative data of the potential damage caused by 

forest fires, which will contribute to a better management of physical resources in the 

future events of forest fire, to integrate the risk of forest fires in the planning and land 

use management at municipal level and to the municipal emergency plans. 

 

Keywords: susceptibility, hazard, economic value, vulnerability, risk, forest fire 
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1. Introdução 

 

Os incêndios florestais podem causar prejuízos económicos muito elevados com a 

destruição de bens materiais (edificado, vias de comunicação) e de espécies 

florestais (Munich Re 2014). Segundo a Munich Re (2014) nos anos de 1998 e 2003 

registaram-se os maiores prejuízos relacionados com incêndios florestais a nível 

mundial, cerca de 9,2 e 7,9 mil milhões de dólares, respetivamente. Em 2012 os 

prejuízos económicos dos incêndios florestais a nível mundial foram cerca de 1,1 mil 

milhões de dólares, de acordo com a Munich Re (2014).  

Segundo a Munich Re (2014) o incêndio florestal que registou maiores perdas 

económicas entre 1980 e 2013 ocorreu entre 21 de Outubro e 4 de Novembro de 

2003 nos EUA (Califórnia, Los Angeles, San Bernardino, San Diego, Ventura, 

Riverside). Este incêndio florestal causou 3 500 milhões de dólares de perdas 

económicas e 24 mortes. Por outro lado, o incêndio florestal que provocou o maior 

número de vítimas mortais (173) ocorreu entre 7 e 28 de Fevereiro de 2009, na 

Austrália. Este incêndio florestal ficou conhecido com o Sábado Negro (Black 

Saturday), provocando perdas económicas na ordem do 1 100 milhões de dólares e 

uma área ardida de 450 000 hectares.  

As florestas da região do Mediterrâneo foram sendo destruídas, pelos seres 

humanos e pastoreio não planeado, cobrindo atualmente apenas um sexto da área 

da região (Evans 2001). Um dos elementos que moldou os ecossistemas e as 

paisagens mediterrâneas foram os incêndios florestais, cuja frequência e intensidade 

os transformaram num fenómeno recorrente (Nunes et al 2013).  

Portugal não é exceção, uma vez que os incêndios florestais têm acompanhado os 

regimes de pastoreio e os consecutivos desbastes da floresta, que contribuem para 

o condicionamento do desenvolvimento ou regressão dos diversos ecossistemas 

florestais existentes (Ferreira-Leite et al 2012). Nos últimos 30 anos tem-se 

observado em Portugal um aumento do número de ignições, bem como o aumento 

da área ardida, que não podem ser justificadas exclusivamente, pelas características 

climáticas do nosso território (Nunes et al 2013). A dimensão e a extensão de um 

incêndio florestal é condicionada pelas condições climáticas e meteorológicas de um 
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determinado espaço geográfico, pois determina a quantidade e a inflamabilidade dos 

materiais combustíveis disponíveis (Nunes et al 2013).  

Os grandes incêndios têm uma enorme capacidade de destruição, causando não só 

perdas de vidas humanas, como também danos materiais e ambientais. Em Portugal 

no ano de 2003 registaram-se 8 dos 10 maiores incêndios ocorridos entre 1981 e 

2010. Nesse mesmo ano, 9 desses incêndios consumiram uma área superior a 10 

000ha (Ferreira-Leite et al 2012). O maior incêndio ocorreu no distrito de Santarém, 

no concelho da Chamusca, onde arderam 21 897ha, dos quais 13 434,5ha 

correspondem a Povoamento Florestal e os restantes 8 462,5ha Mato. Este Incêndio 

florestal teve início a 2 de Agosto de 2003, tendo sido dado como extinto a 7 de 

Agosto (Ferreira-Leite et al 2012). 

Neste contexto, o tema desta dissertação centra-se na avaliação do risco de 

incêndios florestais nos concelhos de São Brás de Alportel e Tavira. A escolha desta 

área de estudo está relacionada com a ocorrência de um grande incêndio florestal 

nesta área em Julho de 2012, que afetou uma área de aproximadamente 24 800ha e 

causou prejuízos económicos avultados.  

Apesar da problemática dos incêndios florestais ser bastante discutida em Portugal 

há uma falta de avaliações de risco de incêndios florestais, incluindo uma avaliação 

quantitativa da perigosidade e da vulnerabilidade das diferentes espécies florestais 

ao fogo. Além disso é necessária uma avaliação sólida do valor dos elementos 

expostos (floresta) aos incêndios florestais e uma estimativa das perdas potenciais. 

Desta forma, seria possível identificar áreas prioritárias de defesa a incêndios 

florestais com base nos danos potenciais. 

Nesse contexto, este trabalho pretende desenvolver os seguintes objetivos nos 

concelhos de São Brás de Alportel e Tavira: 

1. Avaliação da suscetibilidade a incêndios florestais com recurso a um método 

estatístico bivariado (método do valor informativo) e procedimentos de 

validação, tendo por base uma partição aleatória das áreas ardidas; 

2. Avaliação probabilística da perigosidade a incêndios florestais com base nos 

incêndios florestais dos últimos 22 anos ocorridos na área de estudo; 
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3. Avaliação da vulnerabilidade das espécies florestais ao fogo com uma 

metodologia semi-quantitativa baseada em estudos da mortalidade pós-fogo 

das espécies florestais dominantes; 

4. Avaliação do valor económico das áreas florestais com base nos valores 

económicos propostos pela AFN para o Algarve (DRAPA, 2007), 

posteriormente atualizados para o valor de 2014 segundo o índice de preços 

no consumidor do Banco de Portugal; 

5. Cálculo do valor de risco associado a incêndios florestais pela aplicação da 

seguinte fórmula: Risco = Perigosidade x Vulnerabilidade x Valor Economico; 

6. Caso de estudo: incêndio de Julho de 2012 e estimativa do valor económico 

das florestas perdido nesse incêndio. 

 

Esta dissertação divide-se em 6 capítulos. No Capítulo 1 apresenta-se uma 

introdução à problemática dos incêndios florestais a nível internacional e nacional 

para enquadrar os objetivos da dissertação. No Capítulo 2 apresenta-se uma síntese 

do estado da arte sobre o estudo do risco de incêndios florestais, abordando as 

diversas fases do modelo conceptual do risco (suscetibilidade, perigosidade, 

vulnerabilidade, valor económico das florestas e o risco) e apresentando exemplos 

de trabalhos realizados em termos nacionais e internacionais. No Capítulo 3 é 

realizado o enquadramento da área de estudo em termos geográficos, morfológicos, 

climáticos, biogeográficos, da ocupação do solo e da estrutura da população 

residente. 

O Capitulo 4 corresponde à parte central e inovadora da dissertação, procedendo-se 

à avaliação do risco de incêndio florestal na área de estudo. Para tal é realizada uma 

avaliação da suscetibilidade a incêndios florestais, recorrendo-se ao histórico das 

áreas ardidas e a um conjunto de fatores condicionantes dos incêndios florestais 

(altimetria, declives, exposição das vertentes e a ocupação do solo). Em seguida foi 

realizada uma avaliação probabilística anual da perigosidade assumindo-se um 

cenário desencadeante. A vulnerabilidade das espécies florestais ao fogo foi 

avaliada com base numa metodologia semi-quantitativa, recorrendo-se a estudos da 

mortalidade pós-fogo das espécies florestais dominantes na área de estudo. O valor 

económico das florestas é avaliado com base nos valores da fileira florestal 

file:///C:/Users/José%20Rebelo/Documents/Tese%20Documento/Incendios%20Florestais/Tese%20Word/Tese_Versão_3_revSP.docx%23_Toc409080022
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propostos pela AFN para o Algarve. Por fim, é realizada uma avaliação quantitativa 

do risco de incêndio florestal na área de estudo. 

No Capitulo 5 é utilizado como caso de estudo o incêndio florestal que ocorreu nos 

concelhos em estudo em Julho de 2012. No caso de estudo analisam-se as causas 

e condicionantes da evolução desse incêndio e analisa-se a área ardida em termos 

de localização no mapa de perigosidade anteriormente proposto. Além disso, avalia-

se a vulnerabilidade das espécies florestais existentes na área ardida e o respetivo 

valor económico e perda real estimada da floresta que se perdeu com este incêndio. 

Termina-se o capítulo com uma análise crítica do modelo de risco proposto. 

Por fim, no Capítulo 6 apresentam-se as conclusões do trabalho e algumas 

recomendações em termos de gestão florestal e do fogo, identificando-se as áreas 

prioritárias de defesa a incêndios florestais com base nos danos potenciais. 
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2. Estado da arte da avaliação risco de Incêndio florestal 

 

Desde a década de 80 do século XX, Portugal tem sido constantemente afetado por 

incêndios florestais, nomeadamente no verão, constituindo uma das mais sérias e 

crescentes ameaças à floresta, destruindo bens e comprometendo a 

sustentabilidade económica e social do território nacional (AFN, 2012). Em Portugal 

o instrumento legislativo mais importante na gestão das florestas é o Plano Nacional 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), que foi aprovado em 2006 pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º65/2006, de 26 de Maio. O PNDFCI 

estabelece as condições legais para a criação e organização dos agentes do sector 

florestal e de todas as partes interessadas na gestão florestal, para fazer face às 

avultadas perdas (privadas e sociais), que resultaram dos grandes incêndios 

florestais nos anos anteriores (Oliveira das Neves et al., 2010). O PNDFCI envolve 

toda Administração Pública, bem como os agentes privados, produtores florestais, 

outros elementos das fileiras florestais e toda a sociedade (Oliveira das Neves et al., 

2010). 

A nível municipal a Autoridade Florestal Nacional (AFN) elaborou em 2012 um 

documento designado de Guia Técnico do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios (PMDFCI), que é um instrumento de orientação e auxílio às 

equipas que localmente têm como tarefa a elaboração desses planos, cumprindo as 

normas estabelecidas no n.º 2 do artigo 3.º- B do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de 

Junho (AFN, 2012). 

Os PMDFCI assumem um carácter dinâmico e evolutivo, pelo que, devem ser 

aplicados consoante a realidade e o contexto de cada município, devendo ser 

revistos ao longo do tempo tendo como tarefa principal operacionalizar ao nível local 

e municipal o conjunto de normas contidas na legislação de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios: Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho e legislação 

complementar, no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio), nos Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e nos Planos Distritais de Defesa da 

Floresta contra Incêndios (PMDFCI) (AFN, 2012). 
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O PMDFCI é “um instrumento operacional de planeamento, programação, 

organização e execução de um conjunto de ações de prevenção, pré-supressão e 

reabilitação de áreas ardidas”, aplicado à escala municipal (Alves, 2007). Os 

PMDFCI pretendem aumentar a resiliência do território dos municípios aos incêndios 

florestais, reduzir a incidência dos incêndios, melhorar a eficácia e a eficiência do 

ataque e da gestão dos incêndios; criar condições para a recuperação e reabilitação 

dos ecossistemas e comunidades afetados e, por último, adaptar uma estrutura 

orgânica e funcional eficaz (Alves 2007). O enquadramento do PMDFCI no sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios está representado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1- Enquadramento do PMDFCI no sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(Alves 2007) 

Um dos pontos de partida para se desenvolver um quadro de prevenção efetiva dos 

incêndios florestais passa por entender quais ações e conceitos estão na base da 

elaboração dos Planos Nacionais e Municipais de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. A produção de cartografia de risco de Incêndio florestal enquadra-se no 

modelo conceptual do risco e nos seus conceitos fundamentais de suscetibilidade, 

perigosidade, vulnerabilidade e risco, que se traduzem em diferentes representações 

cartográficas (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Componentes do modelo de risco de incêndio florestal (AFN, 2012) 

Em seguida, definem-se os conceitos e os mapas associados que são utilizados na 

avaliação do risco a incêndios florestais, recorrendo-se a exemplos nacionais e 

internacionais. 

 

2.1. Suscetibilidade 

 

A Suscetibilidade refere-se “à incidência espacial do perigo, representando a 

propensão para uma área ser afetada por um determinado perigo, em tempo 

indeterminado, sendo avaliada através dos fatores de predisposição para a 

ocorrência dos processos ou ações, não contemplando o seu período de retorno ou 

a probabilidade de ocorrência” (Julião et al 2009), de forma a indicar a propensão de 

uma dada área, ou unidade territorial, em ser afetada por um determinado fenómeno 

perigoso. A suscetibilidade é avaliada a partir das suas propriedades que lhe são 

intrínsecas, podendo ser mais ou menos suscetível, de acordo com o seu grau de 

afetação, ou potencie a ocorrência e desenvolvimento desse fenómeno (Verde and 

Zêzere 2010). 
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Em Portugal Continental, a suscetibilidade a incêndios florestais foi modelada por 

Verde and Zêzere (2010). Esta cartografia foi produzida com base em duas variáveis 

independentes (declive e ocupação do solo) e a variável dependente foi o histórico 

(cartografia anual de áreas ardidas) (Verde and Zêzere 2010)(Figura 2.3). Este 

trabalho utilizou uma base estatística de 32 anos (1975 a 2006) das áreas ardidas 

da Direção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) e do Instituto Superior de 

Agronomia/Departamento de Engenharia Florestal (ISA/DEF). A carta de 

suscetibilidade foi modelada com recurso às áreas ardidas entre 1975 e 1994 e, 

posteriormente foi validada de forma independente com as áreas ardidas entre 1995 

e 2004 (Verde 2008).  

 

Figura 2.3 - Cartografia de Suscetibilidade a Incêndios Florestais de Portugal (Verde 2008) 

Na modelação da suscetibilidade a incêndios florestais foi utilizada uma célula de 80 

metros, limitação imposta pelo modelo digital de elevação a partir do qual foi 
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derivada a informação sobre a altimetria e os declives. A ocupação do solo foi obtida 

a partir da Corine Land Cover 2000 (Verde 2008). 

A cartografia da suscetibilidade a incêndios florestais vai dar algumas respostas 

úteis à gestão de risco, pois permite identificar os territórios onde há condições para 

a ocorrência de incêndios e permitir direcionar os dispositivos de prevenção e de 

combate a incêndios para estes mesmos locais (Verde and Zêzere 2010). 

Em 2009, Catry et al 2009 produziram um mapa de risco (suscetibilidade, na correta 

aplicação dos conceitos) de ignição para Portugal, recorrendo ao estudo de 127 490 

focos de incêndio entre 2000 e 2005. Este trabalho teve por objetivo analisar as 

características e os padrões espaciais da ocorrência dos focos de incêndios em 

Portugal, através da identificação dos principais fatores que lhes estão associados, 

desenvolver modelos de probabilidade de ocorrência de ignições com recurso a um 

conjunto de variáveis que estão direta ou indiretamente associados aos focos de 

incêndio, produzir um mapa de risco de ignição para Portugal continental e avaliar o 

grau de precisão dos modelos desenvolvidos (Catry et al 2009). 

Na produção do mapa de risco de ignição para Portugal continental (Figura 2.4) 

foram utilizados os seguintes parâmetros: ponto de ignição dos fogos florestais, 

ocupação do solo, densidade populacional, distancia às áreas urbanas, distancia às 

estradas, a altitude e as divisões administrativas (Catry et al 2009). Neste trabalho 

conclui-se que Portugal continental tem uma das maiores densidades de ocorrência 

de incêndios no sul da Europa, estando relacionada com a presença e a atividade 

humana. A ocorrência de ignição de fogo em Portugal está fortemente 

correlacionada com as variáveis: a proximidade de áreas urbanas, proximidade de 

estradas principais, ocupação do solo e densidade populacional. Este modelo 

multivariado pode ser aplicado na previsão da probabilidade de ocorrência espacial 

de ignição do fogo (Catry et al 2009). 
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Figura 2.4 - Mapa de risco de ignição para Portugal (Catry et al 2009). 

A título de exemplo refere-se ainda o trabalho de Beverly et al. (2009) na elaboração 

de um mapa de suscetibilidade a incêndios florestais recorrendo a uma análise 

multivariada para avaliar as variações espaciais na suscetibilidade na província de 

Alberta, Canadá. A metodologia utilizada para avaliar a suscetibilidade baseou-se 

em 125 000 incêndios e utilizou as seguintes variáveis: (A) tipo de cobertura da 

paisagem, (B) topografia, (C) zonas de fogo, (D) zonas climáticas, (E) padrão de 

ignição (verão, causas antrópicas), (F) padrão de ignição (primavera, causas 

naturais - relâmpagos), (G) padrão de ignição (primavera, causas antrópicas) e (H) 

padrão de ignição (verão, causas naturais – relâmpagos)(Beverly et al 2009).  
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2.2. Perigosidade 

 

Entende – se por perigosidade a probabilidade da ocorrência de um determinado 

processo ou ação, que pode ser de origem natural, tecnológica ou mista, onde existe 

um potencial destruidor, ou com a capacidade de provocar danos, estando 

associada a uma determinada severidade numa dada área e num dado período de 

tempo (Julião et al 2009). 

O conceito de perigosidade abrange 3 escalas, segundo (Guzzetti et al 1999): 

 Espacial – onde é identificado o local onde pode ocorrer um determinado 

fenómeno (suscetibilidade); 

 Temporal- onde é determinado a probabilidade temporal ou de recorrência de 

um determinado fenómeno; 

 Magnitude – é constituída pela avaliação da dimensão ou da intensidade do 

fenómeno, para que se possa estimar qual o seu comportamento e o seu 

potencial destrutivo. 

A nível nacional, (Verde and Zêzere 2010) produziram cartografia de perigosidade a 

incêndios florestais, cuja representação gráfica é em tudo semelhante à cartografia 

de suscetibilidade, com a diferença de que na primeira, foi determinada a 

probabilidade temporal de uma determinada área (pixel) ser afetada por um incêndio 

florestal (Verde and Zêzere 2010). Para a produção desta cartografia foram utlizadas 

duas variáveis independentes (o declive e a ocupação do solo) e a variável 

independente foi o histórico de incêndios ocorridos entre 1975 e 2004. A 

determinação da probabilidade de cada pixel resulta da seguinte fórmula (Verde and 

Zêzere 2010): 

 

 

 

Onde: 

- aaf é a área total afetada (i.e., a área ardida do cenário assumido) 

- at é a área total da classe de suscetibilidade 

- vpred é o valor preditivo da classe de suscetibilidade 
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Este trabalho tem como vantagem utilizar um modelo simplificado assente em 

variáveis facilmente atualizadas e de fácil aplicação processual, onde apenas varia a 

cartografia da ocupação do solo e o histórico dos incêndios florestais (Verde and 

Zêzere 2010). Esta cartografia serve de base para a mitigação de risco, permitindo 

direcionar as ações de prevenção, através de uma intervenção indireta na gestão do 

território, na criação de faixas de gestão de combustíveis e é uma ferramenta de 

apoio à proteção civil de forma a apoiar o pré-posicionamento dos diversos meios de 

atuação durante as épocas onde a probabilidade de ocorrência de incêndios 

florestais é mais elevada (Verde 2008). 

A nível europeu a Rede Europeia de Observação do Ordenamento do Território e 

Coesão (ESPON) publicou em 2006 o relatório final do projeto ESPON 1.3.1, que 

identifica os padrões espaciais da distribuição dos riscos naturais e tecnológicos do 

território Europeu a nível das NUTS3, e os possíveis impactos das mudanças 

climáticas sobre os riscos naturais, incluindo os incêndios florestais dos quais 

resultou uma cartografia de perigosidade (Schmidt-Thomé et al 2006) (Figura 2.5). 

A metodologia deste trabalho é baseada numa análise multicritério que passou pela 

contabilização do número incêndios florestais observados por 1 000 km2 entre 1997 

e 2003 e a sua divisão em cinco classes, de acordo com 5 Regiões biogeográficas. 

Para ambos os parâmetros foi atribuída uma classe de perigo e as somas 

resultantes dessas classes de perigo determinaram as classes de perigo de incêndio 

florestal. Este mapa classifica a NUTS 3 Algarve com uma perigosidade muito 

elevada a incêndios florestais. 
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Figura 2.5 – Perigosidade a incêndios florestais na União Europeia, por NUTS3 (Schmidt-Thomé et al 

2006) 

2.3. Vulnerabilidade 

 

A vulnerabilidade é o “grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos 

expostos, em resultado da ocorrência de um processo (ou ação) natural, tecnológico 

ou misto de determinada severidade(Julião et al 2009). A vulnerabilidade refere-se 

ao grau de perda e afetação de um elemento pode estar sujeito, sendo quantificado 

por meio de uma relação de danos que pode variar entre nenhum dano (0) e a perda 

total (1) (Thywissen 2006). A vulnerabilidade põe em causa as características e 
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circunstâncias de uma comunidade, do sistema ou de ativos que tornam suscetíveis 

aos efeitos nocivos do perigo.  

A vulnerabilidade pode assumir quatro tipos distintos: físico, social, económico e 

ambiental (United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR, 

2009). A vulnerabilidade A vulnerabilidade deve ser reconhecida como um indicador-

chave da gravidade dos problemas ambientais e é definida como uma condição 

resultante de fatores sociais, económicos, ambientais ou físicos, aumentando a 

suscetibilidade de uma comunidade ao impacto de um perigo (Thywissen 2006). 

No caso específico das florestas os fatores que influenciam a vulnerabilidade das 

florestas a incêndios florestais são os seguintes: a ausência de planos proteção da 

floresta, a falta de informação e de consciência pública, limitando o reconhecimento 

oficial de riscos e o estabelecimento de medidas de prevenção, e por ultimo, a falta 

de gestão ambiental (Thywissen 2006). Segundo Lavorel et al 2006 uma análise da 

vulnerabilidade a incêndios florestais baseia-se nos seguintes fatores que a 

determinam: a exposição, a composição atmosférica, o uso do solo e a 

biodiversidade. A vulnerabilidade varia consoante o tipo de floresta e as espécies de 

árvores existentes, ou seja, é uma característica intrínseca ao tipo de elemento de 

interesse (comunidade, sistema) associado à sua exposição ao incêndio. 

Do produto da vulnerabilidade pelo valor económico resulta o dano potencial, ou seja 

o prejuízo ou perda expectável num determinado elemento ou num conjunto de 

elementos expostos, que em resultado do impacto de um processo (ou ação) do 

perigo natural, tecnológico ou misto, de determinada severidade vai provocar danos 

(Julião et al 2009). A severidade refere-se à capacidade do processo ou ação para 

causar determinados danos em função da sua magnitude, intensidade, grau, 

velocidade ou outro parâmetro que melhor expresse o seu grau de destruição (Julião 

et al 2009). 

Em Portugal o Guia Técnico para a elaboração dos Planos Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI, 2012) define um valor heurístico de 

vulnerabilidade ao fogo associado a diferentes espécies florestais, edificado e 

infraestruturas potencialmente expostas a incêndios florestais, assim como valores 

de referência para o valor económico por hectares para algumas espécies florestais 
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(Tabela 2.1). Estes valores de vulnerabilidade foram atribuídos de forma empírica, 

sem uma base estatística ou física.  

Tabela 2.1 - Valores de referência para a vulnerabilidade e o valor económico 

Elemento em risco  Vulnerabilidade  Valor Económico 

Produção Lenhosa   

Pinheiro bravo  € 91 /ha 

Nascedio/Novedio 1,00  

Bastio/Fustadio/Alto Fuste 0,75  

Outras resinosas 1,00 € 84 /ha 

Eucalipto 0,75 € 136 /ha 

Multifuncional   

Sobreiro 0,50 € 618 /ha 

Azinheira 0,50 € 112 /ha 

Pinheiro manso 0,70 € 494 /ha 

Castanheiro 0,70 € 830 /ha 

Medronheiro 0,50 € 191 /ha 

Alfarrobeira 0,70 € 781 /ha 

Conservação   

Carvalhos 0,60 € 87 /ha 

Outras folhosas 0,50 € 1507 /ha 

Acácia e incenso 0,30 € 0 /ha 

   

Matos 0,40 € 52 /ha 

   

Edificado para Habitação   

Zona I 0,75 € 741,48 /m
2
 

Zona II 0,75 € 648,15 /m
2
 

Zona III 0,75 € 587,22 /m
2
 

   

Edificado para Indústria, Serviços e 
Comércio 

0,75 Ver Portaria n.º 982/2004, de 4 de 
Agosto, ou portaria mais recente 
entretanto publicada. 

   

Estradas 0,25 Consulte os proprietários ou 
deduza os valores a partir de, por 
exemplo, concursos públicos. 

  

Ferrovias 0,75 

  

Rede Eléctrica 0,50 

  

Outros…  

Fonte: Guia Técnico para a elaboração de PMDFCI – Guia Técnico, AFN, 2012. 
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Antunes et al (2011) aplicaram a metodologia anterior de avaliação da 

vulnerabilidade a incêndios florestais no concelho de Arganil. Neste trabalho foram 

atribuídos aos elementos expostos valores de vulnerabilidade, valor económico e 

dano potencial de acordo a Portaria n.º 1152/2006, de 30 de Outubro, relativamente 

aos custos de construção de edificações e infraestruturas e o documento "Estratégia 

Nacional para as Florestas" (Autoridade Florestal Nacional 2006), onde estão 

definidos os valores de mercado das diferentes espécies florestais.  

A vulnerabilidade ou o grau de danos que uma espécie florestal tem em relação ao 

fogo pode ser avaliada de uma forma quantitativa, avaliando-se a severidade do 

fogo, a altura da árvore e o seu diâmetro, a espessura da casca, e da capacidade de 

rebrota (Catry et al 2013b). As estratégias de regeneração das diferentes espécies 

florestais (raízes, tronco e coroa ou estabelecimento de sementes) vão depender de 

espécie para espécie e das diferentes taxas de crescimento após a perturbação 

provocada pelo fogo (Catry et al 2006). 

Nem todas as espécies respondem da mesma forma ao fogo. A variação da 

resposta da planta, quando afetada por um incêndio, depende da sensibilidade da 

planta ao calor que vai afetar os diferentes tecidos (Catry et al 2010). Contudo, o 

tempo necessário para o fogo destruir por completo o tecido da planta diminui 

exponencialmente com o tempo de exposição a uma dada temperatura (Bond e van 

Wilgen, 1994 in Catry et al 2010). A resistência de uma espécie florestal ao fogo vai 

depender em grande parte da presença de traços morfológicos que permitem 

proteger os tecidos críticos e as reservas de alimentos, para que ocorra uma 

recuperação bem-sucedida (Catry et al 2010). 

Um dos fatores utilizados para quantificar dos danos causados pelo fogo e a sua 

gravidade são os danos causado no tronco e na copa, ou seja, fatores que 

determinam a severidade do incêndio na superfície da árvore (Catry et al 2013b). 

A avaliação quantitativa do grau de danos provocados por um incêndio florestal em 

diferentes espécies tem-se resumido à avaliação física dos danos (Catry et al 2010) 

(Catry et al 2013b).  
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2.4. Valor económico das florestas 

 

O valor económico refere-se a um valor monetário, ou estratégico de um 

determinado elemento ou conjunto de elementos em risco, cujo valor deverá 

corresponder ao custo de mercado da sua respetiva recuperação, sendo 

determinados o tipo de construção ou outros fatores que possam condicionar esse 

custo. Para tal é necessário ter uma estimativa das perdas económicas diretas e/ou 

indiretas por cessação ou interrupção da sua funcionalidade, atividade ou laboração 

(Julião et al 2009). 

Segundo o Eurostat, para definir o valor económico de uma floresta é necessário 

definir o valor da terra e o valor das reservas de madeira em produção nessas terras 

(TCE 2013). É necessário ter em linha de conta o preço de mercado da madeira, de 

uma parcela florestal, cujo valor económico está dependente de um diverso conjunto 

de fatores, entre eles: a capacidade de produção dos solos, a composição de 

espécies arbóreas, a idade do povoamento, a sua localização e as condições de 

acesso (TCE 2013). 

A mesma fonte refere que a definição do valor económico de uma floresta não é 

uma tarefa simples nem facilmente acessível. Avaliar a floresta do ponto de vista 

económico é uma tarefa bastante complicada, pois os valores económicos em causa 

por vezes não possuem um preço de mercado (Mendes 2004).  

Para quantificar as perdas ambientais resultantes de um incêndio florestal, um dos 

fatores a ponderar são os custos económicos que seriam necessários para repor o 

que foi destruído, bem como, quantificar o grau de perda de rendimento de 

determinadas pessoas, o custo das operações de limpeza e conservação e os 

custos operacionais de combate (Mendes 2004). 

Mendes (2004) dividiu o valor económico de um bem ambiental em três 

componentes: 1) Valor de uso; 2) Valor de opção; 3) Valor de não-uso. No valor de 

uso englobam-se todos os benefícios que possam ser extraídos diretamente da 

exploração do recurso. No caso das florestas corresponde ao valor da extração da 

madeira e da lenha (Mendes 2004). O valor de opção refere-se ao valor económico 

que a sociedade está disposta a pagar pela sua conservação e prevenção de um 

determinado ecossistema (Mendes 2004). Quanto ao valor de não-uso prende-se 
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com a questão de que até que ponto estará a sociedade disposta a preservar um 

determinado ecossistema apenas pelo seu valor intrínseco, independentemente do 

usufruto económico que direta ou indiretamente se possa obter com a exploração de 

um determinado ecossistema (Mendes 2004). 

Mendes (2004) sugere que cabe à sociedade decidir qual o valor que está disposta a 

pagar por um determinado ecossistema, cujo valor é calculado com a seguinte 

fórmula: Valor a pagar = valor de uso + valor de opção + valor de não-uso. 

Contudo, (Mendes 2004) considera que apesar dos valores de uso e de opção 

serem quantificáveis de uma forma direta, é difícil quantificar o valor de não-uso. 

Para tal sugere que para avaliar o valor de não-uso se introduzam as noções de 

nível de qualidade ambiental, redução do risco e manutenção de um ecossistema 

(Mendes 2004). 

Hanley et al (2008) tentaram quantificar o valor económico total da floresta do 

Mediterrâneo recorrendo ao estudo das florestas em 18 países banhados pelo mar 

Mediterrâneo: a norte (Grécia, Albânia, Croácia, Eslovénia, Itália, França e Portugal), 

a Este (Palestina, Israel, Líbano, Síria, Turquia e Chipre), e a Sul (Marrocos, Argélia, 

Tunísia e Egipto).O valor económico total refere-se como a floresta pode ser valiosa 

para as pessoas, que ao longo dos séculos a utilizaram para pastagens, extração de 

madeira, produtos florestais não-madeireiros (cortiça e resina), como fator de 

proteção do solo, a biodiversidade e até como um bem turístico, entre outros (Tabela 

2.2) (Hanley et al 2008). 

O valor económico da floresta é constituído pelos seguintes fatores: produtos 

florestais de madeira, produtos florestais não madeireiros, recreio, não-uso, retenção 

de água, pastoreio, sequestro de carbono e caça. Segundo (Palahi et al 2008) 35% 

do valor económico total das florestas advém dos produtos florestais de madeira e 

9% dos produtos florestais não madeireiros, ou seja da exploração direta da 

extração da madeira e seus derivados. Os restantes 56% do valor económico total 

das florestas distribuem-se da seguinte forma: recreio (16%), não-uso (13 %), 

retenção de água (11 %), pastoreio (10 %), sequestro de carbono (5 %) e pela caça 

(1%) (Figura 2.6). 
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Tabela 2.2 - Categorias de benefícios aplicados no cálculo do valor económico total da floresta 

(Adaptado de Hanley et al 2008). 

  Categorias de 
valor económico 

Fatores Positivos Fatores Negativos 

1. Valores de uso 1.1 Direto Madeira, lenha, cortiça, recreio Danos causados por incêndios;  
Erosão, cheias;  
Perda de valores paisagísticos de 
florestas plantadas; 
Perda de biodiversidade do plantio 
de florestas em habitats valiosos. 

1.2 Indiretos Gestão de bacias hidrográficas, a 
conservação do solo, 
armazenamento de carbono 

2. Valores de 
opção 

  Recrio e biodiversidade 
demandas futuras 

3. Valores de não 
–uso 

3.1 Valor 
herança 

Valores paisagísticos e 
armazenamento de carbono 
para as gerações futuras 

3.2 Valores de 
existência 

Biodiversidade, respeito dos 
direitos ambientais 

 

Segundo Hanley et al (2008) as florestas em Portugal têm um valor de 344€ / ha / 

ano, superior ao dos países do Norte (176 € / ha / ano). Os países a sul e do leste 

rondam os 67 e 48 € / ha / ano, respetivamente e o país com um valor económico 

florestal menor é o Egipto com 6 € / ha / ano (Hanley et al 2008). 

Segundo a AFN (2013) o mercado da fileira florestal em Portugal pode ser dividido 

em 4 subfileiras (Figura 2.7): silvicultura e exploração florestal; indústrias da madeira 

e da cortiça; fabricação de mobiliário; e a fabricação de pasta, de papel e cartão. A 

fileira florestal em Portugal representada cerca de 11,8% do valor acrescentado 

bruto (VAB) em 2012 (AFN, 2013). 

Segundo o INE, entre 2000 e 2009 (Figura 2.7) a silvicultura e exploração florestal 

registaram um ligeiro decréscimo em termos de VAB (- 1,7%), enquanto as 

indústrias da madeira e da cortiça não tiveram uma variação significativa neste 

período (-0,22%). Contudo, a fabricação de pasta, de papel e cartão em 2000 era 

aquela que tinha o valor mais alto de VAB, (4,1 %), passou para os 2,7% em 2012. 

Destaca-se um ligeiro aumento da importância no VAB da fabricação de mobiliário, 

passando a ser a subfileira florestal com o maior peso no VAB em 2012. 

Segundo o INE, em 2012 o balanço comercial nacional teve um resultado negativo 

de 10 667 175 milhares de euros. Contudo, a fileira florestal teve um resultado 

positivo de 2 247 927 milhares de euros. 
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A subfileira florestal que mais contribuiu para este resultado foi a da fabricação de 

pasta de papel e cartão, com 1 149 859 milhares de euros. 

 

Figura 2.6 – Composição do Valor Económico Total das Florestas do Mediterrâneo (Palahi et al, 

2008). PFNM: produtos florestais não madeireiros; Não-Uso: legado e valor de existência; PFM: 

produtos florestais de madeira. 

 

 

Figura 2.7 - A importância relativa do Valor Acrescentado Bruto (VAB) das fileiras florestais no 

Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal (Fonte: INE in AFN, 2011). 
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A Estratégia Nacional para as Florestas publicada na Resolução do Conselho de 

Ministros número 114/2006, Diário da República, 1a série - No 179 de 15 de 

Setembro de 2006, apresenta uma matriz estruturante do valor total das florestas 

para todo o território nacional. Têm um caráter indicativo, onde constam os termos 

positivos associados aos diversos valores de uso e às diferentes funções que as 

florestas podem desempenhar, tais como: a produção de madeira; biomassa para 

energia; sequestro de carbono; cortiça; frutos e sementes; pastagem; resina; mel, 

cogumelos e aromáticas, incluindo as externalidades negativas associadas às 

florestas, como por exemplo os incêndios florestais.  

Esta matriz baseou-se “nos pressupostos apresentados nos trabalhos do CESE 

(1996), Mendes (2005), Agência para a Prevenção dos Incêndios Florestais (APIF), 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) e Associação para o Desenvolvimento do 

Instituto Superior de Agronomia (ADISA) (2005) para a elaboração do PNDFCI, de 

dados do Programa de Luta contra o Nemátodo da Madeira do Pinheiro 

(PROLUNP), Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), INE, e de diversos 

agentes do sector” (DL. 114/2006).  

Em 2007, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve ((DRAPA) 2007) 

realizou um diagnóstico regional da Fileira da Floresta e Recursos Associados. No 

âmbito deste trabalho foi publicada uma matriz estruturante do valor da fileira 

florestal no Algarve, em tudo semelhante à mencionada anteriormente, mas 

adoptando aos valores económicos de referência para a região do Algarve (Tabela 

2.3).  

Na matriz estruturante do valor da fileira florestal no Algarve são indicados os 

valores económicos de cada espécie florestal segundo a produção lenhosa 

(madeira), a produção não lenhosa, os custos de proteção e os riscos associados 

(incêndios e pragas invasoras). 
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Tabela 2.3 - Matriz estruturante do valor da fileira florestal no Algarve ((DRAPA) 2007) 
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2.5. Risco 

 

O termo risco descreve a probabilidade de ocorrência de um determinado, processo 

(ou ação) perigoso, natural ou antrópico e a respetiva estimativa das suas 

consequências, que possam afetar pessoas, bens ou ambiente, sendo expressas 

em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, bem como, diretos ou 

indiretos (Julião et al 2009). 

O risco resulta da combinação da probabilidade de um evento e das suas 

consequências negativas (UNISDR, 2009), referindo-se à capacidade de uma 

sociedade resistir ou mudar de modo a que ele possa obter um nível aceitável em 

funcionamento e estrutura, de forma a responder a um determinado número de 

perdas de vidas humanas, pessoas feridas, danos à propriedade e interrupção da 

atividade económica devido a ocorrência de um fenómeno natural ou antrópico 

(Thywissen 2006). O risco pode ser determinado pelo grau em que um determinado 

sistema social vai ser capaz de se organizar e a sua capacidade de aprendizagem e 

de adaptação, incluindo a capacidade para recuperar após a ocorrência de um 

desastre (Thywissen 2006). 

Quando se avalia o risco, o conceito de risco aceitável é fundamental uma vez que 

se foca no nível de perdas potenciais que podem ocorrer num processo perigoso, e 

na qual uma determinada sociedade pode ser afetada direta ou indiretamente, a 

uma escala local ou até mesmo nacional (UNISDR, 2009). O risco aceitável pode 

afetar diversos níveis do funcionamento da sociedade a nível social, económico, 

político, cultural, condições técnicas e ambientais  (UNISDR, 2009). O risco aceitável 

baseia-se no que é aceitável para a sociedade em geral (Thywissen 2006). O risco 

aceitável é um risco com o qual as pessoas afetadas estão preparadas para aceitar, 

não sendo necessário realizar qualquer tipo de ação de forma a reduzir esse risco. 

Apenas será necessário aplicar medidas que sejam razoavelmente implementáveis 

e que estejam disponíveis a um baixo custo em termos de dinheiro, tempo e esforço 

(Fell and Leroi 2005). O risco tolerável enquadra-se num contexto em que a 

sociedade possa viver de modo a garantir certos benefícios, necessitando de ser 

revisto regulamente de forma a ser reduzido sempre que possível (Fell and Leroi 

2005). 
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A nível nacional encontra-se disponível uma Carta de Risco de Incêndio Florestal 

(CRIF, 2011) (Figura 2.8). 

A metodologia utilizada para a elaboração CRIF baseou-se numa análise 

multicritério segundo Almeida et al. (1995) e Chuvieco et al., (1989), entre outros 

(CRIF, 2011). Nessa análise foram utilizados os seguintes parâmetros: a ocupação 

do solo (COS 2007 do IGP), os declives, a proximidade à rede viária, a densidade de 

caminhos agrícolas e florestais, as exposições das vertentes e a densidade 

demográfica (CRIF, 2011). Os parâmetros utilizados nesta análise multicritério são 

hierarquizados e ponderados e a classificação do mapa final é realizada com base 

em quintis (CRIF, 2011).  

Na produção deste documento estiveram envolvidas as seguintes entidades: 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), a Autoridade Florestal Nacional 

(AFN), existindo também uma colaboração do Instituto Geográfico do Exército 

(IGEOE) e do Instituto Nacional de Estatística (INE). A produção da cartografia de 

risco de incêndio florestal tem como principal objetivo desenvolver medidas de 

prevenção dos fogos florestais, servindo para uma melhor otimização dos recursos e 

infra-estruturas utilizados para a defesa e combate aos fogos florestais, recorrendo à 

aplicação de um modelo de variáveis fisiográficas que poderão ajudar a explicar de 

forma mais relevante a variabilidade espacial do risco de incêndio florestal no 

território nacional (CRIF 2011). 

Contudo, esta carta não pode ser considerada uma carta de risco, segundo o 

modelo conceptual de risco anteriormente descrito. Esta carta é na realidade uma 

carta de suscetibilidade, pois não contempla nem informação da probabilidade 

temporal do fenómeno, nem contabiliza os danos económicos provocados pelos 

incêndios, nem a vulnerabilidade da floresta a incêndios.  

Em Portugal, encontramos um exemplo de um mapa de risco de incêndio florestal 

produzido por Antunes et al (2011), que resultou do produto entre a perigosidade e o 

dano potencial económico no concelho de Arganil. Neste trabalho concluiu-se que o 

concelho de Arganil tem um predomínio de níveis baixos de risco de incêndio 

florestal, associados a um potencial de perda reduzido, uma vez que os elementos 

com maior dano potencial, económico ou paisagístico têm uma baixa 

representatividade cartográfica no concelho (Antunes et al 2011). 
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Figura 2.8 - Carta de Risco de Incêndio Florestal em Portugal. (Fonte: Instituto Geográfico 

Português). 
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3. Enquadramento geográfico da área de estudo 

 

O concelho de Tavira fica situado no distrito de Faro e na NUTS III Algarve, estando 

limitado a Norte pelo concelho de Alcoutim, a Oeste pelos concelhos de São Brás de 

Alportel e de Loulé, a Este pelos concelhos de Castro Marim e Vila Real de Santo 

António e a Sul pelo concelho de Faro e pelo Oceano Atlântico (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Enquadramento Geográfico da área de estudo 
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Tavira tem uma área de 607 km2, distribuídas por 9 freguesias: Cabanas de Tavira, 

Cachopo, Conceição, Luz, Santa Catarina da Fonte do Bispo, Santa Luzia, Santo 

Estevão, Santa Maria e Santiago. A maior freguesia é Cachopo, com 203,5 km2, 

seguida de Tavira (Santa Maria) com 126,4 km2 e de Santa Catarina da Fonte do 

Bispo com 117,6 km2. A freguesia com menor área é Cabanas de Tavira com 

apenas 7,4 km2 (Figura 3.1). 

O concelho de São Brás de Alportel também se localiza no distrito de Faro, estando 

limitado a Norte e a Este pelo concelho de Tavira, a Oeste pelo concelho de Loulé e 

a Sul pelos concelhos de Faro e Olhão (Figura 3.1). São Brás de Alportel possui 

uma área de 153,4 km2 e é composto apenas por uma freguesia (São Brás de 

Alportel) (Figura 3.1). 

 

3.1. Relevo 

 

A região do Algarve é composta por uma grande diversidade litológica e morfológica. 

Gouveia (PGBH, 2012) propôs que o Algarve fosse dividido em três grandes 

domínios geomorfológicos: a Serra, o Barrocal e o Litoral ou Beira-Mar (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 – Unidades geomorfológicas do Algarve 

Fonte: PGBH, 2012 
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A Serra Algarvia com uma orientação Este-Oeste serve de separação entre a área 

aplanada do Alentejo e do Algarve, apresenta uma relativa homogeneidade litológica 

e é constituída por uma alternância de camadas de xistos e grauvaques do 

Carbónico (PGBH, 2012).  

A serra do Caldeirão, localizada no Maciço Antigo, no sector oriental do Algarve, 

ocupa uma grande parte da área de estudo. Corresponde a uma elevação de forma 

elíptica, com a extensão de aproximadamente 70 km. Os seus pontos mais elevados 

localizam-se em Pelados (589 metros de altitude), no lugar de Cavalos do Caldeirão 

no concelho de Loulé e em Mú na freguesia de São Barnabé, concelho de 

Almodôvar (577 metros de altitude). No município de Tavira o ponto mais elevado 

encontra-se em Alcaria do Cume a 535 metros de altitude e no município de São 

Brás de Alportel os pontos mais elevados são Menta (515 m), Quatrelas (521 m) e 

Águia (529 m). A litologia desta serra é constituída por xistos e grauvaques que se 

apresentam fortemente dobrados. Sendo estas rochas praticamente impermeáveis, 

a evolução do relevo faz-se pela ação erosiva das águas que escoam à superfície 

(PGBH, 2012). 

O Barrocal Algarvio é formado por rochas mesozóicas carbonatadas, que estão 

assentes em discordância sobre o soco paleozóico, formando um relevo de formas 

suaves e condicionado pelos alinhamentos tectónicos com a orientação Este - 

Oeste. As suas principais características litológicas e paleo-ambientais deram 

origem a um modelado cársico bastante variado, onde se podem encontrar lapiás, 

dolinas, uvalas, vales secos, poljes e grutas, na sua maioria pouco desenvolvidas 

(PGBH, 2012). 

O Litoral Algarvio apresenta uma plataforma litoral bastante diversificada no que se 

refere à litologia e morfologia. O Litoral Algarvio pode ser dividido em três sectores: 

a) Ocidental, onde as arribas altas são talhadas em rochas do Paleozóico; b) 

Meridional Oeste ou Barlavento Algarvio, que se desenvolvem formações do 

Cenozóico; c) Meridional Este ou Sotavento Algarvio, com praias arenosas, 

atribuídas ao Pliocénico e Plistocénico com extensas praias de areias holocénicas 

(PGBH, 2012). 

A distribuição da altimetria nos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel (Figura 

3.3) mostra que aproximadamente metade do seu território se encontra entre os 200 
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e os 400 metros de altitude. Acima dos 400 metros encontra-se apenas 15% da área 

dos concelhos (Figura 3.6a). 

 

Figura 3.3 – Altimetria dos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel 

Fonte: Cartas Topográficas IGEOE nº: 581,582, 589, 590, 591, 597, 598, 599, 600, 607, 608 Escala: 

1:25 000 

No que se refere ao declive (Figura 3.4) verifica-se que predominam os declives 

inferiores a 5 º junto ao litoral e na unidade da Serra do Caldeirão encontram-se os 

declives mais elevados. A distribuição de frequências por classe de declive da área 
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de estudo (Figura 3.6) (b) indica que 41% dos declives são inferiores a 10º, 

correspondendo às áreas mais aplanadas situadas junto ao litoral.  

 

Figura 3.4 – Classes de declive (em graus) dos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel 

A exposição das vertentes à radiação solar influencia a temperatura das vertentes e, 

por sua vez, o aquecimento dos materiais combustíveis. A exposição das vertentes 

da área de estudo está representada na (Figura 3.5) em quadrantes. Na área de 

estudo (Figura 3.6) (c) cerca de 19% das vertentes estão orientadas a norte, 

26%das vertentes estão expostas a Sul sendo que estas estão mais expostas à 
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radiação solar do que as vertentes expostas a norte (Guillard and Zezere 2012). 

Expostas a Este estão cerca de 22% das vertentes e as vertentes expostas a Oeste 

correspondem a 17,6% da área de estudo 

.  

Figura 3.5 – Classes de exposição das vertentes (em quadrantes) dos concelhos de Tavira e São 

Brás de Alportel 
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Figura 3.6 - Distribuição das classes de (a) altitude, (b) declive e (c) exposição das vertentes nos 

concelhos de Tavira e São Brás de Alportel 

 

3.2. Clima 

 

A ocorrência de um grande incêndio depende de diversos fatores: do tipo de 

vegetação, das características do combustível, do comportamento do fogo e das 

condições climáticas (Bryant 2005). Este último tem uma enorme importância, pois 

as longas épocas de seca e a abaixa humidade da atmosfera vão criar condições 

a 

b 

c 
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para que os resíduos florestais e os matos sequem e se tornem facilmente 

inflamáveis (Bryant 2005). As ocorrências de fortes ventos durante os episódios de 

incêndio também vão contribuir para a propagação dos mesmos (Bryant 2005). 

O clima da região do Algarve, segundo a classificação de Köppen (Figura 3.7), 

divide-se em duas regiões: uma de clima temperado com Inverno chuvoso e Verão 

seco e quente (Csa), onde se situa a área de estudo, e outra com um clima 

temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e pouco quente (Csb),que 

corresponde à faixa do litoral do oeste algarvio (IPMA, 2014). 

 

Figura 3.7 – Classificação Climática de Köppen (IPMA, 2014) 

Legenda:  Csb - clima temperado com Verão quente e seco nas regiões interiores do vale do 

Douro (parte do distrito de Bragança), assim como nas regiões a sul do sistema 

montanhoso Montejunto-Estrela (exceto no litoral oeste do Alentejo e Algarve); Csa- 

clima temperado com Verão seco e suave, em quase todas as regiões a Norte do 

sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas regiões do litoral oeste do Alentejo e 

Algarve; BSk- Clima Árido – Tipo B, Subtipo BS (clima de estepe), variedade BSk 

(clima de estepe fria da latitude média). 

 

Neste trabalho utilizou-se a informação das Normais Climatológicas (1971/2000) do 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera da Estação de Faro (estação número 
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554), localizada a 37º01’N e 07º59’W a uma altura de 8m, que se encontra em 

funcionamento desde 1966 até à data. 

No período entre 1971-2000 a temperatura máxima do ar (Figura 3.8) mais elevada 

registou-se nos meses de Julho e Agosto, tendo sido registado o valor mais elevado 

de temperatura máxima de 39,8 ºC em Julho. Neste mês a média da temperatura 

máxima foi de 29 ºC. A temperatura média do ar foi ligeiramente mais baixa sendo 

que em Julho foram registados 23,6 ºC e em Agosto 23,7 ºC. Nestes dois meses 

foram registadas uma temperatura mínima média de 18,2 ºC em Julho e de 18,5 ºC 

em Agosto. A menor temperatura mínima registada nestes meses foi de 10,5 ºC em 

Julho e de 11,6 ºC em Agosto. 

Os meses com as temperaturas médias mínimas mais baixas foram Dezembro e 

Janeiro, onde foram registadas as temperaturas de -1,2 ºC e -1,4 ºC, 

respetivamente. Nestes meses foram registadas as temperaturas máximas de 21,2 

ºC em Janeiro e 25,4 ºC em Dezembro. 

 

Figura 3.8 - Temperatura do Ar - Normais Climatológicas. Fonte: IPMA 

No período de 1971-2000 os valores mais baixos de precipitação (Figura 3.9), foram 

registados nos meses de Julho e Agosto, onde a média da quantidade da 

precipitação total foi de 1,9 mm em Julho e de 3,5 mm em Agosto. A quantidade 

máxima diária nestes meses foi de 15,6 mm em Julho e 20,2 mm em Agosto. 
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A precipitação máxima diária mais elevada foi registada em Outubro (157,9 mm) e 

Dezembro (118,5 mm). No que se refere à média da quantidade total, o valor mais 

elevado registou-se no mês de Dezembro (115,6 mm), seguindo-se o mês de 

Novembro com 83,5 mm. 

 

Figura 3.9 – Precipitação total média e quantidade máxima diária para a estação de Faro (Normais 

Climatológicas, IPMA) 

 

Segundo o IPMA o mês de Julho de 2012 (Figura 3.10) foi considerado seco a 

extremamente seco em quase todo o território, à exceção de alguns locais da região 

Norte onde foi considerado normal, devido à ocorrência de aguaceiros junto à Serra 

de Monchique (IPMA, 2012).  

Neste mês foi registado o valor médio da temperatura máxima próximo dos valores 

normais para o período de 1971-2000. Os dias com as temperaturas mais elevadas 

foram 17 a 19 de Julho com valores próximos dos 40 ºC em diversos locais do 

interior do Continente, em resultado da passagem de uma massa de ar muito quente 

e seca (IPMA, 2012). 
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Figura 3.10 - Temperaturas máximas diárias observadas na estação de Faro - Julho 2012 (Freitas et 

al., 2012) 

 

Em Faro, no mês de Julho de 2012, a média da temperatura máxima rondou os 

29,7ºC, tendo sido registado o máximo de 36,4 ºC no dia 22. A média da 

temperatura mínima foi de 19,1 ºC, tendo sido registado o mínimo de 15,7 ºC no dia 

1. Estes valores são semelhantes a média do período entre 1971-2000 (IPMA, 

2012). Em 2012 o número máximo de dias com a temperatura superior a 30 ºC foi 

registado em 16 dias contra os 12 dias registados em média no período 1971-2000 

(IPMA, 2012). Neste mês foram registadas 350 horas com sol, tendo sido 

ligeiramente superior à média do período 1971-2000 (IPMA, 2012). Em Julho de 

2012 a precipitação foi nula, sendo inferior ao valor médio entre 1971-2000 (1,9mm).  

Para se realizar uma análise meteorológica mais detalhada do mês de Julho de 

2012, utilizou-se informação agrometeorológica da estação de Faro (Tabela 3.1) 

para grupos de 10 dias (décadas): 1ª Década, 01-10 de Julho de 2012;2ª Década, 

11-20 de Julho de 2012; 3ª Década, 21-31 de Julho de 2012. 

Neste mês a temperatura média mínima foi de 17,8 ºC, na primeira década, tendo 

aumentado na segunda década para os 20,4 ºC e baixando ligeiramente na terceira 

década para 19,1 ºC. A temperatura média máxima teve o mesmo comportamento, 

pois na primeira década foi de 30,3 ºC, aumentado ligeiramente para 31,3 ºC, 

baixando na terceira década para 27,7 ºC (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 - Informação agrometeorológica da estação de Faro 

Década 1ª 2ª 3ª 

Tmin (ºC) 17,8 20,4 19,1 

Tmax (ºC) 30,3 31,3 27,7 

Prec (mm) 0 0 0 

HR (%) 45,6 40 56,2 

V (Km/h) (a 10m) 15,8 13,3 12,2 

Trelva (ºC) 20,3 21,9 21,8 

Tsolo 5cm (ºC) 26,6 27,8 27,6 

Tsolo 10cm (ºC) 27,6 27,1 28,2 

ET0 (mm) 86,3 66,9 61,3 

Água Solo (%) 1,2 0,8 0,6 

Fonte: IPMA, 2012. Tmin - Valores médios da temperatura mínima; Tmax - Temperatura máxima; 

Prec – Precipitação Total; HR - Humidade relativa às 09UTC a 1.5 m; V - Vento médio diário a 10 m; 

Trelva - Temperatura da relva; Tsolo - Temperatura do solo a 5 e a 10cm de profundidade; ET0 - 

Evapotranspiração de referência estimada com base em análises do modelo numérico “Aladin” e 

segundo o método da FAO; Agua Solo - percentagem de água no solo, em relação à capacidade de 

água utilizável pelas plantas. 

 

A precipitação foi nula durante todas as décadas do mês de Julho de 2012, 

enquanto a humidade relativa na primeira década situou-se nos 45,6 %, baixando 

ligeiramente na segunda década para os 40 %, voltando a subir na terceira década 

para 56,2% (Tabela 3.1). 

A temperatura da relva não sofreu grandes alterações nas três décadas tendo uma 

variação de + 1,5ºC entre a primeira a última década do mês de Julho de 2012. A 

temperatura do solo a 5 cm de profundidade situou-se nos 26,6 ºC na primeira 

década, subindo ligeiramente na segunda década para os 27,8 ºC e baixando 0,2 ºC 

na terceira década. A temperatura do solo a 10 cm de profundidade foi mais alta na 

terceira década atingindo os 28,2 ºC (Tabela 3.1). 

A evapotranspiração foi mais alta na primeira década (86,3 mm), baixando até 

61,3mm na terceira década. A água do solo na primeira década situou-se em 1,2 %, 

descendo gradualmente até aos 0,6%na terceira década (Tabela 3.1). 
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3.3. Enquadramento Biogeografico 

 

Portugal localiza-se nas latitudes temperadas do Hemisfério Norte integrado-se no 

Reino Holártico e distribui-se, de forma desigual, por duas regiões biogeográficas: a 

Eurossiberiana e a Mediterrânica (Aguiar et al 2008). O Algarve encontra-se na 

Região Mediterrânica, que é caracterizada por variações sazonais muito acentuadas 

na temperatura e precipitação, existindo escassez de precipitação no verão e pode 

haver excesso nas restantes estações do ano. O mesmo acontece com a 

temperatura, que pode ser muito elevada no verão e até mesmo negativa nas outras 

estações do ano (Aguiar et al 2008). 

Os cursos de água desta região têm carácter temporário e um regime torrencial, que 

são muito influenciados pela precipitação irregular e sazonal e pelas elevadas 

temperaturas no Verão (Aguiar et al 2008). 

No Algarve verifica-se uma diversidade climática e litológica, sendo a sua vegetação 

natural potencial (e.g. a vegetação climática) também muito diversa (Aguiar et al 

2008). Segundo a Carta Biogeográfica de Portugal continental (Aguiar et al., 2008) o 

Algarve enquadra-se no Superdistrito (Algárvico) no Sector Algarviense da Província 

Gaditano-Onubo-Algarviense da Região Mediterrânica. 

Nas areas litorais e sublitorais do Algarve do sector Algarviense e barrocal a 

existencia de um bioclima termomediterrânico seco a sub-húmido vai originar a 

predominância de uma flora muito diversificada e abundante em endemismos, onde 

predomina uma vegetação natural potencial climatófila regional predominantemente 

do tipo florestal (e.g. azinhais calcícolas e sobreirais psamófilos) (Aguiar et al 2008). 

Como exemplo de bosques calcícolas existem os de Quercetea ilicis, que englobam 

os azinhais, zambujais, bosques de Quercus faginea subsp. alpestris e alfarrobais 

(bosques de Ceratonia siliqua), onde nas suas etapas de substituição mais 

evidentes se encontram os carrascais, com ou sem Juniperus turbinata, os estevais-

álbidos (estevais de Cistus albidus; classe Cisto-Lavanduletea), os matos baixos de 

Genista algarbiensis e os tomilhais de Thymus lotocephalus (classe Rosmarinetea) 

(Aguiar et al 2008). 



39 
 

Nesta região também podemos encontrar as seguintes  plantas: Armeria linkiana, 

Asphodelus bento-rainhae, Ballota hirsuta, Buffonia macropetala subsp. 

willkolmmiana, Carduus bourgeanus, Cytisus scoparius var. bourgaei, C. striatus var. 

eriocarpus, Cynara tournefortii, Digitalis mariana, D. purpurea subsp. heywoodii, 

Euphorbia monchiquensis, Genista hirsuta subsp. hirsuta, G. polyanthos, Lavandula 

viridis, Lepidophorum repandum, Linaria hirta, L. ricardoi, Marsilea batardae, 

Onopordum nervosum, Coincya transtagana, Salix salvifolia subsp. australis, 

Sanguisorba hybrida, Securinega tinctoria, Scorzonera crispatula, Scrophularia 

schousboei, Ulex argenteus subsp.argenteus, U. eriocladus e Verbascum barnadesii 

(Aguiar et al 2008). 

Em Tavira e São Brás de Alportel as árvores mais comuns são: o Sobreiro (Quercus 

suber) (Tabela 3.2) (Figura 3.11), a Azinheira (Quercus rotundifólia) (Tabela 3.3) 

(Figura 3.12), o Pinheiro bravo (Pinus pinaster) (Tabela 3.4) (Figura 3.13) e o 

Pinheiro manso (Pinus pinea) (Tabela 3.5) (Figura 3.14). 

Tabela 3.2 – Características do sobreiro - Quercus suber (PROF, 2010) 
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Figura 3.11 – Fotos do Sobreiro (Quercus suber) (IFN, 2013) 

Tabela 3.3 – Características da azinheira - Quercus rotundifólia (PROF, 2010) 

 

 

Figura 3.12 – Fotos da Azinheira (Quercus rotundifólia) (IFN, 2013) 
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Tabela 3.4 – Características do pinheiro bravo – Pinus pinaster  (PROF, 2010) 

 

 

Figura 3.13 – Fotos do Pinheiro bravo (Pinus pinaster) (IFN, 2013) 
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Tabela 3.5 – Características do pinheiro manso – Pinus pinea (PROF, 2010) 

 

 

Figura 3.14 – Fotos do Pinheiro manso (Pinus pinea) (IFN, 2013) 

Segundo o 5º Inventário Florestal Nacional (IFN5) realizado pela Autoridade 

Florestal Nacional em 2010, no concelho de Tavira contabilizaram-se 12 635 ha de 

floresta. As espécies dominantes são o sobreiro com cerca de 65%do total da área 

do município, seguindo-se a azinheira com cerca de 13% e o pinheiro manso com 

9% (Figura 3.15). O concelho de São Brás de Alportel tinha 5154 ha de floresta, 

tendo como espécie dominante o sobreiro com 37% da área total do município, 

seguindo-se o pinheiro manso com 26% (Figura 3.16). 
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Figura 3.15 - Espécies dominantes concelho Tavira (IFN 5) 

 

Figura 3.16 - Espécies dominantes concelho São Brás de Alportel (IFN 5) 
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3.4. Ocupação do solo 

 

De acordo com a Carta de Ocupação do Solo de 2007 elaborada pelo IGP (Figura 

3.17), nos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel as florestas e os meios 

naturais e seminaturais ocupam cerca de 75%do seu território. As áreas agrícolas e 

agroflorestais correspondem a cerca de 20% de ambos os concelhos. Apenas 2% da 

área do concelho de Tavira é ocupada por territórios artificializados e 5%em São 

Brás de Alportel (Tabela 3.6). 

As freguesias que ocupam uma maior área com territórios artificializados são Santa 

Maria (concelho de Tavira) com 369 hectares (29% da área). As freguesias com a 

maior área agrícola e agroflorestal são Santa Catarina, com 2160 hectares e Luz 

com 2 262 hectares, correspondendo a 20% e 19%, respetivamente da área total do 

concelho de Tavira. As freguesias com a maior área ocupada com florestas e meios 

naturais e seminaturais são Cachopo e São Brás de Alportel, correspondendo a 42% 

e 77% das respetivas áreas das freguesias (Tabela 3.6). 

As zonas húmidas só se encontram no concelho de Tavira em 1797 hectares (3% do 

total da área do concelho), sendo a freguesias Luz (491 ha), Santa Luzia (467 ha) e 

Santa Maria (472 ha) com maior área de zonas húmidas, cerca de 75% do total. Os 

corpos de água apenas se encontram no concelho de Tavira (1% da área total do 

concelho), destacando-se as freguesias da Luz (175 ha) e Santa Maria (184 ha) 

(Tabela 3.6). 
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Figura 3.17 - Ocupação do solo nos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel 

 Fonte: IGP, 2007, COS Nível II 

Legenda: 1.1 - Tecido urbano; 1.2 - Indústria, comércio e transportes; 1.3 - Áreas de extração de 

inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção; 1.4 - Espaços verdes urbanos, 

equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas históricas; 2.1 - Culturas temporárias; 2.2 - 

Culturas permanentes; 2.3 - Pastagens permanentes; 2.4 - Áreas agrícolas heterogéneas; 3.1 – 

Florestas; 3.2 - Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea; 3.3 - Zonas descobertas e com 

pouca vegetação; 4.2 - Zonas húmidas litorais; 5.1 - Águas interiores; 5.2 - Águas marinhas e 

costeiras.
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Tabela 3.6 - Ocupação do solo nos concelhos de São Brás de Alportel e Tavira, por freguesia e áreas em hectares (COS,2007, Nível II) 

  Classes da COS 2007, Nível II  

Freguesias   1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 5.2 Total 

Cabanas de Tavira 
Área 43.8 35.4 17.6 37.5 41.8 178.8 35.0 53.7 1.1 70.6 108.2 18.7 98.7 0.1 741.0 

% 5.9 4.8 2.4 5.1 5.6 24.1 4.7 7.2 0.2 9.5 14.6 2.5 13.3 0.0 100.0 

Cachopo 
Área 62.0 6.7 0.0 0.0 225.8 47.6 22.9 684.6 4989.6 14134.1 52.3 0.0 126.4 0.0 20352.1 

% 0.3 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 0.1 3.4 24.5 69.4 0.3 0.0 0.6 0.0 100.0 

Conceição 
Área 77.5 29.0 11.1 56.0 146.4 388.9 151.6 654.7 293.8 4351.9 0.0 0.0 42.6 0.0 6203.3 

% 1.2 0.5 0.2 0.9 2.4 6.3 2.4 10.6 4.7 70.2 0.0 0.0 0.7 0.0 100.0 

Luz 
Área 64.0 14.4 0.0 1.9 283.8 1166.2 119.9 590.3 6.7 217.2 171.8 319.5 168.4 6.2 3130.3 

% 2.0 0.5 0.0 0.1 9.1 37.3 3.8 18.9 0.2 6.9 5.5 10.2 5.4 0.2 100.0 

São Brás de Alportel 
Área 577.6 52.6 61.0 7.3 52.5 2143.1 149.4 531.3 5347.4 6412.2 0.0 0.0 2.4 0.0 15336.9 

% 3.8 0.3 0.4 0.0 0.3 14.0 1.0 3.5 34.9 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Santa Catarina 
Área 87.6 5.8 1.9 0.0 21.2 1580.7 71.8 588.0 1666.3 7735.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11759.1 

% 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 13.4 0.6 5.0 14.2 65.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Santa Luzia 
Área 32.0 25.9 0.0 1.7 13.3 114.1 25.4 82.1 0.0 24.6 249.1 217.8 61.5 2.5 850.1 

% 3.8 3.0 0.0 0.2 1.6 13.4 3.0 9.7 0.0 2.9 29.3 25.6 7.2 0.3 100.0 

Santo Estevão 
Área 59.1 35.7 17.0 0.0 60.0 812.7 33.9 552.2 58.4 1231.7 0.0 0.0 0.4 0.0 2861.1 

% 2.1 1.2 0.6 0.0 2.1 28.4 1.2 19.3 2.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Santa Maria 
Área 203.6 100.4 51.2 13.7 185.6 589.7 80.8 461.6 376.8 9924.7 129.4 342.4 182.1 2.3 12644.2 

% 1.6 0.8 0.4 0.1 1.5 4.7 0.6 3.7 3.0 78.5 1.0 2.7 1.4 0.0 100.0 

Santiago 
Área 114.8 57.7 2.7 0.0 92.1 733.7 61.9 491.8 0.0 362.7 35.0 152.5 50.1 0.0 2155.2 

% 5.3 2.7 0.1 0.0 4.3 34.0 2.9 22.8 0.0 16.8 1.6 7.1 2.3 0.0 100.0 
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3.5. População residente e estrutura da população 

 

Segundo os censos de 2011 concelho de Tavira contabilizava 26 167 

residentes, correspondendo a uma densidade populacional de 43 hab/km2 e o 

concelho de São Brás de Alportel tinha uma população residente de 10 662 

habitantes correspondendo a uma densidade populacional de 70 hab/ km2. Em 

2011 a densidade populacional média do território nacional era de 150 hab/ 

km2. 

Em relação à densidade populacional por freguesia no concelho de Tavira 

(Tabela 3.7) verifica -se que Santiago regista a maior densidade populacional 

com 292,2 hab/ km2, seguida de Santa Luzia com 171,2 hab/ km2 e Cabanas 

de Tavira com 145,9 hab/ km2. As freguesias com menor densidade 

populacional são Santa Catarina da Fonte do Bispo com 15,4 hab/ km2 e 

Cachopo com 3,5 hab/ km2. 

Tabela 3.7 - Densidade Populacional nas freguesias de Tavira em 2011 

Freguesia Densidade Populacional (hab/km2) 

Cachopo 3,5 

Santa Catarina da Fonte do Bispo 15,4 

Conceição 23,2 

Santo Estêvão 41,2 

Tavira (Santa Maria) 69,9 

Luz 107,2 

Cabanas de Tavira 145,9 

Santa Luzia 171,2 

Tavira (Santiago) 292,2 

Fonte: Recenseamento Geral da População, 2011, INE. 

No concelho de São Brás de Alportel, entre 2001 e 2011 registou-se um 

acréscimo de 7,5% da população residente. Entre 1991 e 2001 verificou-se um 

aumento de 2 449 habitantes, o que corresponde a um créscimo de 33%, o 

maior verificado no período em análise (1970-2011) (Figura 3.18). No concelho 

de Tavira em 2011 registou-se um aumento de população de 5 %, em relação a 

2001. O mesmo ocorreu entre 1991 e 2001, em que se registou o maior 

acréscimo populacional desde 1970 (8 %) (Figura 3.18).  
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Figura 3.18 - Evolução da população residente nos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel 

entre 1970 e 2011. 

Fonte: Recenseamentos Gerais da População de 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011, INE. 

 

Em 2011 a freguesias do concelho de Tavira com o maior número de 

habitantes são Santa Maria, com 8836 habitantes e Santiago com 6297 

habitantes. As freguesias com um menor número de habitantes são Cabanas 

de Tavira e Cachopo, com 1081 e 716 habitantes, respetivamente (Tabela 3.8). 

Desde 1970 as freguesias de Cachopo e Santa Catarina do Bispo têm vindo a 

perder população, ao contrário das freguesias Santa Maria e Santiago que 

aumentaram o número de habitantes no mesmo período. 

Segundo o INE em 2011, no que se refere à estrutura etária da população 

(Figura 3.19) em São Brás de Alportel, 14,8%dos indivíduos eram jovens 

(menos de 15 anos). A população ativa (indivíduos entre os 15 e 64 anos de 

idade) correspondia a 63,5 da população. Já no que se refere aos idosos 

(indivíduos com mais de 65 anos) o valor era de 21,7 %. A percentagem de 

jovens é inferior 0,8 %, em relação à NUTS 2 Algarve e 0,2% em relação a 

Portugal. A população ativa representa menos 1,6% em relação à NUTS 2 

Algarve e 2,6% em relação a Portugal e a percentagem de idosos é superior à 

NUTS 2 Algarve e a Portugal (2,4% e 2,8 %, respetivamente). 

No concelho de Tavira em 2011 (Figura 3.19) 13,7% dos indivíduos eram 

Jovens, 61,8% população ativa e os restantes 24,5% idosos. Se compararmos 
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estes valores com a NUTS 2 Algarve e Portugal verifica-se que a população 

ativa é inferior 3,3% em relação ao Algarve e 4,3% em relação a Portugal. A 

percentagem de idosos é superior à NUTS 2 Algarve e a Portugal (mais 5,2%e 

4,6 %, respetivamente).  

Tabela 3.8 - Evolução da População nas freguesias dos concelhos de Tavira e São Brás de 

Alportel entre 1970 e 2011. 

Fonte: Recenseamentos Gerais da População de 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011, INE. Notas: 

(1) Cabana de Tavira - a freguesia foi desanexada da freguesia de Conceição em 20 de Junho 

de 1997; (2) Santa Luzia - esta povoação, anteriormente integrada na freguesia de Santiago, 

foi elevada a sede de freguesia, tendo-se tornado vila em 1999. 

 

Segundo o INE, em 2011, o Índice de Envelhecimento da População no 

concelho de São Brás de Alportel era de 146,9 e em Tavira de 179,4, ou seja a 

população de Tavira é mais envelhecida. 

Em 2011 no município de São Brás de Alportel a população ativa contabilizava 

5 041 indivíduos, e registava uma taxa de emprego de 48,5% (INE, 2012). Em 

2001, segundo a mesma fonte, a taxa de emprego correspondia a 50% (INE, 

2012). Em relação à distribuição da população ativa por setor de atividade 

(Figura 3.20), em 2011, o setor terciário empregava 76,5% da população ativa 

no sector primário estavam a trabalhar 1,5% dos indivíduos, no sector 

secundário 22% e no sector terciário 76,5 %. Se compararmos com os censos 

de 2001, o sector primário perdeu cerca de 48% de população ativa em relação 

a 2001 e o terciário foi o único que registou um aumento (11%) (INE, 2012). 

 
População Residente 

  2011 2001 1991 1981 1970 

São Brás de Alportel 10662 9862 7413 7481 7511 

            

Cachopo 716 1018 1367 1740 2285 

Conceição 1438 1436 2685 2694 2581 

Luz 3355 3609 4037 3987 3530 

Santa Catarina do Bispo 1809 2062 2377 2572 2979 

Santa Maria 8836 6745 5953 5807 5785 

Santiago 6297 5647 5301 5877 4328 

Santo estevão 1180 1317 1284 1300 1282 

Santa Luzia 1455 1803 1962 ( 1 ) ( 1 ) 

Cabanas de Tavira 1081 1358 ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) 
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Figura 3.19 – Estrutura etária da população em São Brás de Alportel e Tavira 2001 e 2011 

(Fonte: INE) 

Em 2011, no município de Tavira a população ativa contabilizava 11 908 

indivíduos e uma taxa de emprego de 44,6% (INE, 2012). Entre 2001 e 2011 

registou-se um aumento da população ativa de 4% (Figura 3.20).Em 2011 o 

setor primário empregava 7%dos indivíduos, o setor secundário 18% e no setor 

terciário 75% (Figura 3.20). Em comparação com os censos de 2001, o setor 

primário perdeu cerca de 44%dos indivíduos e o sector secundário 32%. O 

setor terciário foi o único que teve um aumento de 22% da população 

empregada (INE, 2012). Segundo estes dados, em ambos os concelhos, nesta 

ultima década verificou-se um decréscimo significativo de ativos do sector 

primário, onde se engloba a atividade agrícola e florestal. 

Em Tavira a distribuição dos indivíduos empregados por setor primário por 

freguesia em 2011, destaca as freguesias de Cachopo e Santa Luzia. As 

freguesias com maior percentagem de população empregada no setor 

secundário eram: Santa Catarina e Cachopo. Por ultimo, as freguesias com 

maior percentagem de população empregada no sector terciário eram Santa 

Maria e Santiago (INE, 2012). 
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Figura 3.20 – População activa segundo sector de actividade nos concelhos de São Brás de 

Alportel e Tavira entre 2001 e 2011 (INE, 2012) 
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4. Avaliação do risco de incêndio florestal 

4.1. Avaliação da Suscetibilidade a incêndios florestais 

 

Nos pontos seguintes será apresentada a metodologia utilizada bem como o 

resultado da avaliação da suscetibilidade a incêndios florestais baseada num 

método de estatística bivariada (método do Valor Informativo), nos concelhos 

de São Brás de Alportel e Tavira. 

A probabilidade espacial de ocorrência de incêndios florestais pode ser 

avaliada quantitativamente recorrendo-se a relações estatísticas entre as áreas 

ardidas no passado e um conjunto de parâmetros espaciais: o declive, a 

ocupação do solo, a exposição das vertentes e a altitude (Verde 2008) (Verde 

and Zêzere 2010). Os incêndios florestais, analisados pelas respetivas áreas 

ardidas, têm tendência para ocorrer sob um conjunto de condições que podem 

ser descritas pelos temas anteriormente referidos, sendo estes fatores 

condicionantes, integrantes do modelo de suscetibilidade. 

A avaliação da suscetibilidade a incêndios florestais dos concelhos de Tavira e 

São Brás de Alportel realizou-se com base num método de estatística 

bivariada, o valor informativo (Verde 2008) (Verde and Zêzere 2010) e 

unidades de terreno matricial à escala 1:25 000 (pixel de 10 metros). Com esta 

metodologia é possível avaliar a importância relativa de cada classe de cada 

fator condicionante na ocorrência de incêndios florestais. 

 

4.1.1. Variável dependente: áreas ardidas 

Na seleção das áreas ardidas optou-se por não inserir a área ardida em 2012, 

referente ao grande incêndio que ocorreu nesta data, por considerar que este 

possui dimensões anormalmente elevadas (24 843 ha), sendo considerado 

como um evento extremo. Por esses motivos, a inclusão do incêndio de 2012 

na avaliação da suscetibilidade iria influenciar a ponderação estatística das 

variáveis independentes e o resultado final, pois a elevada área ardida diminui 

a discriminação das variáveis.  
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Neste trabalho optou-se por dividir as áreas ardidas ocorridas entre 1990 e 

2013 em dois grupos (grupo de modelação e grupo de validação), cada um 

com 50% das áreas ardidas, tendo por base uma partição aleatória (Chung e 

Fabbri, 2003). A seleção dos grupos foi realizada de forma aleatória na 

extensão do Geostatistical do ArcGis 10.1. Na Figura 4.1 estão representados 

os dois grupos de áreas ardidas. O grupo 1 tem 100 907 200 m2 de área ardida 

e o grupo 2 tem 252 197 500 m2 de área ardida.  

Figura 4.1 - Grupo 1 e grupo 2 de áreas ardidas utilizadas na modelação e validação do 

modelo de suscetibilidade a incêndios florestais nos concelhos de Tavira e São Brás de 

Alportel. 
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Durante o processo de modelação foram realizados dois modelos de 

suscetibilidade. No modelo 1 o grupo 1 de áreas ardidas foi utilizado na 

modelação da suscetibilidade e o grupo 2 na validação do modelo. 

Posteriormente, no modelo 2 de suscetibilidade o grupo 2 de áreas ardidas foi 

utilizado para realizar a modelação e o grupo 1 a validação. Deste processo de 

validação cruzada espera-se identificar o modelo de suscetibilidade a incêndios 

florestais com a melhor capacidade preditiva. 

 

4.1.2. Fatores condicionantes 

À escala municipal, os temas de fatores condicionantes mais utilizados na 

identificação das áreas de maior suscetibilidade à ocorrência de incêndios 

florestais são a altimetria, declives, exposição das vertentes e ocupação do 

solo (Verde and Zêzere 2010).  

 

4.1.2.1. Altimetria 

O mapa da altimetria dos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel (Figura 

4.2a) foi obtido a partir da derivação do modelo digital de elevação utilizando 

um pixel de 10 metros. O modelo digital de elevação foi construído com curvas 

de nível das cartas topográficas à escala 1:25000 e uma equidistância de 10 

metros. 

A altimetria foi dividida nas seguintes classes em metros:0-100; 100-200; 200-

300; 300-400;400-500 e >500 metros A altimetria da área de estudo está 

representada na Figura 4.2a. Para cada classe de altitude foram calculadas as 

respetivas áreas ardidas (em m2 e %) de cada grupo de áreas ardidas (Tabela 

4.1). 

No grupo 1 as maiores percentagens de áreas ardidas encontram-se nas 

classes de altitude entre os 100 e os 200 metros e entre os 400 e os 500 

metros (24% e 26% da área ardida). Contudo, no grupo 2 a maior percentagem 

de área ardida está concentrada nas classes de altitude entre os 300 e os 400 

metros (33 %) e entre os 400 e os 500 metros (29 %). Em ambos os grupos de 
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áreas ardidas apenas 1% destas se encontram acima dos 500 metros (Tabela 

4.1). 

 

Tabela 4.1 – Áreas ardidas e percentagem de área ardida (em m
2
) por classe de altitude para 

os grupos 1 e 2 usados na modelação da suscetibilidade 

Altitudes (m) 

    Grupo 1 Grupo 2 

Classes 
Área da classe 
(m

2
) 

Frequência 
relativa (%) 

Área ardida 
(m

2
) 

% de área 
ardida  

Área ardida 
(m

2
) 

% de área 
ardida  

0 - 100 153769800 20 16821800 17 8419200 3 

100 - 200 131442400 17 24039100 24 27773800 11 

200 - 300 180660100 24 17530900 17 58155000 23 

300 - 400 182551300 24 15272400 15 83179300 33 

400 - 500 107066300 14 26042700 26 72342900 29 

Sup 500 4850900 1 1200300 1 2327300 1 

Total 760340800 100 100907200 100 252197500 100 

 

 

4.1.1.2. Declive 

O declive é um fator importante na progressão dos incêndios florestais sendo 

que quanto maior for declive mais depressa o fogo se propaga por 

aquecimento dos combustíveis acima na vertente, e também como fator 

potenciador do vento (Macedo e Sardinha, 1993; Ferreira de Castro et al., 

2003, in Verde et al., 2007). O declive é uma variável a considerar, mas não se 

pode afirmar que existe uma relação linear entre declive e suscetibilidade 

(Verde et al., 2007). 

O mapa de declives (em graus) dos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel 

(Figura 4.2b) foi obtido a partir da derivação do modelo digital de elevação 

utilizando um pixel de 10 metros. Os declives foram divididos nas seguintes 

classes em graus: < 2; 2,1 – 5;5,1 – 10; 10,1 – 15; 15,1 – 20; e >20. Para cada 

classe de declive foram calculadas as respetivas áreas ardidas (em m2 e %) de 

cada grupo de áreas ardidas (Tabela 4.2). 

Na área de estudo predominam os declives inferiores a 2º. No grupo 1 a classe 

do 2,1º - 5º apresenta a maior percentagem de área ardida (Tabela 4.2). No 

grupo 2 a classe com maior percentagem de área ardida encontra-se na classe 
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de 10,1º-15º (33 %), seguindo-se a classe entre os 15,1º-20º (29 %). Em 

ambos os grupos a classe de declives superior a 20º corresponde apenas a 1% 

do total da área ardida. 

 

Tabela 4.2 - Áreas ardidas e percentagem de área ardida por classe de declive para os grupos 
1 e 2 usados na modelação da suscetibilidade 

Declives (graus) 

      Grupo 1 Grupo 2 

Classes 
Área da classe 
(m

2
) 

Frequência 
relativa (%) 

Área 
ardida 
(m

2
) 

% de área 
ardida  

Área 
ardida 
(m

2
) 

% de área 
ardida  

< 2 237890400 31 16821800 17 8419200 3 

2,1 - 5 78135500 10 24039100 24 27773800 11 

5,1 - 10 102657400 14 17530900 17 58155000 23 

10,1 - 15 126405700 17 15272400 15 83179300 33 

15,1 - 20 110997900 15 26042700 26 72342900 29 

> 20 104253900 14 1200300 1 2327300 1 

Total 760340800 100 100907200 100 252197500 100 

 

 

4.1.1.3. Exposição das Vertentes 

A exposição das vertentes à radiação solar influencia a temperatura das 

vertentes e, por sua vez, o aquecimento dos materiais combustíveis.  O mapa 

de exposições (em octantes) (Figura 4.2c) foi obtido a partir da derivação do 

modelo digital de terreno utilizando um pixel de 10 metros. A exposição das 

vertentes foi divididas nas seguintes classes em octantes: Plano; Norte (N); 

Nordeste (NE); Este (E); Sudeste (SE); sul (S); Sudoeste (SO); Oeste (O); 

Noroeste (NO). 

Para cada classe de exposição das vertentes foram calculadas as respetivas 

áreas ardidas de cada grupo de áreas ardidas (Tabela 4.3). Na área de estudo 

não existem grandes variações percentuais na distribuição das classes de 

exposição das vertentes, verificando-se a predominância das classe Plano e 

SE. Nos dois grupos de área ardida a distribuição das áreas ardidas não 

apresenta grandes variações. No grupo 1 a maior percentagem de área ardida 

encontra-se nas classes S. 
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E e SO, enquanto no grupo 2 se encontram nas classes NE, E e SE (Tabela 

4.3). 

Tabela 4.3 - Áreas ardidas e percentagem de área ardida por classe de exposição das 
vertentes os grupos 1 e 2 usados na modelação da suscetibilidade 

 

4.1.1.4. Ocupação do Solo 

 

A avaliação da suscetibilidade a incêndios florestais pressupõe a existência de 

espaços florestais suscetíveis à ocorrência e à propagação deste fenómeno. A 

cartografia utlizada para este parâmetro foi a Carta de Ocupação do Solo (COS 

2007). A COS 2007 só está disponível gratuitamente online até ao nível 2 (15 

classes). Neste trabalho é importante haver uma discriminação entre as 

diferentes áreas florestais em função das espécies florestais dominantes. Para 

tal foi utilizada a cartografia da COS 2007 nível 5 (193 classes) disponível em 

http://mapas.dgterritorio.pt/wms/cos2007v0n5, (consultado em setembro de 

2014) através de uma ligação Web Map Service (WMS). No software ArcGIS 

10 foi realizada uma ligação ao servidor WMS onde estava alojada a COS 2007 

e procedeu-se à vectorização dos polígonos da COS 2007, nível 5 e à sua 

posterior classificação de acordo com a legenda oficial da COS (Figura 4.2d). 

Durante o processo de cálculo do valor informativo para cada classe de 

ocupação do solo verificou-se que a elevada desagregação deste tema em 36 

Exposição das Vertentes (octantes) 

    Grupo 1 Grupo 2 

Classes 
Área da 
classe (m

2
) 

Frequência 
relativa (%) 

Área ardida 
(m

2
) 

% de área 
ardida  

Área 
ardida (m

2
) 

% de área 
ardida  

Plano 114724800 15 12541000 12 14713700 6 

N 70843300 9 8289200 8 28696900 11 

NE 78958100 10 10585000 10 32118500 13 

E 80765900 11 11319200 11 32225100 13 

SE 102804000 14 13357500 13 33095700 13 

S 101137600 13 12403600 12 30951200 12 

SO 80113100 11 13086200 13 28813800 11 

O 63721400 8 10155600 10 25357900 10 

NO 67272600 9 9169900 9 26224700 10 

Total 760340800 100 100907200 100 252197500 100 

http://mapas.dgterritorio.pt/wms/cos2007v0n5
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classes na área de estudo diminuía os valores de probabilidades condicionadas 

e o posterior valor informativo.  

Na realização do modelo de suscetibilidade foram realizadas vários testes em 

que apenas variou o nível de detalhe da variável da ocupação do solo. Nestes 

casos as taxas de sucesso dos modelos elaborados com a COS nivel 5 

variaram entre os 0,60 e os 0,66, o que demonstra que a qualidade dos 

modelos de suscetibilidade é reduzida. No final, chegamos à conclusão que os 

melhores resultados em termos de Área Abaixo da Curva (AAC) da curva de 

sucesso eram obtidos com a COS agregada ao nível 3. Verificou-se que a 

elevada desagregação da ocupação do solo não trazia benefícios em termos 

da qualidade global do modelo de suscetibilidade.  

Depois de chegarmos a esta conclusão, utilizou-se a COS 2007 desagregada 

ao nível 3 (31 classes na área de estudo). Em seguida, para cada classe de 

ocupação do solo foram calculadas as respetivas áreas ardidas de cada grupo 

de áreas ardidas (Tabela 4.4). Segundo a COS 2007 – Nível 3, a vegetação 

esclerófita (323) ocupa em maior percentagem a área de estudo com cerca de 

38% da área total, seguida das florestas abertas (324), cortes e novas 

plantações que ocupa cerca de 19% do total da área de estudo. Nestas 

classes, em ambos os modelos, encontra-se a maioria da área ardida. No 

modelo 1, 61,3% do total da área ardida encontra-se na vegetação esclerófita e 

20,5% nas florestas abertas, cortes e novas plantações. No modelo 2 são as 

mesmas classes que possuem as maiores áreas ardidas, 41,5% do total da 

área ardida encontra-se vegetação esclerófita e 35,9% nas florestas abertas, 

cortes e novas plantações.  
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Tabela 4.4 – Áreas ardidas e percentagem de área ardida por classe de ocupação do solo dos 

grupos 1 e 2 usados na modelação da suscetibilidade 

COS 2007 Nível 3 Área de Estudo Grupo 1 Grupo 2 

Classes Designação 
Área da 
classe 
(m2) 

Freq. 
Relativa 

geral 
(%) 

Área 
ardida 
(m2) 

% de 
área 

ardida 

Área 
ardida 
(m2) 

% de 
área 

ardida 

111 Tecido urbano contínuo 4535600 0.60 0 0.0 0 0.0 

112 Tecido urbano descontínuo 8663300 1.14 304300 0.4 0 0.0 

121 
Indústria, comércio e equipamentos 

gerais 
2459100 0.32 0 0.0 0 0.0 

122 
Redes viárias e ferroviárias e espaços 

associados 
1167600 0.15 192300 0.3 0 0.0 

123 Áreas portuárias 11700 0.00 0 0.0 0 0.0 

131 Áreas de extração de inertes 782400 0.10 22000 0.0 0 0.0 

132 Áreas de deposição de resíduos 23500 0.00 23500 0.0 0 0.0 

133 Áreas em construção 821400 0.11 1200 0.0 0 0.0 

141 Espaços verdes urbanos 54600 0.01 0 0.0 0 0.0 

142 
Equipamentos desportivos, culturais e de 

lazer e zonas 
históricas 

1125300 0.15 0 0.0 0 0.0 

211 Culturas temporárias de sequeiro 7019900 0.92 105800 0.1 147500 0.3 

212 Culturas temporárias de regadio 3695500 0.49 2100 0.0 0 0.0 

221 Vinhas 758500 0.10 0 0.0 0 0.0 

222 Pomares 28523300 3.75 0 0.0 15300 0.0 

223 Olivais 48350600 6.36 46600 0.1 163600 0.3 

231 Pastagens permanentes 7545600 0.99 748400 1.0 113600 0.2 

241 
Culturas temporárias e/ou pastagens 

associadas a 
culturas permanentes 

231100 0.03 0 0.0 0 0.0 

242 
Sistemas culturais e parcelares 

complexos 
21548100 2.83 517600 0.7 219500 0.5 

243 
Agricultura com espaços naturais e semi-

naturais 
596200 0.08 0 0.0 6300 0.0 

244 Sistemas agro-florestais (SAF) 24754000 3.26 398000 0.5 697100 1.5 

311 Florestas de folhosas 41829300 5.50 223100 0.3 2316300 4.9 

312 Florestas de resinosas 12258500 1.61 734100 1.0 956500 2.0 

313 Florestas mistas 73319900 9.64 9850600 13.4 5487100 11.7 

321 Vegetação herbácea natural 10875400 1.43 198400 0.3 288600 0.6 

323 Vegetação esclerófita 289213300 38.04 45069700 61.3 19479400 41.5 

324 
Florestas abertas, cortes e novas 

plantações 
144684500 19.03 15110100 20.5 16863000 35.9 

331 Praias, dunas e areais 6629100 0.87 0 0.0 0 0.0 

334 Áreas ardidas 816800 0.11 0 0.0 235900 0.5 

421 Sapais 10510300 1.38 0 0.0 0 0.0 

511 Cursos de água 7195900 0.95 0 0.0 0 0.0 

512 Planos de água 245900 0.03 0 0.0 0 0.0 

Total 
 

760246200 100.00 73547800 100.0 46989700 100.0 
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Figura 4.2 - Fatores condicionantes utilizados na modelação da suscetibilidade na área de estudo: 

a)Altimetria; b) Declive (em graus); c) Exposição das vertentes; d) Ocupação do solo (COS – Nível 3) 
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4.1.3. Valor Informativo 

O método do Valor Informativo (Information Value Method) foi proposto por Yan 

(1988) e Yin e Yan, (1988). O Valor Informativo (Ii) para qualquer classe Xi de 

uma variável independente (X) foi determinado, para a área ardida Y, pela 

seguinte equação (Yin and Yan,1988): 

 

Onde: Ii = Valor Informativo da variável x; Si = nº de células com áreas ardidas 

na variável Xi,  na área de estudo; Ni = nº de células com a variável Xi na área 

estudo; S = nº total de células com área ardida; N = nº total de células da área 

de estudo. 

Devido à normalização logarítmica, Ii não é determinável quando Si = 0. Nestes 

casos, o valor de Ii foi assumido como o decimal inferior ao Ii mais baixo 

determinado para as diferentes classes da variável considerada. 

O valor de susceptibilidade a incêndios florestais para cada célula j 

corresponde ao Valor Informativo total, dado pela seguinte equação (Yin and 

Yan,1988): 

 

Onde: m = nº de variáveis; Xij é igual a 1 ou 0, consoante a variável Xi está ou 

não presente na célula j, respetivamente.  

 

A Tabela 4.5 apresenta os scores de Valor Informativo das variáveis utilizadas 

na construção dos modelos de suscetibilidade 1 e 2. As variáveis a negrito 

assinalam os Valores Informativos mais elevados. 

No caso do Modelo 1 as classes das variáveis que apresentam um maior VI 

são a classe de declive entre os 5,1º -10º (VI=0,3425), a classe de altimetria 
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entre os 100 – 200 metros (Vi=0,5906), as vertentes expostas a SW (Vi= 

0,2249) e a classe de ocupação do solo 323 - Vegetação esclerófita 

(Vi=0.4768). 

Tabela 4.5 – Scores de Valor Informativo das variáveis utilizadas na construção dos modelos 
de suscetibilidade 1 e 2. As variáveis a negrito têm uma maior influência na distribuição das 
áreas ardidas 

  Valor Informativo   Valor Informativo 

Tema Classes Modelo 1 Modelo 2 Tema Classes Modelo 1 Modelo 2 

Declives 

< 2 -0.2442 -0.6288 

Cos 

111 -5.1373 -4.7470 

2,1 - 5 0.2496 -0.0086 112 -1.0131 -4.7470 

5,1 - 10 0.3425 0.2851 121 -5.1373 -4.7470 

10,1 - 15 0.1879 0.3069 122 0.5321 -4.7470 

15,1 - 2 -0.0296 0.2009 123 -5.1373 -4.7470 

> 20 -0.4153 0.0716 131 -1.2356 -4.7470 
    132 - 2.3357 -4.7470 

Altimetria 

0 - 100 0.0783 -2.4037 133 -4.1930 -4.7470 

100 - 200 0.5906 -1.2616 141 -5.1373 -4.7470 

200 - 300 -0.2080 -0.3007 142 -5.1373 -4.7470 

300 - 400 -0.6387 0.2667 211 -1.8592 -1.0790 

400 - 500 0.0092 1.1103 212 -5.1372 -4.7470 

> 500 0.1449 0.9182 221 -5.1373 -4.7470 

    222 -5.1373 -4.7469 

Exposição 
das vertentes 

Plano -0.1552 -0.5766 223 -4.6089 -2.9051 

N -0.2681 0.0780 231 0.0249 -1.4123 

NE -0.0553 0.0548 241 -5.1373 -4.7470 

E 0.0862 0.0424 242 -1.3931 -1.8030 

SE 0.0106 -0.0420 243 -5.1373 -1.7663 

S -0.0669 -0.0655 244 -1.7946 -0.7861 

SW 0.2249 0.2013 311 -2.8980 -0.1099 

W 0.2047 0.2545 312 -0.4796 0.2330 

    313 0.3284 0.1913 

    321 -1.6683 -0.8455 

    323 0.4768 0.0859 

    324 0.0765 0.6343 

    331 -5.1373 -4.7470 

    334 -5.1373 1.5417 

    421 -5.1373 -4.7470 

    511 -5.1373 -4.7470 

    512 -5.1373 -4.7470 

 

No modelo 2 as classes das variáveis que apresentam um maior VI são a 

classe de declive entre os 10º -15º (VI=0,3069), a classe de altimetria entre os 

400 – 500 metros (Vi=1,1103), as vertentes expostas a W (Vi= 0,2545) e a 
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classe de ocupação do solo 334 – Áreas ardidas (Vi=1,5417). As diferenças 

obtidas nos resultados do VI nos dois modelos é bastante condicionada pela 

dimensão e localização das áreas ardidas na área de estudo. 

 

4.1.4. Validação do modelo de suscetibilidade 

A qualidade da predição dos mapas de suscetibilidade pode ser avaliada pela 

determinação das respetivas taxas de sucesso e predição, construídas a partir 

do cruzamento de cada modelo de suscetibilidade com a distribuição das áreas 

ardidas. Para a determinação das taxas de sucesso e de predição utilizou-se o 

procedimento de validação cruzada utilizado para testar a validade dos 

modelos de predição (Chung and Fabbri 2003). 

A curva da taxa de sucesso baseia-se na comparação entre a imagem de 

predição e as áreas ardidas utilizadas na modelação. Desta forma, a curva vai 

medir o melhor ajustamento entre o modelo e as áreas ardidas registadas, 

assumindo que o modelo é correto. A curva da taxa de predição é determinada 

para cada imagem de predição e representa a única medida de validação do 

modelo de predição correspondente. A taxa de predição compara o mapa de 

suscetibilidade com a distribuição das áreas ardidas do grupo de validação, 

que são utilizados para avaliar a capacidade do modelo para prever futuras 

áreas ardidas. 

De acordo com os respetivos graus de independência, é de esperar que as 

taxas de sucesso sejam mais satisfatórias do que as taxas de predição para 

esta área de estudo (Chung and Fabbri 2003). 

Para se quantificar a qualidade global do modelo de predição pode-se recorrer 

ao cálculo das “áreas abaixo da curva” (AAC) (Gorsevski et al 2000) (Bi, J. & 

Bennett 2003).As AAC calculam-se a partir da seguinte fórmula:  

 

Sendo que: (Lsi-Li) = amplitude da classe; ai = valor da ordenada 

correspondente a Li; bi = valor da ordenada correspondente a Lsi. 
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As AAC variam entre 0 e 1, o que corresponde à capacidade preditiva mínima e 

máxima, respectivamente. O valor de 0,5 de AAC corresponde ao mínimo de 

elegibilidade do modelo de predição, o que significa, por exemplo, que em 80% 

da área de estudo se pode prever 80% dos incêndios florestais em estudo. 

No modelo 1 de suscetibilidade a AAC da taxa de sucesso foi de AAC= 0,708 e 

a AAC da taxa de predição foi AAC= 0,654 (Figura 4.3). No Modelo 2 de 

suscetibilidade a AAC da taxa de sucesso foi de AAC= 0,736 e a AAC da taxa 

de predição foi AAC= 0,473 (Figura 4.4).  

 

 

Figura 4.3 -Taxa de sucesso (grupo 1) e taxa de predição (grupo 2) do modelo 1 de avaliação 

da suscetibilidade à ocorrência de incêndios florestais. 
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Figura 4.4 -Taxa de sucesso (grupo 2) e taxa de predição (grupo 1) do modelo 2 de avaliação 

da suscetibilidade à ocorrência de incêndios florestais. 

Tabela 4.6 – Área Abaixo da Curva (ACC) do Modelo 1 e Modelo 2 de suscetibilidade 

Área Abaixo da Curva (ACC) Modelo 1 Modelo 2 

Taxa de sucesso 0.708 0.736 

Taxa de predição 0.654 0.473 

 

No final, o melhor modelo de suscetibilidade selecionado foi o Modelo 1, pois 

apesar de ter uma taxa de sucesso (0,708) inferior à do modelo 2 (0.736), a 

taxa de predição do modelo 1 (0,654) é superior à do modelo 2 (0,473), o que 

significa que em termos comparativos possui uma melhor capacidade preditiva 

das áreas ardidas do grupo de validação. 

 

4.1.5. Classificação do modelo de suscetibilidade 

O último passo da modelação da suscetibilidade a incêndios florestais é a 

representação cartográfica da suscetibilidade classificada (Figura 4.5). O mapa 

de suscetibilidade foi classificado tendo por base uma divisão em quintis, 

conforme a metodologia proposta pela CRIF (2011). Desta forma, cada classe 

de suscetibilidade representa 20% da área de estudo. 
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Figura 4.5 - Suscetibilidade a Incêndios Florestais nos concelhos de Tavira e São Brás de 

Alportel  

Esta metodologia de classificação dos resultados da suscetibilidade não entra 

em linha de conta com a capacidade preditiva das classes de suscetibilidade. 

Além disso parte do princípio que o território tem de ter obrigatoriamente 20% 

de área com a classe de suscetibilidade muito elevada, o que pode não 

acontecer se não existirem factores condicionantes que o justifiquem. 
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No que se refere à distribuição da susceptibilidade (Tabela 4.7) na área de 

estudo por ferguesia, Cachopo e São Brás de Alportel registam a maior 

percentagem de suscetibilidade muito alta (25,1% e 24,6% da área total, 

respetivamente). A freguesia de Cachopo (Tabela 4.7) tem 53% da freguesia 

nas duas classes mais altas de susceptibilidade. São Brás de Alportel têm 43% 

do seu território nas classes de suscetibilidade alta e muito alta (Tabela 4.7). 

Tabela 4.7 - Distribuição da suscetibilidade por freguesia 

Freguesias 
Classes de Suscetibilidade 

 
Muito Baixa Baixa Media Alta  Muito Alta Total 

Cachopo 9,3 24,9 26,3 20,7 18,8 100 

Conceição 10,4 18,9 19,3 26,7 24,7 100 

Luz 65,1 29,9 4,0 0,9 0,2 100 

Cabanas de Tavira  74,9 18,4 4,5 2,2 0,0 100 

Santo Estevão 32,3 25,6 15,6 14,1 12,4 100 

Santa Catarina 21,0 16,2 18,7 20,9 23,2 100 

Santiago 52,1 29,7 11,4 5,3 1,6 100 

Santa Maria 15,1 13,0 21,3 26,6 24,0 100 

Santa Luzia 83,5 14,1 2,4 0,0 0,0 100 

São Brás de Alportel 19,3 17,5 20,2 18,5 24,5 100  

 

4.2. Avaliação probabilística da perigosidade 

 

Este ponto tem com objetivo a definição de um cenário probabilístico da 

perigosidade de ocorrência Incêndios florestais nos concelhos em estudo. De 

forma poder transformar a susceptibilidade em perigosidade seleccionaram-se 

as areas ardidas entre 1990 e 2011, excluindo o grande incêndio de 2012 por 

se considerar ser um outlier (evento atípico) a que correspondem a uma área 

total ardida de 248 427 600m2 (equivalente a 2484276 pixéis). 

No cálculo das probabilidades de cada pixel ser afetado por um incêndio 

florestal (Tabela 4.8) utilizou-se uma equação que permite integrar a dimensão 

temporal e espacial, constituindo um indicador de perigosidade. A 

probabilidade condicional de um píxel ser afetado por um incêndio florestal 

pode ser estimada para diferentes cenários, tendo como base da seguinte 

equação (Zêzere et al 2004). 
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𝑃𝑗𝑦 = (1 − (1 −
𝐴𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑦
. 𝑝𝑟𝑒𝑑)) 

Sendo: Aafetada = área total que será afetada por incêndios florestais num 

determinado cenário desencadeante (a que corresponde um período de retorno 

específico); Ay = área total da classe de suscetibilidade y; pred = valor preditivo 

da classe de suscetibilidade y. 

A resolução da equação vai permitir calcular a probabilidade de cada píxel ser 

afetado por um incêndio florestal durante um determinado período de tempo. A 

aplicação desta equação vai permitir cartografar as probabilidades e a 

modelação de cenários com diferentes combinações de períodos temporais. A 

probabilidade temporal é obtida pelo estudo das relações entre o histórico de 

incêndios florestais e a suscetibilidade. 

Os valores preditivos para cada classe foram extraídos da curva de predição e 

foram utilizados para o cálculo das probabilidades empíricas das classes de 

suscetibilidade sem nenhuma limitação temporal. A probabilidade de cada píxel 

ser afetado por um incêndio florestal foi calculada para períodos de 22 anos e 1 

ano. 

O cálculo da probabilidade anual de um píxel ser afetado por um incêndio 

florestal permitiu a construção do mapa de perigosidade probabilístico, com 

base nas classes de suscetibilidade identificadas anteriormente (Tabela 4.8) 

Optou-se por representar a probabilidade anual para ser possível prever 

eventos desta natureza num curto espaço de tempo (1 ano). 

Os resultados obtidos apresentam valores baixos de perigosidade anual 

associada a incêndios florestais na área de estudo, que variam entre 0,0004 na 

classe de suscetibilidade Muito Baixa, a 0,0141 na classe de suscetibilidade 

Muito Alta. 
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Tabela 4.8 – Probabilidade de um píxel ser afetado por um incêndio florestal num cenário 

temporal de 22 anos e 1 ano, por classes de suscetibilidade 

Figura 4.6 - Perigosidade probabilística anual a incêndios florestais nos concelhos de Tavira e 

São Brás de Alportel 

 

22 anos 1 ano

I Muito Alta 0.2 152048900 0.39 0.3092 0.0141

II Elevada 0.2 150447700 0.32 0.2564 0.0117

III Moderada 0.2 154088400 0.20 0.1564 0.0071

IV Baixa 0.2 150775700 0.08 0.0640 0.0029

V Muito Baixa 0.2 152885500 0.01 0.0079 0.0004

% da área 

de

estudo

Área da classe de 

Suscptibilidade 

(m2) (Ty)

Valor 

Preditivo 

da

Classe  

(predy )

Probabilidade de cada 

pixel ser afectado por 

um incendio
Classe de Suscetibilidade
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4.3. Avaliação da vulnerabilidade das espécies florestais 

 

Neste trabalho não dispomos de um inventário florestal detalhado das espécies 

existentes na área de estudo, com informação sobre a altura média das 

espécies, espessura da casca e um inventário de danos resultantes do fogo. A 

base de trabalho foi a COS nível 5, utilizando apenas as classes de floresta 

(Figura 4.10), uma vez que o objetivo é avaliar apenas a vulnerabilidade das 

espécies florestais, excluindo as àreas agrícolas, edifícios e rede viária. 

Partindo do pressuposto que os valores de referência da vulnerabilidade da 

floresta por espécies florestas, propostos pela AFN em 2006, são meramente 

indicativos, avaliamos a vulnerabilidade das espécies florestais de forma semi-

quantitativa, recorrendo a trabalhos científicos sobre a flamabilidade das 

espécies e a recuperação das mesmas no período pós fogo. 

A vulnerabilidade das espécies florestais existentes na área de estudo (Tabela 

4.9) foi estimada tendo por base os resultados dos estudos de Catry et al 

(2012), Catry et al (2013a) e Catry et al (2013b) sobre a mortalidade de 

espécies florestais mediterrâneas num evento pós-fogo (Tabela 4.10).  

Tabela 4.9 – Áreas florestais existentes na área de estudo 

Áreas florestais Vulnerabilidade Fonte 

Florestas de sobreiro 0,29 (Catry et al 2012) 

Florestas de azinheira 0,71 (Catry et al 2013b) 

Florestas de eucalipto 0,79 Catry et al 2013a 

Florestas de outras folhosas 0,7 (Catry et al 2013b) 

Florestas de pinheiro bravo 0,75 (Catry et al 2013b) 

Florestas de pinheiro manso 0,75 (Catry et al 2013b) 

Florestas de outras resinosas 0,75 (Catry et al 2013b) 

Vegetação esclorofica 0,97 (Catry et al 2013b) 

 

No caso do sobreiro os valores de vulnerabilidade foram extraídos do estudo 

de Catry et al (2012) sobre o comportamento do sobreiro e a sua resposta pós-

fogo, em particular da casca (cortiça) afetada, da sobrevivência da árvore e da 

rebrota. Neste estudo foi realizado um levantamento de 22 incêndios (4 585 
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árvores) que ocorreram em três países do sul da Europa (Portugal, Espanha e 

França), cobrindo uma ampla gama de condições características dos 

ecossistemas do sobreiro (Catry et al 2012).  

Segundo este estudo, 16% dos sobreiros morreram após o incêndio 

(mortalidade do indivíduo) e 13% perderam suas coroas, mostrando sinais de 

rebrota. As restantes árvores regeneram sua coroa (56% com rebrota de coroa 

e 15% com rebrota basal e coroa) (Catry et al 2012). A mortalidade da parte 

aérea (top-kill) foi registada em 29% das árvores. A mortalidade aérea será 

utilizada como referência para a avaliação da vulnerabilidade do sobreiro na 

área de estudo. 

A mortalidade individual do sobreiro variou entre os 0 a 51% e a mortalidade da 

haste entre 1 a 64% do total de árvores analisadas.  

As árvores exploradas, que correspondem a 54% do total da amostra sofreram 

a mortalidade da árvore e a mortalidade de haste mais elevadas (23% e 38%, 

respetivamente) comparativamente com as árvores não exploradas(8% e 19%, 

respectivamente) (Catry et al 2012). 

No que diz respeito à vulnerabilidade do sobreiro as árvores exploradas estão 

mais vulneráveis ao fogo após a colheita casca (registando uma probabilidade 

de mortalidade de 100%). Esta vulnerabilidade vai diminuindo com o 

aparecimento da casca de 3-4 cm de espessura, que é geralmente atingido no 

final do ciclo de produção de cortiça (9 a 15 anos) (Figura 4.7). Durante a 

primeira metade do ciclo de produção da cortiça as árvores exploradas são 

muito mais vulneráveis ao fogo do que as árvores não exploradas devido para 

um período mais longo com casca fina (Catry et al 2012). 

Neste trabalho foi atribuido o valor de vulnerabilidade de 0,29 em função da 

soma da mortalidade total com a mortalidade da parte aérea do sobreiro (29%), 

tendo por base os resultados obtidos por Catry et al., (2012). 
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Figura 4.7 - Respostas pós-fogo do sobreiro em função da espessura da casca e do estado 

exploração (Catry et al 2012). 

No caso do eucalipto (Eucalyptus globulus) o valor de vulnerabilidade baseou-

se na taxa de mortalidade total da espécie após o fogo. Segundo Catry et al., 

(2013a) num estudo realizado em quatro locais na zona cento de Portugal, um 

ano após o fogo a maioria das árvores de eucalipto ainda estavam vivas 

(96,1%), embora 79,2% dos casos tenham sofrido a mortalidade da copa (top-

kill). Contudo, a mortalidade do eucalipto depende da espessura do tronco e da 

severidade do incêndio. Quanto maior for a espessura do tronco menor é a 

probabilidade prevista da mortalidade para a espécie (Catry et al 2013a), 

conforme se pode observar na Figura 4.8.  

O valor de vulnerabilidade atribuído ao eucalipto baseou-se no valor da 

mortalidade da copa (top-kill) (0,79), porque no caso de ocorrer a mortalidade 

da copa a regenação da espécie é baixa. 
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Figura 4.8 - Probabilidade prevista da mortalidade do Eucalipto em função do diâmetro (DBH 

em cm) e a severidade do fogo (expressa pela proporção de altura máxima de altura da chama 

(PCH em %). (Catry et al 2013a). 

 

O valor de vulnerabilidade atribuido às restantes espécies existententes na 

área de estudo baseou-se na taxa de mortalidade total da árvore, segundo 

Catry et al., (2013b) (Tabela 4.10). Neste trabalho foram analisados dados de 

16 locais afetados por incêndios florestais em Portugal. Neste trabalho foram 

desenvolvidos modelos para relacionar o comportamento pós-fogo e as 

diferentes respostas ao fogo de 4 155 árvores de 14 espécies com indicadores 

de gravidade do fogo e das características das árvores (Catry et al 2013b). As 

espécies florestais que apresentaram uma maior mortalidade total foram o 

pinheiro-manso e o pinheiro-bravo, com 75,3% e 77,5%, respectivamente 

(Tabela 4.10).  

Catry et al (2010) também analisam as diferentes taxas de mortalidade das 

espécies em relação à altura da árvore carbonizada (Figura 4.9). No caso dos 

pinheiros é necessário que apenas cerca de 40% do total altura da árvore 

esteja carbonizada, para que exista uma probabilidade de mortalidade de 90%. 

Nas folhosas mesmo que a árvore esteja totalmente carbonizada a sua 

probabilidade de morrer é inferior a 10%. Ou seja, as folhosas são capazes de 

sobreviver após o fogo pela ativação das gemas vegetativas dormentes que 

produzem o recrescimento da mesma (Catry et al 2010). 
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Tabela 4.10 - Mortalidade das espécies florestais (árvore e tronco). (Catry et al 2013b) 

Espécies 
Mortalidade (%) 

Número de 
Arvores  

Número 
de Locais  Arvore Tronco Total 

Nome Cientifico Nome comum 

Arbutus unedo Medronheiro 0 98,9 98,9 92 5 

Crataegus monogyna Pilriteiro 0 89,5 89,5 133 1 

Castanea sativa Castanheiro 20 37,5 57,5 30 1 

Fraxinus angustifolia Freixo 0 8,5 8,5 82 1 

Olea europaea sylvestris Zambujeiro 1,3 94,3 95,6 159 2 

Pistacia lentiscus  Aroeira 0 100 100 113 1 

Quercus coccifera Carrasco 0 94,2 94,2 120 1 

Quercus faginea Carvalho-cerquinho 1,3 54,7 56 226 5 

Quercus pyrenaica Carvalho-negral 16,9 63,1 80 528 3 

Quercus rotundifolia Azinheira 8,7 62,5 71,2 494 5 

Quercus suber Sobreiro 5,2 4,5 9,7 349 6 

Pinus pinaster Pinheiro-manso 75,3 - 75,3 437 5 

Pinus pinea  Pinheiro-bravo 77,5 - 77,5 80 2 

Nota: A negrito estão assinalas as espécies florestais cujo valor de vulnerabilidade foi baseado 
na mortalidade total. 

 

Figura 4.9 - Probabilidade prevista de mortalidade pós-fogo para folhosas e pinheiros como 

uma função da gravidade fogo (expresso pela proporção de altura máxima de árvore 

carbonizada) e espessura da casca (EC) (Fonte: Catry et al., 2010). 

No caso das florestas mistas e abertas, os valores de vulnerabilidade foram 

ponderados pela percentagem de área de coberto vegetal das classes de 

ocupação florestal da COS 2007 (Tabela 4.16), No que se refere à 
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vulnerabilidade das florestas de folhosas, estas são constituídas por uma 

diversa variedade de espécies no Algarve (ICNF) 2013). Neste caso foi 

realizada uma média aritmética da mortalidade das diferentes espécies de 

folhosas referidas anteriormente na Tabela 4.10: medronheiro (98,9%), pilriteiro 

(89,5%), freixo (8,5%), zambujeiro (95.6%) e carvalho-cerquinho (56%). Cujo 

resultado é uma vulnerabilidade de 0.70. Nesta avaliação foram excluídas 

algumas espécies de folhosas como por exemplo o sobreiro e a azinheira que 

têm uma classe própria na COS 2007 e, a aroeira e o carrasco foram 

englobados na classe da vegetação esclerofila. 

A classe dos matagais (3.2.3) é bastante heterogénea, sendo constituída por 

comunidades arbustivas variadas (e.g. medronhais, carrascos, loendrais, 

urzais, zimbrais, samoucais, loureis, sabugais, tamargais, azereiras, formações 

de azevinho, silvados e salgueirais). Nos estudos consultados não existe uma 

análsie da mortalidade para todas estas espécies arbustivas, por isso optou-se 

pelos resultados mais conservadores da taxa de mortalidade do tronco obtidos 

pela aroeira (Pistacia lentiscus) (100 %) e pelo carrasco (Quercus coccifera) 

(94,2 %) no trabalho de Catry et al., (2013b), resultando um valor de 

vulnerabilidade de 0,97 (Tabela 4.10). 

No que diz respeito à distribuição classes de floresta na área de estudo (Figura 

4.10) verifica-se que predomina a vegetação esclerófita densa, ocupando 46,5 

% da área de estudo, seguida pela vegetação esclerófita pouco densa (10,9 % 

da área de estudo) (Tabela 4.11). Na prática, 57,4 % da área de estudo está 

oupada por vegetação esclerófita cujo valor de vulnerabilidade é 0,97. Este tipo 

de coberto vegetal apresenta o maior valor de vulnerabilidade existente na área 

de estudo (Tabela 4.11). 
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Figura 4.10 - Carta de Ocupação do Solo 2007 (COS) Nível 5 apenas com as áreas florestais 
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Tabela 4.11 – Distribuição das espécies florestais na área de estudo 

Código Tipo de Espécie Área (m2) 
% de 
área 

Taxa de Cobertura Vulnerabilidade 

Dominante Secundária Dominante Secundária Final 

3.1.1.01.1 Florestas de sobreiro 5011700 1.006 1 0 0.29 0.00 0.29 

3.1.1.01.2 Florestas de azinheira 923900 0.185 1 0 0.71 0.00 0.71 

3.1.1.01.5 Florestas de eucalipto 292000 0.059 1 0 0.79 0.00 0.79 

3.1.1.01.7 Florestas de outras folhosas 13168600 2.643 1 0 0.70 0.00 0.70 

3.1.1.02.1 Florestas de sobreiro com folhosas 19826700 3.979 0.6 0.4 0.17 0.28 0.45 

3.1.1.02.2 Florestas de azinheira com folhosas 1190800 0.239 0.6 0.4 0.43 0.28 0.71 

3.1.1.02.5 Florestas de eucalipto com folhosas 28200 0.006 0.6 0.4 0.47 0.28 0.75 

3.1.1.02.7 Florestas de outra folhosa com folhosas 1387400 0.278 0.6 0.4 0.42 0.28 0.70 

3.1.2.01.1 Florestas de pinheiro bravo 1643400 0.330 1 0 0.75 0.00 0.75 

3.1.2.01.2 Florestas de pinheiro manso 10599100 2.127 1 0 0.75 0.00 0.75 

3.1.2.01.3 Florestas de outras resinosas 16000 0.003 1 0 0.75 0.00 0.75 

3.1.3.01.1 Florestas de sobreiro com resinosas 33998700 6.822 0.6 0.4 0.17 0.30 0.47 

3.1.3.01.2 Florestas de azinheira com resinosas 588600 0.118 0.6 0.4 0.43 0.30 0.73 

3.1.3.01.7 
Florestas de outra folhosa com 

resinosas 
1750600 0.351 0.6 0.4 0.45 0.30 0.75 

3.1.3.01.8 
Florestas de misturas de folhosas com 

resinosas 
29061900 5.832 0.6 0.4 0.42 0.30 0.72 

3.1.3.02.1 
Florestas de pinheiro bravo com 

folhosas 
1911000 0.383 0.6 0.4 0.45 0.28 0.73 

3.1.3.02.2 
Florestas de pinheiro manso com 

folhosas 
5696600 1.143 0.6 0.4 0.45 0.28 0.73 

3.1.3.02.4 
Florestas de misturas de resinosas com 

folhosas 
312500 0.063 0.6 0.4 0.45 0.28 0.73 

3.2.1.01.1 Vegetação herbácea natural 10875400 2.182 1 0 0.97 0.00 0.97 

3.2.3.01.1 Vegetação esclerófita densa 235740200 47.305 1 0 0.97 0.00 0.97 

3.2.3.02.1 Vegetação esclerófita pouco densa 53473100 10.730 1 0 0.97 0.00 0.97 

3.2.4.01.1 Florestas abertas de sobreiro 8324000 1.670 0.2 0 0.06 0.00 0.06 

3.2.4.01.2 Florestas abertas de azinheira 2058600 0.413 0.2 0 0.14 0.00 0.14 

3.2.4.01.5 Florestas abertas de eucalipto 22000 0.004 0.2 0 0.16 0.00 0.16 

3.2.4.01.7 Florestas abertas de outras folhosas 16367800 3.284 0.2 0 0.14 0.00 0.14 

3.2.4.02.1 
Florestas abertas de sobreiro com 

folhosas 
35929500 7.210 0.2 0 0.09 0.00 0.09 

3.2.4.02.2 
Florestas abertas de azinheira com 

folhosas 
271800 0.055 0.2 0 0.14   0.14 

3.2.4.02.5 
Florestas abertas de eucalipto com 

folhosas 
146700 0.029 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.02.7 
Florestas abertas de outra folhosa com 

folhosas 
1760200 0.353 0.2 0 0.14 0.00 0.14 

3.2.4.03.1 Florestas abertas de pinheiro bravo 744800 0.149 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.03.2 Florestas abertas de pinheiro manso 1347400 0.270 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.05.2 
Florestas abertas de azinheira com 

resinosas 
270600 0.054 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.05.7 
Florestas abertas de outra folhosa com 

resinosas 
987000 0.198 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.05.8 
Florestas abertas de misturas de 

folhosas com resinosas 
470500 0.094 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.06.1 
Florestas abertas de pinheiro bravo 

com folhosas 
81000 0.016 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.06.2 
Florestas abertas de pinheiro manso 

com folhosas 
2046500 0.411 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

3.2.4.06.4 
Florestas abertas de misturas de 

resinosas com folhosas 
13500 0.003 0.2 0 0.15 0.00 0.15 

Total 498338300 100 
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Figura 4.11 - Distribuição da vulnerabilidade das classes de floresta nos concelhos de São Brás 

de Alportel e Tavira  

Analisando a vulnerabilidade das classes de floresta nos concelhos de São 

Brás de Alportel e Tavira constata-se que 60,2 % da área de estudo têm uma 

vulnerabilidade superior a 0,8 e que apenas 15,2 % da área de estudo 

apresenta uma vulnerabilidade inferior a 0,4. (Figura 4.11). O predomínio das 

classes de vulnerabilidade elevadas na área de estudo justifica-se pela 

presença da vegetação herbácea natural e vegetação esclerófita densa e 
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pouco densa em 60,2% da área de estudo, cuja vulnerabilidade é 0,97 (Tabela 

4.12). 

Tabela 4.12 – Vulnerabilidade das classes de floresta nos concelhos de São Brás de Alportel e 

Tavira  

Vulnerabilidade das classes de floresta 

Classe Área (m2) Área (%)  

0.01 - 0.2 70561500 14.2 

0.2 - 0.4 5011700 1.0 

0.4 -0.6 53827500 10.8 

0.6 - 0.8 68586100 13.8 

0.8 - 1 300089300 60.2 

Total 498076100 100.0 

 

 

4.4. Valor económico das florestas por tipo de ocupação do solo 

 

Na determinação detalhada do valor económico de uma floresta é necessário 

conhecer o tipo de árvores (espécie), as suas dimensões (altura, largura) e a 

sua quantidade (número de indivíduos) numa determinada área. 

Em Portugal existe uma plataforma de simuladores da floresta portuguesa, 

denominada de sIMfLOR. Esta plataforma foi iniciada no âmbito do projecto 

EFORWOOD – Tools for Sustainability Impact Assessment of the Forestry-

Wood Chain, financiado pela UE (FP6-2004-518128-2), tendo o seu 

desenvolvimento sido continuado no âmbito dos projectos MOTIVE – Models 

for Adaptive Forest Management e AFORE - Forest biorefineries: Added-value 

from chemicals and polymers by new integrated separation, fractionation and 

upgrading Technologies, financiados pela UE (FP7-ENV-2008-1-226544 e CP-

IP 228589-2.  

A sIMfLOR contém uma ferramenta designada de calculadora da 

árvore(http://www.isa.ulisboa.pt/cef/forchange/fctools/pt/PlataformasIMfLOR) 

que permite calcular o volume da árvore, em m3, de diversas espécies 

florestais (Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Pinus pinea e Quercus suber), 
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introduzindo-se o diâmetro e altura da árvore (Tabela 4.13). Recorrendo à 

calculadora da árvore e aos dados das espécies de Pinus pinaster e Pinus 

pinea, referenciados no estudo de Catry, et al. (2007) e aos preços 

disponibilizados pela ANSUB - Associação dos Produtores Florestais do Vale 

do Sado on line (http://www.ansub.pt/4/precos.htm), (consultado no dia 2011-

2014) os resultados médios do valor económico por árvore obtidos estão 

indicados na Tabela 4.13. 

Para se obter o valor da floresta recorrendo a este simulador de valores 

económicos é necessário um inventário florestal por espécie com as respetivas 

taxas de cobertura. No entanto, esta informação não se encontra disponível 

para a área de estudo desta tese, inviabilizando o cálculo do valor económico 

em função do número de árvores de cada espécie. Esta abordagem da 

avaliação do valor económico das florestas seria bastante detalhada. 

 

Tabela 4.13 - Volume da árvore e preço por árvore. 

Espécie 
Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Volume (volume do tronco 
com casca e com cepo (m3)) 

Toneladas 
Valor 
Económico 
(€) 

Pinus pinaster 50,9 17,3 1,833 1,357 41 

Pinus pinea 47,7 12,4 0,978 0,724 22 

 

Neste trabalho o valor económico da floresta foi atribuido em função do tipo de 

ocupação florestal existente na COS 2007 nivel 5 (Figura 4.10). Além disso foi 

realizada uma ponderação do valor económico em função da taxa de cobertura 

das espécies florestais, usando os criterios utilizados para determinar a área de 

coberto vegetal das classes de ocupação florestal da COS 2007 (Tabela 4.14).  

Os critérios utilizados na atribuição da designação das classes de ocupação do 

solo da COS 2007 Nível 5, definem um conjunto de regras para determinar a 

área de coberto das espécies florestais (IGP, 2010) (Tabela 4.14). 

 

 

 

http://www.ansub.pt/4/precos.htm
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Tabela 4.14 – Critérios utilizados para determinar a área de coberto vegetal das classes de 

ocupação florestal da COS 2007(IGP, 2010) 

Classe  de ocupação florestal % de área de coberto vegetal 

Florestal Superior ou igual a 30% 

Florestas puras de folhosas 75% ou mais 

Florestas puras de resinosas 75% ou mais 

Florestas mistas nenhuma das espécies ocupa mais de 75% 

Florestas abertas > 10% <30%. 

Matos densos superior a 50% 

Matos pouco densos = 25%< 50% 

Vegetação esclerófita < 50% 

Vegetação esclerófita pouco densa = 25%< a 50% 

 

Na ponderação do valor económico das florestas puras utilizou-se a 

ponderação a 100% da área de coberto vegetal. No caso das florestas mistas a 

cobertura principal foi ponderada com 60% e a cobertura secundária com 40% 

da área de coberto vegetal. Nas florestas abertas foi utilizada um ponderação 

de 20% da área de coberto vegetal. 

Assumimos que estas ponderações da taxa de cobertura (Tabela 4.14) são 

uma estimativa conservadora das taxas de coberto, que podem conter erros, 

principalmente no caso das florestas mistas e florestas abertas onde as taxas 

de coberto podem ser variáveis.  

O valor económico (em Euros) das florestas da área de estudo foi atribuido 

tendo por base a tabela do valor da fileira florestal no Algarve (Tabela 2.3) 

atualizada para 2014, e ponderado pela respetiva taxa de cobertura. Os valores 

da fileira florestal foram propostos em 2007, por isso foi realizada uma 

atualização do valor segundo o Índice de preços no consumidor do Banco de 

Portugal (média anual) que define que 1 Euro em 2007 corresponde a 1,10 

Euros em 2014, de acordo com o fator de atualização de 1,09878379502707 

(Tabela 4.15)(BdP, 2014).  
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Tabela 4.15 - Valor das florestas por espécie florestal (€/ha) em 2006 e valor actualizado 

segundo o índice de preços no consumidor do Banco de Portugal em 2014 (Valores 

arredondados à unidade). 

 

Produção Lenhosa 
Valor Económico 

(€/ha) 
Valor Económico 

Atualizado 2014 (€/ha) 

Pinheiro bravo 103 113 

Outras resinosas 186 205 

Eucalipto 163 179 

Sobreiro 651 716 

Azinheira 119 131 

Pinheiro manso 489 538 

Castanheiro 204 224 

Medronheiro 116 128 

Alfarrobeira 936 1030 

Carvalhos 87 96 

Outras folhosas 2410 2651 

Acácia e incenso 0 0 

Matos 82 90 

 

A Tabela 4.16 apresenta os valores das taxa de cobertura das áreas florestais 

segundo a classificação da COS 2007 nível 5 e o respetivo valor económico 

total em função da área ocupada pela classe. 

Analisando a distribuição espacial do valor económico na área de estudo 

(Figura 4.12) verifica-se que a maioria das áreas florestais encontra-se na 

classe de valor económico mais reduzido, entre os 0,01 e o 0,5 Euros /100 m2. 

Esta situação ocorre porque a maioria da área de estudo está ocupada por 

classes de vegetação herbácea natural, vegetação esclerófita densa e pouco 

densa, que possuem um baixo valor económico (0,8 Euros /100 m2) 

No que se refere áreas florestais com maior valor económico (florestas de 

outras folhosas; florestas de outra folhosa com folhosas), estas estão 

localizadas a norte da área de estudo e apresentam um valor económico de 

26,6 Euros /100 m2. 
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Tabela 4.16 – Taxa de cobertura e valor económico por classe de floresta da COS 2007 Nível 

5.  

Código Área (m
2
) 

Taxa de 
Cobertura 

Valor 
económico 
(Euros/ha) 

Valor 
económico 
(Euros/m

2
) 

Valor económico 
Total (Euros) 

3.1.1.01.1 5011700 1 717 0,072 359498 

3.1.1.01.2 923900 1 131 0,013 12114 

3.1.1.01.5 292000 1 180 0,018 5244 

3.1.1.01.7 13168600 1 2656 0,266 3496927 

3.1.1.02.1 19826700 0,6 - 0,4 1493 0,149 2959317 

3.1.1.02.2 1190800 0,6 - 0,4 1141 0,114 135855 

3.1.1.02.5 28200 0,6 - 0,4 1170 0,117 3299 

3.1.1.02.7 1387400 0,6 - 0,4 2656 0,266 368425 

3.1.2.01.1 1643400 1 113 0,011 18651 

3.1.2.01.2 10599100 1 539 0,054 571094 

3.1.2.01.3 16000 1 205 0,020 328 

3.1.3.01.1 33998700 0,6 - 0,4 512 0,051 1741988 

3.1.3.01.2 588600 0,6 - 0,4 161 0,016 9456 

3.1.3.01.7 1750600 0,6 - 0,4 1675 0,168 293275 

3.1.3.01.8 29061900 0,6 - 0,4 1675 0,168 4868687 

3.1.3.02.1 1911000 0,6 - 0,4 1494 0,149 285462 

3.1.3.02.2 5696600 0,6 - 0,4 1385 0,139 789258 

3.1.3.02.3 312500 0,6 - 0,4 1185 0,119 37037 

3.2.1.01.1 10875400 1 82 0,008 89178 

3.2.3.01.1 235740200 1 82 0,008 1933070 

3.2.3.02.1 53473100 1 82 0,008 438479 

3.2.4.01.1 8324000 0,2 143 0,014 119419 

3.2.4.01.2 2058600 0,2 26 0,003 5399 

3.2.4.01.5 22000 0,2 36 0,004 79 

3.2.4.01.7 16367800 0,2 531 0,053 869295 

3.2.4.02.1 35929500 0,2 299 0,030 1072562 

3.2.4.02.2 271800 0.2 228 0,023 6202 

3.2.4.02.5 146700 0,2 234 0,023 3433 

3.2.4.02.7 1760200 0,2 531 0,053 93484 

3.2.4.03.1 744800 0,2 23 0,002 1691 

3.2.4.03.2 1347400 0,2 108 0,011 14520 

3.2.4.05.2 270600 0,2 153 0,015 4140 

3.2.4.05.7 987000 0,2 335 0,034 33070 

3.2.4.05.8 470500 0,2 335 0,034 15762 

3.2.4.06.1 81000 0,2 299 0,030 2422 

3.2.4.06.2 2046500 0,2 277 0,028 56688 

3.2.4.06.4 13500 0,2 237 0,024 320 

 
  

 
Total 20715128 
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Figura 4.12 - Distribuição do valor económico das áreas florestais nos concelhos de São Brás 

de Alportel e Tavira (Euros /100 m
2
) 
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O valor económico total das áreas florestais na área de estudo ronda os 20,7 

milhões de euros, sendo a classe das florestas mistas de folhosas com 

resinosas as que têm o maior valor económico (5,2 milhões de euros), 

correspondendo a 24,9 % das áreas florestais. No que se refere à vegetação 

esclerófita densa, que ocupa 46,5 % do total das classes de floresta, o seu 

valor económico é de 2,3 milhões de euros (11,4 % do valor total) (Tabela 

4.17). 

 

Tabela 4.17 - Valor económico total das áreas florestais (COS – Nível 4) 

Código Áreas Florestais 
∑ Valor económico da 

classe (Euros) 

3.1.1.01 Florestas Puras de Folhosas 3873784 

3.1.1.02 Florestas Misturas de folhosas 3466896 

3.1.2.01 Florestas puras de resinosas 590074 

3.1.3.01 Florestas mistas de folhosas com resinosas 1751444 

3.1.3.02 Florestas mistas de resinosas com folhosas 5161962 

3.2.1.01 Vegetação herbácea natural 1111757 

3.2.3.01 Vegetação esclerófita densa 89178 

3.2.3.02 Vegetação esclerófita pouco densa 2371549 

3.2.4.01 Florestas abertas puras de folhosas 994192 

3.2.4.02 Florestas abertas de misturas de folhosas 1175680 

3.2.4.03 Florestas abertas puras de resinosas 16211 

3.2.4.05 Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas 52972 

3.2.4.06 Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas 59430 

Total 20715128 

 

Com foi já referido anteriormente as florestas mistas de resinosas com folhosas 

têm o maior valor económico na área de estudo, mas abrangem apenas 1,6% 

da área de estudo. Se analisarmos as 3 espécies com mais valor económico 

(florestas mistas de resinosas com folhosas, florestas puras de folhosas e 

florestas misturas de folhosas) estas representam 60,4 % do total do valor 

económico, mas ocupam apenas 10 % de toda a área de estudo (Figura 4.13). 

Por outro lado, a vegetação herbácea natural representa 0,4% do valor 

económico mas ocupa 47,3% de toda a área de estudo (Figura 4.13). 
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Figura 4.13 - Percentagem do valor económico em relação a percentagem da área ocupada 

(COS – Nível 4) 

No que se refere a distribuição das classes de valor económico na área de 

estudo,verifica-se que em 55,1 % da área de estudo o valor económico situa-se 

entre os 0 e os 5 Euros/100 m2 (Tabela 4.18). Este baixo valor económico é o 

resultado desta mesma área ser ocupada por espécies de baixo valor 

económico (vegetação herbácea natural e vegetação esclerófita densa e pouco 

densa). No que se refere à classe de maior valor económico na área de estudo 

(>20 Euros/100 m2) esta corresponde a apenas 1,91% da área florestal.  

Tabela 4.18 - Classes de valor económico nos concelhos de São Brás de Alportel e Tavira 

 

 

 

 

  

Valor Economico 

Classe de Valor Económico Área (m
2)

 Área (%) 

Outro 262313900 34,5 

0 - 5 418984000 55,1 

5.1 -10 5011700 0,66 

10.1 - 15 28655400 3,77 

15.1 -20 30828300 4,05 

>20 14556000 1,91 

Total 760349300 100 
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4.5. Avaliação do risco de incêndio florestal concelhos de São Brás de 

Alportel e Tavira  

O mapa de risco de incêndio florestal resultou da multiplicação do mapa da 

perigosidade pelo mapa da vulnerabilidade das espécies florestais e pelo mapa 

do valor económico das áreas florestais. Estes cálculos foram realizados 

mapas com uma estrutura de dados matricial e células de 100 m2. 

Os resultados de risco variam entre o mínimo de 0,00012 Euros/100m2/ano 

perto de Cerois, freguesia do Cachopo, concelho de Tavira e os 0,26 

Euros/100m2/ano que se encontram em diversos pontos da área de estudo, 

onde existem as florestas de outras folhosas com folhosas. O mapa de risco a 

incêndios florestais foi dividido em 6 classes: área não florestal; 0.01 - 0.05; 

0.051 - 0.1; 0.101 - 0.15; 0.151 - 0.2 e > 0.2 Euros/100m2/ano.  

A Figura 4.14 representa o Risco Anual (Euros/100m2/ano) de incêndios 

florestais nos concelhos de São Brás de Alportel e Tavira. Na área de estudo 

predominam as classes de risco baixo, entre os 0,01 e os 0,05 

Euros/100m2/ano (60,2% da área de estudo) (Tabela 4.19). Este valor mais 

baixo de risco está associado a áreas de vegetação herbácea natural, 

vegetação esclerófita densa e pouco densa cujo valor económico é reduzido 

(Tabela 4.19). 

 

Tabela 4.19 -Classes de Risco Anual (€ / 100m
2
/ano) de incêndio florestal nos concelhos de 

São Brás de Alportel e Tavira 

Risco de incêndio florestal 

Classe Área (m
2
) 

Área 
(%) 

Área não florestal 264038200 34,74 

0.01 - 0.05 458072300 60,26 

0.051 - 0.1 11612200 1,53 

0.101 - 0.15 9716400 1,28 

0.151 - 0.2 16557500 2,18 

> 0.2 112600 0,01 

Total 760109200 100 
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Figura 4.14 - Risco Anual (€ /100m
2
/ano) de incêndios florestais nos concelhos de São Brás de 

Alportel e Tavira 

 

A norte de São Bras de Alportel no lugar de Quatrelas e a sudoeste da 

freguesia se Cachopo no lugar de Malhanito (concelho de Tavira) encontram-se 

as áreas florestais com o valor mais elevado de risco, ou seja maior 
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probabilidade de dano. Nas áreas de risco mais elevado devem ser tomadas 

medidas de prevenção para evitar a ocorrência de incendios florestais. 

No que se refere às classes de ocupação do solo e à sua repartição em 

percentagem da área pelas classes de risco anual, a classe entre 0,01 e os 

0,05 Euros/100m2/ano engloba a maioria das áreas florestais (Tabela 4.20). 

As florestas de outras folhosas possuem 75% da sua área localizada na classe 

de risco entre os 0,01 e os 0,05 Euros/100m2/ano sendo a única área florestal 

que se encontra na classe mais elevada de risco (1% esta localizada na classe 

de risco > 0,2 Euros/100m2/ano (Tabela 4.20). 

As florestas de outra folhosa com resinosas têm 30 % da sua área localizada 

na classe 0,101 e os 0,15 (Euros/100m2/ano) e na classe 0,151 e os 0,2 

(Euros/100m2/ano) vai estar localizado os restantes 40 % da sua área (Tabela 

4.20). 

As florestas de misturas de folhosas com resinosas tem 18 % da sua área na 

classe 0,101 e os 0,15 (Euros/100m2/ano) é na classe 0,151 e os 0,2 

(Euros/100m2/ano) que vai estar localizado os restantes 51 % da área (Tabela 

4.20). 

A mesma situação vai ocorrer nas florestas de pinheiro bravo com folhosas 

onde 20 % do total da sua área está ocalizado na classe 0,101 e os 0,15 

(Euros/100m2/ano) e na classe 0,151 e os 0,2 (Euros/100m2/ano) que vai estar 

localizado os restantes 53% da área (Tabela 4.20). 

Por ultimo as lorestas de pinheiro manso com folhosas tem 59 % da sua área 

localizado na classe 0,101 e os 0,15 (Euros/100m2/ano) é na classe 0,151 e os 

0,2 (Euros/100m2/ano)que vai estar localizado os restantes 51 % da área 

(Tabela 4.20). 
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Tabela 4.20 - Classes de ocupação do solo e a sua repartição em percentagem da área pelas 

classes de Risco Anual (Euros/100m
2
/ano) 

COS 2007 
Nível 5 

Área não 
Florestal 

0,01 - 0,05 0,051 - 0,1 0,101 - 0,15 0,151 - 0,2 > 0,2 Total 

3.1.1.01.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.1.1.01.2 0 100 0 0 0 0 100 

3.1.1.01.5 0 100 0 0 0 0 100 

3.1.1.01.7 0 75 23 1 0 1 100 

3.1.1.02.1 0 99 1 0 0 0 100 

3.1.1.02.2 0 99 1 0 0 0 100 

3.1.1.02.5 0 99 0 0 0 0 100 

3.1.1.02.7 0 99 0 0 0 0 100 

3.1.2.01.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.1.2.01.2 0 96 4 0 0 0 100 

3.1.2.01.3 0 100 0 0 0 0 100 

3.1.3.01.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.1.3.01.2 0 100 0 0 0 0 100 

3.1.3.01.7 0 9 21 30 40 0 100 

3.1.3.01.8 0 12 19 18 51 0 100 

3.1.3.02.1 0 12 15 20 53 0 100 

3.1.3.02.2 0 8 33 59 0 0 100 

3.1.3.02.4 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.1.01.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.3.01.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.3.02.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.01.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.01.2 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.01.5 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.01.7 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.02.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.02.5 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.02.7 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.03.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.03.2 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.05.2 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.05.7 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.05.8 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.06.1 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.06.2 0 100 0 0 0 0 100 

3.2.4.06.4 0 100 0 0 0 0 100 
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5. Caso de estudo do incêndio de Julho de 2012 

 

5.1. Caraterização do Incêndio de Tavira/São Brás de Alportel  

 

O incêndio de Tavira/São Brás de Alportel teve o seu início cerca das 14:00 

horas do dia 18 de Julho de 2012, próximo das localidades de Catraia e Fonte 

do Corcho, na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira (MAI, 2012). 

O alarme foi dado pelo telefone 117 e recebido no CDOS de Faro, pelas 

14:11h, tendo sido localizado o ponto de inicio do fogo a 37º 18’ 51’’ N e a 07º 

50’ 21’’W a 150 metros da Estrada Nacional 214 (MAI, 2012) (Figura 5.1). 

Este incêndio afetou uma área total de 24 843 ha (Figura 5.2), segundo a 

cartografia de áreas ardidas disponibilizada pelo ICNF. O INEM prestou 

assistência a 37 vítimas, das quais 8 necessitaram de assistência médica 

devido a escoriações e queimaduras e 29 de intervenção psicológicas. Não foi 

registado nenhuma vítima mortal neste incêndio. 

 

Figura 5.1 -Vista aérea do local de origem do incêndio e da zona de primeira intervenção 

(Viegas et al 2012) 
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Figura 5.2 - Perímetro do incêndio de Julho de 2012 e respetivo ponto de início 

O município mais afectado por este incêndio foi São Brás de Alportel (45% do 

seu território foi afectado) (Tabela 5.1). No município de Tavira ardeu 36 % do 

seu território, tendo sido as freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo e 

Cachopo as mais afectadas, com 56% e 41% de área ardida, respectivamente. 

Neste mesmo município a freguesia menos afetada foi a de Santiago, onde 

ardeu 0,03 % do seu território (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 – Distribuição das superfícies ardidas por unidade administrativas 

Concelho Freguesia 
Área Ardida 

(ha) 
Área Total 

(ha) 
% Ardida 

total 

Tavira 

Cachopo 8311,68 20352,65 40,84 

Santa Catarina da Fonte do Bispo 6540,21 11758,82 55,62 

Santo Estevão 667,79 2861,01 23,34 

Santa Maria 2385,16 12644,28 18,86 

Santiago 0,66 2155,17 0,03 

Tavira total 17905,50 49771,93 35,98 

São Brás de 
Alportel 

São Brás de Alportel 
6937,40 15336,92 45,23 

 

A área ardida do incêndio de Julho de 2012 foi cruzada com as classes da 

COS 2007 Nível 5 (Tabela 5.2). Neste incêndio 95,6 % do total da área ardida 

corresponde a área florestal, tendo afetado também área agrícola (3,9 %). Os 

restantes 0,5 % da área ardida correspondem a tecido urbano descontínuo (0,3 

%) e a tecido urbano descontínuo esparso (0,2 %). 

A classe da área florestal mais afectada neste incêndio foi a classe da 

vegetação esclerófita densa, com 32,8 % da área ardida total As restantes 

classes florestais que também foram afectas foram a classe das florestas 

abertas de sobreiro com folhosas (7,9 %) e a classe da vegetação esclerófita 

pouco densa (6,9 %) (Tabela 5.2). 

 



94 
 

Tabela 5.2 – Área ardida por classe da COS 2007 Nível 5  

COSN5 Área (m2) % de área ardida 

  

COSN5 Área (m2) % de área ardida 

  

COSN5 Área (m2) % de área ardida 

1.1.1.02.1 156100 0,3 2.4.4.01.4 100600 0,0 3.1.3.02.4 310000 0,1 

1.1.2.01.1 76700 0,0 2.4.4.01.5 179300 0,1 3.2.1.01.1 6707700 2,7 

1.1.2.02.1 295100 0,2 2.4.4.03.1 57000 0,0 3.2.3.01.1 81497500 32,8 

1.2.1.01.1 5100 0,0 2.4.4.03.4 82900 0,0 3.2.3.02.1 17053800 6,9 

1.2.1.04.1 10100 0,0 2.4.4.03.6 432100 0,2 3.2.4.01.1 4583800 1,8 

1.3.3.01.1 4600 0,0 3.1.1.01.1 3128900 1,3 3.2.4.01.2 329300 0,1 

2.1.1.01.1 750000 0,3 3.1.1.01.2 83600 0,0 3.2.4.01.7 6838100 2,8 

2.1.2.01.1 29800 0,0 3.1.1.01.5 169900 0,1 3.2.4.02.1 19644300 7,9 

2.2.1.01.1 1100 0,0 3.1.1.01.7 4653100 1,9 3.2.4.02.5 136900 0,1 

2.2.2.01.4 16400 0,0 3.1.1.02.1 11525900 4,6 3.2.4.02.7 1672400 0,7 

2.2.2.01.5 310700 0,1 3.1.1.02.2 295200 0,1 3.2.4.03.1 436700 0,2 

2.2.2.03.2 17200 0,0 3.1.1.02.5 10700 0,0 3.2.4.03.2 1338300 0,5 

2.2.2.03.4 25700 0,0 3.1.1.02.7 996000 0,4 3.2.4.05.7 222400 0,1 

2.2.2.03.5 300 0,0 3.1.2.01.1 599300 0,2 3.2.4.06.1 53000 0,0 

2.2.3.01.1 331300 0,1 3.1.2.01.2 7776400 3,1 3.2.4.06.4 13800 0,0 

2.2.3.03.1 2465200 1,0 3.1.2.01.3 16200 0,0 3.2.4.08.2 25082300 10,1 

2.3.1.01.1 993400 0,4 3.1.3.01.1 17545200 7,1 3.2.4.10.1 54900 0,0 

2.4.2.01.1 2339200 0,9 3.1.3.01.2 39100 0,0 3.3.1.01.1 15900 0,0 

2.4.2.01.2 18800 0,0 3.1.3.01.7 714500 0,3 5.1.1.01.1 37600 0,0 

2.4.3.01.1 313100 0,1 3.1.3.01.8 19178800 7,7 5.1.2.01.1 12900 0,0 

2.4.4.01.1 1589600 0,6 3.1.3.02.1 1466400 0,6 
Total 248430000 100,0 

2.4.4.01.2 192900 0,1 3.1.3.02.2 3394900 1,4 
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5.2. Causas e Condicionantes do incêndio  

 

O ponto inicial do fogo é propriedade do antigo Centro de Apoio Tecnológico à 

Industria do Mel (CATIM) e tem algumas edificações em madeira e outras 

edificações metálicas, de suporte à atividade dos apicultores da zona (Viegas et al 

2012). Dados oficiais de  Viegas et al (2012) referem que o incêndio foi causado 

aquando se realizavam trabalhos de montagem de uma linha eléctrica de média 

tensão, que iria ligar o parque eólico do Malhanito, também em construção, à rede 

eléctrica nacional (Viegas et al 2012).  A causa do incêndio estará relacionada com a 

eventual queima de resíduos de corte de árvores, que foi executado junto ao poste 

n.º 6 da rede de média tensão do Parque Eólico da Malhadinha (Viegas et al 2012).  

Os elementos presentes na obra tentaram apagar os focos de incêndio iniciais, mas 

sem sucesso, tendo sido dado o alarme as autoridades (Viegas et al 2012).   

Este incêndio foi o único evento no ano de 2012 no território nacional com uma área 

ardida superior a 5000 ha, correspondendo a 19,6% do total da área ardida a nível 

nacional (ICNF 2012). 

Segundo a ICNF 2012 e Viegas et al 2012   as condicionantes favoreceram a 

evolução deste incêndio foram as seguintes  (MAI, 2012): 

 a topografia do terreno com declives elevados (por vezes superiores a 20º); 

 os difíceis acessos às áreas que estavam a arder e a falta da manutenção da 

rede viária florestal. Alguns dos veículos de combate a incêndios levaram cerca 

de 3 horas a chegar ao seu destino. Por outro lado, a rede viária florestal deste 

local é constituída por uma rede de 2ª ordem (vias com largura útil entre os 4 e 

os 6 metros) e de 3ª ordem (vias com largura útil inferior a 4 metros), o que 

significa que em algumas destas vias não era possível a passagem de veículos 

pesados de combate a incêndios, o cruzamento de dois veículos de combate em 

sentidos opostos e a inversão de marcha a cada 1000 conforme definido pela 

legislação em vigor; 

 a existência de uma densa rede hidrográfica e de linhas de água temporárias, 

que se encontravam secas na altura do incêndio (verão) não funcionaram como 

uma barreira ao fogo; 
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 elevada secura dos combustíveis florestais, mais especificamente dos extratos 

arbustivos e herbáceo que facilitaram uma propagação rápida e intensa do fogo; 

 a ausência de intervenção estrutural na floresta, nomeadamente de trabalhos de 

silvicultura preventiva com vista a criação de mosaicos que permitissem dificultar 

a progressão do incêndio; 

 A ocorrência de fogo de copas de sobreiros e pinheiros mansos permitiu a 

combustão de árvores isoladas, levando a propagação do fogo de copa em 

copa; 

 a existência de uma elevada carga de combustível nos terrenos e continuidade 

abundante, com a vegetação bastante seca contribuíram para a propagação 

rápida do incêndio; 

 a ocorrência de ventos inconstantes sem rumo definido levaram a que a 

progressão deste incêndio se desenvolvesse rapidamente para algumas das 

encostas e em zonas expostas ao vento, que por vezes, com o aumento da sua 

intensidade levaram ao aumento brusco da velocidade de propagação; 

 a projecção de partículas incandescentes (fagulhas) levou ao aparecimento de 

focos secundários de incêndios desde algumas dezenas a centenas de metros; 

No que se refere à evolução da área e do perímetro do incêndio verifica-se que no 

dia 18 de Julho é dado o alerta do incêndio às 14:24 e às 00:00 horas do dia 19 de 

Julho já tinha ardido 2 000 ha e o perímetro do fogo era de 10 500 m.  

Aproximadamente 24 horas depois do início, o incêndio atinge uma área de 3 000 ha 

e 2 000 metros de perímetro (Figura 5.3).  

A partir das 19:12 do dia 19 de Julho o incêndio começa a atingir enormes 

proporções, registando-se,4 000 há de área ardida e um perímetro de 3 500 metros. 

Apenas 5 horas depois (0:00 horas do dia 20) passam a estar consumidos pelo 

incêndio 15 000 ha o perímetro da área ardida atingiu os 50 000 metros (Figura 5.3). 

Ao longo dia 20, passadas 48 horas depois do início do incêndio, a área ardida 

corresponde a 18 000 ha e o perímetro do incêndios a 90 000 metros. O incêndio é 

dado como instinto as 0:00 do dia 21, com o total de área ardida a rondar os 24 000 

ha e o perímetro da área ardida com 200 000 metros (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Evolução da área e do perímetro do incêndio em função do tempo (Viegas et al 2012).  

 

5.3. Avaliação da área ardida em função do modelo de risco de incêndios 

florestais  

 

Nesta parte do trabalho será realizada uma análise da área ardida do incêndio de 

2012, tendo em conta o seu enquadramento nos mapas do modelo de risco 

(perigosidade, vulnerabilidade, valor económico e risco) proposto para incêndios 

florestais.  

No que se refere à distribuição espacial da perigosidade dentro da área ardida 

desde incêndio (Figura 5.4) verifica-se que 71 % da área total encontrava-se na 

classe de perigodidade superior a 0,0071. Analisando as duas classes mais 

elevadas da perigosidade (0,0117 e 0,0141) verifica-se que correspondem a 47,7% 

da área total do incêndio (Tabela 5.3). Na área onde ocorreu este incêndio a 

perigosidade era alta, existindo um conjunto de fatores condicionantes que 

contribuiam para a existência de uma forte probabilidade de ocorrência de um 

incêndio florestal. 
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Figura 5.4 – Perigosidade a incêndios florestais na área do incêndio de Julho de 2012 
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Tabela 5.3 – Classes de perigosidade e respectiva área ardida (em m
2
 e %) 

Perigosidade 

Classe de perigosidade  Área ardida (m
2
) Área ardida (%) 

0,0004 20274300 8,2 

0,0029 49702800 20,0 

0,0071 59788100 24,1 

0,0117 51744900 20,8 

0,0141 66918900 26,9 

Total 248429000 100 

 

No que se refere à distribuição das classes de valor económico na àrea afectada 

pelo incêndio de Julho de 2012 (Figura 5.5), verifica-se que em 53,3 % da área o 

valor económico situa-se entre os 0 e os 5 Euros/100 m2 (Tabela 5.4). Este baixo 

valor económico justifica-se pela existência de áreas florestais de baixo valor 

económico (vegetação herbácea natural e vegetação esclerófita densa e pouco 

densa), que predominam na área afectada pelo incêndio de 2012. 

No que se refere à classe de maior valor económico na área afetada pelo incêndio 

de 2012 predomina a classe > 20 Euros/100 m2, que corresponde a 2,3% da área 

florestal afetada. Nesta área estão localizadas as florestas de outras folhosas e as 

florestas de outras folhosas com folhosas, ambas com um valor económico de 26,6 

Euros/100m2. 

 

Tabela 5.4 - Classes de valor económico e respetiva área ardida (em m
2
 e %) 

Valor económico (Euros/100 m2) 

Classe de valor económico  Área ardida (m
2
) Área ardida (%) 

Área não florestal 36880300 14,8 

0 - 5 132353600 53,3 

5,1 - 10 36954500 14,9 

10,1 - 15 16700800 6,7 

15,1 - 20 19881500 8,0 

> 20 5656900 2,3 

Total 248427600 100 
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Figura 5.5 – Valor económico das áreas florestais na área do incêndio de Julho de 2012 

No que se refere à distribuição da vulnerabilidade na área afetada pelo incêndio de 

Julho de 2012 (Figura 4.11), constata-se que 42,4% da área ardida têm uma 

vulnerabilidade superior a 0,8 e que apenas 15,5 % apresenta uma vulnerabilidade 

inferior a 0,4. Ou seja, estamos perante a presença de espécies florestais com 

elevada vulnerabilidade, como por exemplo vegetação herbácea natural e vegetação 

esclerófita densa e pouco densa, cuja vulnerabilidade é de 0,97 (Tabela 5.5). 
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Figura 5.6 - Vulnerabilidade das áreas florestais na área do incêndio de Julho de 2012 
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Tabela 5.5 – Classes de vulnerabilidade e respetiva área ardida (em m
2
 e %) 

Vulnerabilidade 

Classe de vulnerabilidade  Área ardida (m
2
) Área ardida (%) 

Área não florestal 35987400 14,5 

0 - 0,2 35269500 14,2 

0,2 - 0,4 3133800 1,3 

0,4 - 0,6 29061300 11,7 

0,6 - 0,8 39707700 16,0 

0,8 - 1 105267900 42,4 

Total 248427600 100 

 

No que se refere à análise do risco anual da área afetada pelo incêndio de Julho de 

2012 (Figura 5.7) salienta-se que apenas 3,3% do total dessa área florestal tem um 

risco superior a 0,2 Euros/100m2/ano (Tabela 5.6).  Contudo, 14,8% da área florestal 

que se encontrava na área ardida de 2012 têm um risco anual entre os 0,01 e os 

0,05 Euros/100m2/ano (Tabela 5.6). A classe de risco que corresponde à maior área 

ardida em 2012 encontra-se na classe entre os 5,1 e os 10 Euros/100m2/ano, onde 

este valor é de 76,9 % (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 - Classes de risco e respetiva área ardida (em m
2
 e %) 

Risco Anual (€ / ano) 

Classe de risco  Área ardida (m
2
) Área ardida (%) 

Área não florestal 21000 0,01 

0 - 5 36873100 14,8 

5,1 - 10 189502500 76,3 

10,1 - 15 7232700 2,9 

15,1 - 20 6575900 2,6 

> 20 8222400 3,3 

Total 248427600 100 
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Figura 5.7 – Risco Anual das áreas florestais na área do incêndio de Julho de 2012 

De acordo com a metodologia proposta estima-se que o dano real total deste 

incêndio de Julho de 2012 foi de 5 999 842 Euros. Em termos de prejuízo em valor 

económico a classe das florestas de misturas de folhosas com resinosas, com uma 

área ardida de 19 164 600 m2, correspondente a 10% do total da área ardida. O 

valor económico total desta classe é de 3 219 653 Euros e com uma vulnerabilidade 

de 0,72 corresponde a uma estimativa de dano real de 2 318 150 euros (Tabela 5.7). 
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A classe das florestas de sobreiro com folhosas também foi gravemente afetada em 

termos de prejuízo em valor económico por este incêndio, correspondendo a uma 

área ardida de 11 523 000 m2 (6% do total da área ardida). O valor económico total 

desta classe na área ardida de 2012 é de 1 716 927 euros e a vulnerabilidade de 

0,45 corresponde a uma estimativa de dano real de 772 617 euros (12,9% do total 

da estimativa de dano real) (Tabela 5.7). 

Em termos espaciais a classe mais afectada por este incêndio foi a da vegetação 

esclerófita densa com uma área ardida de 81 509 700 m2, correspondente a 42,7% 

do total da área ardida. O valor económico total desta classe é de 652 078 euros e 

com uma vulnerabilidade de 0,94 obteve-se uma estimativa de dano real de 632 515 

euros (10,5% do total da estimativa de dano real (Tabela 5.7). 

Tabela 5.7 – Valor económico, Vulnerabilidade e estimativa do dano real por classe de ocupação do 

solo (COS nível 5) 

Classe 
COS 

nível 5 

Valor 
Económico 
(Euros /100 

m2) 

Número 
de 

pixéis 

Vulnera-
bilidade 

Valor 
Económico 

Total (Euros) 

Estimativa 
do dano 

real (Euros) 

% da 
classe 

% do valor 
Económico 

Total  

% do 
Estimativa 
do dano 

real  

3.1.1.01.7 26,6 45250 0,7 1203650 842555 2,37 12,47 14,04 

3.1.1.02.1 14,9 115230 0,45 1716927 772617 6,03 17,78 12,88 

3.1.1.02.2 11,4 2945 0,71 33573 23837 0,15 0,35 0,40 

3.1.1.02.5 11,7 111 0,75 1299 974 0,01 0,01 0,02 

3.1.1.02.7 26,6 9971 0,7 265229 185660 0,52 2,75 3,09 

3.1.2.01.1 1,1 6006 0,75 6607 4955 0,31 0,07 0,08 

3.1.2.01.2 5,4 77741 0,75 419801 314851 4,07 4,35 5,25 

3.1.3.01.7 16,8 7169 0,75 120439 90329 0,38 1,25 1,51 

3.1.3.01.8 16,8 191646 0,72 3219653 2318150 10,04 33,35 38,64 

3.1.3.02.1 14,9 14740 0,73 219626 160327 0,77 2,27 2,67 

3.1.3.02.2 13,9 33982 0,73 472350 344815 1,78 4,89 5,75 

3.2.1.01.1 0,8 66915 0,97 53532 51926 3,50 0,55 0,87 

3.2.3.01.1 0,8 815097 0,97 652078 632515 42,69 6,75 10,54 

3.2.3.02.1 0,8 170008 0,97 136006 131926 8,90 1,41 2,20 

3.2.4.01.1 1,4 45829 0,06 64161 3850 2,40 0,66 0,06 

3.2.4.01.2 0,3 3285 0,14 986 138 0,17 0,01 0,00 

3.2.4.01.7 5,3 68345 0,14 362229 50712 3,58 3,75 0,85 

3.2.4.02.1 3 196504 0,09 589512 53056 10,29 6,11 0,88 

3.2.4.02.5 2,3 1368 0,15 3146 472 0,07 0,03 0,01 

3.2.4.02.7 5,3 16738 0,14 88711 12420 0,88 0,92 0,21 

3.2.4.03.1 0,2 4383 0,15 877 131 0,23 0,01 0,00 

3.2.4.03.2 1,1 13352 0,15 14687 2203 0,70 0,15 0,04 

3.2.4.05.7 3,4 2224 0,15 7562 1134 0,12 0,08 0,02 

3.2.4.06.1 3 532 0,15 1596 239 0,03 0,02 0,00 

3.2.4.06.4 2,4 135 0,15 324 49 0,01 0,00 0,00 

Total 1909506   9654559 5999842 100 100 100 
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6. Conclusões 

 

A produção da cartografia de Risco de Incêndio Florestal têm como objectivo servir 

de base de apoio ao planeamento dos espaços florestais e auxiliar na criação de 

medidas de prevenção aos fogos florestais, podendo contribuir para a optimização 

dos recursos e infra-estruturas disponíveis para a defesa e combate aos fogos 

florestais. Contudo, a Carta de Risco de Incêndios Florestais (CRIF) existente em 

Portugal não contempla a vertente do valor económico na sua cartografia. Torna-se 

então necessário que os responsáveis pela produção da cartografia de risco a 

incêndios florestais passem a englobar esta variável, pois é extremamente 

importante conhecer e dar a conhecer o valor económico das áreas florestais e 

avaliar a sua perda potencial. 

A cartografia de risco de incêndios florestais com uma base quantitativa nem sempre 

é possível realizar de forma generalizada à escala municipal devido à falta de 

informação cartográfica (e.g. carta de ocupação do solo, inventários florestais), 

estatística, económica (valor de mercado das espécies florestais e dos subprodutos 

da floresta de determinada região) e um inventário de danos causados pelos 

incêndios nas espécies florestais.  

Normalmente a variável do modelo do risco mais fácil de calcular é a suscetibilidade. 

Para o calculo da suscetibilidade utilizaram-se as variaveis da altitude, declive e 

exposição das vertentes e ocupação do solo, pois são aquelas para as quais existe 

informação disponível para a sua produção. Contudo, não foi possível calcular a 

variável da rede viária (distância e densidade), pois apesar de ter sido solicitada a 

ambos os municípios em estudo, esta informação não foi disponibilizada pelos 

mesmos. 

O tema da ocupação do solo foi mais difícil de obter pois implicou a vetorização 

manual da COS 2007 – nível 5 disponível em formato wms no portal igeo. Esta 

tarefa acabaria por levar bastante tempo a ser efectuada. Outro aspeto a ter em 

conta é a data desta cartografia, que não reflete as variação na ocupação do solo no 

período das áreas ardidas utilizadas no modelo de suscetibilidade, sendo reportada 

ao ano de 2007. 
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A obtenção do valor económico das espécies florestais foi realizada com informação 

publicada em 2007, tendo sido necessária a sua actualização da tabela publicada na 

matriz estruturante do valor da fileira florestal no Algarve para os valores de 2014 

com recurso ao índice de preços no consumidor do Banco de Portugal (média 

anual). Neste ponto teria sido essencial a existência de um inventário florestal 

detalhado para se realizar uma avaliação mais aproximada das espécies florestais, 

da respectiva densidade, volume de produção por espécie florestal e calcular o seu 

respetivo valor de mercado. É importante referir que neste trabalho o valor 

económico proposto por classe de ocupação do solo não entra em consideração 

com o valor dos subprodutos florestais (e.g. mel, resina, pinhão, pinha,medronho). 

Em relação à avaliação da vulnerabilidade das espécies florestais esta foi 

quantificada com base em artigos científicos com revisão por pares com informação 

quantitativa sobre o grau de danos provocados pelo fogo para cada espécie 

existente na área de estudo. Apesar de tudo, a abordagem metodológica proposta 

para a avaliação da vulnerabilidade das espécies florestais ao fogo não entra em 

consideração com a intensidade do fogo (e.g. a altura da chama, a temperatura) que 

é um fator importante para a avaliação dos danos provocados pelo fogo. Esta 

informação não é fácil de obter, pois requer dados sobre o comportamento do 

incêndio que são difíceis de determinar à escala municipal. Em relação à 

vulnerabilidade dos sobreiros, deve-se ter em atenção, que apesar de terem uma 

vulnerabilidade baixa (0,29) e um valor económico, no casos das florestas puras, de 

717 euros/ha, quando são afetados por um incêndio florestal a sua capacidade 

produtiva (cortiça) é afetada. A periodicidade de extração de cortiça é de cerca de 9 

anos e se a mortalidade da àrvore for total, até que volte a crecer um sobreiro capaz 

de produzir cortiça serão necessários 25 anos até ao primeiro descortiçamento 

(chamado desbóia). No que se refere ao eucalipto, esta é uma espécie que tem uma 

vulnerabilidade alta (0,79) e um valor económico de 179 euros/ha, mas que em caso 

de perda total ou parcial, o seu tempo de recuperação pode variar entre 4-5 anos até 

10 anos, no caso de perda total. 

Os valores de risco de incêndio florestal obtidos para a área de estudo podem numa 

primeira análise parecer baixos. Este facto advém de que como já foi referido ao 

longo deste trabalho, que a maior parte desta área tem um valor económico baixo 

das espécies que ocupam maior área (vegetação herbácea natural, vegetação 
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esclerófita densa e pouco densa). Contudo, existem espécies florestais nesta area 

de estudo cujo valor económico é bastante elevado, como são as florestas de outras 

folhosas e as florestas de outra folhosa com folhosas cujo seu valor economico é de 

2 660 euros/ha, e sua vulnerabilidade é em media 0,70. Isto significa que se forem 

afectadas por incêndio florestal a sua perda potencial é elevada. 

Os prejuizos dos incêndios florestais vão muito mais além das perdas económicas 

das espécies florestais. Os prejuizos têm de ser contabilizados tendo em conta 

benefícios aplicados no cálculo do valor económico total da floresta, anteriormente 

referidos neste trabalho. Outros dos prejuízos dos incêndios florestais estão 

relacionados com os custos de combate e de prevenção, que necessitam de ser 

calculados. 

Segundo PNDFCI o valor estimado do prejuízo médio anual com os incêndios 

florestais em Portugal, englobando todas as componentes anteriormente descritas, 

desde 2002 é superior a 202 milhões de euros. A somar a este valor no ano de 2012 

a ANPC e o ICNF contabilizaram um conjunto de despesas extraordinárias com os 

incêndios em 2012 de mais de 9 milhões de euros, onde cerca de 70% do total da 

despesa esteve relacionado com reparação de veículos. Só a ANPC orçamentou 

com custos diretos, durante o ano de 2012, mais de 70 milhões de euros, dos quais 

cerca de 45 milhões estão relacionados com o dispositivo aéreo e 25 milhões e 

duzentos mil euros no dispositivo terrestre ligado aos corpos de bombeiros. 

O incêndio de Tavira/São Brás de Alportel em Julho de 2012 é considerado como 

um dos maiores incêndios florestais dos últimos 40 anos. Este incêndio atingiu uma 

área de aproximadamente 24 000 ha. Mas será que era possível prever este evento 

extremo? Recorrendo à análise da susceptibilidade e da vulnerabilidade das 

espécies florestais existentes na área de estudo era possível prever, não este 

evento em particular, mas a existência de factores de predisposição que propiciam a 

ocorrência de incêndios florestais nesta área. Cerca 60,2 %, do total das espécies 

florestais na área de estudo, são constituidas por vegetação herbácea natural e 

vegetação esclerófita densa e pouco densa, cuja vulnerabilidade é de 0,97. 

Associado ao facto de estarem localizadas, na sua maioria, nas classes de 

suscetibilidade alta e muito alta e em locais de difícil acesso às viaturas de combate 
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a incêndios, basta uma ignição para haver condições para a propagação dos 

incêndios florestais. 

Este incêndio de 2012 foi o maior incêndio ocorrido desde que em 2007 entrou em 

vigor Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI). O PNDFCI 

tem como principal objectivo servir de estratégia e o desenvolvimento de um 

determinado conjunto articulado de ações de forma a fomentar a gestão ativa da 

floresta, e criar condições propícias para a redução progressiva dos incêndios 

florestais em território nacional, mas não teve o efeito desejado pelas autoridades 

pois não conseguiu evitar um evento desta dimensão. 

Por último, os resultados deste trabalho fornecem dados quantitativos dos danos 

potenciais provocados pelos incêndios florestais, contribuindo para uma melhor 

gestão dos meios de combate em caso de um incêndio florestal, a integração do 

risco a incêndios florestais no planeamento e ordenamento do território à escala 

municipal e para os Planos de Emergência. Neste contexto, uma das formas de 

evitar eventos de incêndios florestais desta dimensão será aplicando em rigor o 

PNDFCI, nomeadamente na gestão dos combustíveis florestais, pois são estes que 

vão condicionar a progressão dos incêndios florestais, já que não podemos controlar 

as formas de relevo e as condições climáticas que contribuem para a ocorrência 

deste tipo de eventos (AFN, 2012).  
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