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José Cardoso Pereira1

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia,
Universidade de Lisboa, Portugal

Por todo o planeta, as actividades humanas têm vindo a substituir o clima e os processos 
ecológicos como os principais determinantes dos regimes de fogo, controlando a 
frequência, extensão e intensidade da queima de vegetação à escala global, de modo 
que os padrões temporais de ocorrência do fogo dependem hoje fortemente das práticas 
de gestão do uso da terra. Porém, a magnitude destes processos está insuficientemente 
reconhecida e, por exemplo, químicos da atmosfera e climatologistas consideram nos 
seus modelos que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da queima 
de vegetação tem origem natural, i.e. não-antropogénica. Evidência recente revela que 
as contagens de fogos activos (focos de calor) detectados por satélite revelam ciclos 
semanais e, como na Natureza não ocorrem processos capazes de originar esses ciclos, 
eles denunciam o carácter antropogénico de muita da queima de vegetação. Apresen-
tam-se resultados de estudos recentes e em curso, que confirmaram a existência de 
ciclos semanais dos fogos de vegetação em África, com mínimos semanais ao domingo 
em regiões predominantemente cristãs e mínimos à 6ª feira em regiões predominante 
muçulmanas. Estes ciclos só são estatísticamente significativos nas áreas agrícolas, 
onde o fogo é uma ferramenta fundamental de gestão do uso da terra. Nos Estados 
Unidos há uma região extensa de mínimo dominical de fogo na região SE, corresponden-
do muito aproximadamente ao chamado “Bible Belt”, onde predominam os aderentes de 
denominações religiosas evangélicas. À escala global, observa-se também um mínimo 
de contagens de fogos activos ao domingo, variável com o tipo de uso da terra e com a 
época do ano, mas sobretudo associado com áreas agrícolas.  A análise geográfica 
detalhada dos ciclos semanais do fogo é um bom diagnóstico do seu carácter antro-
pogénico e poderá ajudar a melhorar os modelos processuais preditivos do modo como 
a queima de vegetação responderá a alterações globais que afectam o clima e o uso da 
terra.

Com a colaboração de Antónia Turkman e Feridun Turkman (CEAUL/FCUL*), Duarte Oom (CEF/ISA**)
e Paula Pereira (CEAUL/IPS***).
* Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa; Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
** Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa.
*** Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa; Instituto Politécnico de Setúbal.

Ciclos Semanais de Fogo à Escala Global
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João Silva1, María Vanesa Moreno2, Duarte Oom1, Yannick Le Page1, Ioannis 
Bistinas3 e José Cardoso Pereira1

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia,
Universidade de Lisboa, Portugal

2 Environmental Remote Sensing Group, Department of Geography and Geology, 
University of Alcala, Espanha

3 Department of Meteorology, University of Reading,
Reino Unido

O conhecimento sobre o regime do fogo contemporâneo na Península Ibérica é elevado, 
devido a um trabalho de investigação contínuo e à acumulação de dados referentes a 
várias décadas, provenientes de várias fontes mas onde a detecção remota tem ganho 
uma importância crescente. Em Portugal dispomos de um atlas com a cartografia das 
áreas ardidas em todo o território continental, realizada a partir de imagens do satélite 
Landsat, para o período de 1975 a 2013 (com uma unidade mínima cartografada de 35ha 
até 1983 e de 5ha a partir deste ano). Estes dados sobre a distribuição espacial do fogo 
têm permitido conhecer diversos parâmetros do regime do fogo, nomeadamente a 
frequência e o intervalo de retorno do fogo em cada região do país, o tipo de vegetação 
queimada, e a quantificação da emissão de gases com efeito de estudo. Este conheci-
mento é relevante no âmbito da definição de políticas de defesa da floresta contra incên-
dios, tanto a nível nacional como regional.

Neste estudo quisemos identificar as regiões da Península Ibérica onde existe uma 
tendência crescente ou decrescente da área queimada no período 1975-2013. Para tal 
foi utilizada uma quadrícula de resolução 10Km à qual foi associada o total anual de área 
ardida, calculado a partir do atlas de áreas ardidas de Portugal e das estatísticas oficiais 
sobre incêndios florestais do Ministério da Agricultura Espanhol. Ficámos assim com 
uma série temporal de 39 anos em cada célula de 10 por 10Km. Técnicas de estatística 
não-paramétrica e com critérios de correlação espacial permitiram determinar a 
localização de regiões homogéneas com tendências (estatisticamente significativas) de 
aumento ou diminuição da área ardida. Estas técnicas são adequadas a séries temporais 
muito irregulares, como é o caso das relativas à área ardida, em que há grandes 
variações no total de área ardida anualmente.

Tendências da área queimada na Península Ibérica
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Os resultados mostram uma concentração das regiões com tendências significativas no 
Noroeste e Centro de Portugal e no Noroeste de Espanha (Galiza, Astúrias, Castela e 
Leão). Nestas regiões de Espanha e no Centro de Portugal, numa região compreendida 
entre os concelhos de Tondela e Oleiros, a área queimada diminuiu, entre 1975 e 2016. 
No Noroeste de Portugal, por outro lado, há uma região grande, que se estende do 
concelho de Ponte de Lima até ao de Casto Daire, onde há uma tendência clara de 
aumento da área ardida. As condições climáticas poderão explicar em parte as diferentes 
tendências das diversas regiões, existindo estudos que indicam, por exemplo, um 
aumento da severidade e da duração dos períodos de seca na região do Noroeste de 
Portugal onde se verifica uma tendência de aumento da área ardida. Mas também 
deverá haver uma componente importante de diferenças de comportamento humano, de 
uso da terra, de densidade populacional e de características da paisagem (extensão da 
interface rural-urbano, por exemplo), cujo efeito terá de ser melhor compreendido.
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Patrícia M. Alexandre1

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia,
Universidade de Lisboa, Portugal

Os incêndios florestais são um elemento natural de muitos ecosistemas e têm um impac-
to significativo em algumas sociedades porque destróiem propriedade e, por vezes, vidas 
humanas. Apenas nos Estados Unidos, milhares de incêndios individuais ocorrem todos 
os anos e quer o total da área ardida, quer o número de edifícios destruídos, são os mais 
elevados de que há registo. Seis em cada dez incêndios com as maiores perdas de vidas 
e edifícios do séc. XX, ocorreram na Interface Urbano-Rural, e todos eles ocorreram nos 
últimos 20 anos. Uma vez que biliões de dólares são alocados para a gestão de 
combustíveis e combate aos incêndios, e que o principal objectivo do combate é a 
protecção de pessoas e propriedade, é necessário obter uma compreensão clara das 
dinâmicas de destruição de edifícios na Interface. Desta forma, os principais objectivos 
deste trabalho estão relacionados com o aumento da compreensão de quais os factores, 
nomeadamente vegetação, topografia e o arranjo espacial dos edifícios, que podem 
contribuir para uma maior incidência de edifícios destruídos em incêndios florestais e, 
analisar padrões espaciais de vulnerabilidade e de reconstrução.

Tendo como referência todos os incêndios que ocorreram nos 48 estados contíguos dos 
Estados Unidos, entre os anos 2000 e 2010, foram digitalizados todos os edifícios que 
foram destruídos, que sobreviveram, os que foram reconstruídos, e edifícios novos 
dentro das áreas queimadas num prazo máximo de 5 anos após os incêndios. A análise 
foi dividida espacialmente em regiões ecológicas com o intuito de observar se os padrões 
espaciais e as variàveis de influência são as mesmas ou não. Uma vez que a variável 
dependente é binária (o edifício foi destruído ou não), utilizou-se uma regressão logística 
para determinar quais as variáveis significativamente relacionadas com a destruição de 
edifícios. Tal como esperado, a combinação de variàveis que são significativas na destru-
ição de edifícios, variou de região para região. De uma forma geral, variáveis relaciona-
das com topografia e com o arranjo espacial dos edifícios foram seleccionadas com mais 
frequência nos 20 melhores modelos estatísticos, do que variáveis relacionadas com 
vegetação. Quando, porém, variáveis relacionadas com vegetação eram incluídas nos 

Factores relacionados com a destruição de edifícios por incêndios 
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melhores modelos, eram variàveis que mediam a conectividade da vegetação e não o 
tipo de vegetação em si. A messagem a reter deste trabalho é que a topografia e o arran-
jo espacial dos edifícios na paisagem são relevantes, mas que a sua relativa importância 
varia de região para região, sugerindo que as políticas quer de prevenção, quer de 
intervenção devem ser ajustadas regionalmente. 
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Duarte Oom1, Pedro C. Silva1, Ioannis Bistinas1,2, Akli Benali1,
José Cardoso Pereira1

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade de Lisboa, Portugal

2 Department of Meteorology, University of Reading, Reading
Reino Unido

Um novo mapa de classificação de regimes de fogo à escala global foi desenvolvido 
usando 11 anos de dados de fogos ativos do sensor MODIS (MCD14ML). Os dados dos 
fogos ativos foram codificados em seis variáveis descritoras do fogo - Incidência, 
Distribuição de tamanhos de fogos, Duração da época de fogos, Regularidade, Sazonali-
dade e Intensidade. A identificação de grupos de observações com características de 
regime de fogo semelhantes foi feita com o auxílio de uma Análise de Correspondências 
Múltiplas (ACM) e de um clustering hierárquico. Sete regimes do fogo foram identificados 
e agrupados em três macro-regimes: i) Wildland fires em florestas boreais e regiões 
semi-áridas caracterizadas por fogos esporádicos, intensos e de tamanho variável,
ii) Cropland fires em regiões agrícolas caracterizadas por fogos pequenos, de baixa
intensidade mas ocorrendo de uma forma regular ao longo dos anos e iii) Rangeland fires
nas savanas tropicais caracterizadas por uma elevada incidência do fogo. A classificação
resultante dos regimes do fogo foi filtrada com o auxílio de um filtro espacial para otimizar
o trade-off entre a separabilidade dos clusters e a homogeneidade espacial. O novo
mapa de regimes de fogo é claramente interpretável em termos eco-climáticos e de
determinantes associados ao uso do solo.

Classificação de regimes do fogo à escala global usando dados
de fogos ativos provenientes do sensor MODIS 
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Alterações do regime do fogo na Amazónia em resposta
a cenários de mudanças climáticas e do uso da terra 
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Yannick Le Page1

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de 
Lisboa, Portugal

A floresta tropical da Amazónia existe há mais de 55 milhões de anos, mas alterações 
climáticas e a expansão das atividades agrícolas ameaçam a sua sustentabilidade. Um 
dos fatores mais importantes ligados a estas ameaças são os fogos, que danificam 
grandes extensões de florestas quando ignições provenientes das atividades humanas 
coincidem com períodos de seca. Estes fogos ardem no sob-coberto florestal mas resul-
tam na morte de muitas árvores que não desenvolveram resistência ao fogo por ser um 
fenómeno muito raro naturalmente. Assim, os fogos reduzem as reservas de carbono (de 
grande importância para o REDD+), e as alterações na composição e estrutura da 
floresta iniciam uma sequencia de impactos ecológicos que pode chegar até a transição 
da floresta tropical para outros ecossistemas mais adaptados ao fogo.

Nas condições climáticas atuais, as florestas do arco de desflorestação são as mais 
afetadas pelo fogo, enquanto o interior da Amazónia mantem níveis de humidade imped-
indo a propagação das chamas. Antecipar o impacto das alterações climáticas e da 
expansão agrícola das próximas décadas sobre o regime do fogo é portanto essencial 
para identificar os riscos e apoiar o desenvolvimento de estratégias de mitigação. 

Neste estudo, desenvolvemos um modelo do fogo nas florestas tropicais da Amazónia, 
integrando o papel do clima e das atividades humanas bem como as características 
especificas de propagação do fogo neste ecossistema. Os resultados apontam para um 
aumento significativo da área ardida num cenário sem esforço de mitigação, sendo 
400-2800% maior em 2080-2100 do que em 1990-2010. Pelo contrario, a aplicação de
medidas de mitigação das alterações climáticas e da desflorestação conseguem limitar
este aumento a 90-540% dos valores contemporâneos. Finalmente, mostramos que no
caso da mitigação climática – que implica um empenho a escala global - falhar, medidas
regionais de proteção da floresta dão bons resultados contra o aumento da área ardida
no caso de alterações climáticas moderadas, mas tornam se essencialmente ineficientes
no caso de alterações climáticas severas.



O aumento da incidência do fogo obtido no cenário sem mitigação iria por em risco a 
sustentabilidade da floresta tropical da Amazónia, ficando em contraste com esforços 
recentes para manter as reservas de carbono e preservar a biodiversidade. Contudo, e 
sublinhando a relevância do estudo para o apoio a decisão, a probabilidade duma trans-
formação da Amazónia desencadeada pelo fogo poderá ser diminuída por medidas 
adicionais de mitigação.
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Rui Manuel Almeida1

1 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Lisboa, Portugal

Desde 2001 que se iniciou para Portugal continental o registo sistemático dos incêndios 
florestais, agrícolas e queimadas.

A estrutura de dados criada regista a posição geográfica do ponto de início, a referência 
temporal, a tipologia e os danos associados e é permanentemente alimentada com a 
informação de novos incêndios. A evolução no posicionamento e o acumulado de 16 
anos de registos permite hoje utilizar análises de frequência e através delas identificar 
anomalias positivas e negativas nos padrões de distribuição dos incêndios florestais.

O desenvolvimento de ferramentas públicas do Google de informação geográfica democ-
ratizou o acesso á cartografia digital, e permitiu que múltiplas área da nossa vida passas-
sem a ter acesso a informação geográfica de uma forma muito simples e intuitiva. Um 
dos recentes desenvolvimentos é a possibilidade de desenvolver páginas com 
informação de diferentes bases de dados sob a forma de heatmap sobreposto a 
cartografia.
O heatmap é uma representação gráfica de dados onde a frequência dos valores individ-
uais são representados através de uma escala de cores. Esta técnica surgiu 1991 mas 
só mais recentemente passou a ser usada como representação cartográfica. Uma das 
grandes utilizações desta técnica é ser usada para chamar a atenção de frequências 
elevadas ou anormais. Em termos genéricos existem dois grandes tipos de heatmap, um 
que analisa frequências absolutas de um dado acontecimento num dado raio e outra que 
analisa frequências também num dado raio mas ponderado por um determinado valor 
associado cada registo.

Um dos objectivos da prevenção estrutural é a redução de ocorrências. O caminho que 
Portugal tem vindo a fazer nesta área tem sido lento pelo que o incremento de conheci-
mento pode acelerar este objectivo, caso se conheça melhor e em pormenor as razões 
dos incêndios e se monitorize atentamente a sua constante variabilidade.

Técnicas  de uso da informação de frequência de incêndios florestais
e o seu impacto na redução do número de incêndios florestais 
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A identificação de padrões positivos de incremento de incêndio deverá dar origem ao 
estabelecimento de ações de sensibilização e ações de fiscalização que importa identifi-
car em número e em detalhe em função de padrões horários e em função da distribuição 
da tipologia das causas. A utilização da meteorologia como factor previsional do acontec-
imento será factor a ter em conta no estabelecimento de todas as ações que exijam 
presença física nos locais. A preparação prévia de mensagens adequadas aos diferentes 
tipos de causas e organizações socias locais poderá ser rapidamente identificada 
através de modelos de análise de informação recolhida, podendo deste modo serem 
activados sistemas de difusão de informação para contrapor a tendências de incremento 
de incêndios.

O intuito desta apresentação será apresentar os primeiros passos de um novo produto 
desenvolvido durante 2016 e que se pretende que  possa vir ajudar no trabalho desen-
volvido pelas equipas de prevenção florestal.
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Tiago Oliveira1,2, Ana Barros3, Alan Ager4 e Paulo Fernandes5

1 The Navigator Company, Setúbal, Portugal. 

2 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade de Lisboa, Portugal

3 College of Forestry, Oregon State University, Corvallis, 
Estados Unidos da América

4 USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Missoula Fire Sciences 
Laboratory, Missoula, Estados Unidos da América

5 Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB), 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal. 

Para a região do Algarve, os autores deste artigo modelaram o efeito das redes de 
gestão de combustíveis (faixas primárias) na redução da área ardida e da transmissão do 
risco de incêndio entre comunidades. Por modelação do comportamento de 150.000 
incêndios em condições meteorológicas extremas, os autores concluem que afetação de 
3% do território do Algarve em faixas lineares com 125 metros de largura sem vegetação 
(faixas) apenas reduz a área ardida total até 17%, mas contribui para reduzira incidência 
(frequência) de grandes incêndios. Através de uma metodologia inovadora, os autores 
ilustram de forma quantificada o papel das faixas de gestão de combustível enquanto 
solução de uma carteira de gestão de risco, podendo esta abordagem melhor informar o 
processo regional e nacional de governança de risco de incêndio florestal.

Qual a eficácia da rede de gestão de combustíveis primária na redução
da área ardida e transmissão do risco de incêndio? 
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Ana Sá1, Akli Benali1

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de 
Lisboa, Portugal

Em Portugal, os grandes incêndios têm um elevado impacto ambiental e sócio-económi-
co. Estudos recentes indicam um aumento futuro da temperatura máxima, da frequência 
e intensidade das ondas de calor, constituindo factores potencialmente ligados ao 
aumento do número, extensão e impacto de grandes incêndios florestais. Deste modo, é 
urgente que se desenvolvam estudos e ferramentas de apoio à gestão dos incêndios 
florestais de modo a minimizar os seus impactos à escala da paisagem.

O projecto FIRE-MODSAT (EXPL/AGR-FOR/0488/2013), Supporting FIRE-suppression 
strategies combining fire-spread MODelling and SATellite data in an operational context 
in Portugal, teve como objectivo principal combinar dados de satélite e modelos de 
propagação do fogo para gerar informação de apoio à gestão de grandes incêndios 
florestais. No âmbito deste projeto, em 2014 houve a colaboração da Autoridade Nacion-
al de Proteção Civil (ANPC) no sentido de se avaliar o ajustamento à realidade de mapas 
de probabilidade de propagação do fogo, simulados em contexto operacional. Estes 
mapas dão-nos informação de quão provável é um dado incêndio propagar numa deter-
minada direcção x-horas após a sua ignição. Implementou-se um sistema que aquando 
da ocorrência de uma ignição, recebe a informação da coordenada do ponto, da previsão 
meteorológica para as próximas 24h e usando um conjunto de dados de entrada (e de 
incerteza em alguns destes) corre 250 simulações de modo a gerar um mapa de probabi-
lidade de propagação do incêndio. Em cerca de 20 minutos, é produzido o mapa em 
formato kmz e enviado por email para a ANPC de modo que usando o Google Earth 
aquele seja facilmente visualizado pela equipa que gere o comando operacional de 
combate ao incêndio.

Utilizou-se o simulador de propagação do fogo FARSITE, que integra informação 
topográfica e meteorológica, mapas dos modelos de combustível, e um conjunto de 
parâmetros definidos pelo utilizador, de modo a gerar para x horas após a ignição um 
mapa com cinco classes de probabilidade de propagação do fogo no espaço e no tempo. 
Adicionalmente é produzida informação quantitativa relativa às classes de combustível

Propagação do fogo à escala da paisagem 
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que se espera que ardam nas próximas horas bem como da evolução da área queimada 
para cada uma das cinco classes referidas.

Este sistema tem o potencial de poder ser utilizado num contexto operacional ou por 
qualquer utilizador que tenha valores em risco, nomeadamente para simular fogos 
apoiando o sistema de gestão florestal, ou seja, permite antever num determinado local 
qual será a propagação potencial de um fogo.
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Akli Benali1

1 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de 
Lisboa, Portugal

Prever o comportamento e a propagação do fogo é uma tarefa desafiante com inúmeras 
incertezas. Melhorar as previsões da propagação do fogo é fundamental para dotar os 
agentes com responsabilidades na sua gestão com informação útil que os possa ajudar 
a reduzir os impactos negativos dos fogos. No entanto, a capacidade de prever com rigor 
a propagação do fogo é ainda muito limitada, o que enfraquece a sua utilidade no apoio 
á tomada de decisões.

No presente trabalho, propomos i) compreender, caraterizar e quantificar o impacto da 
incerteza na qualidade das previsões de propagação do fogo; e ii) compreender como é 
que se podem melhorar as previsões através da integração e redução da incerteza.

Focamo-nos na incerteza relativa aos dados de entrada (e.g. velocidade do vento, 
modelos combustivel) e parâmetros de ajustamento da taxa de propagação. A incerteza 
foi estimada usando diferentes técnicas e propagada pelo modelo de simulação. Os seus 
impactos na qualidade das previsões foram avaliados por comparação com dados 
termais do satélite MODIS. Aplicámos o estudo a 7 fogos de grandes dimensões que 
ocorreram em Portugal entre 2003 e 2005.

Os resultados mostraram que as incertezas na velocidade e direcção do vento, modelos 
de combustível, a localização e ‘timing’ das ignições, e nos parâmetros de ajustamento, 
têm importantes impactos na capacidade de prever adequadamente a propagação dos 
fogos florestais. Os resultados mostraram também que as previsões podem ser melhora-
das ao longo do tempo, adaptando os parâmetros de ajustamento com base na 
informação recolhida em fogos ocorridos no passado. Esse ajustamento permite 
compensar o impacto da incerteza dos dados de entrada na qualidade das previsões.

È essencial integrar a incerteza proveniente dos dados de entrada e parâmetros de 
ajustamento nas previsões de propagação de fogo, de modo a produzir informação mais 
fiável e útil á tomada de decisão.

Incerteza na previsão da propagação de fogos florestais 
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A metodologia proposta tem um elevado potencial para melhorar as previsões futuras de 
propagação de fogo, integrando continuamente a informação relativa fogos passados, 
possivelmente contribuindo para melhorar a gestão do fogo em Portugal.
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