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1. Introdução 
O presente guia de campo é destinado às equipas encarregues de efectuar as observações e medições 
necessárias à estimação da severidade dos incêndios florestais segundo o método ForFireS adoptado pela 
União Europeia. 

As observações e medições são realizadas em parcelas instaladas a partir dum ponto cuja localização é 
determinada previamente em gabinete. 

No guia é dada a seguinte informação : 

• as regras para procurar o ponto no terreno ; 
• a descrição e o protocolo de instalação das parcelas ; 
• a descrição e o protocolo de recolha dos dados ; 
• as regras relativas ao registo dos dados. 
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2. Procura do ponto de amostragem 

2.1. Generalidades 
O ponto topográfico denominado ponto de amostragem e que deve ser localizado no terreno para instalação 
das parcelas é definido pelas suas coordenadas registadas num receptor GPS antes da saída para o campo. 
Cada ponto possui igualmente um identificador. 

As coordenadas são dadas no sistema de referência ETRS89 e projecção Lambert azimutal recomendada pelo 
Ispra Joint Research Center.. 

O ponto deve figurar numa carta topográfica com escala de, pelo menos,  1/50 000. 

A equipa deve usar o veículo para chegar o mais próximo possível do ponto dado, devendo contudo ficar a 
uma distância igual ou superior a 50 metros deste. Este local é denominada de « ponto de partida ». 

No ponto de partida o chefe de equipa: 

• Põe em funcionamento o sistema de recepção; 
• Escolhe o ponto de amostragem a atingir de entre os registados no GPS. 

O receptor GPS apresenta então o azimute e a distância do ponto a atingir. Em função desta indicação, o chefe 
de equipa escolhe o itinerário que julga mais cómodo com a ajuda do mapa. 

Quando, segundo a indicação da posição do GPS, o receptor se encontrar a uma distância inferior a 5 m do 
ponto a atingir e as coordenadas não flutuarem, considera-se que o ponto foi atingido. 

Se, por razões de condições de recepção (coberto florestal, transmissão rádio, configuração dos satélites), os 
valores apresentados não são estáveis, o chefe de equipa deve afastar-se uma dezena de metros à procura de 
um local onde os valores sejam estáveis e a partir deste completar o percurso segundo a distância e azimute 
dado pelo receptor, utilizando a bússola e a fita métrica. As distâncias devem ser medidas sempre na 
horizontal. Se o terreno é em declive : 

• progride-se por projecções horizontais, tanto mais curtas quanto maior for a inclinação; 
ou 
• corrige-se a distância medida no solo em função do declive ; se L é a distância medida no solo, L’ é a 

medida considerada horizontal e θ o ângulo que forma o solo com a distância horizontal : 
θ= cosL'L  

 
Équation 1 

 
Quando o ponto de amostragem for atingido, a sua posição deve ser materializada por uma estaca ou pé de 
bússola. 

2.2. Ponto em situação inacessível 
Quando o ponto não puder ser atingido (massa de água, construções, terrenos perigosos), é abandonado, 
devendo as razões ser indicadas na ficha de campo (no verso). 
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3. Descrição e instalação das parcelas 

3.1. Princípio 
Os dados são recolhidos em dispositivos constituídos por : 

• uma parcela de 500 m² de área para recolha dos dados gerais e dos relativos às árvores com diâmetro à 
altura do peito superior  a 7 cm ; 

• uma sub-parcela de 12 m² para recolha dos dados relativos às árvores de diâmetro inferior que se 
designam de  « regeneração ». 

3.2. Caso geral : parcelas circulares 
No caso geral, a parcela principal é uma parcela circular com um raio de 12,62 m; a sub-parcela é igualmente 
circular, com centro coincidente com a principal e um raio de 1,95 m (Figura 1) ; os raios são medidos na 
horizontal ou com correção de acordo com o declive. O ponto de amostragem é o centro da parcela principal e 
da sub-parcela utilizada para avaliar a regeneração. 

Todas as distâncias ao centro das parcelas devem ser medidas na horizontal. Consistem geralmente de 
distâncias entre o centro e as árvores. Quando necessário, corrige-se as distância utilizando a Equação 1. 

 

3.3. Caso de terreno em terraços : parcelas rectangulares 
Quando o ponto de amostragem se encontrar localizado numa zona de terraços, pode ser instalada uma parcela 
rectangular segundo as indicações abaixo : 

• O ponto de amostragem é o canto noroeste da parcela principal e da sub-parcela, cujos lados têm 
direcções comuns. 

• Dois dos lados do rectângulo são paralelos à direcção dos terraços, os outros dois são perpendiculares. 
• Mede-se a largura média dos terraços, sempre na horizontal, de talude a talude. 
• A dimensão dos lados da parcela principal perpendiculares à direcção dos terraços é igual a duas vezes 

a medida média dos terraços (a parcela está instalada em dois terraços). 
• Divide-se 500 pelo dobro da largura média do terraço para obter a dimensão dos lados da parcela 

paralelos à direcção dos terraços. 

Parcela principal: raio = 12,62 m 

Sub-parcela : raio = 1,95 m 

Figura 1 : Esquema da parcela circular 

Ponto de amostragem 
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Exemplo : se a largura média do terraço é 8 m ,a dimensão dos lados paralelos à direcção dos 
terraços é 500/16 = 31,25 m. 

• A largura de um terraço é a dimensão do lado da sub-parcela perpendicular à direcção dos terraços. 
• Divide-se 12 pela largura média do terraço para obter a dimensão da sub-parcela ao longo do terraço. 

Exemplo : se a largura média do terraço é  8 m, a dimensão dos lados da sub-parcela paralelos à 
direcção dos terraço é 12/8 = 1,5 m. 

 
Figura 2 : Esquema de parcela rectangular 

3.4. Marcação do ponto de amostragem 
O ponto de amostragem é materializado por uma estaca. No caso das parcelas circulares recomenda-se a 
utilização de um pé sobre o qual se possa colocar uma bússola. 

No caso das parcelas rectangulares, os quatro cantos da parcela devem ser marcados com uma estaca. 

3.5. Procura e marcação das árvore  
Uma vez encontrado o ponto de amostragem e a forma da parcela decidida, deve-se procurar e numerar todas 
as árvores com diâmetro à altura do peito superior a 7 cm. A definição de árvore encontra-se no ponto Error! 
Reference source not found.. 

A numeração e medição dos diâmetros devem ser efectuadas conforme o descrito nos pontos Error! 
Reference source not found. e 5.2. 

Uma árvore pertence à parcela se o eixo do tronco se encontra no interior do perímetro da parcela. Quando a 
medição das distâncias é feita, tem que o ser na horizontal e tem que se ter em conta o valor do declive para 
que se possa corrigir o valor medido. 
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4. Dados relativos à parcela 

4.1. Número do incêndio 
Definição : o número do incêndio é o identificador do incêndio no qual a parcela está instalada e para o qual a 
severidade vai ser estimada. 

Utilização : o número do incêndio é usado para identificar a parcela na base dos dados recolhidos durante a 
estimação da severidade. 

Modo de determinação: o número do incêndio é atribuído quando o fogo é registado na base de dados 
europeia. 

Campo da ficha da parcela : 1. 

4.2. Número da parcela 
Definição : o número da parcela é um número atribuído aquando da estimação da severidade de um dado 
incêndio. 

Utilização : o número da parcela, juntamente com o número do incêndio, identifica cada parcela na base dos 
dados recolhidos durante a estimação da severidade. 

Modo de determinação: o número da parcela é atribuído aquando o estabelecimento do dispositivo de 
inventário. 

Campo da ficha da parcela : 2. 

4.3. Data de inventário 
Definição : a data de inventário é composta pelo ano, mês e dia em que é efectuado o trabalho de campo na 
parcela. 

Utilização : a data de inventário permite conhecer o tempo recorrido entre o incêndio e a recolha dos dados. E 
igualmente utilizada para fins de controlo. 

Modo de determinação: a data de inventário é indicada em função da realidade. E registada sob a forma 
AAAA/MM/DD. 

Campo da ficha da parcela : 3. 

4.4. Chefe de equipa 
Definição : o chefe de equipa é o nome da pessoa que dirige a equipa que realiza o trabalho de campo. 

Utilização : determinação da pessoa responsável pelos trabalhos na parcela. 

Modo de determinação: o nome do chefe de equipa é indicado em função da realidade. O nome pode ser 
substituído por um código de até 8 caracteres. 

Campo da ficha da parcela : 4. 
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4.5. Forma da parcela 
Definição : a forma da parcela é a forma geométrica da projecção do contorno da parcela sobre um plano 
horizontal. 

Utilização : determinação do dispositivo utilizado. 

Modo de determinação: a parcela é geralmente circular, podendo ser rectangular quando o terreno estiver 
armado em terraços. A decisão cabe ao chefe de equipa. 

Código Forma da parcela 

100 Parcela circular 

200 Parcela rectangular 
 
Campo da ficha da parcela : 5. 

4.6. Coordenadas do ponto de amostragem 
Definição : as coordenadas são um conjunto de dois números que definem a posição de qualquer ponto no 
terreno e que estão associados a um sistema de representação (Coordenadas rectangulares – X, Y, 
Coordenadas geográficas). 

Cada ponto de amostragem tem um conjunto de coordenadas. No projecto ForFireS utilizam-se as 
coordenadas no sistema de referência ETRS89 e a projecção Lambert azimutal recomendada pelo Joint 
Research Center de Ispra (LAEA : Lambert Azimuthal Equal Area) 

Utilização : as coordenadas do ponto de amostragem servem para localizar com precisão o ponto no terreno. 

Modo de determinação: as coordenadas dos pontos de amostragem são determinadas aquando de preparação 
do dispositivo de inventário e figuram na ficha de campo fornecida ao chefe de equipa. 

Campos da ficha da parcela : 6 e 7. 

4.7. Precisão do GPS 
Definição : a precisão do GPS é a estimação do erro de posição existente entre o ponto teórico dado pelas 
coordenadas e o ponto efectivo no terreno. 

Utilização : a precisão do GPS permite apreciar a exactidão da localização do ponto e é igualmente utilizado 
para fins de controlo. 

Modo de determinação: a precisão do GPS é indicada pelo receptor do GPS. O valor é indicado em metros 
inteiros. 

Campo da ficha da parcela : 8. 

4.8. Altitude do ponto 
Definição : a altitude do ponto é a distância entre o plano horizontal correspondente ao nível médio das águas 
do mar  (perpendicular à atracção terrestre)  e o plano horizontal que passa pelo ponto. 

Utilização : a altitude é utilizada para a estimação do indicador de agravamento do risco de erosão. Pode 
servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 
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Modo de determinação: a altitude é determinada no gabinete por leitura de cartas topográficas de grande 
escala ou utilizando um modelo digital de terreno. Se a precisão do mapa ou do modelo forem considerados 
insuficientes, é determinado em função do indicado no receptor do GPS. È registado em metros inteiros. 

Campo da ficha da parcela : 9. 

4.9. Declive 
Definição : o declive do terreno é o ângulo feito pela horizontal com o plano do terreno. 

Utilização : o declive do terreno é utilizado para estimar o indicador de agravação dos riscos de erosão. Pode 
servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: o declive do terreno é determinado com a ajuda de um clisímetro ou de dendrómetro 
e exprime-se em graus inteiros. Mede-se segundo a linha de maior declive. Recomenda-se a medição ao longo 
de toda a parcela, do seu ponto mais elevado para o ponto mais baixo ou vice versa. 

Campo da ficha da parcela : 10. 

4.10. Exposição 
Definição : a exposição do terreno é a orientação do maior declive em comparação com o norte geográfico. 

Utilização : a exposição do terreno é utilizada para estimar o indicador de agravação dos riscos de erosão. 
Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: a exposição do terreno é medida com a ajuda de uma bússola. Exprime-se em graus 
inteiros relativamente ao norte geográfico. No terreno é registado o valor relativamente ao norte magnético, 
sendo o valor relativo ao norte geográfico calculado no gabinete. 

Quando o declive é inferior a 5 graus (terreno plano) o declive toma o valor « 999 ». 

Campo da ficha da parcela : 11. 

4.11. Tipo de relevo 
Definição : o tipo de relevo exprime a forma do terreno na parcela e ao seu redor.  

Utilização : o tipo de relevo é utilizado para estimar o indicador de agravação dos riscos de erosão. Pode 
servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: em função do desvio relativamente a um terreno plano retêm-se as modalidades 
seguintes: 

Código Descrição do relevo do terreno 

100 
Terreno plano: o declive  do terreno é inferior ou igual à 5° ; são classificados as planícies,  os 
planaltos, os terraços e os fundos planos de vales. Ver Figura 3 
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Figura 3 : Terreno plano 

Código Descrição do relevo do terreno 

200 
Fundo de encosta: parte inferior de terrenos em declive forte, base dos declives, partes inferiores 
de vertentes, desfiladeiros, valas, ravinas. Ver Figura 4 

 

 
Figura 4 : Fundo de encosta 

Código Descrição do relevo do terreno 

300 
Meio da encosta : meio de declives de montanhas, colinas, cones de entulho ou de depósitos 
aluvionares, montes de blocos rochosos, ou similares. Ver Figura 5 

 

 
Figura 5 : Meio da encosta 

Código Descrição do relevo do terreno 

400 
Topo de colina, cima de encosta : topos de colina e montanha, cristas de montanha, linhas de 
cumeada e locais nos rebordos dos declives no caso de terraço. Ver Figura 6 
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Figura 6 : Cimo de encosta 

Código Descrição do relevo do terreno 

500 
Outro  : terreno que não pode ser classificado nas outras categorias, por exemplo um terreno onde 
se sucedem rapidamente diferentes declives e exposições. 

 
Para a classificação deve-se ter em linha de conta a situação da parcela no meio envolvente.Em caso de 
dificuldade de classificação, a mesma deve-se referir à posição do centro da parcela.Ver Figura 7. 

 

 
Figura 7 : Determinação do tipo de relevo 

Campo da ficha da parcela : 12. 

4.12. Forma do declive 
Definição : a forma do declive exprime a forma da linha de maior declive na proximidade do ponto de 
amostragem. 

Utilização : a forma do declive é utilizada para estimar o indicador de agravação dos riscos de erosão. Pode 
servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 
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Modo de determinação: a forma do declive é determinada por observação segundo as classes seguintes. 

Código Forma do declive 

100 
Direita  : a linha de maior declive forma praticamente uma linha direita na vizinhança do ponto de 
amostragem. 

200 
Côncava : a linha de maior declive apresenta uma côncava regular na vizinhança do ponto de 
amostragem. 

300 
Convexa : a linha de maior declive apresenta uma convexa regular na vizinhança do ponto de 
amostragem. 

400 Terraços : a linha de maior declive atravessa terraços construídos. 

500 Variada : a linha de maior declive apresenta ondulações na vizinhança do ponto de amostragem. 

600 Terreno plano 
 

 

Figura 8 : Determinação da forma da linha de maior declive 

Campo da ficha da parcela : 13. 

4.13. Tipo de erosão  
Definição : o tipo de erosão exprime o factor principal de erosão e as consequências no terreno. 

Utilização : o tipo de erosão é utilizado para estimar o indicador de agravação dos riscos de erosão. Pode 
servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 
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Modo de determinação: o tipo de erosão é determinado por observação segundo as classes seguintes. 

Código Tipo de erosão 

100 
Hidráulica por ravinamento: os sulcos mais ou menos profundos do escorrimento da água são 
visíveis no terreno. 

200 
Hidráulica em lençol : a superfície não apresenta sulcos, mas os materiais superficiais foram 
arrastados pelo escorrimento de água. Pode-se observar uma acumulação de material na base da 
encosta. 

300 Eólica: os materiais superficiais foram levados pelo ventos. 

400 Outra : a erosão observada não tem origem hidráulica nem eólica (deslizamento de terreno). 

500 Ausência de erosão  

 
Figura 9 : Tipo de erosão 

Campo da ficha da parcela : 14. 

4.14. Importância da erosão 
Definição : a importância da erosão exprime a intensidade do movimento de material devido à erosão. 

Utilização : a importância da erosão é utilizada para estimar o indicador de agravação dos riscos de erosão. 
Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: a importância da erosão é determinada por observação segundo as classes seguintes. 

Código Importância da erosão 

100 
Fraca : em média menos de 25 % do solo perdido, em 20 cm de profundidade,  na totalidade da 
superfície. 

200 
Média : em média, entre 25 % a 75 % do solo, em 20 cm de profundidade,  perdido na totalidade 
da superfície, eventualmente pequenas zonas fortemente erodidas. 

300 
Forte : em média 75 % ou mais do solo, em 20 cm de profundidade,  perdido na totalidade da 
superfície, horizontes inferiores visíveis  nalguns locais. 

400 Ausência de erosão 
 
Campo da ficha da parcela : 15. 

4.15. Agravamento da erosão após o incêndio 
Definição: o agravamento da erosão após o incêndio exprime o facto que a impotância da erosão aumentou 
em consequência do incêndio. 
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Utilização: o agravamento da erosão após o incêndio é utilizado para estimar o indicador de agravação dos 
riscos de erosão. Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: o agravamento da erosão após o incêndios é determinado em função dos sinais 
visíveis no terreno. 

Código Agravamento da erosão após o incêndio 

100 A erosão agravada após o incêndio.  

200 A erosão não foi agravada após o incêndio. 
 
Campo da ficha da parcela : 16. 

4.16. Alteração visível da rocha devido ao incêndio 
Definição : a alteração visível da rocha devido ao incêndio exprime os efeitos eventuais da passagem do 
incêndio sobre a rocha-mãe. 

Utilização : a alteração visível da rocha devido ao incêndio é utilizado para estimar o indicador de intensidade 
do fogo. Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: a alteração visível da rocha devido ao incêndio determina-se por observação 
segundo as classes seguintes. 

Código Alteração visível da rocha devido ao incêndio 

100 Fractura : o calor provocou fracturas na rocha-mãe. 

200 Alteração de textura : a textura da rocha-mãe alterou-se para porosa ou com aspecto de pó. . 

300 Alteração de cor : a cor da rocha alterou-se nalguns locais. 

400 Ausência de alterações 
 
Campo da ficha da parcela : 17. 

4.17. Coberto arbóreo vivo total antes do incêndio 
Definição : o coberto arbóreo vivo total antes do incêndio é o rácio entre a superfície de projecção no solo das 
copas das árvores vivas antes do incêndio e a superfície da parcela tal como seria antes do incêndio. 

Utilização : o coberto arbóreo vivo total antes do incêndio é utilizado para estimar o indicador de agravação 
dos riscos de erosão. Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: o coberto arbóreo vivo total antes do incêndio é estimado por observação das 
árvores vivas e das árvores mortas cuja morte posso ter sido causada pelo incêndio. Deve-se ter em linha de 
conta todas as árvores com mais de 10 cm de altura, independentemente do seu diâmetro e fazer um esforço de 
reconstituição mental das copas das árvore mortas. Se existir um povoamento vizinho similar não afectado 
pelo fogo, deve servir como referência. O coberto é expresso em percentagens em classes de 10 em 10 e o 
resultado não pode ser superior a 100%. 

Campo da ficha da parcela : 18. 

4.18. Coberto arbóreo vivo total depois do incêndio 
Definição : o coberto arbóreo vivo total depois do incêndio é o rácio entre a superfície de projecção no solo 
das copas das árvores vivas à altura da medição e a superfície da parcela tal como se encontra à altura do 
trabalho. 
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Utilização : o coberto arbóreo vivo total depois do incêndio é utilizado para estimar o indicador de agravação 
dos riscos de erosão. Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: o coberto arbóreo vivo total depois do incêndio é estimado por observação das 
árvores vivas presentes na parcela. Deve-se ter em linha de conta todas as árvores com mais de 10 cm de 
altura, independentemente do seu diâmetro. O coberto é expresso em percentagens em classes de 10 em 10 e o 
resultado não pode ser superior a 100%. 

Campo da ficha da parcela : 19. 

4.19. Espécie arbórea dominante superior  
Definição : a espécie arbórea dominante superior é a espécie arbórea dos indivíduos de 5 m de altura ou mais 
que têm a maior taxa de cobertura na parcela, independentemente do seu estado. 

Utilização : espécie arbórea dominante superior é utilizada como critério de repartição de características 
diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: estima-se para todos os indivíduos de uma mesma espécie com mais de 5 m de 
altura a superfície de projecção das copas. A espécie para a qual o valor é mais elevado é a espécie arbórea 
dominante superior . O código dessa espécie é registado de acordo com os elementos dados em 5.3. 

Se não existirem árvores com mais de 5 m de altura na parcela inscreve-se o código 2000 no campo 
respectivo. 

Campo da ficha da parcela : 20. 

4.20. Espécie arbórea dominante inferior  
Definição : a espécie arbórea dominante inferior é a espécie arbórea dos indivíduos com altura entre 10 cm e 
5m que têm a maior taxa de cobertura na parcela.. 

Utilização : espécie arbórea dominante inferior é utilizada como critério de repartição de características 
diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: estima-se para todos os indivíduos de uma mesma espécie com altura entre 10 cm e 
5 m a superfície de projecção das copas. A espécie para a qual o valor é mais elevado é a espécie arbórea 
dominante inferior . O código dessa espécie é registado de acordo com os elementos dados em 5.3. 

Se não existirem árvores com altura entre 10 cm e 5 m na parcela inscreve-se o código 2000 no campo 
respectivo. 

Campo da ficha da parcela : 21. 

4.21. Coberto arbustivo vivo total antes do incêndio 
Definição : o coberto arbustivo vivo total antes do incêndio é o rácio entre a superfície de projecção no solo 
da folhagem dos arbustos (vegetação lenhosa não susceptível de atingir 5 m de altura na estação) vivos antes 
do incêndio e a superfície da parcela, tal como devia ser antes do incêndio.  

Utilização : o coberto arbustivo vivo total antes do incêndio é utilizado para estimar o indicador de agravação 
dos riscos de erosão. Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: o coberto arbustivo vivo total antes do incêndio é estimado por observação dos 
arbustos vivos e dos arbustos mortos cuja morte posso ter sido causada pelo incêndio. Deve-se ter em linha de 
conta todos os arbustos com mais de 10 cm de altura e fazer um esforço de reconstituição mental da folhagem 
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dos arbustos mortos. Se existir vegetação próxima não afectada pelo fogo similar à vegetação queimada, pode 
servir como referência. O coberto é expresso em percentagens em classes de 10 em 10 e o resultado não pode 
ser superior a 100%. 

Campo da ficha da parcela : 22. 

4.22. Coberto arbustivo vivo total depois do incêndio 
Definição : o coberto arbustivo vivo total depois do incêndio é o rácio entre a superfície de projecção no solo 
da folhagem dos arbustos vivos na altura da medição e a superfície da parcela, tal como se encontra à altura do 
trabalho. 

Utilização : o coberto arbustivo vivo total depois do incêndio é utilizado para estimar o indicador de 
agravação dos riscos de erosão. Pode servir igualmente para a repartição de características diversas dos 
incêndios. 

Modo de determinação: o coberto arbustivo vivo total depois do incêndio é estimado por observação dos 
arbustos vivos presentes na parcela. Deve-se ter em linha de conta todos os arbustos com mais de 10 cm de 
altura. O coberto é expresso em percentagens em classes de 10 em 10 e o resultado não pode ser superior a 
100%. 

Campo da ficha da parcela : 23. 

4.23. Altura do coberto arbustivo antes do incêndio 
Definição : a altura do coberto arbustivo antes do incêndio é igual a três quartos da altura máxima atingida 
pela vegetação arbustiva antes do incêndio. 

Utilização : a altura do coberto arbustivo antes do incêndio é utilizada para estimar o indicador de intensidade 
do incêndio. 

Modo de determinação: a altura do coberto arbustivo antes do incêndio é estimado a partir da altura da 
vegetação arbustiva existente se existirem na parcela arbustos com copas vivas e cujo crescimento não pareça 
ter sido afectado pelo fogo. Se não for este o caso, deve-se procurar vegetação próxima não afectada pelo fogo 
similar à vegetação queimada. 

O valor deve ser registado em metros inteiros. 

Campo da ficha da parcela : 24. 

4.24. Altura do coberto arbustivo antes do incêndio 
Definição : a altura do coberto arbustivo depois do incêndio é igual a três quartos da altura máxima atingida 
pela vegetação arbustiva. 

Utilização : a altura do coberto arbustivo depois do incêndio é utilizada para estimar o indicador de 
intensidade do incêndio. 

Modo de determinação: a altura do coberto arbustivo depois do incêndio é estimado a partir da altura da 
vegetação arbustiva existente  

O valor deve ser registado em metros inteiros. 

Campo da ficha da parcela : 25. 
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4.25. Coberto herbáceo 
Definição : o coberto herbáceo é o rácio entre a superfície da parcela coberta por vegetação herbácea e a 
superfície total da parcela.  

Utilização : o coberto herbáceo é utilizado para estimar o indicador de agravação dos riscos de erosão. Pode 
servir igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: o coberto herbáceo é estimado por observação da vegetação da parcela.est estimé 
par observation de la végétation de la parcela. Não se deve ter em linha de conta que a vegetação herbácea 
esteja ou não tombada pela vegetação arbórea. O coberto é expresso em percentagens em classes de 10 em 10. 

Campo da ficha da parcela : 26. 

4.26. Cobertura do solo 
Definição : a cobertura do solo é a taxa de cobertura da superfície da parcela por diferentes elementos 
orgânicos ou minerais. 

Utilização : a cobertura do solo é utilizada para estimar o indicador de intensidade do incêndio. 

Modo de determinação: estima-se a taxa da parcela ocupada pelos elementos seguintes: 

• Solo sem cobertura orgânica 
• Folhada ou húmus 
• Madeira seca no chão (não queimada) 
• Musgo e líquenes 
• Materiais orgânicos carbonizados 
• Cinzas 
• Vegetação vascular (Caules) 
• Água 

A taxa de cobertura do solo pela vegetação vascular não entra em linha de conta com as copas, refere-se 
apenas à superfície efectivamente ocupada pelos caules. 

A taxa de cobertura do solo é registada para cada elemento da lista em percentagem em classes de 10. A soma 
dos valores deve totalizar 100. 

Campo da ficha da parcela : 27 à 34. 

4.27. Taxa da área seccional de cepos explorados 
Definição : a taxa da área seccional de cepos explorados é o rácio entre a área seccional de árvores 
efectivamente exploradas após o incêndio e a área seccional total se todas as árvores fossem exploradas após o 
incêndio. 

Utilização : a taxa da área seccional de cepos explorados é utilizado para estimar o volume de madeira 
queimada pelo incêndio. 

Modo de determinação: estima-se a área seccional das árvores cortadas relativamente à área seccional total 
de todas as árvores. Considera-se que o corte é feto a 10 cm do solo, medidos pela parte superior do tronco 
quando o terreno é em declive. A soma destas áreas seccionais não deve ser confundido com a área basal, 
medida a 1,30m. 

A taxa é expressa em percentagem em classes de 10. 
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Campo da ficha da parcela : 35. 

4.28. Número de troncos queimados não explorados. 
Definição : o número de troncos queimados não explorados é o número de troncos com sinais de queimaduras 
presentes na parcela, em pé ou no chão. 

Utilização : o número de troncos queimados não explorados é utilizado para estimar o volume de madeira 
queimada pelo incêndio. 

Modo de determinação: o número de troncos queimados não explorados é estimado por dedução. 

Campo da ficha da parcela : 36. 
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5. Dados relativos às árvores 

5.1. Número 
Definição : Designação única de uma árvore situada numa parcela. 

Utilização : o número da árvore serve para a afectação à mesma dos diferentes dados recolhidos numa 
determinada árvore. 

Modo de determinação: dá-se o nome de árvore a todo e vegetal lenhoso de uma espécie cujos indivíduos 
são susceptíveis de atingir uma altura de 5 m na estação considerada. Nas parcelas circulares as árvores são 
numeradas a partir do norte segundo o sentido dos ponteiros do relógio. No caso de sobreposição de duas 
árvores, a mais próxima do centro é numerada primeiro. Durante o trabalho deve-se afixar uma etiqueta com o 
número da árvore virada para o centro da parcela.  

Nas parcelas rectangulares as árvores são numeradas a partir da mais próxima do ponto de amostragem e ao 
longo do terraço até ao fim da parcela, passando depois para o terraço adjacente numerando as árvores em 
sentido contrário e assim sucessivamente até ao fim da parcela. 

Se uma árvore esquecida for acrescentada durante os trabalhos, dá-se-lhe o número seguinte na ordem. Se uma 
árvore já numerada se revelar como estando fora da parcela, suprime-se esse número da lista. 

Campo da ficha das árvores: 3. 

5.2. Diametro a 1,30 m (dap) 
Definição : a diâmetro a 1,30m (dap) da árvore é dado pela distância de duas tangentes à circunferência do 
tronco, paralelas e sobre uma secção perpendicular ao eixo do tronco. Determina-se a uma altura de 1,30 m a 
partir da base da árvore.  

Utilização : o dap é utilizado para a estimação do volume de madeira queimada pelo incêndio. Pode servir 
igualmente para a repartição de características diversas dos incêndios. 

O diâmetro a 1,30m (dap) serve igualmente à escolha das árvores sobre as quais outras observações e 
medidas são feitas ou classificá-la no conjunto que constitui a regeneração 

O diâmetro a 1,30m (dap)sert également au choix des arbres sur lesquels d’autres observations et 
mesures sont faites ou à les ranger dans l’ensemble constituant la régénération. 

 
Figura 10 a-e : Determinação do local de medição e modo de medição do dap 
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a)  medição de uma árvore direita em terreno plano ou de declive inferior a 10º 
b) medição de uma árvore direita em de declive igual ou superior a 10º 
c) medição num declive quando existe na bese da árvore uma pilha de madeira morta, fohas ou agulhas 
d) medição de uma árvore com raízes nuas sobre uma rocha 
e) medição de uma árvore com raízes nuas sobre um cepo 

 
Figura 11f-i : Determinação do local de medição e modo de medição do dap 

f) medição de uma árvore inclinada 
g) medição de uma árvore com deformações no lugar de medição teóricose a distância a é suprior a 10 cm, 
fazem-se duas medições 
h) medição de uma árvore bifurcadase a bifurcação está abaixo dos 1,30 m, medem-se os dois troncos. 
i) medição de uma árvore bifurcada a mais de 1,30 m e onde não é possível medir dois dap´s dos dois 

troncos a 1,30 m 

 
Figure 12 A, B, C Determinação do lugar de medição sobre árvores danificadas na zona do 1,30 m 

Modo de determinação: O lugar de medição do diâmetro situa-se a 1,30 m acima do solo. Utiliza-se uma 
vara ou algo semelhante para marcar esta altura. Aquando da marcação é necessário examinar cuidadosamente 
a superfície do terreno ao pé da árvore e retirar os obstáculos que possam existir (ver Figura 10 .c). Para a 
medição dos diâmetros utiliza-se a suta ou a fita de diãmetros. Se se utiliza a suta, o diâmetro retido é dado 
pela média de duas medidas à 1,30 m, a primeira feita na direcção norte-sul e a segundo perpendicularmente à 
primeira e na direcção oeste-este,  conservando o nível de medida e sempre perpendicularmente ao eixo do 
tronco. 

Quando existirem na parcela árvores cujo dap excede a capacidade da suta deve-se usar a fita de 
diâmetros, tomando atenção a que a fita deve estar a 1,30 m do solo em toda a circunferência da árvore e ficar 
bem tensa. 
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Aquando da medição do dap a suta/fita de diâmetros deve ser colocada de modo a que fique 
perpendicular ao eixo longitudinal do tronco.. É necessário apertar os braços da suta com uma pressão 
constante e parar-se no momento em que o braço móvel encontrar a primeira resistência sobre a casca da 
árvore. 

  
1. medição na direcção norte-sul 2. medição na direcção oeste-este 
Figura 13 : Protocolo de medição da diâmetro a 1,30 m 

Protocolo de decisão sobre o lugar de medição do diâmetro de árvores danificadas: 
A) Árvores donificadas exactamente a 1,30 m do solo (Figure 12.A). 

Deve-se deslocar o lugar de medição no máximo 10 cm para cima ou para baixo (1,20 a 1,40 m) 
B) Impossibilidade de colocar o instrumento num intervalo de altura de 1,20 - 1,40 m acima do solo (Figura 
11.g, Figure 12.B). 

Efectuam-se sobre o tronco duas medidas a igual distancia para cima e para baixo em relação ao 
nível de 1,30 m de forma a evitar o defeito, calculando-se depois o valor médio. 

C) Impossibilidade de madição a uma altura inferior à 2 m sem apanhar o defeito (Figure 12.C). 
Executa-se a medida em qualquer lugar sobre o tronco da árvore (se não se pode fazer 
diferentemente, mesmo à altura do defeito). 

Protocolo de medição de árvores bifurcadas : 
Nas árvores bifurcadas, cada tronco é medido independentemente. (Figura 11.h). Se a bifurcação não 

permitir a medição de dois dap´s, considera-se um só tronco e mede-se apenas 1 dap ( Figura 11.i). 
Nas árvores secas/mortas em pé o dap também é medido tendo o cuidado de adicionar à medição o 

valor multiplicado or 2 da espessura média da casca se esta já não estiver presente na árvore. 

Árvores quebradas e caídas 
Se uma árvore for quebrada acima de 1,30 m do solo, odap é medido. Se for quebrada a uma altura 

inferior, nenhuma medida é tirade. 
Se uma árvore estiver tombada/caída,o diâmetro é medido à 1,30 m a partir do nível que 

corresponderia ao da árvore em pé.  
O diâmetro é registado em centímetros inteiros. 

Campo da ficha das árvores: 4. 

5.3. Espécie 
Definição : Designação da espécie ou grupo ao qual pertence a árvore, representada por um código numérico. 

Utilização : Determinação da espécie da árvore. Pode igualmente servir para diversas distribuições. 
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Modo de determinação: A espécie determina-se de acordo com as características físicas da árvore ou os 
elementos que podem ter caído à terra (folhas, sementes, cones). Utilizam-se os códigos do quadro seguinte. 

Código Espécie ou grupo de espécies 

100 Quercus de folhas caducas 

200 Quercus ilex 

300 Quercus suber 

400 Fagus sylvatica 

500 Castanea sativa 

600 Betula sp. 

700 Fraxinus sp. 

800 Populus sp. 

900 Eucalyptus sp. 

1000 Outras folhosas (susceptíveis de atingir uma altura de 5 m) 

1100 Pinus pinaster 

1200 Pinus sylvestris 

1300 Pinus nigra 

1400 Pinus pinea 

1500 Pinus halepensis 

1600 Abies sp. 

1700 Picea sp. 

1800 Cedrus sp. 

1900 Outras coníferas (susceptíveis de atingir uma altura de 5 m) 
 
Campo da ficha das árvores: 5. 

5.4. Altura total 
Definição : Distância vertical entre o plano horizontal que passa pelo ponto mais elevado da árvore e o plano 
horizontal que passa pela base da árvore. Ver Figura. 

 
Figura 14 : Altura total de uma árvore 
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Utilização : a altura da árvore é utilizada para estimar o volume de madeira queimado pelo incêndio. Pode 
servir à distribuição de características diversas dos incêndios. 

Modo de determinação: a altura total da árvore mede-se com um dendrometro, colocando-se num lugar do 
povoamento onde se consiga ver a base e o topo da árvore e a uma distância pelo menos igual à altura da 
árvore. Nos terrenos em declive efectua-se a medida pondo-se tanto quanto possível ao mesmo nível da base 
da árvore. Para as árvores folhosas é necessário tomar cuidado de visar o ponto onde o plano horizontal é 
tangente à curva superior da copa. Quando a árvore é inclinada, todas as precauções devem ser tomadas para 
que a altura medida seja efectivamente a distância vertical do solo do ponto mais elevado da árvore. Ver 
Figura 15. 

 
Figura 15 : Medição da altura total de uma árvore inclinada 

A altura da árvore é registada em metros inteiros. 

Campo da ficha das árvores: 6. 

5.5. Estado da vegetação 
Definição : caracterização da árvore em viva ou morta.. 

Utilização : o estado da vegetação é utilizado para a estimativa do volume de madeira queimada pelo 
incêndio. Serve igualmente para estimar a probabilidade de sobrevivência do conjunto do povoamento. 

Modo de determinação: o estado da vegetação determina-se por observação da árvore. No caso de dúvida 
pode-se fazer um pequeno entalhe notronco ou num ramo para verificar se está completamente seco. Para ser 
considerada como morte uma árvore não deve apresentar nenhum sinal de vida. Utilizam-se o Códigos 
seguintes. 

Código Estado da vegetação 

100 Árvore viva 

200 Árvore morta 
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Campo da ficha das árvores: 7. 

5.6. Posição relativa no povoamento 
Definição : dá a situação da árvore em função da sua posição nos diferentes andares do povoamento 

Utilização : a posição relativa no povoamento é utilizada como critério de distribuição de características 
diversas dos incêndios.  

Modo de determinação: a posição relativa no povoamento determina-se por observação segundo as 
modalidades seguintes. 

Código Posição relativa no povoamento 

100 Dominante : árvore cuja copa se situa na parte superior do coberto e tem pleno acesso à luz. 

200 
Codominante : árvore cuja copa se situa na parte superior do coberto, mas cuja copa tem apenas 
acesso parcial à luz. 

300 
Dominada : árvore cuja copa se situa na parte inferior do coberto e que naõ tem acesso à luz ou 
tem apenas um acesso muito limitado. 

 
Campo da ficha das árvores: 8. 

5.7. Altura do tronco escurecido 
Definição : altura do traço contínuo da marca da queimadura que se encontra a maior altura no tronco. 

Utilização : a altura de tronco escurecido é utilizada para a estimativa do volume de madeira queimada pelo 
incêndio. 

Modo de determinação: a altura de tronco escurecido mede-se com uma fita graduada ou com um 
dendrómetro. 

A altura de tronco escurecido é registada em metros inteiros. 

Campo da ficha das árvores: 9. 

5.8. Taxa de copa queimada 
Definição : Parte da copa que foi morta pelo fogo. 

Utilização : a taxa de copa queimada é utilizada para estimar a probabilidade de sobrevivência do conjunto do 
povoamento. 

Modo de determinação: a taxa de copa queimada avalia-se por observação da árvore. Inclui-se na parte 
destruída as folhas carbonizadas eventualmente ainda presentes na árvore. 

A taxa de copa queimada regista-se em percentagens em classes de dezx. 

Campo da ficha das árvores: 10. 

5.9. Grau de destruição do tronco  
Definição : Parte do volume de madeira do tronco que foi destruído pelo incêndio. 

Utilização : o grau de destruição do tronco é utilizado para estimar o volume de madeira queimado pelo 
incêndio. . 
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Modo de determinação: o grau de destruição do tronco determina-se por observação. A presença de casca 
aderente é em geral um sinal de que a madeira subjacente não está danificada. Distinguem-se três classes de 
grau de destruição.  

Código Grau de destruição do tronco 

100 Menos de um terço da madeira do tronco está destruída. 

200 De um terço a dois terços da madeira do tronco está destruída. 

300 Mais de dois terços da madeira do tronco está destruída. 
 
Campo da ficha das árvores: 11. 

5.10. Grau de destruição dos ramos principais  
Definição : Parte do volume dos ramos principais que foi destruído pelo incêndio. Os ramos principais são os 
que se inserem directamente no tronco da árvore.  

Utilização : o grau de destruição dos ramos principais é utilizado para estimar o volume de madeira queimada 
pelo incêndio. 

Modo de determinação: o grau de destruição dos ramos principais determina-se por observação. A presença 
de casca aderente é em geral um sinal de que a madeira subjacente não está danificada. Distinguem-se três 
classes de grau de destruição. 

Código Grau de destruição dos ramos principais  

100 Menos de um terço da madeira dos ramos principais está destruída. 

200 De um terço a dois terços da madeira dos ramos principais está destruída. 

300 Mais de dois terços da madeira dos ramos principais está destruída. 
 
Campo da ficha das árvores: 12. 

5.11. Grau de destruição dos ramos secundários  
Definição : Parte do volume dos ramos secundários que foi destruído pelo incêndio. Os ramos secundários são 
os que se inserem nos ramos principais da árvore.  

Utilização : o grau de destruição dos ramos secundários é utilizado para estimar o volume de madeira 
queimada pelo incêndio. 

Modo de determinação: o grau de destruição dos ramos secundários determina-se por observação. A 
presença de casca aderente é em geral um sinal de que a madeira subjacente não está danificada. Distinguem-
se três classes de grau de destruição. 

Código Grau de destruição dos ramos secundários 

100 Menos de um terço da madeira dos ramos secundários está destruída. 

200 De um terço a dois terços da madeira dos ramos secundários está destruída. 

300 Mais de dois terços da madeira dos ramos secundários está destruída. 
 
Campo da ficha das árvores: 13. 
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5.12. Presença de folhas, agulhas, cones (queimados ou não) 
Definição : Indicação da presença ou a ausência folhas, de agulhas e de cones, queimados ou não, na copa da 
árvore.  

Utilização : a presença de folhas, de agulhas e de cones é utilizada para a estimativa do volume de madeira 
queimada pelo incêndio.  

Modo de determinação: observa-se se folhas, agulhas ou cones estão ou não presentes na copa da árvore. A 
distinção faz-se entre a ausência total e a presença de elementos, mesmo em número reduzido. 

Código Presença de folhas, agulhas, cones (queimados ou não) 

100 Folhas, agulhas ou cones estão presentes na copa. 

200 Nenhuma folha, agulha ou cone está presente na copa. 
 

Campo da ficha das árvores: 14. 
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6. Dados relativos à regeneração 
Entende-se por regeneração o conjunto das árvores de altura superior à 10 cm e, se atingem a altura de 1,30 m, 
de diâmetro a 1,30 m inferior a 7 cm, independentemente da sua idade.  

Este conjunto é dividido em subconjuntos definidos por uma espécie ou um grupo de espécies e uma classe de 
altura.  

Para cada um destes subconjuntos regista-se o número de indivíduos da sub-parcela circular ( 3.2) ou 
rectangular ( 3.2), conforme o caso. 

6.1. Espécie 
Definição : Designação da espécie ou grupo ao qual pertence a espécie do rebento da regeneração, 
representada por um código numérico 

Utilização : Determinação da espécie da regeneração. 

Modo de determinação: a espécie determina-se de acordo com as características físicas da planta. Utilizam-
se os códigos descritos em  5.3. 

Campo da ficha da regeneração: 3. 

6.2. Classe de altura 
Definição : Intervalo de altura para o agrupamento dos indivíduos da mesma espécie ou grupo de espécies da 
regeneração. 

Utilização : Repartição da regeneração. 

Modo de determinação: a classificação dos rebentos deve ser feita sem os endireitar. Os rebentos bifurcados 
ou que foram cortados e voltaram a rebentar devem ser considerados como um só indivíduo e classificados em 
função da alura do rebento mais elevado. Distinguem-se as classes de altura seguintes. 

Código Classe de altura 

100 De 0,10 a 0,50 m 

200 De 0,50 a 1,30 m 

300 Mais de 1,30 m com dap inferior a 7 cm 
 
Campo da ficha da regeneração: 4. 

6.3. Número de rebentos por espécie e classe de altura 
Definição : número de indivíduos da mesma espécie ou grupo de espécies e da mesma classe de altura 
existentes na sub-parcela de avaliação da regeneração. 

Utilização : estimação da importância da regeneração natural. 

Modo de determinação: os rebentos são avaliados na sub-parcela. Os rebentos no limite são contados se a 
sua parte superior se encontrar dentro da sub-parcela. Os rebentos bifurcados ou que foram cortados e 
voltaram a rebentar devem ser considerados como um só indivíduo e classificados em função da alura do 
rebento mais elevado. No caso da rebentação de cepos, devem contar-se e classificar-se todas as varas 
individualmente. 

Campo da ficha da regeneração: 5. 
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7. Anexos 

7.1. Material 
Receptor GPS  
Bússola  
Fita métrica para medição de distâncias (20 m pelo menos)  
Baliza (1,5 m ou 2m)  
Catana, podoa 
Serra  
Preguinhos de cabeça achatada ou agrafador  
Rótulos reutilisáveis com números  
Clisímetro  
Suta 
Fita de diâmetros  
Dendrometro (Vertex, Blume-Leiss, Suunto)  
Flora florestal ou guia de plantas 
Fichas de campo 
Lápis, borracha 
 
 


