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Resumo 

 

O presente trabalho, inserido no projecto FireLand, surge da necessidade de um estudo de 

médio-longo prazo, a nível nacional, sobre a dinâmica espaço-temporal da floresta 

portuguesa. 

 

Esta abordagem, em particular, consiste no estudo das dinâmicas espaço-temporais do uso 

do solo no concelho de Carregal do Sal, para o intervalo de tempo de 1970 a 2006, na 

perspectiva de determinar a influência do fogo nestas dinâmicas. Para tal, fez-se uso da 

informação dos Inventários Florestais Nacionais de 1970 e 2006, do COS 90 e do 

levantamento de áreas ardidas de 1975 a 2007, para a criação de várias matrizes de 

transição com as quais se caracterizaram e analisaram os padrões temporais das dinâmicas 

de uso do solo. 

 

O estudo aqui apresentado mostrou-se importante na medida em que se conseguiu 

perceber a evolução da composição da paisagem em duas perspectivas opostas - sob a 

influência do fogo e sem a presença deste - levando a um maior entendimento da relação 

fogo/floresta. Tal abordagem permite, no futuro, agir de forma mais pertinente na gestão da 

paisagem, tornando esta menos susceptível aos incêndios florestais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – chave: ocupação do solo, dinâmicas da paisagem, incêndios, sensibilidade 

florestal, resistência florestal 
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Abstract 

 

The present thesis is part of the FireLand project. This project is due to the inexistence of a 

medium or long term national level study about the spatiotemporal dynamics of the 

Portuguese forest. 

 

This thesis in particular studies the dynamics of land use, between 1970 and 2006, for the 

municipality of Carregal do Sal, in order to determine the influence of fire on those dynamics. 

For that purpose, it was used the information of the national forests inventories for the years 

1970 and 2006, the land use map of 1990 (COS 90) and the information of the burned areas 

between 1975 and 2007, to create several transition matrices that were used to characterize 

and analyze the temporal patterns dynamics of land use. 

 

The thesis here presented becomes important since it allows the understanding of the 

landscape composition evolution under fire and without fire. This gives a better 

understanding about the relation between fire and forest allowing to choose a better 

management of the forest, making it less susceptible to fire in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: land cover, landscape dynamics, wildfires, forest sensibility, forest resistance 



Efeitos do Fogo sobre a Dinâmica da Paisagem no Concelho de Carregal do Sal 

Extended Abstract 

 

 

IV 

 

Extended Abstract 

 

For decades fire was used by men as a tool for forest regeneration and for soil fertilization in 

Agriculture. Statistics show that, since the 1970’s, the average burned area increased in 

Portugal. Since then wildfires became a serious problem to Portuguese forests with 

important, social, environment and economic impacts. For these reasons it is important to 

study the relation and influence of fire on the landscape composition in order to counter the 

latest trends, with the destruction of thousands of hectares of forest, for lack of knowledge 

and therefore appropriate management. 

 

This thesis is part of the project FireLand, developed in a partnership between Applied 

Ecology Center Baeta Neves (CEABN), Portuguese Geographic Institute (IGP) and the 

National Forest Authority (AFN) and it is financed by the Foundation of Science and 

Technology (FCT). 

 

The FireLand project consists of a spatiotemporal analysis of the Portuguese forest 

dynamics between 1970 and 2006, and the importance of wildfires in those dynamics. This 

thesis in particular analyses the dynamics of the landscape usage in the municipality of 

Carregal do Sal. 

 

Carregal do Sal is a rural area in Portugal, located in the plateau of Beira Alta, with gentle 

slopes. Although the landscape is mainly characterized by Agriculture and Resinous forests, 

the Eucalyptus and Shrublands are taking over the first two land uses. 

 

The main goal of this thesis is to answer the following questions about the municipality of 

Carregal do Sal: a) which were the dynamics involved on the land use changes and how is 

fire responsible for these changes; b) in which way fire selected the different land use 

classes; c) what future to expect on the landscape dynamics under this fire regime. 

 

This analysis used information from the National Forest Inventories (IFN) of 1970 and 2006, 

the Land use map of 1990 (COS 90) and the information of burned areas between 1975 and 

2007. This information was processed with the Geographic Information System ArcGis and 



Efeitos do Fogo sobre a Dinâmica da Paisagem no Concelho de Carregal do Sal 

Extended Abstract 

 

 

V 

 

some transition matrices were generated in order to evaluate the dynamics of land use under 

this fire regime. 

 

Through various spatiotemporal analyses it was possible to achieve several interesting 

conclusions on the evolution occurred in the landscape composition, between 1970 and 

2006, as well as simulate the future landscape composition, until the system finds balance.  

 

The first major conclusion is that the landscape has a certain degree of stability, given that 

the different land use classes stayed, in their majority, in the same land use class throughout 

the years. 

 

Other major conclusion is that the landscape, on this municipality, has a high level risk of fire, 

which is very concerning. 

 

It was also observed that the areas that have burned the most are alongside the rivers banks 

due to the high concentration of shrublands and steep slopes; agriculture, in this landscape, 

is the type of land use less susceptible to fire; eucalyptus and shrublands increase in a 

landscape where wildfires are an important factor. The simulation of landscape composition 

shows that, in the future, there will be a much more heterogeneous landscape with the uses 

agriculture, eucalyptus, shrublands and resinous forests achieving similar values of area 

occupied.  

 

The main importance of this thesis is the contribution for improved knowledge of the 

landscape dynamics.  With this knowledge, better options on landscape management can be 

taken in order to stop the destructive force of wildfire, turning fire into an ally, as it was in the 

early times. 
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Introdução 

 

Hoje em dia floresta e incêndios são termos quase indissociáveis. Mas foi apenas a partir 

dos anos 70 que o fogo se tornou um elemento frequente e de elevado perigo na nossa 

paisagem, tendo um papel muito importante na sua evolução e apresentando grandes 

impactes ao nível social, ambiental e económico. 

 

O presente trabalho insere-se no projecto FireLand, desenvolvido numa parceria entre o 

Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves (CEABN), Instituto Geográfico Português (IGP) e 

Autoridade Florestal Nacional (AFN) e financiado pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT). Este projecto surge da necessidade de uma análise de médio-longo 

prazo, à escala nacional, sobre a dinâmica espaço-temporal da floresta em Portugal. 

 

O estudo da dinâmica de ocupação florestal nas últimas três décadas torna-se possível com 

a transformação, para formato digital, dos mapas do Inventário Florestal Nacional de 1970 

(IFN 1970), propriedade da AFN, em conjunto com a Carta de Ocupação do Solo de 1990 

(COS 90) e os fotopontos do Inventário Florestal Nacional de 2006 (IFN 2006). No entanto, 

este projecto pretende alargar o seu estudo aos incêndios florestais, visto este ser um grave 

problema com que Portugal se tem debatido nas últimas décadas, e, recorrendo à 

cartografia das áreas ardidas em Portugal entre 1975 e 2007, torna-se possível o estudo da 

dinâmica da vegetação causada pelo fogo, à escala da paisagem. 

 

Este projecto pretende, assim, responder a perguntas como: 

 Qual a evolução dos diferentes tipos de floresta e de que forma o fogo causou essas 

alterações de uso do solo;  

 De que forma o fogo seleccionou os diferentes tipos de floresta;  

 Que futuro devemos esperar relativamente à dinâmica da ocupação florestal 

provocada pelo fogo. 

 

O projecto revela-se importante na medida em que ajudará a compreender a dinâmica da 

vegetação sob diferentes regimes de fogo, em diferentes tipos de floresta, o que poderá 

levar ao estabelecimento de novas políticas florestais e a um planeamento e gestão das 

áreas florestais mais correcto. 
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No caso específico deste trabalho a área em análise é a correspondente às cartas que 

abrangem o concelho de Carregal do Sal (Cartas Militares nº 199, 200, 210, 211 e 221). O 

estudo tem como objectivo caracterizar e analisar os padrões espaciais e temporais das 

dinâmicas do uso do solo, no intervalo de tempo de 1970 a 2006, dando maior relevância ao 

uso florestal e à sua relação com o fogo. Com base nessa análise, pretende-se fazer uma 

previsão da tendência de evolução da paisagem até ao ponto de equilíbrio. Para esta 

análise faz-se uso do Sistema de Informação Geográfica ArcGis e de matrizes de transição 

para avaliar áreas ardidas e não ardidas durante o período de tempo já referido 

anteriormente. Através da construção de matrizes de transição base, relativas às classes de 

uso do solo IFN 1970/COS 90, COS 90/IFN 2006 e IFN 1970/IFN 2006, pretende-se 

interceptar a informação dos fogos de modo a analisar-se a ocorrência e recorrência de 

incêndios e respectiva relação com as diferentes transições de uso do solo. 

 

A dissertação encontra-se dividida em três capítulos: o primeiro teórico onde se procurou 

fazer uma revisão bibliográfica sobre a floresta portuguesa, os incêndios e prevenção e 

combate aos incêndios florestais; no segundo capítulo apresenta-se o caso de estudo, 

fazendo a caracterização física e cultural da área e expondo a metodologia do estudo 

utilizada; finalmente, o terceiro capítulo do trabalho consiste na apresentação e discussão 

dos resultados obtidos no estudo do caso apresentado. 

 

O primeiro capítulo divide-se em três partes, desenvolvendo-se na primeira o tema da 

floresta portuguesa, onde se indica a sua distribuição no continente e se distinguem os três 

sistemas florestais portugueses mais importantes: Pinhal, Eucaliptal e Montado, sobre os 

quais se faz um pequeno resumo. Na segunda parte fala-se sobre os incêndios florestais, 

faz-se uma descrição sobre os factores que influenciam os incêndios florestais e os 

impactes dos incêndios ao nível ambiental, social e económico. Na terceira e última parte 

deste capítulo fala-se de modos de prevenção e combate de incêndios florestais 

apresentando-se, de modo muito ligeiro, algumas maneiras de reduzir o risco de incêndio e 

a gravidade dos mesmos. 
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O segundo capítulo do trabalho está dividido em duas partes. Na primeira parte faz-se a 

caracterização da área de estudo, localizando-a, e caracterizando-a ao nível climático, 

geomorfológico, geológico, morfológico, demográfico, económico e uso do solo. Na segunda 

parte apresenta-se a metodologia do estudo utilizada, onde se descreve: os materiais 

utilizados, a preparação necessária dos dados e os problemas associados a essa 

preparação; e os métodos empregues neste estudo – matrizes de transição e análise 

temporal e espacial. 

 

No terceiro capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos sobre a dinâmica da 

paisagem no período de 1970 a 2006, para a área de estudo. Este capítulo encontra-se 

dividido em três partes. Na primeira parte faz-se uma análise, temporal e espacial, da 

composição da paisagem no período de tempo em estudo e analisa-se a sensibilidade das 

diferentes classes de uso de solo ao fogo. Faz-se, ainda, uma análise da frequência de 

fogos tentando perceber a resistência que as diferentes classes têm ao fogo. Na segunda 

parte são analisadas as transições entre as classes de uso do solo e relacionam-se essas 

transições com a existência ou não de fogo. Por último fazem-se algumas simulações do 

futuro para tentar perceber: a evolução da composição da paisagem, a evolução da 

paisagem ardida e a evolução da paisagem não ardida até aos respectivos pontos de 

equilíbrio. 
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1. Revisão Bibliográfica 

 

1.1 - Floresta Portuguesa 

 

A distribuição da floresta portuguesa é, resumidamente, a seguinte:  

 

A região sul é constituída por carvalhos de folha perene, dominando o sobreiro nas zonas de 

maior humidade e a azinheira nas zonas de maior secura. Na região norte aparecem os 

carvalhos de folha caduca, dominando o carvalho negral nas maiores altitudes, sendo 

substituído, à medida que se desce as encostas e aumenta a humidade, pelo carvalho 

alvarinho. O carvalho cerquinho estende-se desde o Alto Douro até às serranias do Algarve. 

O pinheiro bravo aparece no litoral norte (desde as bacias do Tejo e Sado até ao rio Minho), 

concorrendo com os carvalhos na Beira central, mais a sul, quando a secura aumenta, o 

pinheiro manso toma o seu lugar. Os castanheiros sobem até aos 1000 m, estendendo-se 

até Portalegre. O vidoeiro (espécie de altitude) não aparece a sul do Zêzere e Mondego. A 

alfarrobeira raramente se encontra a norte da serra do Algarve [1]. 

 

Durante o séc. XX, a área de espaços florestais arborizados aumentou significativamente, 

sobretudo devido ao sobreiro e pinheiro bravo até à década de 70 e ao eucalipto, desde a 

década de 50 [2]. A fixação da floresta de produção no território deve-se ao abandono da 

agricultura e expansão do pinheiro, ou aumento da área de sobreiro e eucalipto em resposta 

à industrialização da cortiça e pasta de papel respectivamente [3]. 

 

A cultura deliberada de árvores com interesse económico deu origem aos actuais sistemas 

florestais. Segundo Correia e Pereira [1] os três sistemas mais importantes são: 

 

 O pinhal (essencialmente pinheiro bravo); 

 O eucaliptal (sistema de lenho-cultura intensiva); 

 O montado (sistema agro-florestal). 
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Pinhal - Pinheiro Bravo 

 

Com o êxodo rural, e devido ao seu carácter de pioneiro da sucessão ecológica, o pinheiro 

bravo ocupou grandes manchas contínuas do território, acabando mesmo por substituir a 

agricultura de subsistência do passado [3]. 

 

Os povoamentos de pinheiros estão sujeitos a maior risco de incêndio do que outras 

espécies, devido à alta inflamabilidade da resina e das agulhas e caruma, e à sua grande 

produção de manta morta sobre o solo [4, 5]. 

 

No entanto o Pinheiro bravo possui algumas características que lhe conferem alguma 

resistência ao fogo [5, 6]: 

 Casca espessa – permite sobreviver a incêndios de baixa intensidade; 

 Mantém frequentemente pinhas fechadas na copa que abrem após exposição ao calor, 

libertando uma grande quantidade de sementes; 

 

Considerado pelos silvicultores como um estádio pioneiro da sucessão ecológica, o pinhal 

(Figura 1.1) pode ser conduzido até uma floresta mista de folhosas de grande biodiversidade. 

Contudo, os incêndios são fortemente limitantes e a prevenção do fogo e ordenamento 

florestal são dificultados pela ausência de uma gestão adequada [1]. 

 

 
Figura 1.1: Pinhal. Concelho de Tondela. 
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Eucaliptal 

 

O eucalipto (Figura 1.2) é uma 

espécie exótica, originária da Austrália 

[4], que foi introduzida em Portugal no 

século XIX mas cuja expansão se 

acentuou na década de 50 do séc. XX. 

A elevada aptidão do eucalipto para 

uma silvicultura intensiva e o 

crescimento da indústria da celulose e 

do papel foram factores fundamentais 

para a expansão da espécie [7]. Nos 

anos 80 verificou-se uma grande 

controvérsia sobre os potenciais efeitos negativos do eucaliptal no solo, na água e na 

biodiversidade, que levou ao melhor conhecimento desta silvicultura e dos seus impactes 

ambientais. Actualmente, a tendência é de uma silvicultura de precisão baseando-se no uso 

de genótipos (clones) seleccionados para a máxima produção de pasta celulósica e papel, 

na optimização da eficiência de uso dos nutrientes e na protecção integrada contra pragas e 

doenças sem o uso de pesticidas, permitindo concentrar esforços no aumento da 

produtividade das áreas existentes e não na sua expansão. Ao falar em sustentabilidade, 

nos eucaliptais é importante evitar efeitos negativos nos sistemas adjacentes e garantir a 

possibilidade de reconversão em sistemas diferentes [1]. 

 

Os eucaliptos, de um modo geral, evoluíram num ambiente em que o fogo é um fenómeno 

natural recorrente tendo desenvolvido várias características de resistência ao fogo como [5]: 

 Capacidade de reconstituir a copa queimada, emitindo rebentos na própria copa; 

 Facilidade de germinar em áreas recentemente queimadas; 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Eucaliptal. Concelho de Carregal do Sal 
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A alta inflamabilidade do eucalipto deve-se à grande quantidade de óleos que as suas folhas 

contêm [6]. Por isso o fogo no eucaliptal deve-se essencialmente à combustão do estrato 

herbáceo ou à combustão dos detritos (folhas, ramos e cascas) dos próprios eucaliptos [4]. 

Além disso, em Portugal, as plantações de eucalipto constituem frequentemente manchas 

contínuas de vegetação, sendo assim bastante susceptíveis à propagação de incêndios [5]. 

 

Montado 

 

O montado (Figura 1.3) é um sistema 

multi-usos, com enorme valor 

sociocultural, histórico e de 

biodiversidade mas a sua gestão 

encontra-se muito dependente de um 

produto, a cortiça, que figura entre as 

substâncias com maior poder isolante, 

sendo utilizada num grande número de 

aplicações [1, 6]. 

 

A sua existência é em parte consequência da restauração de um sistema sócio-ecológico 

ancestral que se insere num processo de conversão de áreas de matagal (saltus) em área 

agrícola, devido ao aumento da população, desenvolvimento económico e urbanização e, 

consequentemente de maior procura de alimentos e de cortiça, em resposta à 

industrialização e à crescente globalização do comércio da cortiça e vinho. No princípio esta 

reconversão baseava-se no fogo, seguido de arroteia para a cultura cerealífera e selecção 

de árvores. Actualmente, a sua sustentabilidade está a ser posta em causa devido ao 

estado sanitário calamitoso de muitos montados [1]. 

 

O sobreiro é a espécie mais representativa dos montados portugueses. Estes são bastante 

inflamáveis no entanto encontram-se bem adaptados ao fogo, conseguindo regenerar a 

partir da copa, mesmo após um incêndio severo, permitindo-lhe recuperar muito mais 

depressa do que outras espécies. No entanto esta resistência depende da espessura da 

casca (cortiça) que é um excelente isolante térmico e retardante da combustão [6]. 

 

Figura 1.3: Montado. Herdade de Rio Frio 
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Segundo a DGRF [2], a análise por tipo de floresta e por espécie permite identificar, tipos de 

floresta: 

 Associados a uma função dominante de produção de lenhosa (pinheiro bravo, outras 

resinosas, eucalipto); 

 Com uma vocação multifuncional em que frutos e sementes, pastoreio e caça são 

componentes importantes da sua sustentabilidade económica (sobreiro, azinheira, 

pinheiro manso, castanheiro, medronheiro, alfarrobeira); 

 Como os carvalhais e outras folhosas, que para além do interesse para a produção 

lenhosa, destacam-se na conservação do regime hídrico, da pesca e da biodiversidade. 

 

1.2 - Incêndios Florestais 

 

O fogo, hoje, geralmente, considerado prejudicial, assumia na bacia mediterrânica um papel 

importantíssimo no equilíbrio do ecossistema, sendo natural e benéfica a sua ocorrência. O 

fogo era usado para abrir a floresta, criando novos ecótonos e sucessões secundárias, ricas 

em plantas indispensáveis à alimentação humana e animal, não representando qualquer 

ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas [8]. No entanto, na segunda metade do séc. XX, 

década de 70, um novo fenómeno surpreendeu Portugal: os incêndios rurais. O fogo ganhou 

uma nova escala passando a ser tratado como incêndio. O risco de fogo na vegetação é 

uma inevitabilidade do clima mediterrânico pois em cada ano se passa por um ciclo em que 

o inverno é chuvoso permitindo a acumulação de combustível e o verão é quente e seco [3, 

6]. Os anos 70 foram fortemente marcados pelo êxodo rural, resultando no abandono dos 

campos agrícolas e áreas florestais levando ao desaparecimento do mosaico agro-florestal. 

Como consequência nas décadas seguintes assistiu-se a um aumento das áreas ardidas em 

cada ano. O ano de 2003 ultrapassou todos os registos em áreas ardidas e o fogo chegava 

agora às habitações e atingia directamente bens e pessoas [3].  

 

Actualmente, as perdas resultantes dos incêndios atingem tanto proprietários florestais 

como agricultores e populações rurais. Para além dos prejuízos privados é importante referir 

os danos na sociedade como um todo, desde a perda de matérias-primas ao contributo 

negativo para o balanço do dióxido de carbono e efeitos psicológicos do espectáculo das 

chamas e do drama das pessoas atingidas. Por ano verificam-se cerca de 30.000 ignições 
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que se concentram nos meses de verão. No período de 1980 a 2004 observou-se que 93% 

da área ardida concentrava-se entre Junho e Setembro, e que os fogos com mais de 1.000 

ha, responsáveis por cerca de 90% da área ardida em cada ano, correspondem a apenas 

1% dos fogos. Nos últimos 25 anos, dos 30% de território ardido 1.200.000 ha arderam uma 

vez, 300.000 ha arderam duas vezes e 110.000 ha arderam três vezes. Espacialmente a 

recorrência de fogos verifica-se em áreas montanhosas do interior e está associada à 

queima de vegetação [9]. Na década de 90, uma área equivalente a 20% do território acima 

do rio Tejo, foi destruída por incêndios florestais, correspondendo a mais de um milhão de 

hectares [10]. 

 

Entre 1990 e 2005 menos de 1/3 da área percorrida pelo fogo era floresta, mais de metade 

correspondia a matos, onde se incluem áreas de pastagem naturais e áreas recém-

queimadas que voltaram a arder, 11% da área ardida equivalia a terrenos agrícolas e 1% 

dizia respeito a áreas urbanas, solos nus ou afloramentos rochosos [3]. 

 

1.2.1. Factores na origem dos incêndios florestais 

 

São múltiplos os factores que condicionam a ocorrência e o desenvolvimento de um 

incêndio florestal [11]. As principais causas apontadas para explicar a razão pela qual os 

incêndios atingem proporções catastróficas em Portugal prendem-se com características 

climáticas e meteorológicas, fisiográficas, socioeconómicas e com os modelos de gestão 

florestal seguidos [12]. 

 

Factores de origem climática e meteorológica 

 

O clima é um dos principais factores de condicionamento dos incêndios florestais ao 

condicionar a presença dos tipos de vegetação e, consequentemente, a natureza do 

combustível [13]. 

 

A existência de Verões muito secos, com temperaturas elevadas e onde podem surgir 

algumas trovoadas secas, são factores potenciadores dos fogos florestais [12]. 
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A variação das condições meteorológicas à escala horária, diária, semanal, mensal e anual 

influencia como, quando e onde o fogo começará, e como evoluirá posteriormente. A 

inflamabilidade e rapidez da combustão são determinadas pela humidade do combustível 

que exerce grande influência em muitos aspectos do comportamento do fogo como [13]: 

 Velocidade de progressão; 

 Consumo de combustível; 

 Possibilidade de propagação por focos secundários. 

 

A ocorrência frequente no Verão de ventos de Noroeste (nortada) e de leste vem igualmente 

agravar este fenómeno [12]. 

 

Factores de origem fisiográfica 

 

As condições de eclosão, propagação e combate dos incêndios florestais são fortemente 

determinadas pela configuração do terreno [11]. O relevo acidentado e com declives muito 

acentuados da região centro e norte de Portugal, por um lado facilita a propagação das 

chamas e por outro dificulta o seu combate. A reduzida acessibilidade dos vales muito 

encaixados tornam o combate às chamas muito difícil e demasiado tardio. Além disso 

relevos deste tipo propiciam a formação de brisas que, ao mudarem frequentemente de 

direcção, são também um factor de perturbação [12]. 

 

Resumidamente, o comportamento do fogo como consequência da topografia é devido a: 

 

Declive (factor principal) - Com declive acentuado a propagação é mais rápida, visto que 

[14]: 

 Os combustíveis estão mais perto das chamas; 

 O pré aquecimento do combustível é mais rápido; 

 A velocidade do vento aumenta; 

 Desenvolve-se rapidamente a coluna de convecção. 

 

Em áreas com relevo acentuado os povoamentos possuem uma maior continuidade vertical, 

da carga de combustível, o que contribui para agravar a situação de incêndio [12]. 
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Altitude – Dividindo a encosta em três zonas [14]: 

 No terço inferior, vale incluído, sente-se uma elevada intensidade do fogo pois as 

temperaturas são mais altas e geralmente há mais combustível; 

 No terço intermédio, a existência de combustível é menor, mas existe a possibilidade de 

formação nele de uma cintura térmica; 

 No terço superior, a propagação é mais lenta porque há uma menor disponibilidade de 

combustível, mas, por vezes, é a zona mais conflituosa porque é onde ocorrem 

mudanças bruscas de vento. 

 

Exposição - Encostas viradas a Sul são as mais soalheiras e são, portanto mais quentes e 

secas no Verão, pelo que apresentam o combustível mais seco e quente [11, 13]. 

 

Encostas viradas a Norte são mais húmidas e frescas, oferecendo as condições de 

crescimento mais favoráveis e portanto acumulam maior carga de combustível [13]. 

 

“A precipitação está associada a ventos dum determinado rumo – noroeste e de sul, 

consoante as regiões, encostas orientadas para aqueles rumos recebem maior precipitação 

na estação das chuvas, poderão desenvolver maior quantidade de combustíveis e tornar-se 

assim mais perigosas no Verão” [11]. 

 

Relevo – A configuração do terreno é um grande influenciador do comportamento do fogo, 

assim [14]: 

 Numa depressão, podem ocorrer remoinhos, quando surge uma curva; 

 Também se podem esperar remoinhos e turbulências a sotavento, em cumes muito 

quebrados, o que aumenta a probabilidade de focos secundários, especialmente em 

topografia mais abrupta; 

 Em vales estreitos as encostas têm um pré-aquecimento mais rápido, podendo aí 

apresentar-se uma situação explosiva; 

 Em queimadas no fundo dos vales o fogo pode arder lentamente, durante a noite, por 

causa da inversão térmica. Os gases e o ar quente ficam aprisionados na cintura térmica. 

Os combustíveis aquecem, mas falta-lhes oxigénio para arder. Uma rotura da inversão a 

meio da manhã pode produzir uma situação explosiva. 
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Factores de origem socioeconómica 

 

As alterações do contexto socioeconómico, com o despovoamento humano das zonas rurais 

e alteração dos modos de vida, são um dos principais factores da mudança no sector 

florestal [2] e na origem dos fogos florestais. O abandono das zonas rurais e actividades a 

elas associadas leva a um aumento da carga de combustível, assim como o aumento das 

manchas florestais contínuas monoespecificas [12]. 

 

Factores resultantes dos modelos de gestão florestal adoptados 

 

O modelo de gestão florestal assenta na exploração de extensas manchas monoculturais 

com reduzidas descontinuidades e muitas vezes localizadas em zonas desfavoráveis de 

orografia e declive, sendo desadequado à realidade do país. Nos espaços de montanha é 

difícil conciliar a actividade florestal e a pastoril, levando à inexistência de uma cultura 

florestal que recorra a modelos de silvicultura preventiva de incêndios. Com um correcto 

ordenamento do espaço é possível conciliar ambas as actividades, com vantagens 

evidentes. 

 

Por último, é importante referir o facto de que só se deveria apoiar novas arborizações 

depois de se conseguir diminuir o impacto dos incêndios para níveis aceitáveis, através da 

criação de programas de vigilância das matas, de detecção de incêndios, e do recurso às 

ajudas para a realização de projectos estruturantes no âmbito da prevenção de incêndios, 

por exemplo [12]. 
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1.2.2. Impacte dos incêndios florestais 

 

Segundo Viana e Ladeira [12], os efeitos trágicos dos incêndios florestais reflectem-se ao 

nível ambiental, social e económico: 

 

Impactes Ambientais 

 

Ao nível ambiental, os impactes dos incêndios florestais revelam-se pela forte influência na 

dinâmica das populações animais e vegetais e no balanço de nutrientes e disponibilidade de 

recursos edáficos, contribuindo para a degradação/erosão dos solos ardidos [15]. Podem 

portanto ser analisados sob o ponto de vista dos seus efeitos nos ecossistemas, no solo, no 

regime hídrico e nos povoamentos [12]: 

 

Efeitos sobre os ecossistemas 

 

Em relação à vegetação natural, a principal consequência dos fogos florestais é provocarem 

uma regressão na etapa da sucessão ecológica. A destruição de um coberto vegetal que 

demorou dezenas/centenas de anos a desenvolver, conduz ao reinício de uma sucessão de 

etapas menos estáveis até se chegar de novo à etapa clímax. 

 

A ocorrência de incêndios pode levar a mudanças no coberto florestal de uma forma directa 

ou indirecta: 

 Directamente, pode favorecer o crescimento de espécies que regeneram rapidamente 

após os fogos (acácias, pinheiro bravo, etc) em detrimento de espécies cuja resposta 

inicial é mais lenta. 

 Indirectamente, tem-se observado que a seguir à destruição de povoamentos de pinheiro 

bravo e carvalhais, pelo fogo, se sucede a arborização com eucalipto. Isto deve-se ao 

facto de o eucalipto ter um retorno económico quase quatro vezes mais rápido que as 

espécies precedentes, tornando-se muito atractiva para os produtores florestais. 
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Efeitos no solo e no regime hídrico 

 

Os efeitos dos incêndios florestais sobre o solo também podem ser separados em directos e 

indirectos: 

 

 Directamente, ocorre uma rápida mineralização da matéria orgânica do solo provocando 

um aumento temporário da fertilidade do solo e do seu pH, o que leva a um aumento dos 

nutrientes disponíveis. No entanto estes deixam de estar disponíveis aquando das 

chuvas outonais que provocam o arrastamento superficial e em profundidade dos 

mesmos, levando a uma perda de fertilidade. 

 Indirectamente, a redução do teor em matéria orgânica, ausência de coberto vegetal, no 

solo leva a uma menor estabilidade das partículas do mesmo e conduz a uma menor 

infiltração, ou seja, leva a um aumento de erosão. 

 

O regime hídrico é afectado porque os incêndios conduzem a um aumento do escorrimento 

superficial e da evaporação como consequência da capacidade de infiltração. 

 

Efeitos nos povoamentos 

 

O efeito mais devastador dos incêndios florestais sobre os povoamentos é a morte do 

arvoredo. Mesmo quando algumas árvores resistem à passagem do fogo, estas são 

afectadas porque ficam mais vulneráveis aos ataques das pragas e doenças. 

 

Impactes Sociais 

 

Sobre o ponto de vista social, os incêndios florestais têm consequências muito graves. A 

venda do material lenhoso a preços muitas vezes especulados, leva a uma diminuição nos 

rendimentos dos produtores florestais. O desinteresse pelo investimento na floresta e pela 

sua gestão, devido à frequência de incêndios, leva, a médio prazo, a um progressivo 

abandono das áreas florestais e, consequentemente, a um aumento do risco de incêndio. 

Todos estes factores levam a uma descaracterização da paisagem que se traduz no 

aumento das áreas de mato e eucaliptal [12]. 
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Impactes Económicos 

 

Ao nível económico, a frequência de incêndios florestais, com a destruição de grandes áreas 

florestais, reflecte-se negativamente na economia na medida em que se traduz em perda de 

investimentos significativos. Actualmente atingiu-se uma situação de tal modo excepcional 

que apesar dos volumosos gastos em programas de fomento florestal, os incêndios não 

permitem o aumento da área florestal nem a melhoria dos povoamentos existentes [12]. 

 

Em modo de conclusão, é urgente apostar na prevenção, não apenas na época estival mas 

ao longo de todo o ano. Uma redução substancial das áreas ardidas é possível com uma 

gestão sustentável da floresta, apostando em acções de prevenção e recorrendo à 

silvicultura preventiva [10]. 

 

1.3 - Prevenção e Combate de Incêndios Florestais 

 

Os incêndios florestais têm grande impacto no sector florestal português sendo 

indispensável a redução da extensão dos incêndios florestais. A gestão de áreas florestais é 

necessária de forma a conseguir prevenir e reduzir a ocorrência de incêndios e aumentar a 

eficácia do combate aos incêndios [16]. 

 

Um dos grandes problemas da floresta portuguesa é que 86% das áreas florestais são 

propriedade privada [1, 16] e apesar de as grandes empresas florestais, ligadas ao eucalipto 

e montado, tenderem a gerir eficientemente os seus recursos, na generalidade a gestão da 

floresta privada é ineficiente devido a conflitos entre proprietários e divergência de 

interesses entre os mesmos [16]. 

 

Desde os anos 60 que se reconhece que os meios manuais, mecânicos ou hidráulicos que 

se usam no combate aos grandes incêndios florestais, são fracos para a elevada energia 

libertada. Para se reduzir a área ardida, fazem-se [9]: 

 Campanhas de sensibilização e educação; 

 Fiscalização e policiamento dos espaços; 

 Vigilância e eficaz intervenção, aquando dos incêndios. 
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Mas tais actos não chegam, a Estratégia Nacional para as Florestas defende o aumento da 

resiliência do território aos incêndios, promovendo uma gestão activa das áreas florestais, 

para a redução dos incêndios florestais [2]. É, então, necessário transformar a continuidade 

da paisagem numa constituída por mosaicos com diferentes ocupações, fomentando a 

descontinuidade das manchas [9]. 

 

Os princípios de gestão à minimização dos impactes dos incêndios florestais consistem, 

genericamente [17]: 

 Em dotar os espaços florestais das características e infra-estruturas necessárias para a 

minimização da área ardida; 

 Gerir as interfaces floresta/agricultura e floresta/zonas edificadas. 

 

Estes princípios devem ser baseados em 3 aspectos essenciais: 

 Facilitar e controlar o acesso às zonas florestais, permitindo as acções de vigilância, 

dissuasão, detecção e combate aos incêndios; 

 Limitar a expansão dos incêndios compartimentando a paisagem e bloqueando os 

caminhos preferenciais do fogo, utilizando técnicas de gestão estratégica de 

combustíveis; 

 Reduzir a severidade do fogo através das técnicas mais adequadas de gestão de 

combustíveis nos povoamentos e outras formações vegetais. 

 

O uso de folhosas higrófilas (carvalhos, castanheiros, faias, etc) em orlas ou manchas de 

protecção de povoamentos formados por espécies mais inflamáveis ou menos resistentes 

ao fogo é uma boa solução na prevenção aos incêndios florestais, pois embora estas 

espécies não sejam muito resistentes a um fogo intenso, as suas características, como a 

folha caída, ajudam a manter a humidade. Assim, a sua plantação em locais húmidos, vai 

permitir a manutenção da humidade nas plantas constituindo uma barreira física e não 

biológica à progressão do fogo, pela quantidade de água que esta terá de evaporar, 

retardando e diminuindo, assim, a intensidade do fogo [18]. 

 

A descontinuidade da paisagem em mosaicos ou faixas lineares, levando à redução do 

combustível, pode ser feita com recurso ao fogo controlado, ao corte mecânico ou através 

de pastoreio [9]. 
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2. Caso de Estudo 

 

2.1 – Caracterização da Área de Estudo 

 

O conjunto de estudos aqui expostos visou a caracterização de todo o território, concelho de 

Carregal do Sal, sendo tanto suporte físico natural para as actividades humanas, bem como 

suporte humanizado. 

 

2.1.1. Localização 

 

O concelho de Carregal do Sal, 40⁰26’ de latitude norte e 1⁰6’ de longitude (meridiano 

Lisboa), insere-se na Região PROF Dão-Lafões, núcleo central Norte da Região Centro. 

Pertence ao distrito de Viseu (Mapa 1, Anexo A) e engloba uma área de 120,024 km2 com 7 

freguesias: Beijós, Cabanas, Currelos, Oliveira do Conde, Papizios, Paradas e Sobral de 

Papizios. Limita com os concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua, Santa Comba Dão, 

Tondela, Viseu e Nelas e tem o rio Dão a norte e o rio Mondego a sul como fronteiras 

naturais [19]. 

 

2.1.2. Caracterização física 

 

Esta análise pretende definir as características da paisagem e recursos naturais do território 

baseando-se no Modelo Digital do Terreno (MDT) da área de estudo, bem como em 

relatórios e trabalhos publicados. Os temas analisados são: Clima, Geomorfologia, Geologia, 

e Morfologia do Terreno. 
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2.1.2.1. Clima 

 

Genericamente o clima do concelho é mediterrânico, caracterizado por duas estações 

extremas, o Verão (quente e seco) e o Inverno (fresco e húmido), intercaladas por duas 

estações intermédias a Primavera e o Outono, condicionadas pela distribuição anual das 

temperaturas e da precipitação [12]. 

 

Mais pormenorizadamente, o clima de uma região pode ser caracterizado pela precipitação, 

temperatura, vento e humidade sentidos nessa área. Em seguida, baseado no relatório do 

PDM [20] do concelho, faz-se um breve resumo dessas características para o concelho de 

Carregal do Sal. 

 

Precipitação: Os meses de Inverno representam os meses de maior pluviosidade 

ultrapassando 150 mm/mês. A estação seca corresponde aos meses de Verão, 

principalmente Julho e Agosto. Os valores médios anuais situam-se entre os 75 e os 100 

dias de precipitação por ano. 

 

Temperatura: Atinge os seus mínimos no Inverno, meses de Dezembro e Janeiro, com as 

temperaturas médias mensais inferiores a 10⁰. Os máximos são atingidos no Verão de Julho 

a Setembro com as médias mensais a ultrapassarem os 18⁰. 

 

Vento: Predominantemente do quadrante Nascente e Poente, com valores médios anuais 

atingindo máximos médios entre os 6 e 20 km/h. 

 

Humidade: O período de Novembro a Março é quando se sente a maior intensidade de 

humidade relativa, superiores a 80%. Os valores médios anuais estão entre 70 e 75%. 
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2.1.2.2. Geomorfologia 

 

A área de estudo pertence à grande 

superfície de aplanação entre as serras 

do Caramulo e da Estrela, subindo 

ligeiramente para leste, onde se 

encontram as zonas de maiores altitudes. 

É rasgada profundamente pelos vales 

dos rios Mondego (Figura 2.1) e Dão, 

cujos percursos são praticamente 

paralelos. Estes são vales estreitos e encaixados, orientados segundo a orientação NE-SW 

[21]. 

 

2.1.2.3. Geologia 

 

A região representada é essencialmente de natureza granítica. Além do granito, existem 

algumas manchas xistentas, rochas filonianas e depósitos modernos de cobertura. 

 

Dos filões, predominam os quartzosos, alguns deles muito desenvolvidos. Os depósitos de 

cobertura são formados por argilas e arcoses com calhaus rolados, assentes sobre a 

plataforma granítica, ao longo dos rios Mondego e Dão [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Vale encaixado do Rio Mondego 
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2.1.2.4. Morfologia 

 

A informação apresentada de seguida foi baseada no Plano Regional de Ordenamento 

Florestal (PROF) de Dão-Lafões [22]. 

 

Hipsometria 

 

A hipsometria é uma representação altimétrica do relevo. Assente numa classificação por 

classes de altitude, dá indicações sobre a forma do terreno evidenciando os principais 

relevos. 

 

A carta hipsométrica (Mapa 2, Anexo A) foi elaborada através de uma reclassificação do 

MDT. Definiram-se 6 classes de altitude, que variam entre os 105 e os 381 m, em que cada 

uma corresponde a um intervalo de 50 m, excepto a 1ª classe que varia entre os 105 e os 

150 m, e a última que varia entre os 350 e os 381 m. 

 

Da interpretação da carta verifica-se que a maioria da área se localiza entre os 250 e os 350 

m e que as altitudes vão aumentando na direcção NE. 

 

Declives 

 

O declive do terreno é uma forma de medição do relevo, corresponde à inclinação do 

terreno em relação à horizontal e pode ser expresso em graus ou percentagem [11]. 

 

A carta de Declives (Mapa 3, Anexo A) foi elaborada com base no MDT da zona. Foram 

definidas 4 classes de declive, <10%, 10% - 20%, 20% - 30% e > 30%, relacionado com o 

risco de erosão e com a possibilidade de se mecanizar os trabalhos relacionados com a 

área florestal, Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1: Descrição das Classes de Declive (Adaptado PROF Dão-Lafões) 

Declive Tipo de Operação Risco de Erosão 

<10% 
Limpeza mecanizada, total ou em faixas; Limpeza 

manual, em faixas ou localizada 
Mínimo 

10% - 20% 
Limpeza mecanizada em faixas paralelas às curvas de 

nível; limpeza manual, em faixas ou localizada 
Moderado 

20-30% 
Limpeza mecanizada em faixas paralelas às curvas de 

nível; limpeza manual, em faixas ou localizada 
Elevado 

>30% 
Limpeza manual; limpeza em faixas obliquas às curvas 

de nível, com corta-matos 
Muito elevado 

 

Da interpretação da carta verifica-se que a área de estudo é caracterizada essencialmente 

por declives muito suaves tornando-se mais acentuados nos vales dos rios Dão e Mondego. 

 

Quanto mais acentuado o declive, maior a facilidade de propagação das chamas e maior a 

dificuldade no seu combate e como pode ser analisado no Mapa 4, Anexo A, as áreas 

ardidas são principalmente as dos vales do rio Dão e Mondego, onde se encontram os 

declives mais acentuados. 

 

Sistema hídrico 

 

A rede de drenagem do Concelho insere-se na bacia hidrográfica do rio Mondego (Mapa 5, 

Anexo A), tendo esta 6800 km2 de área e orientação NE - SW. Na área de estudo destacam-

se, de norte para sul, o rio Dão, as ribeiras Beijós, Aguieira e Cabanas, atravessando esta 

última, o centro do concelho, e o rio Mondego, todos com orientação predominante NE – SW 

[23]. 
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2.1.3. Caracterização cultural do território 

 

A seguinte análise pretende ampliar o conhecimento sobre a população, dando-se ênfase à 

caracterização demográfica e económica do concelho sendo baseada em estudos 

estatísticos (censos [24], [25], [26], [27], [28]) e no relatório do PDM [20] do concelho. 

 

2.1.3.1. Caracterização demográfica 

 

Tabela 2.2: Informação referente à população residente no concelho de Carregal do Sal 

                                     Ano 

Grupo Etário 

População Residente no Concelho 

1971 1981 1991 2001 2011 

0 – 14 

S.I.1 

2690 2314 1655 

S.I.1 

15 – 24 1823 1558 1461 

25 – 64 4884 5208 5127 

> 64 1740 1912 2168 

Índice de Envelhecimento 5 83 131 

Nº de habitantes total 11410 11137 10992 10411 9830 

(1 Sem Informação) 

 

Pela análise da Tabela 2.2 verifica-se que a população residente deste concelho tem vindo a 

diminuir, tendo-se acentuado essa diminuição nas duas últimas décadas. Verifica-se ainda 

que esse decréscimo no número de habitantes se deve, essencialmente, à diminuição dos 

grupos etários 0 – 14 e 15 – 24. No entanto, em 2011, o grupo etário 25 – 64 mostra, 

também, uma redução em relação a 1991, sendo o grupo etário > 64 o único que cresce em 

todos os anos, o que tem como consequência o envelhecimento da população. 
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2.1.3.2. Caracterização económica 

 

No concelho de Carregal do Sal, dos três sectores principais de actividade o secundário e o 

terciário são os mais privilegiados e os que canalizam maior número de habitantes no 

Concelho. 

 

Sector Primário: De grande importância no passado, actualmente encontra-se em declínio, 

embora ainda prevaleçam em algumas freguesias as actividades nele relacionadas. 

 

Sector Secundário: Sector com grande importância no Concelho, apresentando valores 

acima da média da região onde se insere. 

 

Sector Terciário: Sector significativo, predominante na sede do Concelho, onde se 

concentram as actividades terciárias nomeadamente Serviços Públicos e Sociais [20]. 

 

2.1.3.3. Uso do solo 

 

O padrão de uso do solo relaciona-se 

essencialmente com o relevo [23]:  

 As cumeadas e as encostas mais 

declivosas encontram-se cobertos por 

Matas (Pinheiro Bravo e Eucalipto); 

 As zonas mais planas estão ocupadas, 

essencialmente, por Agricultura;  

 Algumas áreas em zonas altas, com 

solos muito degradados e com 

afloramentos rochosos frequentes, 

estão cobertas por Matos; 

 No vale do Dão dominam os Matos e Matas, na parte superior, e Agricultura (vinha e 

algum olival) na parte inferior; 

 No vale do Mondego, domina a vertente florestal (Matos e Eucaliptos), Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Vale do Mondego – Vertente Florestal 
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2.2 – Metodologia do Estudo dos Efeitos do Fogo sobre a Dinâmica da 

Paisagem no Concelho de Carregal do Sal 

 

O desenvolvimento da metodologia para o estudo dos efeitos do fogo sobre a dinâmica da 

paisagem no concelho de Carregal do Sal tem como base noções sobre, incêndios florestais 

e comportamento da vegetação que servem de suporte e orientação ao desenvolvimento 

deste trabalho. A estes conceitos associam-se as particularidades biofísicas do concelho e 

acção antrópica. Em termos gerais, a metodologia deste estudo segue os seguintes passos: 

 

 Pesquisa bibliográfica no âmbito do tema do trabalho, incluindo pesquisa sobre matrizes 

de transição, susceptibilidade da diferente vegetação ao fogo e a influência deste nas 

dinâmicas da paisagem; 

 Geração de matrizes de transição, de modo a estudar-se as dinâmicas do uso do solo, na 

área de estudo, e a influência que o fogo tem nessas mesmas dinâmicas; 

 Análise e discussão dos resultados obtidos nos pontos anteriores. 

 

A paisagem analisada neste trabalho 

abrange uma área maior que apenas 

o concelho de Carregal do Sal. Isto 

deve-se ao facto de este estudo servir 

de teste ao projecto FireLand que se 

realizará ao nível nacional e não 

concelhio. Por isso decidiu-se manter 

as cartas, onde se insere o concelho 

de Carregal do Sal, inteiras e realizar 

a análise proposta, para toda a área e 

não apenas para o concelho de 

Carregal do Sal. Assim, a área 

analisada (Figura 2.3) passa a 

abranger não só a totalidade do 

concelho de Carregal do Sal como parte dos concelhos de Tondela, Viseu, Nelas, 

Mangualde, Seia, Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Penacova, e Santa Comba Dão. 

Figura 2.3: Área analisada 
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Passando a área analisada a 800 km2 em vez dos 120.024 km2 referidos aquando da 

caracterização do concelho. 

 

2.2.1. Materiais 

 

2.2.1.1. Cartografia de base 

 

Para a análise das transformações da paisagem na área de estudo, utilizaram-se as cartas 

do Inventário Florestal Nacional de 1965/1978 (IFN 1970), da Carta de Ocupação do Solo de 

1990 (Cos 90), do Inventário Florestal Nacional de 2006 (IFN 2006), e das Áreas Ardidas de 

1975-2007 (aa1975-2007). Na Tabela 2.3 faz-se um pequeno resumo das características 

das mesmas. 

 

Tabela 2.3: Características da cartografia base 

Material Fonte Formato Informação Relevante 

IFN 1970 

(nos 199, 200, 210, 211, 221) 
AFN Papel Escala - 1:25000 

Cos 90 IGP Digital (polígonos) Escala - 1:25000 

IFN 2006 CEABN Digital (pontos)  Espaçamento de 500 m 

aa 1975-2007 CEABN Digital (polígonos) 
1975 a 1983 AMC – 35ha 

1984 a 2007 AMC – 5ha 

 

As cartas relativas ao IFN 1970 reúnem levantamentos de 1968 a 1975. As cartas utilizadas 

neste estudo são de 1974 portanto a comparação entre os dois períodos (1970/1990, 

1990/2006), analisados no decorrer deste trabalho, torna-se possível. Além disso, como a 

informação das áreas ardidas é de 1975 a 2007, o cruzamento desta com a informação do 

uso do solo nos períodos já referidos torna a sua análise neste estudo menos problemática. 

Uma vez que no projecto FireLand foi estipulado que a base é a do IFN 1970, assumiu-se, 

nesta tese, essa mesma designação. 
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2.2.1.2. Preparação da cartografia base 

 

A cartografia necessária ao estudo proposto neste trabalho encontra-se em diferentes 

formatos; por isso, antes de se proceder ao cruzamento de informações fez-se um 

tratamento nas diferentes cartografias. O procedimento realizado encontra-se descrito na 

Tabela seguinte (Tabela 2.4). 

 

Tabela 2.4: Resumo da preparação da cartografia base 

IFN 1970 

Digitalização pelo IGeoE. 

Georeferenciação – Atribuição de coordenadas X e Y reais. 

Criação de uma tabela de códigos associadas a pontos, 

correspondentes aos fotopontos do IFN 2006, com a legenda das cartas 

(LEG). 

Criação de duas colunas na tabela de atributos, G_LEG e E_LEG, de 

modo a unificar a legenda e facilitar a análise temporal de uso do solo 

que se pretende fazer. 

Cos 90 

Obtenção de pontos, correspondentes aos Fotopontos do IFN 2006. 

Criação de duas colunas na tabela de atributos, G_LEG e E_LEG, de 

modo a unificar a legenda e facilitar a análise temporal de uso do solo 

que se pretende fazer. 

IFN 2006 

Criação de duas colunas na tabela de atributos, G_LEG e E_LEG, de 

modo a unificar a legenda e facilitar a análise temporal de uso do solo 

que se pretende fazer. 

aa1975 – 2007 

Obtenção de pontos, correspondentes aos fotopontos de IFN 2006. 

Selecção e extracção da informação do período que se pretende estudar 

(1975 – 2006), com a criação de uma nova layer. 

Geração de duas layers correspondentes aos períodos de tempo em 

análise (1975-1990 / 1990-2006). 
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2.2.1.3. Preparação da legenda 

 

Foi necessário unificar a legenda das cartas visto terem legendas diferentes, no Anexo B 

estão indicadas as legendas iniciais das cartas (Tabelas 1B, 2B e 3B) e os agrupamentos 

efectuados até se obter uma tipologia com 7 e 22 classes distintas (Tabela 4B), para uma 

classificação Global e Especifica, respectivamente. Na classificação Especifica teve-se em 

conta a expressão que cada subclasse tem na paisagem e portanto os agrupamentos foram 

realizados de modo a que cada subclasse fosse representada por pelo menos 10 fotopontos 

em dois dos três anos estudados. 

 

A classe das Águas Interiores compreende as superfícies de água como rios, lagoas e 

albufeiras; a classe das Áreas Sociais engloba o espaço urbano, as infra-estruturas e 

equipamentos, os improdutivos e os espaços verdes artificiais; a classe Agricultura 

compreende as culturas permanentes como a vinha, pomar e olival, as culturas anuais 

(regadio, sequeiro, etc), prados permanentes e territórios agro-florestais; a classe dos Matos 

inclui as áreas incultas, os meios semi-naturais de ocupação arbustiva e herbácea; a classe 

dos Eucaliptos engloba todos os povoamentos de eucalipto puro e misto em que este é 

dominante; a classe Outras Folhosas compreende os sobreiros, azinheiras, choupos, 

acácias, freixos, castanheiros, carvalhos e outras folhosas, cuja presença é dominante no 

povoamento; na classe Resinosas incluiu-se os povoamentos puros de pinheiro bravo e 

pinheiro manso e os povoamentos mistos em que estes são dominantes. 

 

Tabela 2.5: Legenda Global – Reclassificação em 7 classes 

Legenda Global G_LEG Siglas 
Nº de Fotopontos 

IFN 1970 COS 90 IFN 2006 

1 - Áreas Artificiais Áreas Sociais AS - 123 132 

2 - Áreas Agrícolas Agricultura Ag 1360 1053 925 

3 – Floresta   
 

   

      Folhosas 
Eucalipto Ec 65 257 550 

Outras Folhosas OF 14 67 128 

      Resinosas Resinosas Rs 1579 1156 829 

4 - Meios Semi-Naturais Matos Mt 158 509 605 

5 - Meios Aquáticos Águas Interiores AI 24 35 31 
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Tabela 2.6: Legenda Especifica – Reclassificação em 22 classes 

Legenda Especifica E_LEG 
Siglas 

Nº de Fotopontos 

IFN 

1970 
COS 90 

IFN 

2006 

1 - Áreas Artificiais Áreas Sociais AS - 123 132 

2 - Áreas Agrícolas   
 

   

   Terras aráveis - culturas 

anuais 

Sequeiro Sq 

1360 

361 173 

Regadio Rg 134 17 

Outras Agrícolas OA 428 600 

      Culturas Permanentes 

Vinha Vn 64 72 

Pomar Po 7 63 

Olival Ol 59 - 

3 – Floresta   
 

   

      Folhosas Eucalipto com Folhosas EcFl 56 225 434 

      Resinosas 

Pinheiro bravo - coberto 

baixo 
PbB 65 44 27 

Pinheiro bravo - coberto 

médio 
PbM 117 176 56 

Pinheiro bravo - coberto 

alto 
PbA 1070 421 442 

Pinheiro bravo - coberto 

em regeneração 
PbR 13 114 33 

Pinheiro bravo com 

Pinheiro manso 
PbPm 199 162 4 

Pinheiro manso Pm 10 37 8 

      Povoamento Florestal 

Misto 

Carvalho ou Castanheiro 

com Outros 
Cv/Ct Ot - 16 48 

Eucalipto com Pinheiro 

bravo 
EcPb 9 32 116 

Outras Folhosas com 

Outros 
OFOt 14 51 80 

Pinheiro bravo com 

Eucalipto 
PbEc 27 105 181 

Pinheiro bravo com 

Outras Folhosas 
PbOF 33 39 76 

Pinheiro manso com 

Outros 
PmOt 45 58 2 

4 - Meios Semi-Naturais Matos Mt 158 509 605 

5 - Meios Aquáticos Águas Interiores AI 24 35 31 
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As Tabelas 2.5 e 2.6 mostram, respectivamente, as Legendas Global e Específica com a 

respectiva representatividade, em pontos, nos três anos de estudo. 

 

2.2.1.4 - Problema de legendagem 

 

O afinamento de uma legenda comum a toda a cartografia mostrou-se difícil pelo facto da 

cartografia do IFN 1970 ter apenas o levantamento florestal, faltando as áreas agrícolas, 

áreas sociais e águas interiores. Para o estudo proposto o mais importante é a fracção 

florestal portanto esta falha na cartografia não é de grande relevância para a continuação do 

trabalho. No entanto, dificultou o afinamento da legenda. Determinou-se que as áreas 

correspondentes às Águas Interiores seriam as áreas vazias, da cartografia do IFN 1970, 

que correspondiam às Águas Interiores do Cos 90, visto a hidrografia ser um factor que se 

pode considerar estável na paisagem, sofrendo muito pouca alteração em tão curto espaço 

de tempo. Em relação às áreas agrícolas e áreas sociais, por ser um concelho 

essencialmente rural em que as áreas sociais são muito poucas em relação às áreas 

agrícolas e florestais, decidiu-se que o restante das áreas não classificadas, no IFN 1970, 

seria Agricultura. Na classificação específica complicou-se mais uma vez o afinamento da 

legenda, uma vez que não se tem a descrição do tipo de Agricultura no IFN 1970, neste 

caso optou-se por se manter a classificação como Agricultura, pois o mais importante nesta 

classificação são as áreas florestais, como já foi dito anteriormente. 

 

2.2.1.5. Software utilizado 

 

Utilizou-se o ARCGIS, versão 9.3, essencialmente para manipulação, classificação e edição 

das imagens. 

 

Recorreu-se, ainda, como auxiliar de cálculo, por exemplo para a multiplicação de matrizes, 

ao MICROSOFT EXCEL, versão 7.0. 
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2.2.2 – Métodos 

 

2.2.2.1. Matrizes de transição 

 

Neste trabalho, as matrizes de transição representam as probabilidades de mudança entre 

classes de uso do solo, ou seja, representam a probabilidade de cada classe se manter ou 

transformar numa outra classe entre dois períodos de tempo. O período de tempo entre dois 

instantes não deve ser muito pequeno, pois algumas alterações não chegam a ser 

perceptíveis, nem muito grande porque algumas alterações podem passar despercebidas 

[29]. 

 

A diagonal da matriz de transição representa a proporção de conservação de cada classe. 

Quanto mais próximo de 1 forem os valores da diagonal, menor a alteração sofrida por essa 

classe de uso e quanto mais próximo os valores estiverem de 0, maior a perda de área 

ocupada pela classe de uso do solo [15]. 

 

A razão entre a soma dos números dessa diagonal e o total de pontos da área em análise 

indica uma medida da estabilidade do sistema que pode assumir um valor máximo de 1, 

caso as áreas em todas as classes se tivessem mantido inalteradas. Uma limitação desta 

metodologia é o facto de não se conseguir apurar conclusões sobre a distribuição espacial 

das alterações [29]. 
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2.2.2.2. Análise temporal 

 

Para se realizar a análise temporal da paisagem foi necessário arranjar uma legenda 

comum a todos os anos em estudo, criando uma nova tabela de códigos com o objectivo de 

facilitar essa mesma análise. No programa Excel recorreu-se ao uso de pivot tables para a 

criação de matrizes de transição usando a informação das tabelas de códigos referidas 

anteriormente. Foi com recurso a estas matrizes que posteriormente se analisou as várias 

transições das classes de uso do solo na paisagem entre os diferentes períodos de tempo e 

as transições dessas mesmas classes com a influência do factor fogo. 

 

De salientar que no Anexo C se podem encontrar todas as pivot tables que foram 

elaboradas para a análise temporal. 

 

2.2.2.3. Análise espacial 

 

A análise espacial da paisagem mostra-se importante aquando do estudo dos fogos, pois se 

um combustível estiver concentrado em grandes manchas a probabilidade de o fogo atingir 

grandes áreas vai ser maior do que em paisagens onde os usos se encontram intercalados. 

Para além disso a morfologia do terreno e onde as diversas classes se estabelecem, nessa 

morfologia, também é muito importante pois este é um dos factores que mais influencia a 

propagação dos fogos. 

 

Com base nesta ideia fez-se uma análise de como se encontravam distribuídas 

espacialmente as diferentes classes de uso do solo com a qual se comparou com a 

quantidade de fogos existentes nessa área para o período em análise. 
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3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Seguidamente estudar-se-á a composição da paisagem para os três anos de estudo 

(1970,1990, 2006) e analisar-se-á as transições ocorridas, nesse período de tempo, entre 

cada dois desses anos e respectiva evolução da paisagem, até ao seu ponto de equilíbrio, 

de modo a conseguir-se chegar a uma melhor conclusão acerca da paisagem que possa vir 

a existir no futuro. 

 

Foram construídas, com base nos dados existente, matrizes de transição para as transições 

entre 1970/1990, 1990/2006, e uma matriz de transição 1970/2006. 

 

Fez-se ainda o cruzamento entre estas matrizes e informação relacionada com a existência 

de fogos tentando perceber-se se existe uma tendência, ou não, para determinada classe de 

uso do solo arder e uma vez ardendo se tem tendência para mudar para uma classe 

especifica. Tentou-se verificar, ainda, a resistência de cada classe de uso de solo ao fogo. 

 

Todos os resultados obtidos estão representados não só em forma de gráficos, dando-nos 

uma compreensão mais directa dos dados obtidos, mas também na forma de Tabela de 

valores, que se encontram no Anexo C. 
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3.1 - Composição da Paisagem no Período 1970 - 2006 

 

3.1.1. Evolução da paisagem 

 

 

Figura 3.1: Evolução da composição da paisagem de 1970 a 2006 
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Pela análise gráfica dos resultados obtidos (Figura 3.1) verifica-se que ao longo dos 32 anos 

analisados a área ocupada pela Agricultura e pelas Resinosas diminuiu, na sua maioria, em 

detrimento do Eucalipto e Matos. 

 

Em 1970, a área de estudo resumia-se, essencialmente a dois usos do solo - Agricultura e 

Resinosas - ocupando cerca de 90% da área, sendo os outros usos quase insignificantes. 

 

Em 1990, a área ocupada por estes dois usos diminui, principalmente, em detrimento dos 

usos Matos e Eucalipto. 

 

Já em 2006, a área ocupada pela Agricultura e Resinosas continua a diminuir, passando 

para quase metade da área ocupada em 1970, em contrapartida as áreas ocupadas pelos 

Matos e Outras Folhosas quadruplicou e o uso Eucalipto ocupa oito vezes mais área em 

2006 do que em 1970. 

 

A perda do uso Agricultura é mais acentuada, no período 1970/1990 do que no período 

1990/2006. No entanto, tem que se ter em conta o facto das Áreas Sociais, em 1970, 

estarem inseridas no uso Agricultura, pelas razões explicadas no ponto 2.2.1.4. Os Matos 

são outro uso em que se nota uma grande diferença de crescimento de um período para o 

outro, até 1990 aumentou em cerca de 11% a sua área de ocupação, enquanto que, de 

1990 a 2006 aumentou apenas 3%. Uma vez que a existência de áreas ocupadas por Matos 

muitas vezes significa abandono de terras e que este abandono leva a um aumento da 

concentração de biomassa, ou seja aumento de combustível para o fogo, este travão no 

crescimento de áreas de Mato pode ser um ponto positivo no combate ao fogo. É necessário 

no entanto perceber no que é que estas áreas estão a ser transformadas, pois se estiverem 

a ser ocupadas por espécies florestais de grande volatilidade, por exemplo Eucalipto, como 

parece ser o caso, estas áreas vão constituir povoamentos florestais com elevada 

susceptibilidade ao fogo e o que à primeira vista parecia ser algo positivo luta contra o fogo 

na realidade não é. 

 

As Tabelas correspondentes à Figura 3.1 encontram-se no Anexo C, Tabelas 1C (a) e (b). 
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Como já foi dito fez-se uma legenda mais específica de classes de uso do solo que, aqui, 

ajudará a perceber se dentro de algumas das classes, que maior relevância têm para esta 

paisagem, existem subclasses de maior importância. Nas Figuras seguintes vê-se então as 

subclasses da Agricultura, Eucalipto e Resinosas. As Tabelas correspondentes às Figuras 

podem ver-se no Anexo C Tabelas 2C (a) e (b). 

 

 

Figura 3.2: Composição das áreas ocupadas por Agricultura nos anos de estudo 

(No ano de 1970 não existe a subdivisão da classe Agricultura) 

 

A análise dos tipos de Agricultura só se pode fazer para os anos de 1990 e 2006, como já foi 

explicado no ponto 2.2.1.4. Como se pode observar na Figura 3.2, os tipos de Agricultura 

mais relevantes nesta paisagem são Outras Agrícolas e Sequeiro, no entanto tem 

tendências diferentes visto a primeira aumentar a sua área de ocupação em 2006 e a 

segunda diminuir. 

 

Na Figura 3.2 pode-se ainda observar que o tipo Olival existente em 1990 desaparece em 

2006, isto pode estar relacionado com as diferentes legendas da cartografia e o que no COS 

90 foi considerado Olival no IFN 2006 pode ter sido considerado Pomar. 
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Percebe-se, então, que a quebra da classe de uso Agricultura no período 1990/2006 se 

deve à redução dos tipos Regadio e Sequeiro. Esta situação pode ser explicada pelo facto 

de a população do concelho não só estar a diminuir como também está a ficar envelhecida 

havendo cada vez menos mão-de-obra para o sector primário. Uma vez que as culturas de 

Regadio e Sequeiro, dois tipos de agricultura que requerem particular atenção por parte do 

agricultor, são as primeiras a desaparecer quando deixa de haver quem cuide delas. 

 

 
Figura 3.3: Composição das áreas ocupadas por Eucalipto nos anos de estudo 

 

Pela análise da Figura 3.3 percebe-se que o acréscimo da área ocupada pela classe 

Eucalipto, em qualquer um dos períodos, não se deve ao aumento de nenhuma subclasse 

em particular. No entanto, em 2006, houve um aumento mais significativo da subclasse 

Eucalipto com Pinheiro Bravo. 

 

O crescimento desta classe pode ser explicado pelo aumento do sector secundário nesta 

zona, havendo a necessidade de floresta de produção. 
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Figura 3.4: Composição das áreas ocupadas por Resinosas nos anos de estudo 

 

Pela análise da Figura 3.4 percebe-se que o grande decréscimo da área ocupada pelo uso 

Resinosas no período 1970/1990 deve-se à diminuição da subclasse Pinheiro bravo com 

coberto alto este facto pode estar relacionado com o desenvolvimento do sector secundário. 

É importante constatar que apesar de no período 1990/2006 a área ocupada por Resinosas 

continuar a diminuir, não se devendo este decréscimo a nenhum tipo de cultura específico, 

as subclasses Pinheiro bravo com coberto alto, Pinheiro Bravo com Eucalipto e Pinheiro 

Bravo com Outras Folhosas aumentaram a sua área de ocupação. 
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3.1.2. Análise espacial da estrutura da paisagem 

 

Para uma melhor compreensão das transições estudadas, segue-se uma representação 

gráfica das alterações ocorridas a nível espacial na área em estudo, nos anos 1970, 1990 e 

2006. 

 

Nas Figuras 3.5 (a) a 3.5 (e) encontram-se 3 mapas (um para cada ano de estudo) por 

figura, onde se pode observar a distribuição espacial das classes de uso do solo nos 3200 

fotopontos classificados. 

 

 
Figura 3.5 (a): Evolução espacial da classe de uso do solo Agricultura 

 

 
Figura 3.5 (b): Evolução espacial da classe de uso do solo Eucalipto 

 

 
Figura 3.5 (c): Evolução espacial da classe de uso do solo Matos 

1970 2006 1990 

1970 

 

1990 2006 

1970 

 

1990 

 

2006 
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Figura 3.5 (d): Evolução espacial da classe de uso do solo Outras Folhosas 

 

 
Figura 3.5 (e): Evolução espacial da classe de uso de solo Resinosas 

 
Ao nível espacial, é possível verificar-se que, inicialmente, a área é ocupada essencialmente 

por Agricultura e Resinosas, presentes por toda a área de estudo, mas com o evoluir do 

tempo duas manchas sobressaem: o Eucalipto que se centra essencialmente na zona 

sudoeste da área, e os Matos que aparecem também na zona sudoeste mas que com o 

passar do tempo se centram na zona este da área em análise. O que também é evidente na 

classe dos Matos é a sua tendência para se encontrar ao longo das linhas de água. 

 

Esta análise serve fundamentalmente como uma demonstração espacial dos resultados 

referidos anteriormente, tentando com ela chegar a uma melhor compreensão das 

dinâmicas envolvidas nas alterações da paisagem da área de estudo, ou seja, é importante 

na medida em que se percebe se as diferentes classes de uso do solo se encontram 

concentradas em pequenas ou grandes manchas, podendo, no último caso, ser perigosas 

do ponto de vista de susceptibilidade a incêndios.  

 

 

 

1970 2006 1990 

1970 1990 2006 
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3.1.3. Sensibilidade da paisagem ao fogo 

 

A agregação das parcelas originais da informação referente ao IFN 1970, Cos 90 e IFN 

2006 em 7 e 22 classes permitiu perceber com maior facilidade a composição da paisagem. 

Seguidamente é analisada a susceptibilidade das diferentes classes de uso de solo ao fogo. 

 

A classe Águas Interiores compreende as superfícies de água, onde a susceptibilidade de 

arder é nula. 

 

A classe das Áreas Sociais engloba o espaço urbano, as infra-estruturas e equipamentos, 

os improdutivos e os espaços verdes artificiais, ou seja, espaços em que a ocorrência de 

fogos florestais é quase nula. 

 

A classe da Agricultura mostra algumas diferenças nas subclasses no que respeita à 

sensibilidade ao fogo. Assim, para a cultura de regadio a susceptibilidade de risco de 

incêndio é baixa. Para outras subclasses como vinha, pomar, olival, de sequeiro, ou outras 

agrícolas, como espaços agro-florestais, em que a utilização agrícola é dominante, a 

susceptibilidade ao fogo já é significativa e tende a aumentar com o nível de abandono em 

que se encontra. 

 

Em relação à classe dos Matos foram incluídas as parcelas referentes à ocupação arbustiva 

e herbácea, tais como, pastagens naturais pobres, áreas descobertas sem ou com pouca 

vegetação, floresta degradada ou de transição, vegetação esclerófita – carrascal, entre 

outros. As áreas classificadas como ardidas recentemente não foram contabilizadas como 

Mato pois como posteriormente se cruzou com a informação dos fogos ocorridos durante o 

período de tempo de análise, considerou-se que essa informação seria repetitiva. No geral 

esta classe é particularmente susceptível ao fogo.  

 

A classe de Resinosas é representada essencialmente por pinheiro bravo e esta espécie 

está sujeita a um maior risco de incêndios do que outras espécies devido à alta 

inflamabilidade da resina e das agulhas e caruma, e à sua grande produção de manta morta 

sobre o solo. 
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De um modo geral as Folhosas são menos inflamáveis que as Resinosas. Na classe de 

Outras Folhosas distinguiram-se duas sub-classes: outras folhosas com outros, sendo as 

outras folhosas essencialmente azinheira e sobreiro, e carvalho ou castanheiro com outros. 

A azinheira e o sobreiro são espécies mais inflamáveis do que o carvalho e castanheiro que 

são moderadamente ou pouco inflamáveis. Nesta classe a susceptibilidade ao fogo vai 

depender da formação vegetal representada por “outros” pois admite-se que as formações 

arbóreas constituídas maioritariamente por espécies de folha caduca são menos 

susceptíveis ao fogo que outras formações vegetais [6].  

 

A classe Eucaliptos é muito susceptível ao fogo uma vez que o eucalipto é uma espécie 

muito inflamável devido á grande quantidade de óleos que as suas folhas contêm. 

 

Em seguida analisa-se a existência e frequência de fogos nos dois períodos de tempo 

estudados e a relação espacial destes com as classes de uso de solo. 

 

                         
(a)                                                                          (b) 
Figura 3.6: Disposição espacial dos fogos nos períodos 1970/1990 (a) e 1990/2006 (b) 

 

Pela análise da figura 3.6 percebe-se que no período de 1990/2006 a paisagem se tornou 

mais susceptível ao fogo, neste ponto pretende-se perceber se espacialmente existe alguma 

razão para tal acontecer e se este facto está relacionado com a composição da paisagem. 
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As Tabelas 3C e 4C, Anexo C, mostram as ocorrências e dimensões dos fogos ocorridos 

anualmente, nos dois períodos em análise. É interessante perceber que afinal não há uma 

grande diferença nos dois períodos. Em termos de ocorrência, no período de 1970/1990, 

foram observados 245 fogos e no período de 1990/2006 foram observados 250 fogos. Em 

relação a área ardida, no período de 1970/1990 arderam 29164.45 ha, no período de 

1990/2006 arderam 32739.66 ha. O que corresponde a 1458.22 ha ardidos anualmente para 

o primeiro período e 2046.23 ha ardidos anualmente para o segundo período. Se tivermos 

em consideração que a informação relativa aos fogos só começa em 1975, ainda mais 

próximos estes valores vão ser. 

 
 

         
(a)                                                                          (b) 

Legenda 
Frequência de 

Fogos/Pontos 
Período 1970/1990 Período 1990/2006 

 1 455 675 

 2 184 181 

 3 52 33 

 4 13 3 

 5 3 0 

 6 1 0 

Total  708 892 

Figura 3.7: Relação entre a frequência de fogos nos períodos 1970/1990 (a) e 1990/2006 (b) 
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A Figura 3.7 refere-se à frequência de fogos por pontos da área de estudo. Verifica-se que, 

apesar de o período 1990/2006 ter o maior número de ocorrências, apenas em pontos 

ardidos uma vez é que supera a frequência de incêndios do período de 1970/1990 (675 

pontos arderam uma vez no período 1990/2006 e 455 arderam no período 1970/1990). E 

enquanto no período 1990/2006 apenas existem pontos a arder no máximo até 4 vezes, no 

período de 1970/1990 existem pontos que arderam até 6 vezes. 

 

Nas Figuras 3.8, 3.9 e 3.10 encontram-se representadas as áreas ardidas nos períodos 

1970/1990 (a) e 1990/2006 (b) com os usos Agricultura (Figura 3.8), Eucalipto (Figura 3.9) e 

Matos (Figura 3.10). Neste caso não se analisará a relação entre a existência de fogos e as 

classes Águas Interiores, Áreas Sociais e Outras Folhosas porque ou não apresentam 

grande susceptibilidade a incêndios florestais, como é o caso das duas primeiras, ou não 

tem grande representatividade na paisagem em estudo, como é o caso das Outras Folhosas. 

Também não se analisa a classe das Resinosas porque não se retira qualquer conclusão, 

sendo uma classe que, nesta paisagem, tanto arde como não arde, em igual proporção. 

 

           
(a)                                                                          (b) 
Figura 3.8: Relação espacial do fogo (a vermelho) com a classe de uso Agricultura para os períodos 

1970/1990 (a) e 1990/2006 (b) 
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(a)                                                                          (b) 
Figura 3.9: Relação espacial do fogo (a vermelho) com a classe de uso Eucalipto para os períodos 

1970/1990 (a) e 1990/2006 (b) 

 

            
(a)                                                                           (b) 
Figura 3.10: Relação espacial do fogo (a vermelho) com a classe de uso Matos para os períodos 

1970/1990 (a) e 1990/2006 (b) 

 

Em relação à classe Agricultura, é interessante a Figura 3.8 mostrar que ao contrário do dito 

anteriormente, onde se afirma que paisagens agrícolas dominadas por culturas de sequeiro 

e outras agrícolas, como espaços agro-florestais, têm uma susceptibilidade significativa ao 

fogo; Nesta paisagem, verifica-se que a Agricultura tem correspondência com as áreas de 

menor risco de incêndio deste concelho, uma vez que no período estudado apenas uma 

percentagem mínima ardeu. 
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A Figura 3.9 mostra que a maior parte das grandes áreas ocupadas por Eucalipto arde, indo 

de encontro ao que foi dito no inicio deste ponto, que esta classe é muito sensível ao fogo. 

No entanto, no período 1990/2006, observa-se um aumento da área de Eucalipto que não 

ardeu, o que pode significar a existência de uma gestão mais adequada a esta cultura. 

 

A Figura 3.10 mostra-nos a grande relação que a existência de Matos numa paisagem tem 

com a ocorrência de fogos, pois a maioria de área ardida encontra-se nas maiores manchas 

de Mato principalmente no período de 1990/2006 que é quando o Mato ocupa maior área de 

paisagem.

 

O plano nacional de defesa contra incêndios refere que o risco de incêndio deve ser menor 

que 0.8%, isto é, os incêndios florestais deveriam percorrer menos de 0,8% da floresta.  

 

Na análise seguinte fala-se de espaços florestais, ou seja, do conjunto floresta (Eucalipto, 

Outras Folhosas e Resinosas) e Matos. Aqui, tenta-se perceber quão alto é o risco de 

incêndio na área analisada. 

 

Tabela 3.1: Comparação de áreas ardidas com o total de espaços florestais 

Período 

Área Total 

Ardida 

(ha) 

Área 

Ardida 

(ha/ano) 

Área dos 

Espaços 

Florestais (%) 

Área dos 

Espaços 

Florestais (ha) 

Espaços 

Florestais 

Ardidos/ano (%) 

1970/1990 29164.45 1458.22 56.6% 45280 3.22% 

1990/2006 32739.66 2046.23 62.1% 49680 4.12% 

 

Como referido anteriormente, a Agricultura, nesta área, é pouco susceptível ao fogo apenas 

ardendo uma ínfima parte. Por isso, aceita-se que o valor de área ardida total, apresentado 

no Anexo C, Tabelas 3C e 4C, representa apenas Matos e Floresta. Assim, calculou-se a 

percentagem de espaços florestais percorrida, anualmente, pelo fogo e como apresentado 

na Tabela 3.1., os valores encontrados para os dois períodos estão muito longe do valor 

proposto pelo plano nacional de defesa contra incêndios, ou seja, o risco de incêndio nesta 

área é alto. 
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3.2 - Transições das classes de uso do solo 

 

                        
Figura 3.11: Transições das classes de uso do solo para os períodos 1970/1990 e 1990/2006
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A análise da Figura 3.11 permite um estudo mais pormenorizado das dinâmicas sofridas 

pela área de estudo. 

 

A primeira ilação que se retira é que os diferentes usos do solo sofreram evoluções 

semelhantes nos períodos em análise, 1970/1990 e 1990/2006, considerando-o assim, um 

processo Markoviano. Isto significa que se pode fazer uso de uma matriz de 1970/2006, em 

vez dos períodos atrás referidos. No entanto, para o estudo que se pretende, entendeu-se 

usar os dois períodos uma vez que o uso do período 1970/2006 poderia levar a perda de 

informação relevante ao estudo. Assim, a matriz 1970/2006 será apenas usada na análise 

da resistência dos diferentes usos ao número de fogos, falado mais adiante. 

 

Pela observação da matriz, verifica-se que os valores da 1ª diagonal são, em geral, 

superiores a 50%, indicando uma variação pouco acentuada em cada classe, entre cada 

duas datas consecutivas, ou seja, está-se perante uma paisagem com tendência para a 

estabilidade. 

 

Pela análise da Figura 3.11 retira-se que: as áreas ocupadas quer por Agricultura quer por 

Eucalipto, se mantiveram maioritariamente no mesmo estado nos dois períodos em análise; 

as Áreas Sociais, no período para o qual temos dados, e as áreas ocupadas por Resinosas 

mantêm-se cerca de 50% nos mesmos estados mas a metade que se transformou passou, 

na maioria, para Agricultura, no caso das Áreas Sociais, e para Matos, no caso das 

Resinosas; os Matos sofrem uma evolução mais dinâmica que os usos já referidos, em 

ambos os períodos mantêm-se Matos, ou passam a Resinosas e Eucaliptos; as Outras 

Folhosas são, neste caso, a excepção à regra, no período 1970/1990 apenas 14.29% se 

mantêm Outras Folhosas, sendo que a maioria passa a Resinosas (50%) e 21.43% passa a 

Matos; No período 1990/2006, 23.88% mantêm-se Outras Folhosas e quase na mesma 

percentagem muda para Matos e Resinosas. 

 

As Áreas Sociais, como zona humanizada, mantêm geralmente o seu uso, apenas se 

expandindo, no entanto podemos observar que 39.84% das Áreas Sociais em 1990 passam 

a Agricultura em 2006, isto pode-se relacionar com o facto de no Cos 90 serem 

considerados áreas artificiais, infra-estruturas e equipamentos agrícolas, e possivelmente no 

IFN 2006 essas mesmas áreas são consideradas outros usos agrícolas. 
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Observa-se alguma estabilidade global da paisagem, que quantitativamente é cerca de 0.61 

para o período de 1970/1990 e 0.57 para o período de 1990/2006, esta medida é calculada 

através da razão entre o somatório da diagonal da matriz de alteração da paisagem, Anexo 

C Tabelas 5C (a) e (b), e o número total de células da área em análise. 

 

3.2.1. Análise das áreas ardidas e não ardidas 

 

Nesta análise pretende-se tentar perceber quais as tendências de transição das classes de 

uso de solo, com maior relevância nesta paisagem, quando arde e quando não arde. As 

Tabelas correspondentes aos gráficos encontram-se em anexo (Anexo C, Tabelas 6C (a) e 

(b)). 

 

 

Figura 3.12: Comparação das transições na classe Agricultura ardendo e não ardendo 

 

Pela análise da Figura 3.12, para o uso Agricultura, percebe-se que mais de 50% das áreas 

ardidas, nos dois períodos, mantém-se Agricultura ou passa a Matos, numa proporção 

equivalente. Enquanto cerca de 70% das áreas que não arderam se mantêm em Agricultura. 
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Figura 3.13: Comparação das transições na classe Eucalipto ardendo e não ardendo 

 

Na análise da Figura 3.13 relativo ao uso Eucalipto, percebe-se que quer uma área arda 

quer não arda o Eucalipto mantém-se como uso dominante. 

 

 
Figura 3.14: Comparação das transições na classe Matos ardendo e não ardendo 

 

Pela análise da Figura 3.14, relativo ao uso Matos, percebe-se que, nos dois intervalos de 

tempo, mais de 50% das áreas ardidas se mantém Matos, e que nas áreas não ardidas a 

maioria, mais de 30%, passa a ter o uso Resinosas sendo seguido pelo uso Agricultura, no 

intervalo 1970/1990, e pelo uso Eucalipto no intervalo 1990/2006. 
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Os diferentes resultados obtidos para este uso, nas áreas ardidas, estão relacionados com o 

diferente tipo de população, e com o facto de no primeiro período esta estar mais 

relacionada com o sector primário. Por isso quando uma área ardia, era transformada em 

Agricultura, já no segundo período o sector secundário está no auge sendo necessária a 

plantação de floresta de produção e por isso o Mato quando arde passa a Eucalipto. 

 

 
Figura 3.15: Comparação das transições na classe Resinosas ardendo e não ardendo 

 

Pela análise da Figura 3.15 percebe-se que mais uma vez as áreas que ardem passam, na 

ordem dos 50%, para o uso Matos, sendo que apenas cerca de 20% mantem o uso 

Resinosas. Em relação às áreas não ardidas, há uma grande tendência a que o uso se 

mantenha Resinosas. 
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3.2.2. Análise da frequência de fogos 

 

Nesta análise pretende-se perceber até que ponto um determinado uso do solo é resistente 

ao fogo. 

 

Para esta análise utilizou-se a matriz de transição 1970/2006, e a informação relativa aos 

fogos, fazendo corresponder a cada ponto da paisagem o número de fogos do qual foi alvo. 

Mais uma vez como é necessária uma amostra mínima para se poder retirar ilações, 

agruparam-se os números de fogos de modo a cada amostra ter mais de 15 elementos no 

seu grupo (Anexo C, Tabelas 7C (a) e (b)), ficando a seguinte divisão: 

 

Tabela 3.2: Agrupamento dos números de fogos para as classes de uso do solo 

Uso do Solo Agrupamento em número de fogos 

Agricultura 0; 1; 2; ≥3 

Eucalipto 0; 1; ≥2 

Matos 0; 1; 2; 3; ≥4 

Resinosas 0, 1; 2; 3; 4; ≥5 

 

Não se faz a análise das Águas Interiores, Áreas Sociais e Outras Folhosas porque classes 

relevantes nesta paisagem ou na sua relação com o fogo. 

 

De seguida analisar-se-á os resultados obtidos no cruzamento desta informação para as 

classes Agricultura, Eucalipto, Matos e Resinosas 
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Figura 3.16: Transições da classe Agricultura agrupada por frequência de fogos ocorridos 

 

Pela Figura 3.16 percebe-se que o uso Agricultura resiste a um elevado número de fogos no 

entanto a sua área de ocupação diminui, sendo substituído essencialmente por Matos. O 

Eucalipto e as Outras Folhosas são outros usos que vão aumentando a sua área de 

ocupação com o número de fogos existentes num ponto.  

 

 
Figura 3.17: Transições da classe Eucalipto agrupada por frequência de fogos ocorridos 
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Em relação ao uso Eucalipto chegamos a conclusão que é indiferente as vezes que arde 

que continua sempre Eucalipto, conclusão que já se tinha chegado na análise ardido / não 

ardido. Além disso se uma unidade arder já não se dá a passagem do uso Eucalipto para a 

Agricultura e se arder mais que uma vez deixa de passar para Outras Folhosas. 

 

 
Figura 3.18: Transições da classe Matos agrupada por frequência de fogos ocorridos 

 

Pela Figura 3.18 percebe-se que quanto mais uma área arde maior é a probabilidade de se 

manter Matos. Outras ilações que se retiram da Figura é que a passagem para Agricultura 

só resiste até o ardido 1 vez, a passagem para Resinosas só resiste até ao ardido 3 vezes, 

a passagem a Outras Folhosas resiste até ao ardido 2 vezes, reaparecendo no ardido 4 ou 

mais vezes, a passagem a Eucalipto é a única que sobrevive indiferentemente as vezes que 

a área arda, aumentando do não ardido para o ardido uma vez mas diminuindo a partir daí. 
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Figura 3.19: Transições da classe Resinosas agrupada por frequência de fogos ocorridos 

 

Pela análise da Figura 3.19 constata-se que quanto mais vezes uma área arder menor a 

probabilidade de se manter em Resinosas. Se arder mais que duas vezes, deixa de passar 

para Agricultura; se arder mais que quatro vezes deixa de passar para Eucalipto e para 

Outras Folhosas. A única passagem que sobrevive independentemente as vezes que uma 

área arda é a passagem ao uso Matos que não só sobrevive como quanto mais vezes arder 

uma área maior a probabilidade de o seu uso passar a Matos. 
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3.3 - Simulações do futuro 

 

As simulações do futuro para a constituição de uma paisagem podem mostrar-se relevantes 

uma vez que nos dão uma ideia de como uma paisagem específica poderá evoluir se as 

acções sobre ela continuarem as mesmas da actualidade. 

 

Nos pontos seguintes estuda-se a evolução da composição da paisagem no geral, ardendo 

ou não ardendo, até ao ponto de equilíbrio em 2120, tendo como base a matriz 1990/2006. 

 

3.3.1.Evolução da composição da paisagem até ao ponto de equilíbrio 

 

 
Figura 3.20: Simulação anual da evolução das classes de uso do solo na paisagem 

 

Pela análise da Figura 3.20 percebe-se que a tendência é para o uso Eucalipto se tornar 

cada vez mais dominante na paisagem, em detrimento essencialmente dos usos Agricultura 

e Resinosas. O ano de 2120 representa o estado da paisagem de equilíbrio. No entanto, 

esta paisagem é representativa da dinâmica da paisagem no intervalo de tempo de 

1990/2006, sendo apenas uma simulação do que poderá acontecer num futuro em que as 

condições biofísicas e acções antrópicas não são muito diferentes das actuais. 

 

As Tabelas correspondentes à Figura 3.20 encontram-se no Anexo C, Tabela 8C. 
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3.3.2. Evolução da composição da paisagem ardida e não ardida até ao ponto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                             (b) 

Figura 3.21 (a) e (b): Comparação da simulação da evolução da paisagem ardendo (a) e não ardendo (b) 

 

Pela análise da Figura 3.21 (a) e (b), percebe-se que sem a influência do fogo a paisagem 

tende a ser dominada pelos usos Agricultura, aproximadamente 35%, Resinosas, 27.5%, e 

Eucalipto,cerca de 22.5%, com uma tendência para o aumento do Eucalipto em detrimento 

da diminuição dos outros dois usos referidos. Em áreas ardidas, a paisagem tende a ser 

dominada por Matos, cerca de 50%, Eucalipto, 30%, e Resinosas, cerca de 15%, com uma 

tendência para o aumento do Eucalipto essencialmente em detrimento dos Matos.  

 

As Tabelas correspondentes à Figura 3.21 (a) e (b) encontram-se no Anexo C, Tabelas 9C 

(a) e (b). 
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Conclusão 

 

Em Portugal, os incêndios são a maior força de transformação do uso do solo. Por isso, 

torna-se importante estudar a sua relação e influência na estrutura de uma paisagem para 

que este se torne seu aliado e contrarie o que tem acontecido ultimamente, com a 

destruição de hectares de floresta por falta de conhecimentos e consequentemente de 

gestão adequada. 

 

Através de diversas análises temporais e espaciais foi possível chegar-se a conclusões 

gerais do tipo de evolução ocorrida na paisagem entre os anos 1970 e 2006, tendo em conta 

os incêndios ocorridos nesse período bem como simular o tipo de paisagem que existirá 

quando o sistema se encontrar em equilíbrio. 

 

Este trabalho propôs-se responder a três questões, relativamente ao concelho de Carregal 

do Sal: qual a evolução das diferentes classes de uso do solo e de que forma o fogo causou 

essas alterações de uso do solo; de que forma o fogo seleccionou as diferentes classes e 

que futuro se deve esperar relativamente à dinâmica da ocupação de uso do solo provocada 

pelo fogo.  

 

Relativamente a estas questões percebeu-se que ao longo do período analisado, a 

paisagem deixou de ser dominada pelas classes de uso Resinosas e Agricultura, que 

correspondiam a cerca de 90% da paisagem em 1970, para passar a uma paisagem mais 

heterogénea com as classes de uso Eucalipto e Matos a tornarem-se também relevantes, 

em 2006. No entanto, apesar desta maior heterogeneidade o risco de incêndio nesta 

paisagem é elevado. Ao estudar-se as diferentes transições sofridas pelas diversas classes 

percebe-se que, à excepção da classe Outras Folhosas, na sua maioria estas mantêm-se na 

mesma classe, ou seja, a paisagem apresenta uma estabilidade global elevada. Constatou-

se, também, que se esta paisagem não arder, a tendência das diferentes classes é: a 

Agricultura mantém-se Agricultura ou mudar para Matos; Eucalipto mantém-se Eucalipto; e 

os Matos e Resinosas tendem a ficar Resinosas. Mas se esta paisagem arder a tendência 

das classes é diferente, enquanto o Eucalipto continua a manter-se Eucalipto, a Agricultura, 

os Matos e as Resinosas tendem a tornarem-se Matos. Aqui percebe-se a importância que o 

fogo pode ter tido na estrutura desta paisagem, pois, como já discutido, foram precisamente 
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as classes que beneficiam com a existência de incêndios, Eucalipto e Matos, que mais 

aumentaram a sua área de ocupação nesta paisagem, ao longo dos anos analisados. As 

classes de uso do solo têm por si só diferentes sensibilidades ao fogo mas a sua localização 

e a gestão a que são sujeitas pode aumentar ou diminuir essa susceptibilidade. Nesta 

paisagem as classes mais susceptíveis a incêndios são os Eucaliptos e os Matos, não só 

pela alta sensibilidade que tem ao fogo mas porque se encontram principalmente nas zonas 

de maior declive, sobretudo os Matos. A Agricultura, constituída essencialmente por 

sequeiro e outras agrícolas, apesar de ser uma classe relativamente sensível ao incêndios, 

nesta paisagem parece ter um baixo risco de incêndio, o que se pode dever a uma boa 

gestão e localização do uso do solo. 

 

Espacialmente percebe-se que, enquanto a classe de Eucalipto se instalou essencialmente 

a Sudoeste da área de estudo, e os Matos tendem a seguir as linhas de água e a zona Este 

da paisagem, as classes Agricultura e Resinosas não têm preferência, encontrando-se por 

toda a paisagem. 

 

Na simulação da estrutura da paisagem no ponto de equilíbrio percebe-se que esta é uma 

muito mais heterogénea, com os valores das quatro classes de uso do solo mais relevantes 

na paisagem, Agricultura, Eucalipto, Matos e Resinosas, muito próximos. 

 

Com a decomposição da área de estudo em paisagem ardida e paisagem não ardida foi 

possível fazer duas simulações das quais se retiraram conclusões distintas. Na simulação 

da paisagem ardida constatou-se que há o retorno a uma paisagem mais homogénea, onde 

duas classes dominam, neste caso, Eucalipto e Matos. Na paisagem não ardida a tendência 

é a de evidência de três classes: Agricultura, Eucalipto e Resinosas. 

 

O estudo aqui apresentado mostrou-se importante na medida em que permitiu perceber as 

dinâmicas da paisagem e evolução da sua composição por duas perspectivas opostas – sob 

a influência do fogo e sem a presença deste – levando a um maior entendimento da relação 

fogo/floresta. Permitindo, no futuro, tomar opções mais acertadas na gestão da paisagem, 

tornando esta menos susceptível aos incêndios florestais.  
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Anexos 

 

Anexo A – Mapas de Caracterização do Concelho de Carregal do Sal 

Anexo B – Legendas da Cartografia 

Anexo C – Tabelas 
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Anexo A – Mapas de Caracterização do Concelho de Carregal do Sal 

 

 Mapa 1 – Localização 

 Mapa 2 – Hipsometria 

 Mapa 3 – Declives 

 Mapa 4 – Declives com fogos 

 Mapa 5 – Hidrografia 
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Anexo B – Legendas da Cartografia 

 

 Tabela 1B - Legenda IFN 1970 

 Tabela 2B - Legenda COS 90 

 Tabela 3B - Legenda IFN 2006 

 Tabela 4B - Reclassificação das legendas 
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Tabela 1B: Legenda original do IFN1970 

Legenda IFN 1970 

LEG Significado 

Pb0 Povoamento puro regular de pinheiro bravo, na fase de novedio e nascedio. 

Pb1 Idem, na fase de bastio. 

Pb2 Idem, na fase de fustadio e alto-fuste. 

Pbja 
Povoamento puro irregular de pinheiro bravo, em que a área de ocupação está 

compreendida entre 10% e 40%. 

Pbjb Idem, entre 40% e 70%. 

Pbjc Idem, superior a 70%. 

Pb1.0 
Povoamento puro irregular por bosquete de pinheiro bravo fases de bastio e 

novedio. 

Pb2.0 Idem exceptuando as fases – fustadio e novedio. 

Pb2.1 Idem exceptuando as fases – fustadio e bastio. 

Pbs Pinheiro bravo disperso, com área de ocupação inferior a 10%. 

Pm0 Povoamento puro regular de pinheiro manso, na fase de nascedio ou novedio. 

Pm1 Idem, na fase de bastio. 

Pm2 Idem, na fase de fustadio e alto fuste. 

Pmja 
Povoamento puro irregular de pinheiro manso com área de ocupação entre 10% 

a 50%. 

Pmjb Idem, superior a 50%. 

Pms Pinheiro manso disperso com área de ocupação inferior a 10%. 

E0 Povoamento puro regular de eucalipto globulus com altura inferior a 5m. 

E1 Idem, compreendida entre 5 a 15m. 

E2 Idem, superior a 15m. 

Ej Povoamento puro irregular de eucalipto globulus. 

Es Eucaliptos dispersos com área de ocupação inferior a 10%. 

Ed Povoamentos puros de outros eucaliptos. 

Sb0 Povoamento puro de sobreiro com área de ocupação entre 10% e 30%. 

Sb1 Idem, entre 30% e 50%. 

Sb2 Idem, superior a 50%. 

Sbs Sobreiros dispersos com área de ocupação inferior a 10%. 

Az0 Povoamento puro de azinheira com área de ocupação entre 10% e 30%. 

Az1 Idem, 10% e 30%. 

Az2 Idem, superior a 50%. 

Azs Azinheiras dispersas com área de ocupação inferior a 10%. 

PbPm 
Povoamento misto de pinheiro bravo e pinheiro manso em que o primeiro é 

dominante. 

 PbE 
Povoamento misto de pinheiro bravo e eucalipto em que o primeiro é 

dominante. 

PbSb Povoamento misto de pinheiro bravo e sobreiro em que o primeiro é dominante. 
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Legenda IFN 1970 (Cont.) 

LEG Significado 

PbAz 
Povoamento misto de pinheiro bravo e azinheira em que o primeiro é 

dominante. 

PbD 
Povoamento misto de pinheiro bravo e outras espécies em que o primeiro é 

dominante. 

PmPb 
Povoamento misto de pinheiro manso e pinheiro bravo em que o primeiro é 

dominante. 

PmE 
Povoamento misto de pinheiro manso e eucalipto globulus em que o primeiro é 

dominante. 

PmSb 
Povoamento misto de pinheiro manso e sobreiro em que o primeiro é 

dominante. 

PmAz 
Povoamento misto de pinheiro manso e azinheira em que o primeiro é 

dominante. 

PmD 
Povoamento misto de pinheiro manso e outra espécies, em que o primeiro é 

dominante. 

EPb 
Povoamento misto de eucalipto globulus e pinheiro bravo em que o primeiro é 

dominante. 

ED 
Povoamento misto de eucalipto globulus e outras espécies em que o primeiro é 

dominante. 

SbPb Povoamento misto de sobreiro e pinheiro bravo em que o primeiro é dominante. 

SbPm 
Povoamento misto de sobreiro e pinheiro manso em que o primeiro é 

dominante. 

SbAz Povoamento misto de sobreiro e azinheira em que o primeiro é dominante. 

SbD 
Povoamento misto de sobreiro e outras espécies em que o primeiro é 

dominante. 

AzPb 
Povoamento misto de azinheira e pinheiro bravo em que a primeira é 

dominante. 

AzPm 
Povoamento misto de azinheira e pinheiro manso em que a primeira é 

dominante. 

AzSb Povoamento misto de azinheira e sobreiro em que a primeira é dominante. 

AzD 
Povoamento misto de azinheira e outras espécies em que a primeira é 

dominante. 

DPb Povoamento misto de outras essências e pinheiro bravo disperso. 

DPm Povoamento misto de outras essências e pinheiro manso disperso. 

DE Povoamento misto de outras essências e eucalipto globulus disperso. 

DSb Povoamento misto de outras essências com sobreiro disperso. 

DAz Povoamento misto de outras essências com azinheiras dispersas. 

Cb Povoamento puro de castanheiro em talhadia. 

Cm Povoamento puro de castanheiro em alto-fuste. 

Ch Povoamento de choupos diversos. 

Cv Povoamento de carvalhos diversos. 
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Legenda IFN 1970 (Cont.) 

LEG Significado 

Fd Povoamento de folhosas diversas 

Ic Áreas Incultas 

Ip Áreas improdutivas 

V Zonas verdes 
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Tabela 2B: Legenda original do COS 90 

Legenda COS 90 

 LEG Significado 

Áreas Artificiais 

Espaço urbano 
UU1 Tecido urbano contínuo 

UU2 Tecido urbano descontínuo 

Infra-estruturas e 

Equipamentos 

SW1 Zonas industriais e comerciais 

SW2 
Vias de comunicação (rodoviárias 

e ferroviárias) 

SW9 
Outras infra-estruturas e 

equipamentos 

Improdutivos JJ1 
Pedreiras, saibreiras, minas a céu 

aberto 

Espaços verdes 

artificiais 
SL1 

Espaços verdes urbanos 

(florestais) 

Áreas Agrícolas 

Terras aráveis – 

Culturas anuais 

CC1 Culturas anuais de sequeiro 

CC2 Culturas anuais de regadio 

CC9 Outros (estufas, viveiros, etc) 

CI1 
Áreas principalmente agrícolas 

com espaços naturais importantes 

Culturas anuais em 

maioria 

CV (1-2) Culturas anuais com Vinha 

CA (1-2) Culturas anuais com Pomar 

CO (1-2) Culturas anuais com Olival 

Culturas 

permanentes 

Vinha 

VV1 Vinha 

VA1 Vinha com Pomar 

VO (1 – 2) Vinha com Olival 

Pomar 

AA9 Outros Pomares 

AAx Misto de Pomares 

AO1 Pomar com Olival 

Olival 

OO1 Olival 

OC1 Olival com Cultura Anual 

OV1 Olival com Vinha 

OA1 Olival com Pomar 
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Legenda Cos 90 (cont.) 

 LEG Significado 

Áreas Agrícolas 

Prados permanentes CX1 Sistemas culturais e 

parcelares complexos 

Territórios agro-florestais C+ 0 Culturas Anuais com Espécie 

Florestal 

Áreas Florestais 

Folhosas 

BB+ Sobreiro 

ZZ+ Azinheira 

TT+ Castanheiro bravo 

NN+ Castanheiro manso 

QQ+ Carvalho 

EE+ Eucalipto 

FF+ Outras Folhosas 

Resinosas 

PP+ Pinheiro bravo 

MM+ Pinheiro manso 

RR+ Outras resinosas 

Floresta Mista 
Povoamento florestal misto (Folhosas com 

Resinosas) 

Meios Semi-

Naturais 

Ocupação arbustiva e 

herbácea 

I+0 

Vegetação arbustiva alta e 

floresta degradada ou de 

transição  

II1 Pastagens naturais pobres 

II2 
Vegetação arbustiva baixa-

matos 

FF6 
Vegetação esclerófita – 

carrascal 

J+ 0 
Áreas descobertas sem ou 

com pouca vegetação 

JY1 
Praias, dunas, areias e solos 

sem cobertura vegetal 

JY2 Rocha nua 

Superfícies com 

água 
Rios, lagoas e albufeiras HH1 Cursos de água 
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Tabela 3B: Legenda original do IFN 2006 

Legenda IFN 2006 

 

Nt 

Símbolo Significado 

1 Povoamentos Florestais 

2 Outras Formações Lenhosas 

3 Matos 

4 Agricultura 

5 Outros Usos 

6 Águas Interiores 

 

Ta 

Símbolo Significado 

0 Uso não Agrícola 

1 Regadio 

2 Sequeiro 

3 Vinha 

4 Pomar 

5 Prado 

6 Pousio 

7 Outra 

 

Op/Os 

Símbolo Significado 

Ac Acácia 

Ct Castanheiro 

Ec Eucalipto 

Fx Freixo 

Ot  

Pb Pinheiro Bravo 

Pm Pinheiro Manso 

Qx Carvalho 

W Espécie não identificada 

 

Gc 

Simbolo Significado 

2 10 a 30% 

3 30 a 50% 

4 >50% 

5 Sementeira/Plantação 

6 Ardido 

7 Corte raso 
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Tabela 4B: Reclassificação das legendas em 7 (G_LEG) e 22 (E_LEG) classes 

Reclassificação das Legendas 

Global Específica IFN1970 COS 90 IFN2006 

G_LEG E_LEG LEG LEG Nt Ta Op Os Gc 

AI AI 

  HH1 

6 

        

  
HH2 

  
 

    

          

AS AS 

  UU1 

5 

        

  UU2   
 

    

Ip SW1   
 

    

V SW2   
 

    

  SW9   
 

    

  JJ1   
 

    

  SL1         

Ag 

Po 

  AA9   

4 

      

  AAx         

  AO1         

Ol 

  OO1           

  OC1           

  OV1           

  OA1           

Rg   CC2   1       

Sq   CC1   2       

Vn 

  VV1   

3 

      

  VA1         

  VO1         

  VO2         

OA 

  CC9           

  Cl1           

  CV0           

  CV1           

  CV2           

  CA1           

  CA2   6       

  CO1   7       

  CO2           

  CX1           

  CN0           

  CF0           

  CP0           
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Reclassificação das Legendas (cont.) 

Global Específica IFN1970 COS 90 IFN2006 

G_LEG E_LEG LEG LEG Nt Ta Op Os Gc 

Ag 
(Cont.) 

OA 
(Cont.)  

CM0 

    

 

CQ0 

Mt Mt Ic 

IP0 

3 

        

JY1         

IF0         

II2         

IM0         

II1         

IQ0         

FF6         

IE0         

JY2         

II0         

IN0         

IR0         

JM0         

JP0         

Ec 

EcFl 

  EE1     

Ec 

    

E0 EE2         

E1 EE3         

E2 EE4     Ec   

Ej EQ2     Qx   

Es EQ3     Fx   

Ed EF1     Ot   

ED EF2         

  EF3         

  EF6         

EcPb EPb 

EP3     

Ec Pb 

  

EP2       

EP1       

EP0       
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Reclassificação das legendas (cont.) 

Global Específica IFN1970 COS 90 IFN2006 

G_LEG E_LEG LEG LEG Nt Ta Op Os Gc 

OF OFOt 

Sb0 ZZ2           

Sb1 FF0           

Sb2 FF1           

Sbs FF2           

Az0 FF3           

Az1 FO           

Az2 FF4           

Azs FF5           

SbPb FQ2           

SbPm FQ3           

SbAz FQ5           

SbD FE1       W   

AzPb FE2     W Fx   

AzPm FE3     Ac Qx   

AzSb FE5     Fx Ec   

AzD FE6       Pb   

DPb FR2       Pm   

DPm FR3           

DE FP0           

DSb FP1           

Daz FP2           

Fd FP3           

Ch FP5           

  FP6           

  FM1           

  FM2           

  FM3           

  FM5           
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Reclassificação das legendas (cont.) 

Global Específica IFN1970 Cos 90 IFN2006 

G_LEG E_LEG LEG LEG Nt Ta Op Os Gc 

OF 
(Cont.) 

Cv/Ct Ot 

 
QQ3           

 
QQ2           

 
QQ1           

  QQ5           

  QE2           

  QF2           

  QF3       Qx   

Cb QP2       Ct   

Cm QP3     Qx Ec   

Cv QP1     Ct Fx   

  QM2       Pb   

  QM3           

  QM4           

  TQ1           

  TQ2           

  TP1           

  TP3           

  NN3           

Rs 

Pm 

Pmja       

Pm Pm 

  

Pmjb MM1   
   

Pm0 MM2   
   

Pm1 MM3   
   

Pm2 MM0   
   

Pmjc MM4   
   

Pms         

PmOt 

  MQ1     

Pm Pb 

  

  MQ2   
   

  MQ3   
   

  MN2   
   

PmPb ME1   
   

PmE ME2   
   

PmSb ME3   
   

PmAz MF1   
   

 

MF3   
   

MP1   
   

  
MP2 
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Reclassificação das legendas (cont.) 

Global Específica IFN1970 COS 90 IFN2006 

G_LEG E_LEG LEG LEG Nt Ta Op Os Gc 

Rs 

(cont.) 

PmOt 
(cont.)  

MP3 

 
    

MP4 

PbB Pbja PP1     Pb Pb 2 

PbM Pbjb PP2     Pb Pb 3 

PbA 

Pb0       

Pb Pb 4 

Pb1       

Pb2 PP3     

Pb 1.0 PP5     

Pb 2.0       

Pb 2.1       

Pbjc       

PbR Pbs 

PP0     

Pb Pb 

5 

PP4     6 

PP6     7 

PbEc PbE 

PE0     

Pb Ec 

  

PE1       

PE2       

PE4       

PE3       

PbOF 

  PQ2     

Pb 

   

  PQ3   
    

  PQ4   
    

  PQ1   
 

    

  PT1   
 

    

  PT3   
 

    

PbSb PN0   
 

Qx   

PbAz PN1   
 

Fx   

PbD PF6   
 

Ac   

  PF5   
 

    

  PF4   
 

    

  PF3   
 

    

  PF2   
 

    

  PF1   
 

    

  PO1   
 

    

  PO2         
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Reclassificação das legendas (cont.) 

Global Específica IFN1970 COS 90 IFN2006 

G_LEG E_LEG LEG LEG Nt Ta Op Os Gc 

Rs 
(cont.) 

PbPm PbPm 

PR3 

 
 Pb Pm  

PM0 

PM1 

PM2 

PM3 

PM4 
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Anexo C – Tabelas 

 

 Tabela 1C (a) e (b) – Composição da paisagem 

 Tabela 2C (a) e (b) – Composição das classes de uso do solo 

 Tabela 3C – Ocorrências e dimensões dos fogos por ano, no período 1970/1990 

 Tabela 4C – Ocorrências e dimensões dos fogos por ano, no período 1990/2006 

Tabela 5C (a) e (b) – Transições das classes de uso do solo 

 Tabela 6C (a) e (b) – Transições das classes de uso do solo ardendo e não ardendo 

Tabela 7C (a) e (b) – Transições das classes de uso do solo agrupadas em números 

fogos ocorridos 

 Tabela 8C – Simulação anual da evolução da paisagem 

Tabela 9C (a) e (b) – Simulação anual da evolução da paisagem ardendo e não 

ardendo 
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Tabela 1C (a): Composição da paisagem expresso em pontos                                 

Uso do Solo 1970 1990 2006 

Ag 1360 1053 925 

AI 24 35 31 

AS 0 123 132 

Ec 65 257 550 

Mt 158 509 605 

OF 14 67 128 

Rs 1579 1156 829 

 

Tabela 1C (b): Composição da paisagem expresso em percentagem 

Uso do Solo 1970 1990 2006 

Ag 43% 33% 29% 

AI 1% 1% 1% 

AS 0% 4% 4% 

Ec 2% 8% 17% 

Mt 5% 16% 19% 

OF 0% 2% 4% 

Rs 49% 36% 26% 
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Tabela 2C (a): Composição das classes de uso do solo expresso em pontos                

Classes Uso do Solo 1970 1990 2006 

Ag 

Ag 1360 0 0 

OA 0 428 600 

Ol 0 59 0 

Po 0 7 63 

Rg 0 134 17 

Sq 0 361 173 

Vn 0 64 72 

Rs 

PbA 1070 421 442 

PbB 65 44 27 

PbM 117 176 56 

PbR 13 114 33 

PbEc 27 105 181 

PbOF 33 39 76 

PbPm 199 162 4 

PmOt 45 58 2 

Pm 10 37 8 

Ec 
EcFl 56 225 434 

EcPb 9 32 116 

 

Tabela 2C (b): Composição das classes de uso do solo expresso em percentagem 

Classes Uso do Solo 1970 1990 2006 

Ag 

Ag 43% 0% 0% 

OA 0% 13% 19% 

Ol 0% 2% 0% 

Po 0% 0% 2% 

Rg 0% 4% 1% 

Sq 0% 11% 5% 

Vn 0% 2% 2% 

Rs 

PbA 33% 13% 14% 

PbB 2% 1% 1% 

PbM 4% 6% 2% 

PbR 0% 4% 1% 

PbEc 1% 3% 6% 

PbOF 1% 1% 2% 

PbPm 6% 5% 0% 

PmOt 1% 2% 0% 

Pm 0% 1% 0% 

Ec 
EcFl 2% 7% 14% 

EcPb 0% 1% 4% 
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Tabela 3C: Ocorrências e dimensões dos fogos por ano, no período 1970/1990 

Período 1970/1990 

Ano Nº de fogos Área ardida ha 

1975 14 2979.65 

1976 10 944.49 

1978 15 1808.92 

1979 9 3758.75 

1980 10 2293.63 

1981 7 1237.74 

1982 2 958.04 

1983 11 1829.33 

1984 11 473.86 

1985 28 2792.01 

1986 32 1720.8 

1987 29 3446.17 

1988 6 57.91 

1989 30 3560.34 

1990 31 1302.81 

Total 245 29164.45 
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Tabela 4C: Ocorrências e dimensões dos fogos por ano, no período 1990/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 1990/2006 

Ano Nº de fogos Área ardida ha 

1991 13 2486.08 

1992 7 4327.34 

1993 4 2035.27 

1994 5 490.69 

1995 32 2031.09 

1996 8 166.32 

1997 15 617.66 

1998 16 1495.15 

1999 32 1805.27 

2000 18 785.07 

2001 20 1140.8 

2002 22 4788.74 

2003 12 336.14 

2004 4 447.24 

2005 35 9120.74 

2006 7 666.06 

Total 250 32739.66 
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Tabela 5C (a): Transições das classes de uso do solo expresso em pontos 

Uso do Solo 
Ag AI AS Ec Mt OF Rs 

70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 

Ag 895 759 0 1 0 49 4 1 13 35 0 8 141 72 

AI 0 2 24 25 0 0 4 0 5 4 0 0 2 0 

AS 98 28 0 0 0 65 0 1 1 10 1 3 23 25 

Ec 35 40 0 1 0 1 44 184 36 119 1 12 141 193 

Mt 118 92 0 2 0 4 3 26 61 212 3 14 324 255 

OF 31 34 0 5 0 0 0 8 8 24 2 16 26 41 

Rs 183 98 0 1 0 4 10 37 34 105 7 14 922 570 

 

Tabela 5C (b): Transições das classes de uso do solo expresso em percentagem 

Uso do Solo 
Ag AI AS Ec Mt OF Rs 

70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 

Ag 66% 72% 0% 3% 0% 40% 6% 0% 8% 7% 0% 12% 9% 6% 

AI 0% 0% 100% 71% 0% 0% 6% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 

AS 7% 3% 0% 0% 0% 53% 0% 0% 1% 2% 7% 4% 1% 2% 

Ec 3% 4% 0% 3% 0% 1% 68% 72% 23% 23% 7% 18% 9% 17% 

Mt 9% 9% 0% 6% 0% 3% 5% 10% 39% 42% 21% 21% 21% 22% 

OF 2% 3% 0% 14% 0% 0% 0% 3% 5% 5% 14% 24% 2% 4% 

Rs 13% 9% 0% 3% 0% 3% 15% 14% 22% 21% 50% 21% 58% 49% 
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Tabela 6C (a): Transições das classes de uso do solo ardendo e não ardendo expresso em pontos 

Usos do 

Solo 

Ag Ec Mt OF Rs 

Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu 

70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 

Ag 34 38 861 721 0 0 4 1 1 6 12 29 0 2 0 6 15 8 126 64 

AI 0 2 0 0 3 0 1 0 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

AS 1 1 97 27 0 0 0 1 0 0 1 10 0 2 1 1 2 5 21 20 

Ec 17 5 18 35 30 73 14 111 27 64 9 55 1 6 0 6 67 53 74 140 

Mt 43 35 75 57 2 19 1 7 52 183 9 29 1 11 2 3 215 183 109 72 

OF 5 4 26 30 0 3 0 5 5 9 3 15 1 7 1 9 8 15 18 26 

Rs 21 14 162 84 1 16 9 21 13 38 21 67 1 2 6 12 127 66 795 504 

 

Tabela 6C (b): Transições das classes de uso do solo ardendo e não ardendo expresso em percentagem 

Usos do Solo 

Ag Ec Mt OF Rs 

Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu Ardeu Não Ardeu 

70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 70/90 90/06 

Ag 28% 38% 69% 76% 0% 0% 14% 1% 1% 2% 21% 14% 0% 7% 0% 16% 3% 2% 11% 8% 

AI 0% 2% 0% 0% 8% 0% 3% 0% 3% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

AS 1% 1% 8% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 5% 0% 7% 10% 3% 0% 2% 2% 2% 

Ec 14% 5% 1% 4% 83% 66% 48% 76% 27% 21% 16% 27% 25% 20% 0% 16% 15% 16% 6% 17% 

Mt 36% 35% 6% 6% 6% 17% 3% 5% 51% 60% 16% 14% 25% 37% 20% 8% 49% 55% 10% 9% 

OF 4% 4% 2% 3% 0% 3% 0% 3% 5% 3% 5% 7% 25% 23% 10% 24% 2% 5% 2% 3% 

Rs 17% 14% 13% 9% 3% 14% 31% 14% 13% 13% 37% 33% 25% 7% 60% 32% 29% 20% 69% 61% 

 



E f e i t o s  d o  F o g o  s o b r e  a  D i n â m i c a  d a  P a i s a g e m  n o  C o n c e l h o  d e  C a r r e g a l  d o  S a l 

Anexo C - Tabelas 

 

 

89 

 

Tabela 7C (a): Transições das classes de uso do solo agrupadas em número de fogos ocorridos, expresso em pontos 

 
IFN 1970 

IFN 2006 

Ag 

Ag T 

AI 

AI T 

Ec 

Ec T 

Mt 

Mt T 

OF 

OF T 

Rs 

Rs T 

0 1 2 ≥3 0 ≥1 0 1 ≥2 0 1 2 3 ≥4 0 ≥1 0 1 2 3 4 ≥5 

Ag 749 42 8 4 803 0 1 1 2 0 0 2 10 2 0 0 0 12 2 0 2 89 13 3 0 0 0 105 

AI 0 2 2 1 5 4 11 15 1 1 2 4 2 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

AS 80 3 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 38 7 1 0 0 1 47 

Ec 53 21 8 6 88 0 0 0 13 20 15 48 7 20 19 7 6 59 1 2 3 151 114 49 29 9 0 352 

Mt 72 42 23 18 155 1 1 2 2 3 2 7 2 7 16 11 17 53 1 3 4 64 109 93 56 38 24 384 

OF 48 13 6 4 71 2 3 5 1 1 0 2 3 2 4 0 1 10 1 1 2 17 13 5 2 1 0 38 

Rs 125 19 6 5 155 0 1 1 1 0 1 2 7 4 4 1 0 16 2 1 3 503 88 36 15 7 3 652 

 

Tabela 7C (b): Transições das classes de uso do solo agrupadas em número de fogos ocorridos, expresso em percentagem 

 
IFN 1970 

IFN 2006 

Ag 

Ag T 

AI 

AI T 

Ec 

Ec T 

Mt 

Mt T 

OF 

OF T 

Rs 

Rs T 

0 1 2 ≥3 0 ≥1 0 1 ≥2 0 1 2 3 ≥4 0 ≥1 0 1 2 3 4 ≥5 

Ag 66% 30% 15% 11% 59% 0% 6% 4% 10% 0% 0% 3% 31% 5% 0% 0% 0% 8% 29% 0% 14% 10% 4% 2% 0% 0% 0% 7% 

AI 0% 1% 4% 3% 0% 57% 65% 63% 5% 4% 10% 6% 6% 5% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

AS 7% 2% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 4% 2% 1% 0% 0% 4% 3% 

Ec 5% 15% 15% 16% 6% 0% 0% 0% 65% 80% 75% 74% 22% 53% 42% 37% 25% 37% 14% 29% 21% 18% 33% 26% 28% 16% 0% 22% 

Mt 6% 30% 43% 47% 11% 14% 6% 8% 10% 12% 10% 11% 6% 18% 36% 58% 71% 34% 14% 43% 29% 7% 32% 49% 55% 69% 86% 24% 

OF 4% 9% 11% 11% 5% 29% 18% 21% 5% 4% 0% 3% 9% 5% 9% 0% 4% 6% 14% 14% 14% 2% 4% 3% 2% 2% 0% 2% 

Rs 11% 13% 11% 13% 11% 0% 6% 4% 5% 0% 5% 3% 22% 11% 9% 5% 0% 10% 29% 14% 21% 58% 26% 19% 15% 13% 11% 41% 
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Tabela 8C: Simulação anual da evolução da paisagem 

Matriz Anual 

Transposta 
IFN 2006 

                      

Cos 90 Ag AI AS Ec Mt OF Rs * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
     

2120 

Ag 98% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 
 

29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 
     

25% 

AI 0% 98% 0% 0% 0% 1% 0% 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
     

1% 

AS 2% 0% 97% 0% 0% 0% 0% 
 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
     

4% 

Ec 0% 0% 0% 98% 1% 0% 1% 
 

17% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 22% 
     

25% 

Mt 0% 0% 0% 1% 96% 0% 1% 
 

19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 
     

19% 

OF 1% 0% 0% 1% 1% 95% 1% 
 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
     

5% 

Rs 0% 0% 0% 1% 1% 0% 97% 
 

26% 26% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
     

23% 
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Tabela 9C (a): Simulação anual da evolução da paisagem ardendo, expresso em percentagem 

Matriz Anual 

Transposta 
IFN 2006 

 
Ardido 

Cos 90 Ag AI AS Ec Mt OF Rs * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
     

2120 

Ag 96% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 
 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
     

4% 

AI 0% 98% 0% 0% 0% 1% 0% 
 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
     

2% 

AS 2% 0% 94% 0% 4% 0% 0% 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
     

1% 

Ec 0% 0% 0% 98% 1% 0% 1% 
 

23% 23% 23% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 
     

30% 

Mt 0% 0% 0% 1% 98% 0% 1% 
 

49% 49% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 
     

46% 

OF 0% 0% 0% 1% 2% 95% 0% 
 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 
     

5% 

Rs 0% 0% 0% 1% 3% 0% 95% 
 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 
     

14% 

 

Tabela 9C (b): Simulação anual da evolução da paisagem não ardendo, expresso em percentagem 

Matriz Anual 

Transposta 
IFN 2006 

 
Não Ardido 

Cos 90 Ag AI AS Ec Mt OF Rs * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
     

2120 

Ag 98% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
 

38% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 35% 35% 
     

34% 

AI 0% 99% 0% 0% 0% 1% 0% 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
     

1% 

AS 3% 0% 97% 0% 0% 0% 0% 
 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
     

5% 

Ec 0% 0% 0% 99% 0% 0% 1% 
 

15% 15% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 
     

22% 

Mt 1% 0% 0% 2% 95% 0% 2% 
 

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
     

7% 

OF 1% 0% 0% 1% 1% 95% 2% 
 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
     

4% 

Rs 0% 0% 0% 1% 1% 0% 98% 
 

30% 30% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 28% 28% 
     

27% 

 

 




