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Resumo 

A política de defesa da floresta contra incêndios em Portugal foi substancialmente revista ao longo 

dos últimos anos e tem sido dado um novo enfâse à interface rural-urbano (IRU). Quando os 

incêndios florestais tendem a coexistir com maior frequência e perigosidade junto da presença 

humana em habitações e aglomerados populacionais, constitui um tema preocupante e de grande 

importância, não apenas em Portugal, mas em todos os países mediterrâneos.  

O presente estudo consistiu em dar expressão cartográfica ao Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de 

Janeiro, representando detalhadamente as redes secundárias de faixas de gestão de combustível 

(RSFGC) em duas paisagens contrastantes. Os objectivos do estudo foram: (i) transposição da 

legislação para a cartografia; (ii) estimativa de custos de criação da rede secundária, com base num 

pressuposto muito simples do tipo de operação a executar, (iii) identificação das diferenças regionais, 

e (iv) comparação com a delimitação cartográfica da rede secundária, tal como efectuada no âmbito 

de um Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. O desenvolvimento do estudo 

ocorreu em duas áreas localizadas a norte e no centro geográfico de Portugal.  

Os resultados demonstram que a legislação é suficientemente clara para permitir a representação 

cartográfica das faixas da rede secundária, em todas as suas vertentes, que as dimensões da rede 

secundária, a estimativa de custos de criação da rede secundária e a prioridade de intervenção 

diferem de acordo com o tipo e paisagem. 

 

 

 

Palavras-chave: Interface rural-urbano, incêndios florestais, legislação, ocupação do solo, faixas de 

gestão de combustível, edifícios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Abstract 

The Portuguese forest service’s fire management policy has been substantially overhauled in the last 

few years, and a new emphasis has been put on the wildland-urban interface (WUI). When forest fires 

break out more frequently next to homes and urban settlements, and become increasingly more 

dangerous, this constitutes a worrying and important topic, not only in Portugal, but in all 

Mediterranean countries. 

The present study consists of mapping, the regulations defined by Decree n. 17/2009, from January 

14th, to a map, with detailed representation of secondary networks for fuel-breaks (fuel build-up 

control) in two contrasting landscapes. The goals of this study were: (i) to transpose the legislation into 

cartography; (ii) to estimate costs of the creation of the secondary network, based on a very simple 

assumption of the type of operation to be carried out, (iii) to identify local and regional differences and 

(iv) to identify local and regional differences and (iv) to compare our mapping with that performed 

under a Municipal Plan For Forest Protection Against Wildfires. The development of the study took 

place in two areas, located to the North and Center of Portugal. 

The results show that the legislation is sufficiently clear to allow for the representation, on a map, of 

secondary network lanes, in all their representations. They also show that the dimensions of the 

secondary network, the estimate of costs for the creation of said secondary network and the 

interventional priority differ, according to the type and landscape. 
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Extended Abstract 

Forest fires are a growing problem in Mediterranean Countries, especially in Portugal. In the 1970’s, 

fire became a frequent and dangerous element in the Portuguese landscape, since the risk of fire in 

vegetation has become inevitable in the Mediterranean climate. 

Annually, thousands of acres of vegetation are consumed by fire, causing considerable social, 

economical and environmental damages. The causes of this phenomenon are associated not only 

with the climate, but also to other factors, such as the growing abandonment of rural areas and 

farming practices, which prevented the accumulation of large masses of fuel in the forest. The 

vulnerability of the Portuguese landscape to fire has been fueled by demographic and socio-

economical changes. 

The term wildland-urban interface (WUI) always includes components such as human presence and 

forest vegetation. The IRU can be defined in different ways, such as the area where the houses are 

located and mingle with the vegetation developed in the forest, or the specifically developed areas that 

border the forest vegetation. The WUIs can also be defined as areas where urban settlements are 

located and interact with rural areas, i.e., areas where characteristics of human development mix with 

the vegetation. WUI is a term used in the context of forest fires, for the most part. 

When forest fires break out more frequently next to homes and urban settlements, and become 

increasingly more dangerous, this constitutes a worrying and important topic, not only in Portugal, but 

in all Mediterranean countries. The Portuguese forest service’s fire management policy has been 

substantially overhauled in the last few years, and a new emphasis has been put on the wildland-

urban interface. 

The Decree n. 17/2009, from January 14
th
, establishes the steps, as well as the structural and 

operational actions regarding prevention and protection of forests against fires, to be developed within 

the scope of the National Forest Defense System against Fires, in Portugal. Section II of Article lays 

out the steps and operational measures for the defense of people and goods, through the execution of 

secondary networks for fuel-breaks (fuel build-up control). Their function is to reduce the effects of 

passing fires, passively protecting communication routes, infra-structures, social equipments and built-

on areas, as well as the isolation of potential locations where fire may be ignited. 

The present study consists of mapping, the regulations defined by Decree n. 17/2009, from January 

14
th
, with a detailed representation of secondary networks for fuel-breaks in two contrasting 

landscapes. The goals of this study were: (i) to transpose the legislation into cartography; (ii) to 

estimate costs of the creation of the secondary network, based on a very simple assumption of the 

type of operation to be carried out, (iii) to identify local and regional differences and (iv) to compare our 

mapping with that performed under a Municipal Plan For Forest Protection Against Wildfires. The 

analyzed areas are two contrasting landscapes, with differences in their biophysical characteristics, 

frequency of fire occurrences and fire dimensions and are delimited by the military chart n. 71, São 

Torcato and military chart n. 301, Cardigos, in the North and Center of Portugal, respectively.  



 
 

We found it important to analyse changes to soil occupancy between 1990 and 2007, to understand 

the evolution of soil usage, probable causes for those changes and the implications that these 

changes have, from the point of view of the wildland-urban interface. Populations are an integral part 

of the landscape, therefore it is essential to understand the variations in population in the last 100 

years and possible causes for those behaviors. Associated with the population, are the buildings that, 

according to the type of landscape, show different colonization patterns. We find it important to 

understand how buildings changed in the last 100 years and the probable causes for that 

development. The colonization pattern and population are important elements to consider, when we 

are considering the representation of secondary networks for fuel-breaks, on a map.  

This analysis allowed for the identification and assessment of the differences that exist in the 

landscapes of both study areas, on the level of the areas of secondary networks, estimation of costs of 

creation of the secondary network and in the priority of the intervention, using the analysis of the 

geographical information system. 

Results show that the legislation is sufficiently clear to allow for the representation, on a map, of 

secondary network lanes, in all their components. In contrasting landscapes, where the type of 

colonization, demographics, green cover, topography and climate are different, the (RSFGCs) present 

differences in the dimensions of the secondary network, in the estimates of cost of creation of this said 

network and in the priority of intervention, according to the type of landscape. Due to all this, we 

believe it is essential to adopt risk management strategies and to sensitize people to adopting legally 

defined preventative measures. 
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1. Introdução 

Os incêndios florestais são uma problemática crescente nos países mediterrâneos, principalmente em 

Portugal. Foi nos anos 70 que o fogo se tornou um elemento frequente e de elevado perigo na 

paisagem portuguesa, o risco de fogo na vegetação é uma inevitabilidade do clima Mediterrânico, 

segundo Pyne, “um clima mediterrânico poderá, pois, constar no dicionário como definição de 

ambiente propício aos incêndios” (Pyne, 2006 in Pereira et. al., 2006). Nas regiões mediterrâneas, os 

anos que passam por um ciclo de inverno chuvoso, o que proporciona abundância de biomassa, e 

secura estival com temperaturas elevadas, criam condições propícias à ocorrência e propagação de 

incêndios (Pyne, 1996), tendo um papel limitante na evolução da paisagem. 

Anualmente milhares de hectares de vegetação são consumidos pelo fogo, causando consideráveis 

prejuízos sociais, económicos e ambientais. As causas para este fenómeno não se associam só ao 

clima, mas a outros factores como o crescente abandono do meio rural e das práticas agrícolas que, 

impediam a acumulação de grandes massas de combustível na floresta. As áreas de agricultura que 

ladeavam os centros urbanos deram lugar a matos ou a floresta, e a regulação da acumulação de 

biomassa vai depender da sucessão ecológica, da arborização e essencialmente do ciclo do fogo, 

colocando em perigo bens e pessoas. Tem um enorme impacto negativo na vida das pessoas, pelo 

facto de todos os anos serem destruídas casas e outras infra-estruturas e perderem-se vidas 

humanas como consequência dos incêndios florestais. Outras consequências têm a ver com o corte 

de vias de comunicação e o corte de linhas telefónicas e de energia, entre outras, que afectam a vida 

das populações (Silva, 2007). A interface rural-urbano (IRU) tornou-se o foco central da política de 

incêndios florestais em Portugal. A vulnerabilidade da interface rural-urbano ao fogo tem sido 

fomentada por modificações demográficas e sócio - económicas. 

 

 

1.1. A interface rural-urbano e os incêndios florestais 

O termo interface rural-urbano inclui, sempre, componentes como a presença humana e a vegetação 

florestal. Nas últimas décadas, tem havido um aumento significativo de habitação em todo o mundo 

(Radeloff, Hammer e Stewart, 2005), a expansão urbana observada nos espaços florestais ou junto a 

estes representa uma ameaça significativa para o ambiente (Radeloff et al., 2005). No contexto da 

grande pressão urbana ou na falta desta, com a acumulação de combustível (biomassa) na floresta, 

IRU apresentam graves problemas em termos de gestão de risco de incêndios (Davis, 1990, Cohen, 

2000), principalmente sobre dois componentes de risco de fogo: perigo, em termos da ignição do fogo 

causado por actividades humanas e vulnerabilidade, em termos de áreas queimadas ameaçando as 

habitações (Hardy, 2005; Jappiot et al., 2009). 

A IRU pode ser definida de diferentes maneiras, como sendo a área onde as casas se encontram e 

se misturam com a vegetação desenvolvida na floresta, áreas especificamente desenvolvidas que 

confinam com vegetação florestal são caracterizadas como IRU (Davis, 1190; Radeloff et al., 2005; 

Theobald & Romme, 2007). As IRUs também se definem como áreas onde as zonas urbanas se 
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encontram e interagem com as zonas rurais (Vince et al., 2005 in Avalapati et al., 2005), ou seja, 

zonas onde características do desenvolvimento humano se misturam com a vegetação (Collins, 

2005). Segundo Stewart et al. (2007) a IRU é um termo que se usa a maior parte das vezes no 

contexto dos incêndios florestais. 

Quando os incêndios florestais tendem a coexistir com maior frequência e perigosidade junto da 

presença humana em habitações e aglomerados populacionais, constitui um tema preocupante e de 

grande importância, não apenas em Portugal, mas em todos os países mediterrâneos. A política de 

defesa da floresta contra incêndios em Portugal foi substancialmente revista ao longo dos últimos 

anos e tem sido dado um novo enfâse à interface rural-urbano.  

O Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro estabelece as medidas e acções estruturais e 

operacionais relativas à prevenção e protecção das florestas contra incêndios, a desenvolver no 

âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios em Portugal. Na secção II do 

artigo 15.º estabelece as medidas e as acções operacionais para a defesa de bens e pessoas 

através, da execução das redes secundárias de faixas de gestão de combustível que, têm como 

função a redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de 

comunicação, infra-estruturas e equipamentos sociais e zonas edificadas, e isolamento de potenciais 

focos de ignição de incêndios. 

 

 

1.2.Redes de faixas de gestão de combustível 

As redes de faixas de gestão de combustível (RFGC) têm como função a gestão dos combustíveis 

existentes nos espaços rurais, é realizada através de faixas e de parcelas, situadas em locais 

estratégicos para a prossecução de determinadas funções, onde se procede à modificação e à 

remoção total ou parcial da biomassa presente. As faixas de gestão de combustível constituem redes 

primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. 

1.2.1. Redes Primárias 

As redes primárias de faixas de gestão de combustível (RPFGC), de interesse distrital, cumprem as 

funções de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma 

intervenção directa de combate ao fogo; redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo 

de forma passiva vias de comunicação, infra-estruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e 

povoamentos florestais de valor especial; e isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios e 

desenvolvem-se nos espaços rurais (DL 17/2009). 

1.2.2. Redes Secundárias 

As redes secundárias de faixas de gestão de combustível (RSFGC), de interesse municipal ou local, 

e no âmbito da protecção civil de populações e infra-estruturas, cumprem a função de redução dos 

efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infra-

estruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; e de 

isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. Desenvolvem-se sobre as redes viárias e 
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ferroviárias públicas; as linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica; as envolventes aos 

aglomerados populacionais e a todas as edificações, aos parques de campismo, às infra-estruturas e 

parques de lazer e de recreio, aos parques e polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos 

aterros sanitários (DL 17/2009). 

Parâmetros a implementar para a defesa de pessoas e bens segundo a legislação indica que nos 

espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra 

incêndios é obrigatório que a entidade responsável pela (i) rede viária providencie a gestão do 

combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m; (ii) pela rede 

ferroviária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante contado a 

partir dos carris externos numa largura não inferior a 10 m; (iii) pelas linhas de transporte e 

distribuição de energia eléctrica em muito alta tensão e em alta tensão providencie a gestão do 

combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores 

acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados; (iv) pelas linhas de 

transporte e distribuição de energia eléctrica em média tensão providencie a gestão do combustível 

numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma 

faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados (DL 17/2009). 

1.2.3. Redes Terciárias 

As redes terciárias de faixas de gestão de combustível (RTFGC), de interesse local, cumprem a 

função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios e apoiam -se nas redes viária, 

eléctrica e divisional das unidades locais de gestão florestal ou agro-florestal, sendo definidas no 

âmbito dos instrumentos de gestão florestal (DL 17/2009). 

 

 

 

O principal objectivo do presente estudo consiste em dar expressão cartográfica ao Decreto-Lei n.º 

17/2009 de 14 de Janeiro, representando detalhadamente as redes secundárias de faixas de gestão 

de combustível (RSFGC) em duas paisagens contrastantes. Os objectivos de estudo foram: (i) 

transposição da legislação para a cartografia; (ii) estimativa de custos de criação da rede secundária, 

com base num pressuposto muito simples do tipo de operação a executar, (iii) identificação das 

diferenças regionais e (iv) comparação com a delimitação da rede secundária tal como demarcada 

num Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). As áreas em análise são 

duas paisagens contrastantes que, apresentam diferenças ao nível das características biofísicas, da 

frequência de ocorrência do fogo e da dimensão do fogo, e são delimitadas pela carta militar número 

71, São Torcato, e carta militar número 301, Cardigos, a norte e no centro geográfico de Portugal, 

respectivamente. 
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2. Casos de Estudo: Norte e Centro de Portugal 

A escolha das duas áreas de estudo teve por base as características que as diferenciam em vários 

factores, mas principalmente, no que se refere à frequência e dimensão dos incêndios florestais e 

unidades de paisagem. Para a elaboração deste trabalho definiu-se que a área de interesse 

corresponderia à delimitação de duas cartas militares, no norte e no centro de Portugal, tendo uma 

área individual de 16000 hectares. Para a interpretação dos elementos a serem abordados neste 

estudo foi criado um Sistema de Informação Geográfica (SIG) com o programa ArcGis 10.1. 

 

2.1.1. Enquadramento geográfico 

As áreas de estudo (Figura 1) utilizadas neste trabalho encontram-se localizadas em duas regiões 

distintas, uma a norte e outra no centro geográfico de Portugal Continental. A noroeste de Portugal 

localiza-se a Carta Militar de Portugal Série M888 – Folha 71 – São Torcato, encontra-se inserida no 

distrito de Braga e é composta pelos municípios de Braga, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso e 

Vieira do Minho. A Carta Militar de Portugal Série M888 – Folha 301 – Cardigos localiza-se no centro 

geográfico de Portugal, está inserida em dois distritos, distrito de Castelo Branco e distrito de 

Santarém e tem como municípios Mação, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei. 

 

Figura 1. Áreas de estudo de São Torcato e Cardigos. 
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Para caracterizar a área de estudo torna-se necessário descrever um conjunto de varáveis cujas 

características específicas influenciam a distribuição dos fogos, o seu tamanho e a sua relação com a 

interface rural–urbano, tais como, factores climáticos, coberto vegetal, características do relevo e 

demografia. 

 

2.2. São Torcato – Norte de Portugal 

 

2.2.1. Clima e o Relevo 

O clima temperado marítimo presente ao norte da Serra da Estrela é mais moderado e mais húmido, 

com temperaturas médias baixas. A região do Minho, onde se localiza São Torcato, é uma das zonas 

da Europa que regista valores mais elevados de precipitação, a média anual varia entre os valores 

próximos dos 1000 mm junto ao litoral e vão subindo á medida que aumenta a altitude atingindo-se 

2000 a 3000 mm (valores máximos em Portugal). A temperatura média anual varia entre os 10 °C e 

15 °C, respectivamente na zona interior montanhosa e próximo do litoral (Abreu et al., 2004). “A 

diferenciação térmica local é acentuada: as baixas mais abrigadas dos ventos atlânticos apresentam 

já um toque climático continental, o que se nota muito nitidamente nos vales do Minho. Este tipo 

climático é relativamente chuvoso e caracterizado por forte e persistente nebulosidade.” (Ribeiro, 

Lautensach e Daveau, 1987). 

O relevo é variado, composto por uma sucessão de 

colinas (Figura 2), a que correspondem alterações 

altimétricas que atingem no máximo os 853 metros 

na área de estudo. As encostas de declives mais ou 

menos acentuados e vales com formas e dimensões 

diversificadas. 

 

 

 

2.2.3. Padrão do Povoamento e a População 

O povoamento denso e disperso é muito frequente no noroeste português, com casais mais ou 

menos isolados, em pequenos conjuntos ou lugares que agrupam casas entre campos, prados e 

arvoredos. Mas quando as casas se juntam em aldeias ou cidades, a maior parte das vezes é o local 

que obriga à formação do aglomerado. Junto dos caminhos e das estradas a construção intensifica-

se. Nas zonas serranas, mais altas, pelo contrário, a população aglomera-se em aldeias compactas 

(Abreu et al., 2004). 

 

Em São Torcato a população residente ao longo dos últimos 100 anos aumentou aproximadamente 

83%. Os dados recolhidos referem-se a três períodos com intervalos de tempo sensivelmente iguais, 

1911, 1960 e 2011, foram trabalhados ao nível das 53 freguesias que se encontram na área de 
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Figura 2. Relevo da região do Minho. 
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estudo e os habitantes eram residentes. De acordo com os Censos de 1911 havia 34545 habitantes, 

em 1960 aumentou para 53963 habitantes, isto é, houve um aumento de 19418 habitantes. De 1960 

a 2011 os habitantes aumentaram para 63351, houve um aumento de 9388 habitantes, um valor 

bastante inferior comparativamente à primeira metade do século. A densidade populacional (Figura 3) 

foi aumentando ao longo dos últimos 100 anos, em 1911 existiam 216 hab/km
2
, em 1960 existiam 337 

hab/km
2
 e em 2011 existiam 396 hab/km

2
, indicador de elevada densidade populacional na área de 

estudo de São Torcato. 

 

 

 
Figura 3. Densidade populacional da área de estudo de São Torcato. 

 
 

 

2.2.5. Caracterização socioeconómica 

Esta região está ligada essencialmente à exploração agrícola e à exploração pecuária. Sempre 

dominou a criação de gado bovino que se alimentava nos prados regados e nos vales húmidos. 

Actualmente existem, nas zonas serranas, novas formas de economia pastoril criando-se em 

simultâneo grandes rebanhos de ovelhas e cabras e muito gado bovino nos lameiros regados e nos 

arrelvados naturais (Abreu et al., 2004). Na área de estudo existe também áreas de extracção de 

inertes, tem-se a Pedreira Lage do Grão e a Pedreira Sorte do Mato do Monte das Lagedas. 

 

2.2.6. Ocupação do solo 

O uso do solo está harmonizado às características biofísicas presentes, criando um padrão de 

zonamento. A parte superior das encostas e as cumeadas, com solos de baixa fertilidade, estão 

quase sempre florestadas e com matos, a restante área revela uma utilização agrícola muito intensiva 

e diversificada (vinha, milho, pastagens, árvores de fruto), em parcelas de reduzidas dimensões nos 

vales frescos e férteis. Onde antigamente se encontravam os castanheiros e os carvalhais estão 

agora pinhais e eucaliptais, estando estes a dominar nos maciços florestais que, nas encostas, se 

vão infiltrando junto das áreas agrícolas (Abreu el al., 2004).  
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2.2.7. Caracterização do tipo de paisagem 

A área de estudo de São Torcato é uma paisagem 

Minhota, no geral com um carácter rural claro, onde 

domina as paisagens verdejantes, consequência da 

presença da água em abundância. Nestas 

paisagens as funções habitacionais e produtivas 

sobrepõem-se, donde pode ressaltar uma 

desorganização espacial, que é acentuada nos 

principais vales e principalmente ao longo dos eixos 

viários que os acompanham, resultado da 

diversidade da utilização do solo, a elevada 

densidade de população e dispersão de 

povoamento e a tendência para a pluriactividade 

(Abreu et. al., 2004).  

 

 

2.2.8. Análise do histórico e causalidade dos incêndios florestais 

Em São Torcato no período de 35 anos (1975 a 2009) ardeu uma área total de 18734 ha, distribuídos 

ao longo das 13 vezes que uma determinada área ardeu, isto é, existe um elevado número de 

frequência de ocorrência do fogo, embora pequenas extensões de áreas queimadas. 

A causalidade dos incêndios florestais para a região agrária entre o Douro e Minho, onde se insere a 

área de estudo de São Torcato, com referência ao ano de 2002, menciona como principais causas, o 

uso do fogo, queimada para limpeza de solo florestal e de solo agrícola, borralheiras e renovação de 

pastagens; lançamento de foguetes, beatas de cigarro; estruturais, conflito de caça; e incendiarismo, 

irresponsabilidade de menores e práticas de vandalismo (Galante, 2002). 

Na Figura 5 pode observar-se a distribuição das áreas ardidas ao longo dos 35 anos (1975 a 2009). A 

ocorrência do fogo nesta área de estudo é frequente, embora as extensões de áreas ardidas sejam 

reduzidas. No ano 1989 arderam 2043 ha e em 1998 arderam 3049 ha, foram os anos onde ocorreu 

as maiores áreas queimadas. Desde 1984 todos os anos ocorrem fogos na área de estudo de São 

Torcato, com maiores ou menores áreas queimadas, excepto 2008, onde não houve nenhuma 

ocorrência. 

Figura 4. Parcelas de reduzidas dimensões na 

região do Minho. 
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Figura 5. Área queimada em São Torcato no período de 1975 a 2009. 

 

 

 

 

2.3. Cardigos – Centro de Portugal 

 

2.3.1. Clima e o relevo 

Cardigos caracteriza-se por um clima de transição atlântico – mediterrâneo – continental. O clima 

continental está associado à presença de Inverno mais frio, com ar mais seco, e ocorrência casual de 

chuvas fortes, que contrastam com as moderadas precipitações totais. Nos maciços montanhosos e 

sua envolvente imediata, encontram-se os valores mais baixos de temperatura média anual (7,5 ºC a 

10 ºC nas zonas mais altas e 10 °C a 12,5 °C nas zonas mais baixas) e registam-se os valores mais 

elevados de precipitação (entre 1400 e 1600 mm, descendo os valores compreendidos entre 1200 e 

1400 mm nas zonas mais baixas) (Abreu et al., 2006). 

O relevo é bastante homogéneo onde domina um ondulado bem pronunciado na envolvente das 

serras, composto por uma sucessão de colinas, a que correspondem alterações altimétricas que 

atingem no máximo os 650 metros na área de estudo. Este ondulado vai diminuindo para sul de 

forma progressiva.  

 

 

2.3.3.Padrão do povoamento e a população 

O povoamento concentra-se em pequenos núcleos urbanos nas zonas de relevo mais acentuado. 

Nas zonas de relevo mais suave apresenta alguma dispersão, manifestamente ordenada, ao longo 

dos caminhos e cursos de água. 

Em Cardigos a população residente ao longo dos últimos 100 anos diminuiu 44%. Os dados 

recolhidos referem-se a duas séries temporais, com intervalos de tempo sensivelmente iguais, entre 
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os anos 1911, 1960 e 2011, e foram pesquisados ao nível das 9 freguesias que se encontram na área 

de estudo. No ano 1911 existiam 19209 habitantes, aumentaram para 21850 habitantes no ano 1960, 

isto é, houve um aumento de 2641 habitantes e no ano 2011 existiam 10753 habitantes, houve uma 

diminuição de 11097 habitantes. Estes dados indicam que entre o ano 1960 e 2011 perdeu-se quatro 

vezes mais habitantes do que o que cresceu entre o ano 1911 e 1960. A densidade populacional 

(Figura 6) aumentou entre o ano 1911 e 1960, mas teve uma diminuição acentuada entre o ano 1960 

e 2011. No ano 1911 a densidade populacional era de 120 hab/km
2
, no ano 1960 existiam 137 

hab/km
2
 e no ano 2011 existiam 67 hab/km

2
, o que nos indica que existe uma densidade populacional 

baixa na área de estudo de Cardigos. 

 

 

 
Figura 6. Densidade populacional na área de estudo de Cardigos. 

 

 

 

 

2.3.5. Caracterização socioeconómica 

A principal actividade económica desta região está claramente ligada ao sector florestal. Contudo, os 

fogos têm dizimado parte dessa riqueza. A falta de razoáveis condições de vida no campo e outros 

factores bem conhecidos, como a redução da agricultura de subsistência, a divisão da propriedade, a 

baixa rentabilidade de actividades com a resinagem ou a produção de carvão vegetal, a diminuição 

da pastorícia, levou à saída da população para os centros urbanos, resultado deste abandono, os 

matos ocupam hoje muitos espaços anteriormente agricultados, levou ao êxodo da população rural, 

deixando muitos campos e matas ao abandono e expostos à acção devastadora dos incêndios.  
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2.3.6. Ocupação do solo 

O uso do solo é quase exclusivamente florestal, 

com destaque para os povoamentos de pinheiro 

bravo (Figura 7). A sua introdução em Portugal 

contribuiu para a riqueza arbórea e a protecção 

do ambiente, enriqueceu vastas regiões em que 

as indústrias baseadas na madeira e na resina 

foram prosperando (Santa-Ritta, 1992). Nas 

últimas décadas aumentou fortemente a 

presença do eucalipto em toda esta área. Um 

outro factor de mudança é a fraca produtividade 

e os elevados custos culturais do olival de encosta, de que resultam evidentes sinais de abandono e 

consequente invasão por pinhal e matos (Abreu et al., 2004). 

 

2.3.7. Caracterização do tipo de paisagem 

A paisagem do Pinhal Interior, onde se localiza a área de estudo de Cardigos, apresenta um sistema 

desordenado, resultado das marcas deixadas pelos grandes incêndios florestais. Nesta paisagem, 

que outrora apresentava uma vasta superfície com pinhal quase contínuo (uma das maiores manchas 

da Europa), actualmente assiste-se à expansão das áreas de eucaliptal. A agricultura tem uma 

expressão muito reduzida, aparecendo apenas na envolvência dos aglomerados populacionais, 

concentrando-se na base das encostas e nos estreitos vales, correspondendo no geral a uma 

policultura associadas a culturas permanentes (olival e alguma vinha). Os matos pontuam a paisagem 

com as cores vivas da sua floração na primavera, (tojos, urzes, giestas e estevas). A estrutura da 

propriedade é bastante homogénea dominando as explorações agrícolas com dimensões 

compreendidas entre um e quatro hectares (Abreu et al., 2004). 

 

2.3.8. Análise do histórico e causalidade dos incêndios florestais 

Na área de estudo de Cardigos, a área total queimada, no período de 35 anos (1975 a 2009), 

corresponde a 17333 ha. A ocorrência do fogo é reduzida, uma determinada área ardeu no máximo 

quatro vezes, isto é, existe um número reduzido da frequência de ocorrência do fogo, embora existam 

grandes extensões de áreas queimadas. 

Na região agrária da Beira interior, onde se insere a área de estudo de Cardigos, as principais causas 

dos incêndios, com referência ao ano 2002, distinguem-se pelo uso do fogo, queimadas para limpeza 

do solo florestal e para a renovação de pastagens, borralheiras; e estruturais, provocação aos meios 

de combate (Galante, 2002). 

Na Figura 8 pode observar-se a distribuição das áreas ardidas ao longo dos 35 anos (1975 a 2009). A 

ocorrência do fogo é periódica, mas quando ocorre ardem grandes extensões de área. No ano 1998 

Figura 7. Paisagem do Pinhal Interior 
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arderam 5517 ha e em 2003 arderam 7237 ha, foram anos em que arderam grandes extensões de 

floresta e matos na área de estudo de Cardigos.  

 

Figura 8. Área queimada em Cardigos no período de 1975 a 2009. 
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3. Dados 

A cartografia utilizada, para a análise da legislação (DL 17/2009) aplicada na interface rural-urbano 

relativamente aos incêndios florestais, consistiu nas cartas dos Edifícios, Carta de Ocupação do Solo 

de 1990 e 2007 (COS 90 e COS 2007), das Linhas de Transporte e Distribuição da Energia Eléctrica 

de Muito Alta e Alta Tensão (LTDEE MA A Tensão), das Linhas de Transporte e Distribuição da 

Energia Eléctrica Média Tensão (LTDEE M Tensão), da Rede Viária (RV), Rede Ferroviária (RF), das 

Áreas Ardidas e frequência de ocorrência do fogo entre 1975-2009 (AA 1975-2009), do Modelo Digital 

do Terreno (MDT), carta da Rede Primária de Faixa de Gestão de Combustível (RPFGC), carta da 

Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível (RSFGC) cedida pelos municípios da área de 

estudo de Cardigos e Cartas Militares com a Folha número 71 e 301 (CM 71 e CM 301). No quadro 1 

apresenta-se um resumo das características da cartografia utilizada. 

Quadro 1. Cartografia digital utilizada na elaboração do estudo. 

 

 
 
 

3.1. Modelo Digital do Terreno e a Rede Hidrográfica 

O Modelo Digital do Terreno (MDT) “ASTER Global Digital Elevation Model Version 2”, com uma 

resolução espacial de 30 metros (pixel) obteve-se através do site “asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp”.  

No presente trabalho elaborou-se a hidrologia, por meio do DTM, e complementou-se com a 

hidrologia apresentada na carta de ocupação do solo de 2007 (figura 9). Quando se colocou as linhas 

de água sob a carta de ocupação do solo, estas não coincidiam com as existentes no COS, não 

querendo rectificar sem verificar no campo como se processava a implementação das linhas de água, 

tomou-se a opção de usar as existentes no COS 2007. Na figura 9 pode observar-se a morfologia do 

terreno nas duas áreas de estudo e a hidrografia. São Torcato apresenta um relevo com maior 

altitude, atingindo os 853 m, Cardigos atinge os 646 m de altitude. Os vales em Cardigos são mais 

estreitos e os rios percorrem esses vales sinuosos. Em São Torcato os vales apresentam-se mais 

largos e existe uma Barragem em Queimadela. 

Dados Fonte Formato Informação

AA 1975-2009 LEF Polígonos

CM 71 e CM 301 IGP Polígonos

COS 2007 IGP Polígonos

COS 90 IGP Polígonos

DTM METI e NASA Raster Pixel de 30 metros

Edifícios IGeoE Polígonos

LTDEE M Tensão EDP Linhas

LTDEE MA A Tensão REN Linhas

RPFGC ICNF Polígonos

RF REFER Linhas

RV EP Linhas
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Figura 9. Hipsometria e Hidrografia de São Torcato e Cardigos. 
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3.2. Carta de Ocupação do Solo 

Os mapas de ocupação do solo, Carta de Ocupação do Solo 1990 (COS 90) e Carta de Ocupação do 

Solo 2007 (COS 2007), foram cedidos pelo Instituto Geográfico Português (IGP).  

A legenda original do COS 2007 (anexo IV) foi alterada ao nível da coluna do “Nível 2” e de acordo 

com a dimensão das faixas de gestão de combustível referidas na legislação e aplicada neste estudo, 

as diversas classes foram reagrupadas em seis classes: (1) Áreas Urbanas; (2) Indústria, comércio, 

transportes e aterro sanitário; (3) Extracção de inertes e estaleiros de construção; (4) Áreas agrícolas; 

(5) Espaços florestais e (6) Águas interiores; as classes que se encontram a negrito vão ser usadas 

na elaboração deste trabalho, conforme se ilustra no Quadro 2. A legenda original do COS 90 foi 

simplificada e reagrupada de modo a ficar com a mesma designação de classes da legenda final do 

COS 2007 (anexo III). 

 

Quadro 2. Classes reagrupadas da carta de ocupação do solo de 2007. 

 

 

Os aterros sanitários foram identificados por meio da análise de imagem fornecida pelo Google Earth 

e confirmada via telefone a sua existência. Estes polígonos foram retirados da classe 1.3 do “Nível 2” 

do COS 2007 e colocou-se na categoria (2) Indústria, comércio, transportes e aterros sanitários, isto 

devido à dimensão das faixas de gestão de combustível a serem aplicadas. Identificou-se os 

polígonos das pastagens permanentes que foram retiradas da classe 2.3 do “Nível 2” do COS 2007, 

áreas agrícolas, e colocou-se na categoria (5) Espaços florestais, efectuou-se esta alteração 

Nível 1 Nível 2 Legenda 

1.1 Tecido Urbano (1) Áreas Urbanas

1.2 Indústria, comércio e transportes (2) Indústria, comércio e transportes

(2) Aterros sanitários

(3) Área de extracção de inertes e estaleiros de 

construção

1.4 Espaços verdes urbanos, 

equipamentos desportivos, culturais e 

de lazer, e zonas históricas

(1) Áreas Urbanas

2.1 Culturas temporárias (4) Áreas agrícolas

2.2 Culturas permanentes (4) Áreas agrícolas

2.3 Pastagens permanentes (5) Espaços florestais

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas (4) Áreas agrícolas

3.1 Florestas (5) Espaços florestais

3.2 Florestas abertas e vegetação 

arbustiva e herbácea
(5) Espaços florestais

3.3 Zonas descobertas e com pouca v 

egetação
(5) Espaços florestais

(…)

5. Corpos de 

água
5.1 Águas interiores (6) Águas interiores

1. Territórios 

artificializados

2. Áreas 

agrícolas e agro-

florestais

3. Florestas e 

meios naturais e 

semi-naturais

1.3 Áreas de extracção de inertes, 

áreas de deposição de residuos e 

estaleiros de construção
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mediante os critérios definidos na legislação que define os espaços florestais como os terrenos 

ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas. 

 

3.3. Mapa dos Edifícios e Rede Viária 

O mapa dos edifícios foi cedido pela Instituo Geográfico do Exército (IGeoE) em 2013. As duas áreas 

de estudo apresentam um número total de edifícios muito diferente, São Torcato tem 14129 edifícios, 

o que corresponde a uma área de 251 ha ocupada com edificação. Cardigos tem 4309 edifícios, o 

que corresponde a uma área de 59 ha ocupada com edificação. São Torcato tem três vezes mais 

edifícios e apresenta uma área quatro vezes maior ocupada com edificação. 

Os mapas da Rede Viária e Ferroviária foram cedidos pelas entidades Estradas de Portugal (EP) e 

Rede Ferroviária Nacional (REFER), respectivamente. Nas duas áreas de estudo não existe a rede 

ferroviária, pelo que não foi contemplada ao longo deste estudo. A extensão da rede viária também é 

diferente nas duas áreas de estudo, São Torcato tem 284 km de comprimento de estrada, distribuídas 

em toda a sua área, Cardigos tem 92 km de comprimento de estrada. São Torcato apresenta um 

valor três vezes maior de comprimento de estrada. 

Na Figura 10 pode observar-se a distribuição espacial dos edifícios e da rede viária nas duas áreas 

de estudo, como estas compartimentam e se agregam na área em estudo. Em São Torcato os 

edifícios encontram-se ao longo das estradas que fragmentam toda a área de estudo. Em Cardigos 

ao longo das estradas encontram-se os pequenos núcleos urbanos e os edifícios isolados encontram-

se dispersos por toda a área. A rede viária fragmenta pouco a área de estudo de Cardigos. 
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Figura 10. Cartografia de edifícios e rede viária de São Torcato e Cardigos. 
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3.4. Linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica 

Os mapas das linhas de transporte e distribuição da energia eléctrica em muito alta tensão e em alta 

tensão (LTDEE MA A Tensão) foram cedidos pela entidade Redes Energéticas Nacionais (REN). As 

dimensões das linhas de transporte e distribuição da energia eléctrica em muita alta tensão e em alta 

tensão são muito diferentes nas duas áreas de estudo, em São Torcato tem 73 km de linhas que 

atravessa a área de estudo, Cardigos tem 2 km de linhas.  

Os mapas das linhas de transporte e distribuição da energia eléctrica em média tensão (LTDEE M 

Tensão) foram cedidos pela entidade Energias de Portugal (EDP). As dimensões das linhas de 

transporte e distribuição da energia eléctrica em média tensão são de valores diferentes nas duas 

áreas de estudo, em São Torcato tem 182 km de linhas que se distribuem ao longo de toda a área de 

estudo, Cardigos tem 75 km de linhas dispersas em toda a sua área.  

Na Figura 11 pode observar-se a distribuição espacial das linhas de transporte e distribuição da 

energia eléctrica nas duas áreas de estudo. Em São Torcato as LTDEE MA A Tensão atravessam a 

área de estudo, em Cardigos aparece um troço muito pequeno. As LTDEE M Tensão fragmentam as 

duas áreas de estudo, existe uma maior quantidade de linhas em São Torcato, que ocupa quase toda 

a área. 
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Figura 11. Linhas de Transporte e Distribuição de Energia eléctrica em São Torcato e Cardigos. 
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3.5. Frequência de ocorrência do fogo no período 1990 a 2009 

Os mapas dos perímetros das Áreas Ardidas de 1975 a 2009 (AA 1975-2009) foram produzidos e 

cedidos em formato vectorial pelo Laboratório de Detecção Remota e Análise Geográfica do Instituto 

Superior de Agronomia (ISA). Obtidos a partir de classificação de imagens de satélite Landsat, com 

área mínima cartografada de 35 ha no período 1975-83 e de 5 ha no período 1984-2009. 

A ocorrência do fogo no período 1990 a 2009 é muito diferente nas duas áreas de estudo (Figura 12), 

apresentam diferenças tanto na extensão de áreas queimadas como no número de ocorrência do 

fogo. São Torcato tem um maior número de ocorrência do fogo e reduzidas extensões de área 

queimada, Cardigos é o oposto, apresenta um reduzido número de ocorrência de fogo, mas grandes 

extensões de áreas queimadas. Nestas duas áreas de estudo o regime do fogo é muito diferente, 

sendo mesmo o oposto uma da outra. 
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Figura 12. Frequência de ocorrência do fogo entre 1975 e 2009 em São Torcato e Cardigos. 
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3.6. Redes primárias de faixas de gestão de combustível nas áreas de estudo 

O mapa da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC) (Orientações Estratégicas 

Para a Recuperação das Áreas Ardidas em 2003 e 2004, 2005) foi cedido pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). As RPFGC desenvolvem-se nos espaços rurais e 

cumprem as funções de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e 

facilitando uma intervenção directa de combate ao fogo, função de redução dos efeitos de passagem 

de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infra-estruturas e equipamentos 

sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial e função de isolamento de 

potenciais focos de ignição de incêndios. Só foi elaborada RPFGC para a área de estudo de Cardigos 

no centro de Portugal (Figura 13), não existindo RPFGC para a área a norte de Portugal (São 

Torcato). 

 
Figura 13. Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível da área de estudo de Cardigos. 

 

3.7. Carta Administrativa Oficial de Portugal 

A Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) foi cedida pelo Instituto Geográfico Português 

(IGP) que é a entidade responsável pela sua execução. É uma base de dados onde constam os 

limites administrativos das freguesias, concelhos e distritos de Portugal Continental. 
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3.8. Comissão de Acompanhamento das Operações Florestais 

A Comissão de Acompanhamento das Operações Florestais (CAOF), cedido pela Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), criada através do despacho nº 24711/2000, de 2 de 

Dezembro, tendo como uma das sua atribuições a elaboração de uma base de dados de tempos 

padrão para a realização das operações que abranjam todo o ciclo florestal, a CAOF procede 

regularmente à actualização da matriz de referência com os custos máximo e mínimo para as 

principais operações de (re)arborização (manuais, mecânicas, mistas e execução de infraestruturas) 

e de beneficiação (manuais, mistas e mecânicas) das superfícies florestais. Na elaboração do estudo 

utilizou-se os dados referentes a 2013/2014 (anexo), considerou-se a matriz de beneficiação por se 

enquadrar no estudo em causa e, dos diversos tipos de operações apresentados, o mais abrangente 

para o que se pretende analisar considerou-se o “controlo de vegetação espontânea na linha ou na 

forma localizada”. 

 

3.9. Elementos do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios Florestais cedidos 

pelas câmaras municipais do centro de Portugal 

Os municípios que integram a área de estudo de Cardigos, no centro de Portugal, são compostos 

pela Sertã, Vila de Rei, Mação e Proença-a-Nova. Foi solicitado igualmente os dados aos municípios 

da área de estudo de São Torcato (Braga, Fafe, Guimarães, Póvoa do Lanhoso e Vieira do Minho), 

os quais não forneceram os dados alegando que não podiam disponibilizar tal informação por se 

tratar de planos feitos em conjunto com outras entidades. Ficando disponível para comparação com 

os elementos propostos neste estudo os dados fornecidos pelos municípios da área de estudo de 

Cardigos. 

 

3.10. Plano municipal da defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI) Decreto-Lei nº 17/2009 

de 14 de Janeiro 

A elaboração deste estudo foi apoiada na legislação Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho 

rectificado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro (anexo), onde refere as medidas legais a 

implementar na construção da Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível (RSFGC). 

 

3.11. V Recenseamento Geral da População - 1911, X Recenseamento Geral da População - 

1960 e Censos 2011 

O recenseamento geral da população de 1911 e 1960 e os censos de 2011 foram cedidos pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados a serem usados, para o estudo, consistiu no número 

de habitações e população residente por freguesias. Na recolha dos dados definiu-se como 

habitantes residentes como sendo o conjunto de indivíduos que, independentemente de no momento 
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da observação estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitam 

a maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus haveres. 
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4. Métodos 

Em Portugal, a IRU é definida de acordo com a lei da defesa da floresta contra incêndios de 14 de 

Janeiro de 2009, onde é obrigatório a gestão de combustível nas imediações das estruturas urbanas 

quando estas se encontram próximas ou inseridas nos espaços florestais. 

A elaboração deste estudo teve como base para todo o seu desenvolvimento o Decreto-Lei n.º 

17/2009 de 14 de Janeiro (anexo I) que estabelece as medidas e acções estruturais e operacionais 

relativas à prevenção e protecção das florestas contra incêndios, a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios em Portugal. Na secção II do artigo 15.º estabelece 

as medidas e as acções operacionais para a defesa de bens e pessoas através, da execução das 

redes secundárias de faixas de gestão de combustível que têm como função a redução dos efeitos da 

passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infra-estruturas e 

equipamentos sociais e zonas edificadas, e isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

A primeira etapa deste estudo consistiu em identificar o padrão espacial dos edifícios e classifica-los 

em duas classes de acordo com a legislação, em aglomerados populacionais e edifícios isolados. 

 

 4.1. Densidade dos edifícios 

A densidade dos edifícios foi elaborada por meio do método da estimativa de densidade Kernel, é um 

método não paramétrico para estimar curvas de densidades onde cada observação é ponderada pela 

distância em relação a um valor central, o núcleo. A primeira etapa consistiu em identificar os 

centroides dos edifícios das duas áreas de estudo para se obter uma carta de pontos e a partir desta 

calculou-se a densidade dos edifícios (Figura 14). 

 

Figura 14. Fluxograma da densidade de edifícios. 
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4.2. Edifícios por classe de ocupação do solo 

Com a carta dos edifícios identificou-se os edifícios de acordo com a ocupação do solo (COS2007), 

ou seja, quantificou-se os edifícios de acordo com a localização da sua implementação nos usos do 

solo. Calculou-se os centroides dos edifícios das duas áreas de estudo para identificar em que classe 

de ocupação do solo pertencia um edifício que estaria inserido em duas ou mais classes e juntou-se a 

carta de ocupação do solo de 2007, do resultado desta operação juntou-se as duas tabelas de 

atributos donde resultou os edifícios por classes de ocupação do solo (Figura 15).  

 

Figura 15. Fluxograma dos edifícios por classe de ocupação do solo. 

 

4.3. Aglomerados populacionais e edifícios isolados 

A configuração dos edifícios foi identificada de acordo com a legislação (DL17/2009) que define dois 

tipos de agregação de edifícios, os aglomerados populacionais e os edifícios isolados. Define como 

aglomerado populacional “o conjunto de edifícios contíguos ou próximos, distanciados entre si no 

máximo 50 m e com 10 ou mais fogos” (DL17/2009), os que não se encontram nestas condições são 

definidos como edifícios isolados. 

Identificaram-se os aglomerados populacionais por meio da carta dos edifícios onde se construiu uma 

faixa de 25 m envolvendo cada um dos edifícios, daqui resultou a identificação dos edifícios que se 

encontravam distanciados entre si no máximo 50 m. Por último, destes edifícios, quantificaram-se os 

núcleos que totalizavam 10 ou mais fogos, resultando daí os edifícios que compõem os aglomerados 

populacionais. Os restantes definiram-se como edifícios isolados, por não se encontrarem inseridos 

no aglomerado populacional (Figura 16). 
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Figura 16. Fluxograma da identificação dos aglomerados populacionais e edifícios isolados. 

 

Tendo os aglomerados populacionais e os edifícios isolados identificados nas duas áreas de estudo, 

procedeu-se à extracção dos edifícios que se encontravam nas áreas designadas no COS 2007 de 

“Indústria, comércio, transportes e deposição de resíduos”, uma vez que se considerou, nesta classe, 

todo o polígono definido na Carta de Ocupação do Solo de 2007. 

 

4.4. Redes secundárias de faixas de gestão de combustível  

As redes secundárias de faixas de gestão de combustível consistem na gestão dos combustíveis 

existentes nos espaços rurais, é efectuada através de faixas e de parcelas, situadas em locais 

estratégicos de acordo com a sua função, onde se procede à modificação e à remoção total ou 

parcial da biomassa presente (DL 17/2009). 

4.4.1. Faixas de gestão de combustível por tipo de infraestrutura 

De acordo com a legislação, no que se refere às redes secundárias de faixas de gestão de 

combustível, procedeu-se à implementação das faixas envolventes consoante o tipo de infraestrutura 

a proteger (Quadro 3). Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa 

da floresta contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável pela rede viária providencie a 

gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m, a 

entidade responsável pela rede ferroviária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de 

terreno confinante contado a partir dos carris externos numa largura não inferior a 10 m, e entidade 

responsável pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em muito alta tensão e em 

alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos 
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cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos 

lados e a entidade responsável pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em 

média tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção vertical 

dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um 

dos lados (DL 17/2009). 

 

Quadro 3. Dimensão de faixas de gestão de combustível de acordo com o tipo de infraestrutura a 
proteger. 

 

 

Com os aglomerados populacionais já identificados procedeu-se á aplicação de uma faixa envolvente 

de 100 metros. Dos edifícios isolados (habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros 

equipamentos) aplicou-se uma faixa de 50 metros à volta daquelas edificações ou instalações medida 

a partir da alvenaria exterior da edificação. Nas áreas que se designou no COS 2007 de indústria, 

comércio, transporte e disposição de resíduos (parques de campismo, infra-estruturas e 

equipamentos florestais de recreio, nos parques e polígonos industriais, nas plataformas logística e 

nos aterros sanitários) aplicou-se uma faixa envolvente de 100 metros. À rede viária e ferroviária 

aplicou-se uma faixa de largura de 10 metros para cada um dos lados. Nas linhas de transporte e 

distribuição de energia eléctrica em muita alta tensão e em alta tensão aplicou-se uma faixa de 

largura de 10 metros para cada um dos lados, e em média tensão aplicou-se uma faixa de largura de 

7 metros para cada um dos lados. 

Após a aplicação das faixas com as dimensões definidas na legislação, procedeu-se à intersecção 

com os espaços florestais, uma vez que só se aplica a gestão de combustível e sua manutenção nas 

Usos Faixas de gestão de combustível

Rede Viária largura não inferior a 10 m

Rede Ferroviária largura não inferior a 10 m

Linhas de transporte e distribuição 

de energia elétrica em muita alta 

tensão e em alta tensão

largura não inferior a 10 m

Linhas de transporte e distribuição 

de energia elétrica em média tensão
largura não inferior a 7 m

Habitações, estaleiros, armazéns, 

oficinas, fábricas ou outros 

equipamentos

50 m à volta das edificações ou 

instalações

Aglomerados populacionais largura mínima não inferior a 100 m

Parques de campismo, infra-

estruturas e equipamentos florestais 

de recreio, nos parques e polígonos 

industriais, nas plataformas de 

logística e nos aterros sanitários

largura mínima não inferior a 100 m
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faixas que estejam inseridas nos espaços florestais. Das faixas que resultam desta intersecção retira-

se as áreas que são ocupadas pelos edifícios, as redes primárias das faixas de gestão de 

combustível e as faixas de protecção das linhas de água. Daqui resultam as faixas de gestão de 

combustível por tipo de infraestrutura a proteger.  

 

4.4.2. Rede secundária de faixas de gestão de combustível total 

A rede secundária de faixas de gestão de combustível obtém-se da união das faixas de gestão de 

combustível por tipo de infraestrutura a proteger, referidas anteriormente, resultando a rede 

secundária total para as áreas de estudo conforme se ilustra no fluxograma da Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Métodos 

 

29 
 

  

 

 

F
ig

u
ra

 1
7
. 
F

lu
x
o
g
ra

m
a
 d

a
 r

e
d
e
 s

e
c
u
n

d
á
ri

a
 d

e
 f

a
ix

a
 d

e
 g

e
s
tã

o
 d

e
 c

o
m

b
u
s
tí
v
e
l.
 



4. Métodos 

 

30 
 

4.4.2.1. Classes de dimensão nas faixas propostas 

Na rede secundária de faixas de gestão de combustível não se considerou, para a contabilização do 

número de polígonos de acordo com uma classe de áreas, as estruturas lineares que eram formadas 

pelas faixas de gestão da rede viária, ferroviária e as linhas de transporte e distribuição da energia 

eléctrica. Com as restantes faixas procedeu-se à individualização dos polígonos, de modo a que cada 

um ficasse com uma identificação própria, e calculou-se a área de cada um deles. Definiu-se que a 

área a ter em conta para a contabilização dos polígonos seria distribuída em três classes: inferior a 1 

ha, entre 1 e 10 ha e entre 10 e 100 ha (Figura 18).  

 

 

Figura 18. Fluxograma do cálculo da área dos polígonos. 

 

4.4.2.2. Frequência de ocorrência do fogo nas faixas propostas 

A cartografia da frequência de ocorrência do fogo indica-nos o número de incêndios que ocorrem num 

dado intervalo de tempo numa determinada área. Neste estudo usou-se o intervalo de tempo de 1975 

a 2009. Seleccionou-se as áreas pelo número de vezes que ardeu e cruzou-se com as faixas de 

gestão de combustível, donde resulta o número de vezes que uma determinada faixa de gestão de 

combustível proposta foi percorrida pelo fogo e a respectiva área comparando as diferenças nas duas 

áreas de estudo. 
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4.4.3. Quantificação do perigo nas RSFGC 

Com a cartografia da densidade de edifícios elaborada anteriormente, e que se encontrava em 

formato raster, multiplicou-se pela cartografia da frequência de ocorrência do fogo que, se 

reclassificou considerando, um as áreas ardidas e zero as áreas que nunca arderam e converteu-se 

para formato raster, deste produto resultou a densidade de edifícios pelo número de fogos. Do 

produto resultante multiplicou-se pela rede secundária de faixas de gestão de combustível que se 

converteu em formato raster, deste produto resultou a hierarquia das faixas de gestão de combustível 

de acordo com o número de fogos e densidade de edifícios associados às zonas a intervir (Figura 

19). 

 

Figura 19. Fluxograma da quantificação do perigo na rede secundária de faixas de gestão de 

combustível. 

 

4.4. Estimativa de custos 

A estimativa de custos elaborou-se tendo como base a comissão de acompanhamento das 

operações florestais (CAOF). Utilizou-se a matriz de beneficiação de 2013/2014 (anexo II), e o tipo de 

operação que se considerou mais abrangente para o estudo em causa foi o “controlo de vegetação 

espontânea na linha ou na forma localizada”, como se ilustra na Figura 20.  

Na matriz de beneficiação encontra-se um custo mínimo e máximo sobre o tipo de operações a 

efectuar. Para este estudo considerou-se, nas condições de trabalho, a alínea a) declive, por não se 

ter mais detalhe relativamente aos restantes dados. O custo mínimo é de 47,92 euros por hectare 

associado a declive de 0 a 5% e o custo máximo é de 575,04 euros por hectare associado a declive 

maior de 25%, não especificando custos relativamente a declive compreendido entre 5 a 25%. Para 

se poder fazer uma contabilização adequada de custos para toda a gama de declives procedeu-se ao 

cálculo do custo para o declive compreendido entre 5 a 25% por meio de custo mínimo e do custo 

máximo, procedeu-se da seguinte forma, [(custo máximo + custo mínimo) /2], daqui resultou o valor 

de 311,48€ por hectare e que corresponde ao custo intermédio. 
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Figura 20. Comissão de Acompanhamento das Operações Florestais 2013/2014, tipo de operação 

utilizada para determinar custos associados à gestão de combustível. 
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5. Resultados 

5.1. Alterações da ocupação do solo entre 1990 e 2007 

A ocupação do solo nas duas áreas de estudo no período de 1990 e 2007 mostra que houve uma 

grande redução ao nível das áreas agrícolas, principalmente na área de estudo de Cardigos, e um 

aumento das áreas urbanas e florestais. Em 17 anos houve uma redução de 5363 para 3987 ha de 

áreas agrícolas, diminuiu 26%, as áreas urbanas aumentaram 84% e as áreas florestais aumentaram 

de 9635 ha para 10223 ha o que corresponde a um aumento de 6%, na área de estudo em São 

Torcato (Quadro 4). Nos restantes usos houve um aumento para o dobro do que existia em 1990. 

 

Quadro 4. Área e variação da ocupação do solo em São Torcato em 1990 e 2007. 

 

 

Na Figura 21 apresenta-se a distribuição espacial da ocupação do solo em dois períodos distintos, 

1990 e 2007, na área de estudo de São Torcato onde se observa um estreitamento e redução das 

áreas agrícolas que se encontram entre as áreas urbanas e os espaços florestais, isto é, o aumento 

das áreas urbanas em simultâneo com os dos espaços florestais levou ao estreitamento e 

consequentemente à redução das áreas agrícolas.  

São Torcato

Classes
Área 

(ha)

Área 

(ha)

Variação das classes 

entre 1990 e 2007 (%)

Áreas urbanas 857 5,36 1573 9,83 84 

Indústria, comércio, transportes e 

deposição de resíduos
41 0,26 95 0,59 132 

Extracção de inertes e estaleiros de 

construção
51 0,32 107 0,67 110 

Áreas agrícolas 5363 33,52 3987 24,92 -26 

Espaços Florestais 9635 60,22 10223 63,89 6 

Águas interiores 53 0,33 15 0,09

Total 16000 100 16000 100

COS 90 COS 2007

Percentagem da área 

de estudo (%)

Percentagem da área 

de estudo (%)
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Figura 21. Ocupação do solo em 1990 e 2007 em São Torcato. 
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Na área de estudo de Cardigos a diminuição das áreas agrícolas foi mais acentuada, 

comparativamente com a área de estudo de São Torcato, uma diminuição de 3122 ha para 1252 ha, 

o que corresponde a uma redução de 60% das áreas agrícolas, muitas das áreas que eram 

agricultura passaram a ser florestal ou mato, enquanto as áreas urbanas aumentaram de 108 ha para 

306 ha o que corresponde a um aumento de 183% e as áreas florestais tiveram um aumento de 12% 

(Quadro 5).  

 

Quadro 5. Área e variação de ocupação do solo em Cardigos em 1990 e 2007. 

 

 

Na Figura 22 está representada a área de estudo de Cardigos com as duas cartas de ocupação do 

solo dos períodos de 1990 e 2007, onde se observa uma redução bastante acentuada das áreas 

agrícolas que foram absorvidas quase na sua totalidade pelos espaços florestais, associando-se 

ainda a esta problemática o aumento das áreas urbanas. As áreas agrícolas que ladeavam as áreas 

urbanas e criavam uma descontinuidade da biomassa, criando uma barreira de protecção, deixaram 

as habitações mais vulneráveis com a proximidade do coberto vegetal. 

Cardigos

Classes 
Área 

(ha)

Área 

(ha)

Variação das classes 

entre 1990 e 2007 (%)

Áreas urbanas 108 0,68 306 1,91 183

Indústria, comércio, transportes e 

deposição de resíduos
0 0,00 11 0,07

Extracção de inertes e estaleiros de 

construção
3 0,02 7 0,04 133

Áreas agrícolas 3122 19,51 1252 7,83 -60

Espaços Florestais 12767 79,79 14292 89,33 12

Águas interiores 0 0,00 132 0,83

Total 16000 100 16000 100

COS 90

Percentagem da área 

de estudo (%)

Percentagem da área 

de estudo (%)

COS 2007
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Figura 22. Ocupação do solo em 1990 e 2007 em Cardigos 
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5.2. A população e os edifícios 

Ao longo dos últimos cem anos (1911 a 2011) as populações e os edifícios nas duas áreas de estudo 

tiveram comportamentos bastante distintos. Para mais facilmente se analisar a relação entre os 

edifícios e a população construi-se um gráfico (Figura 23) onde se observa que, em São Torcato 

registou-se um maior crescimento da população na primeira metade do século, mas os edifícios 

aumentaram mais na segunda metade do século. Em Cardigos o cenário é muito diferente, registou-

se uma diminuição da população para menos de metade na segunda metade do século (1960 a 

2011), trata-se de regiões despovoadas, com baixa densidade populacional e cada vez mais 

envelhecidas, mas os edifícios aumentaram gradualmente neste período. De um modo geral, no 

período 1911-2011 a população em São Torcato teve um crescimento de 83% e os edifícios tiveram 

um crescimento de 236%, no caso de Cardigos a população teve um decréscimo de 44% e os 

edifícios tiveram um crescimento de 102%. 

 

 

Figura 23. Relação entre o número de habitantes e o número de habitações entre 1911, 1960 e 2011. 

 

 

O mapa de densidade de edifícios (Figura 24) ilustra a distribuição dos edifícios e como se agrupam 

ao longo das áreas de estudo. Em São Torcato os edifícios distribuem-se de modo a formar áreas 

com alguma densidade, distribuição apresenta uma certa continuidade entre eles. O tipo de 

povoamento é denso e disperso, conforme se ilustra no mapa. Cardigos apresenta uma distribuição 

dos edifícios em pequenos núcleos urbanos, distanciados entre si, não havendo conectividade entre 

eles. 
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Figura 24. Densidade de edifícios em São Torcato e Cardigos. 
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5.2.1. Edifícios por classe de ocupação do solo 

A relação dos edifícios com a classe de ocupação do solo facilita perceber como estão distribuídos os 

edifícios nas áreas de estudo relativamente à sua localização nos usos do solo. No quadro 6 indica-

se o número de edifícios por classe de ocupação do solo nas duas áreas de estudo, onde se observa 

que em São Torcato existem 14129 edifícios distribuídos pelas diversas classes de ocupação do solo, 

sendo 73.5% nas áreas urbanas, 16.2% nas áreas agrícolas e 9.2% nos espaços florestais. Em 

Cardigos estão presentes 4309 edifícios, onde 67% estão localizados nas áreas urbanas, 21.8% 

encontram-se nas áreas agrícolas e 10.2% distribuem-se pelos espaços florestais. Os edifícios por 

classe de ocupação do solo nas duas áreas de estudo encontram-se distribuídos de forma idêntica, 

não havendo grandes diferenças na implementação dos edifícios por classes de usos. O número total 

de edifícios é muito diferente nas duas áreas de estudo, em São Torcato o número de edifícios 

representa aproximadamente ao triplo dos edifícios existentes na área de estudo de Cardigos. 

 

Quadro 6. Número de edifícios por classe de ocupação do solo. 

 

 

 

Nos mapas da Figura 25 apresenta-se a distribuição espacial dos edifícios por classe de ocupação do 

solo nas duas áreas de estudo, observa-se que em São Torcato existe um maior número de edifícios 

nas áreas urbanas e os edifícios isolados encontram-se nas proximidades destes e implementados 

nas áreas agrícolas. Em Cardigos os aglomerados populacionais tem dimensões muito pequenas, 

logo um número reduzido de edifícios e os edifícios isolados encontram-se implementados em áreas 

florestais e áreas agrícolas. 

número de 

edifícios

Percentagem 

dos edifícios

número de 

edifícios

Percentagem 

dos edifícios

Áreas urbanas 10382 73,5 2884 67,0

Indústria, comércio e tranportes 118 0,8 19 0,4

Extracção inertes e estaleiros de construção 41 0,3 0 0,0

Áreas agrícolas 2289 16,2 941 21,8

Espaços florestais 1299 9,2 441 10,2

Águas interiores 0 0,0 24 0,6

Total 14129 100 4309 100

Classe de ocupação do solo

CardigosSão Torcato
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Figura 25. Edifícios por classe de ocupação do solo. 
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5.2.2. Aglomerados populacionais e edifícios isolados 

Identificaram-se os edifícios de acordo com a sua proximidade (distanciados entre si no máximo 50 

metros) e quantificou-se (com 10 ou mais edifícios) os que integravam os aglomerados populacionais. 

Os edifícios que se encontravam desagregados dos aglomerados designaram-se de edifícios 

isolados. No Quadro 7 é apresentado o número de edifícios de acordo com as duas classes de 

edifícios identificadas com base na legislação para as duas áreas de estudo. Em São Torcato dos 

14129 edifícios, 77% estão localizados nos aglomerados populacionais e 23% são edifícios isolados. 

Na área de estudo de Cardigos dos 4309 edifícios, 70% estão integrados nos aglomerados 

populacionais, os restantes, cerca de 30%são edifícios isolados. A distribuição dos edifícios em 

aglomerados populacionais e edifícios isolados apresenta uma diferença de 7% em ambas as 

classes, São Torcato apresenta mais 7% dos edifícios nos aglomerados populacionais 

comparativamente com Cardigos que apresenta mais 7% de edifícios isolados em relação a São 

Torcato.  

 

Quadro 7. Número de edifícios isolados e dos aglomerados populacionais. 

 

 

 

Nos mapas da Figura 26 ilustramos a distribuição geográfica dos aglomerados populacionais e dos 

edifícios isolados nas duas áreas de estudo. Em São Torcato existem 259 aglomerados populacionais 

dispersos ao longo de toda a área de estudo e os edifícios isolados encontram-se a ladear os 

aglomerados populacionais. Em Cardigos existem 71 aglomerados populacionais concentrados em 

pequenos núcleos e os edifícios isolados distribuem-se ao longo de toda a carta, pontuando-a. A 

proporção de edifícios isolados é maior em Cardigos comparativamente com São Torcato. 

número de 

edifícios

Percentagem 

de edifícios (%)

número de 

edifícios

Percentagem de 

edifícios (%)

Aglomerados populacionais 10920 77 3035 70

Edifícios isolados 3209 23 1274 30

Total 14129 100 4309 100

Classes

São Torcato Cardigos
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Figura 26. Mapa da distribuição dos aglomerados populacionais e dos edifícios isolados. 

5.3. Redes secundárias de faixas de gestão de combustível 
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5.3.1. Área por tipo de infraestrutura a proteger 

As áreas das redes secundárias de faixas de gestão de combustível por tipo de infraestrutura a 

proteger são apresentadas no Quadro 8, onde se observa que São Torcato apresenta uma área de 

1193,4 ha de faixas propostas nos aglomerados populacionais e 737,3 ha nos edifícios isolados, 

daqui resulta que a área da classe dos aglomerados populacionais é aproximadamente o dobro da 

área das faixas propostas para os edifícios isolados. Cardigos apresenta a sua maior área de faixas 

propostas nos edifícios isolados, o que corresponde a 483 hectares, nos aglomerados populacionais 

tem uma área de intervenção de 389,3 ha (Figura 27), neste caso não existe uma diferença tão 

acentuada.  

 

Quadro 8. Área de faixas de gestão de combustível por tipo de infra-estrutura a proteger. 

 

 

 

Figura 27. Área da RSFGC por tipo de infraestrutura a proteger em São Torcato e em Cardigos. 

Área das FGC 

(ha)

Percentagem 

das FGC (%)

Área das FGC 

(ha)

Percentagem 

das FGC (%)

Aglomerados populacionais 1193,4 47,4 389,3 34,5

Edifícios isolados 737,3 29,3 483,0 42,8

Indústria e aterros sanitários 184,9 7,4 48,5 4,3

Rede energia eléctrica média e baixa tensão 93,8 3,7 72,4 6,4

Rede energia elécrtica muito alta e alta tensão 86,5 3,4 3,0 0,3

Rede viária 220,3 8,8 133,1 11,8

Total 2516,2 100 1129,3 100

Classe de ocupação do solo

CardigosSão Torcato
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Na Figura 28 é possível visualizar a distribuição espacial da rede secundária de faixa de gestão de 

combustível por tipo de infra-estrutura a proteger nas áreas de estudo. Em São Torcato existe uma 

maior percentagem de faixas propostas (47,4%) nos aglomerados populacionais, em Cardigos a 

maior percentagem das faixas propostas encontram-se nos edifícios isolados (42,8%). 
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Figura 28. Redes secundárias de faixas de gestão de combustível propostas por tipo de 

infraestrutura a proteger. 
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5.3.2. Área total das faixas propostas 

A área total da RSFGC em São Torcato corresponde a 2197 ha de área total de faixas propostas, o 

que equivale a 14% da área de estudo, em Cardigos esta área é bem menor, pois apresenta uma 

área total de 957 ha de faixas, o que equivale a 6% da área de estudo. Os valores totais 

apresentados são menores, relativamente à soma das várias faixas propostas por classe de 

ocupação do solo, isto ocorre devido à sobreposição existente nas diferentes classes. A relação entre 

as áreas totais nas duas áreas de estudo é aproximadamente metade (2,296 vezes menor). Para 

uma mesma dimensão da área de estudo, mas com diferentes padrões espaciais de povoamento e 

de usos, resultam faixas de gestão de combustíveis de dimensões diferentes. 

Na Figura 29 é possível visualizar a distribuição da rede secundária de faixa de gestão de 

combustível total nas duas áreas de estudo. No mapa de São Torcato a área das faixas propostas é 

muito maior e localizam-se essencialmente junto dos aglomerados populacionais, havendo pouca 

dispersão das faixas. Em Cardigos existe uma maior dispersão das faixas de gestão de combustível e 

com uma dimensão muito menor. 
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Figura 29. Área total das Redes Secundárias de Faixa de Gestão de Combustível. 

 



5. Resultados 

 

48 
 

5.3.2.1. Classes de dimensão das faixas propostas 

No Quadro 9 é apresentado o número de polígonos e respectiva área de acordo com as três classes 

de dimensão que se definiu para este estudo. Contabilizaram-se os polígonos com área inferior a 1 

ha, entre 1-10 ha e entre 10-100 ha, donde resultou que, para ambas as áreas de estudo, o maior 

número de faixas encontram-se quando estas têm uma dimensão inferior a um hectare. Na classe 

inferior a 1 ha Cardigos apresenta um maior número de faixas (646 polígonos) comparativamente 

com São Torcato (555 polígonos), mas na classe de 1-10 ha São Torcato apresenta um maior 

número de faixas (401 polígonos) comparativamente com Cardigos que apresenta 277 faixas. 

Relacionando a área com o número de polígonos verifica-se que, em São Torcato a maior área 

encontra-se na classe em que os polígonos têm entre 1-10 ha, com uma área 1202 ha e na classe 

entre 10-100 ha com uma área de 530 ha. Em Cardigos área associada a estes polígonos é maior 

quando estes apresentam uma dimensão entre 1-10 ha, totalizando uma área de 547 ha, a classe 

com polígonos inferior a 1 ha tem uma área de 217 ha.  

 

Quadro 9. Classes de dimensão de faixas de gestão de combustível em São Torcato e Cardigos. 

 

 

As duas áreas de estudo apresentam o número de polígonos mais elevados na classe em que a 

dimensão é inferior a 1 ha, nesta classe é Cardigos que apresenta o maior número de polígonos 

comparativamente com São Torcato, em relação à área associada a estes polígonos o valor mais alto 

compreende-se entre a dimensão 1-10 ha (Figura 30). 

Nº 

polígonos

Percentagem do 

número de 

polígonos (%)

área (ha)
Percentagem 

da área (%)
Nº polígonos

Percentagem do 

número de 

polígonos (%)

 área (ha)
Percentagem 

da área (%)

<1 555 56 204 11 646 70 217 27

1 - 10 401 40 1202 62 277 30 547 67

10 - 100 36 4 530 27 4 0 53 6

992 100 1935 100 927 100 816 100

CardigosSão Torcato 

Classes de 

dimensão 

(ha)
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Figura 30. Relação do número de polígonos e da área dos polígonos em São Torcato e Cardigos. 

 

Na Figura 31 observa-se a distribuição espacial da rede secundária de faixas de gestão de 

combustível por classes de dimensão nas duas áreas de estudo. São Torcato apresenta maiores 

áreas de faixas nas classes de 1-10 ha e 10-100 ha. Cardigos a suas maiores áreas de faixas estão 

compreendidas nas classes inferior a 1 ha e 1-10 ha conforme se ilustra no mapa seguinte. 
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Figura 31. Classes de dimensão de faixas de gestão de combustível. 
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5.3.2.2. Frequência de ocorrência do fogo nas faixas propostas 

Para se analisar a relação entre a área queimada e o número de polígonos com o número de vezes 

queimado no período de 1975 -2009, construíram-se dois gráficos, o da Figura 32 e 33 onde se 

compara área total percorrida pelo fogo e o da Figura 34 e 35 compara a área percorrida pelo fogo 

nas faixas de gestão de combustível propostas. Como se observa na Figura 32 a área queimada em 

São Torcato é de 1802,2 ha, quando arde 1 vez, a área vai diminuindo gradualmente consoante o 

número de vezes queimado vai aumentando. A maior área queimada ocorreu quando ardeu quatro 

vezes o que corresponde a uma área de 2946 ha. Existe um maior número de polígonos de áreas 

que arderam três vezes, totalizando 1128 polígonos. Em São Torcato, no período de 1975 a 2009, 

arderam no total 18735 ha e uma determinada área ardeu no máximo 13 vezes. 

 

 

Figura 32. Relação entre a área queimada e o número de polígonos com o número de vezes 

queimado no período de 1975 a 2009, em São Torcato. 

 

Na Figura 33 é possível observar que em Cardigos as zonas que arderam uma vez são aquelas que 

apresentam uma maior área queimada, 10460 ha, mas o número de polígonos á maior quando arde 

duas vezes, o que corresponde a 29 polígonos. Para o período de 1975 a 2009, uma determinada 

área ardeu no máximo quatro vezes, o que corresponde a uma área total queimada de 17334 ha. 
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Figura 33. Relação entre a área queimada e o número de polígonos com o número de vezes 

queimado no período de 1975 a 2009, em Cardigos. 

 

Intersectando a área queimada com as faixas de gestão de combustível propostas obtemos os dados 

da Figura 34 onde se verifica que as faixas de gestão de combustível propostas com maior área 

queimada ocorrem onde o fogo passou uma vez, 247 ha. Esta área queimada vai diminuindo 

consoante vai aumentando o número de vezes que ardeu, embora exista duas situações em que isso 

não acontece, quando a área queimada passa de 90 ha para 94 ha, quando arde seis vezes e 

quando a área queimada nas faixas propostas aumentam de 41 ha, quando arde nove vezes, para 56 

ha quando arde 10 vezes, voltando novamente a diminuir. Existe um maior número de faixas de 

gestão de combustível propostas que arderam duas vezes (420 polígonos) e três vezes (403 

polígonos). No período de 1975 a 2009 arderam 1172 ha de área que deveriam ser faixas de gestão 

de combustível. 
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Figura 34. Relação entre a área queimada e o número de polígonos com o número de vezes 

queimado no período de 1975 a 2009 para as faixas de gestão de combustível propostas em São 

Torcato. 

 

 

Na Figura 35 é possível observar que as faixas da rede secundária propostas com maior área 

queimada ocorrem onde o fogo passou uma vez, 519 ha, passando sensivelmente para metade o 

valor da área queimada quando arde duas vezes (223 ha). O maior número de faixas da rede 

secundária propostas que arderam ocorre onde o fogo passou uma vez (18 polígonos) e duas vezes 

(17 polígonos), o que quer dizer que o número de polígonos é quase igual quando arde uma e duas 

vezes. A área total queimada nas áreas das faixas de gestão de combustível propostas foi de 800 ha. 
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Figura 35. Relação entre a área queimada e o número de polígonos com o número de vezes 

queimado no período de 1975 a 2009 para as faixas de gestão de combustível propostas em 

Cardigos. 

 

Na Figura 36 pode observar-se a distribuição espacial das faixas de gestão de combustível da rede 

secundária por frequência de ocorrência do fogo nas duas áreas de estudo. São Torcato apresenta 

áreas que deveriam ser faixas que foram percorridas diversas vezes pelo fogo, facto que se deve a 

um número elevado de frequência de ocorrência do fogo. Cardigos apresenta áreas que deveriam ser 

faixas que foram percorridas pelo fogo, na sua maior parte, uma vez, facto que se deve a um número 

reduzido da frequência de ocorrência do fogo. 
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Figura 36. Frequência de ocorrência do fogo na RSFGC proposta. 
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 5.3.3. Quantificação do perigo nas redes secundárias de faixas de gestão de combustível 

A quantificação do perigo nas RSFGC indicam as faixas que se encontram numa localização de 

maior perigo. Relacionou-se a densidade dos edifícios com o número de vezes que determinada área 

ardeu e com as faixas de gestão de combustível propostas, desta relação resultou a figura 37, onde 

se observa uma hierarquização em três classes de perigosidade, Alto, Médio e Baixo, com escalas 

diferentes para cada uma das áreas de estudo. Quando se localiza próximo de densidades altas de 

edifícios e onde o fogo já passou várias vezes classifica-se de alta a sua perigosidade. Quando uma 

destas variáveis tem valores menores, então tem-se uma faixa de média ou baixa perigosidade. Em 

ambas as áreas de estudo existem faixas de gestão de combustível com prioridade elevada. Em 

Cardigos existem aglomerados populacionais que estão envolvidos em faixas de gestão de 

combustível de prioridade elevada. Em São Torcato as faixas com prioridade elevada estão dispersas 

por toda a área. 
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Figura 37. Quantificação do perigo na RSFGC. 

 



5. Resultados 

 

58 
 

5.5. Estimativa de custos  

No Quadro 10 apresenta-se a estimativa de custos para a aplicação da RSFGC nas duas áreas de 

estudo. Procedeu-se ao cálculo das áreas de acordo com a classe de declives e as faixas de gestão 

de combustível propostas. As duas áreas de estudo apresentam uma maior área de faixas propostas 

no declive compreendido entre 5 e 25%, em São Torcato corresponde a 1688 ha e Cardigos a 758 

ha, apresenta sensivelmente metade da área de São Torcato. Na classe de declives maior de 25%, 

São Torcato apresenta uma área cinco vezes maior comparativamente a Cardigos. O custo estimado 

para aplicação da faixa de gestão de combustível é aproximadamente três vezes maior para São 

Torcato comparativamente com Cardigos, o que corresponde a um custo de 718042,90 €, 

aproximadamente 327 €/ha para São Torcato, e 246203,40 € para Cardigos, o que corresponde a 

257 €/ha. Os custos abordados neste estudo tiveram como base o CAOF 2013/2014 que indica o 

custo máximo e o custo mínimo, o custo intermédio foi calculado por meio destes dois, por não estar 

comtemplado no CAOF. Os dados do CAOF não fazem referência se é numa primeira intervenção ou 

se trata da manutenção das faixas de gestão de combustível, pelo que da informação obtida de várias 

empresas contactadas, as estimativas para a primeira intervenção é aproximadamente 500,00 €/ha, 

as intervenções de manutenção estão compreendidas entre os 200,00 €/ha a 300,00 €/ha. Os 

intervalos de tempo entre as intervenções são de três em três anos.  

 

Quadro 10. Área e custo da rede secundária de faixas de gestão de combustível propostas por 
classe de declives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da faixa 

proposta (ha)

Percentagem da 

faixa proposta 

(%)

Custo da faixa 

proposta (€)

Área da faixa 

proposta (ha)

Percentagem da 

faixa proposta 

(%)

Custo da faixa 

proposta (€)

0 - 5 190,1 8,6 9109,6 140,2 14,7 6718,4

5 - 25 1688,2 76,9 525840,5 757,6 79,2 235977,3

>25 318,4 14,5 183092,7 58,7 6,1 3507,7

Total 2196,7 100 718042,9 956,5 100 246203,4

Classes de 

declives 

(%)

São Torcato Cardigos
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5.6. Relação entre a rede secundárias de faixas de gestão de combustível proposta e a 

RSFGC dos municípios da área de estudo de Cardigos - centro de Portugal 

Para comparar a RSFGC proposta neste estudo com a RSFGC elaborada pelos municípios, solicitou-

se a todos os municípios das áreas de estudo a disponibilização dos dados referentes aos Planos 

Municipais da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). Dos municípios contactados só se 

obteve dados da área de estudo de Cardigos que é composta pelos municípios da Sertã, Mação, Vila 

de Rei e Proença-a-Nova.  

Na Figura 38 pode observar-se a distribuição espacial da RSFGC proposta e da RSFGC elaborada 

pelos municípios da área de estudo de Cardigos. Na RSFGC elaborada pelos municípios foram 

aplicadas as faixas de gestão de combustível da rede secundária na envolvência das áreas com 

maior número de edifícios, mas todos os edifícios que se encontram isolados não apresentam faixas 

de protecção. Existe uma grande diferença da RSFGC proposta neste estudo com a RSFGC 

elaborada pelos municípios, incluindo os critérios da aplicação da legislação. 
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Figura 38. RSFGC proposta e RSFGC elaborada pelos municípios da área de estudo de Cardigos. 
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6. Discussão 

6.1. Alterações da ocupação do Solo entre 1990 e 2007  

A reclassificação das cartas de ocupação do solo recorrendo à legenda mais recente (COS 2007) 

para uniformizar as categorias da ocupação do solo nas duas datas analisadas, foi fundamental para 

identificar as classes de ocupação do solo onde ocorreram mudanças nos usos do solo.  

A ocupação do solo resulta das actividades económicas e modos de vida da população, que variam 

geograficamente com as diferentes condições naturais, transformando-as e constituindo paisagens. A 

área de estudo de São Torcato apresenta uma paisagem fragmentada, enquanto a área de estudo de 

Cardigos apresenta uma paisagem continua. As duas áreas de estudo apresentam matrizes muito 

diferentes na paisagem: em São Torcato o espaço florestal encontra-se fragmentado pela agricultura 

e o tecido urbano, apresenta um padrão mais complexo e equilibrado a nível de ocupação do solo, 

proporcionando mais diversidade e heterogeneidade; em Cardigos é o oposto, o grande domínio da 

floresta (como pano de fundo) com pequenas “ilhas” de agricultura e urbano, reduzido a pequenos 

núcleos que pontuam a área de estudo.  

Na área de estudo de São Torcato, coberto vegetal e o uso da terra são muito fragmentados, não 

existe grandes manchas contínuas de florestas ou matos, havendo uma descontinuidade do 

combustível, o que praticamente impossibilita a propagação de grandes incêndios. Esta fragmentação 

da paisagem faz com que a extensão das áreas ardidas seja reduzida, mas apresenta um elevado 

número de ocorrências do fogo, este facto deve-se à elevada actividade humana. O aumento das 

áreas urbanas em simultâneo com os espaços florestais levou ao estreitamento ou ao 

desaparecimento das áreas agrícolas, que criavam uma barreira de protecção, o que indica que 

algumas áreas urbanas confinam ou estão inseridas em espaços florestais. Esta interacção entre 

áreas urbanas e espaço florestal é preocupante, pois existe um aumento da interface rural-urbano, 

logo uma maior vulnerabilidade dos tecidos urbanos com a proximidade do coberto vegetal, em caso 

de incêndio. 

Na área de estudo de Cardigos registou-se uma diminuição das áreas agrícolas para menos de 

metade da área existente em 1990, trata-se de regiões sujeitas a forte abandono rural. As áreas 

agrícolas foram absorvidas, quase na sua totalidade, pelos espaços florestais, e associou-se a esta 

problemática o aumento das áreas urbanas. As áreas agrícolas que ladeavam as áreas urbanas e 

criavam uma descontinuidade da biomassa, que criavam uma barreira de protecção, deixaram as 

habitações mais vulneráveis com a proximidade de floresta ou matos, aumentando desta forma a 

interface rural-urbano e criando um maior perigo a bens e pessoas. A área florestal e a área agrícola 

apresentam proporções muito diferentes, havendo um forte desequilíbrio na paisagem, isto devido às 

alterações de práticas agrícolas o que contribui para um menor uso da vegetação do sub-bosque 

florestal que conduz à acumulação de combustível e à sua continuidade (Pereira et al., 2006), é uma 

paisagem com sistemas desordenados e monofuncionais (pinhais e eucaliptais). Sendo uma 

paisagem contínua a nível da ocupação do solo, verifica-se a ocorrência de poucos incêndios, 

embora de grandes dimensões, o que torna esta área de estudo mais problemática, ao nível do 
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combate dos incêndios florestais comparativamente a São Torcato que apresenta uma paisagem 

fragmentada. 

 

6.2. A população e o padrão espacial dos edifícios 

Um dos factores importantes na problemática dos incêndios florestais é a população, a presença 

humana é medida pela densidade de casas e outras infra-estruturas (Lampin el al., 2006; Caballero, 

2004) ou pela densidade da população (Kamp & Sampson, 2002). 

Nos últimos cem anos (1911 a 2011), em São Torcato, registou-se um aumento da população e dos 

edifícios, o que conduziu ao crescimento das áreas urbanas, aumentando desta forma o perímetro da 

interface rural-urbano, o que conduz a uma maior vulnerabilidade ao fogo, quando inseridos ou 

confinantes com espaços florestais. Os edifícios apresentam um padrão denso e disperso criando 

uma certa continuidade entre eles ao longo de quase toda a área de estudo, gerando uma 

fragmentação na paisagem, que limita e confina o desenvolvimento de um fogo, o que facilita o seu 

combate. Os edifícios desta área de estudo são relativamente fáceis e baratos de defender do fogo 

porque se localizam mais próximos uns dos outros, a fragmentação da paisagem faz com que os 

fogos dificilmente atinjam grandes extensões. É uma área densamente povoada o que revela uma 

grande actividade humana, que se associa a um elevado número de ignições do fogo, sendo as 

causas intencionais ou negligentes. Em zonas densamente povoadas, onde o coberto vegetal e o uso 

da terra são muito fragmentados, e não há grandes manchas contínuas de floresta ou matos, o que 

dificulta a propagação de grandes incêndios florestais, é onde ocorre a maior número de fogos 

registados em Portugal (Pereira et al., 2006). 

Na área de estudo de Cardigos registou-se uma diminuição da população para menos de metade na 

segunda metade do século (1960 a 2011), trata-se de regiões despovoadas, com baixa densidade 

populacional e cada vez mais envelhecidas. A actividade humana nesta área de estudo é muito 

pequena, logo o número de ignições também é muito pequeno. Os edifícios aumentaram 

gradualmente ao longo deste período, indicador que a população saiu dessas regiões como 

habitantes residentes, mas mantiveram ligações a esses espaços promovendo o crescimento urbano. 

Parte dos edifícios encontram-se aglomerados em pequenos núcleos, outros estão dispersos nos 

espaços florestais em toda a área de estudo. O combate do fogo em Cardigos é muito difícil e, devido 

à continuidade do combustível, os fogos atingem grandes proporções. O mesmo acontece com os 

edifícios que são muito difíceis e ficam caros de defender do fogo porque se localizam distantes uns 

dos outros (dispersos), logo são necessários muitos meios para o combate e difícil porque o fogo 

atinge grandes proporções o que dificulta a acção de combate. A interface rural-urbano fica muito 

vulnerável aos fogos, colocando em perigo para a população e seus bens. 

 

Os edifícios por classe de ocupação do solo indicam como se distribuem os edifícios de acordo com a 

classe de ocupação do solo, verifica-se que na área de estudo de São Torcato existe uma maior 

percentagem de edifícios nas áreas urbanas comparativamente com Cardigos, o que corrobora a 
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existência de um maior tecido urbano, o que se associa a um perímetro maior da interface rural-

urbano. Nas áreas agrícola e nos espaços florestais a maior percentagem ocorre em Cardigos, tendo 

esta um carácter mais rural, encontrando-se o casario disperso por toda a área. No geral, as duas 

áreas de estudo apresentam os edifícios distribuídos homogeneamente por classe de ocupação do 

solo.  

A configuração dos edifícios foi quantitativamente definida e classificada em dois tipos: aglomerados 

populacionais e edifícios isolados, de acordo com a legislação (DL17/2009). Na área de estudo de 

São Torcato existe um maior número de aglomerados populacionais, comparativamente com 

Cardigos, distribuindo-se espacialmente de forma homogénea e com uma certa continuidade entre 

eles, encontrando-se os edifícios isolados na proximidade destes, o que facilita o combate do fogo na 

interface rural-urbano, os edifícios encontram-se nas proximidades uns dos outros facilitando a 

intervenção no combate. Na área de estudo de Cardigos existem poucos aglomerados populacionais, 

estes distribuem-se espacialmente pontuando a área em pequenos núcleos, encontrando-se os 

edifícios isolados dispersos por toda a área de estudo. Comparando o número de edifícios nos 

aglomerados populacionais, nas áreas de estudo, verifica-se uma maior percentagem em São 

Torcato, com diversos aglomerados urbanos, visto ser uma área mais urbanizada, e nos edifícios 

isolados a maior percentagem ocorre em Cardigos, o que corrobora o padrão do povoamento como 

disperso. A organização espacial dos edifícios parece ter um impacto real sobre a ocorrência do fogo 

(Corinne et al., 2008),  

 

6.3. Redes secundárias de faixas de gestão de combustível 

As redes secundárias de faixas de gestão de combustível, de interesse municipal ou local, e no 

âmbito da protecção civil de populações e infra-estruturas, cumprem a função de redução dos efeitos 

da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infra-estruturas e 

equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; e de isolamento 

de potenciais focos de ignição de incêndios (DL 17/2009).  

As áreas das redes secundárias de faixas de gestão de combustível por classe de ocupação do solo 

indicam a dimensão da rede secundária de acordo com a classe onde está inserida consoante seja 

em aglomerados populacionais, edifícios isolados, indústria e aterros sanitários, rede eléctrica de 

média tensão, rede eléctrica de muito alta a alta tensão e rede viária. Note-se que estas faixas de 

gestão de combustível têm a função de protecção de bens e pessoas quando se trata dos 

aglomerados populacionais, edifícios isolados e a indústria e aterros sanitários e têm a função de 

barreira nos pontos de ignição, evitando a propagação dos incêndios, quando se trata da rede viária, 

rede ferroviária e das linhas de transporte e distribuição da energia eléctrica de muito alta, alta e 

média tensão. 

Na área de estudo de São Torcato a grande percentagem das faixas de gestão de combustível 

encontram-se nos aglomerados populacionais, facto que se deve ao crescimento urbano que se 

encontra cada vez mais próximo ou mesmo inserido nos espaços florestais. Em Cardigos a grande 

percentagem das faixas de gestão de combustível encontram-se nos edifícios isolados, isto deve-se 
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ao facto de existir uma grande dispersão dos edifícios que, outrora se encontravam ladeadas com 

áreas agrícolas que acabaram por ser absorvidas pelo espaço florestal, como se observa na figura 1. 

A rede viária que, em Cardigos, tem comprimento linear muito menor do que São Torcato, é onde se 

encontra a maior percentagem de faixas de gestão de combustível, o que indica que este ponto de 

ignição encontra-se próximo ou inserido nos espaços florestais, criando desta forma um perigo 

constante caso as faixas não sejam implementadas porque é um foco de ignição. 

Identificaram-se três tipos de interface: (i) interface rural-aglomerado populacional; (ii) interface rural-

edifício isolado e (iii) interface rural-indústria; estas interfaces apresentam características diferentes a 

quando da implementação das faixas de gestão de combustível, o que resulta área e número de 

faixas diferentes. 

A área total das redes secundárias de faixas de gestão de combustível é diferente nas duas áreas de 

estudo, em São Torcato as faixas têm uma área duas vezes maior relativamente a Cardigos, isto 

acontece porque na região a norte (São Torcato) existe um maior numero de edifícios, 

consequentemente existe um maior número de aglomerados populacionais, como já se verificou, 

possuindo desta forma um maior perímetro da interface rural-urbano e com uma largura mínima de 

100 m, logo necessita de uma maior área de faixas de gestão de combustível quando próximos ou 

inseridos em espaços florestais. Em Cardigos as faixas da rede secundária apresentam uma área 

total pequena, não só porque existe um perímetro reduzido na interface devido ao tipo de 

povoamento, mas porque a maior predominância das faixas de gestão de combustível estão nos 

edifícios isolados, que tem uma faixa envolvente de 50 m, enquanto nos aglomerados populacionais, 

que nesta área são muito reduzidos, tem uma faixa de 100 m.  

 

6.3.1. Classes de dimensão de faixas de gestão de combustível 

As classes de dimensão de faixas de gestão de combustível variam bastante consoante o tipo de 

paisagem, na figura 30 pode observar-se que, em São Torcato as faixas de gestão de combustível 

têm uma dimensão maior relativamente à área de estudo de Cardigos. Esta diferença acontece 

devido ao padrão espacial do povoamento, quanto maior a dispersão do casario, menores são as 

faixas de gestão de combustível, isto deve-se à dimensão das faixas de gestão de combustível a 

aplicar consoante seja aglomerado populacional (100 m) ou edifícios isolados (50 m), desta diferença 

resulta áreas de faixas também diferentes. Em São Torcato como apresenta um padrão espacial do 

povoamento denso e disperso, o que significa que a maior parte dos edifícios encontram-se 

estruturados em aglomerados populacionais resultando uma interface rural-urbano com um perímetro 

de maior dimensão comparativamente com a área de estudo de Cardigos, onde o padrão espacial do 

povoamento é disperso, o que significa que que a maior parte dos edifícios encontram-se espalhados 

na área de estudo resultando uma interface rural-urbana com um perímetro de menores dimensões. 

Como os perímetros são diferentes, então as faixas de gestão de combustível também são diferentes 

de acordo com a dimensão do perímetro da interface rural-urbano. As faixas de gestão de 

combustível de menores dimensões são mais trabalhosas e talvez mais difíceis de se implementar, 

devido às frequentes deslocações para se executar e manter a faixa de gestão de combustível. 
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6.3.2. Frequência de ocorrência do fogo nas faixas de gestão de combustível propostas entre 

1975 a 2009 

A frequência de ocorrência do fogo depende de factores estruturais como, o tipo de vegetação, 

características da paisagem e condições climáticas, e de factores espaciais. Em São Torcato a 

incidência dos fogos tende ocorrer em determinadas áreas existindo a tendência do fogo para uma 

elevada agregação no espaço. Em Cardigos a incidência do fogo é muito reduzida, havendo uma 

grande extensão de área queimada. A probabilidade de um local ser afectado pelo fogo depende não 

só das suas características mas também dos locais adjacentes (Chou et al., 1993).  

A primeira abordagem refere-se à área do número de vezes queimada, isto é, a área queimada 

multiplicada pelo número de vezes que ardeu uma determinada área. Na figura 32 pode observar-se 

que, em São Torcato, onde a ocorrência do fogo é alta, ardeu até 13 vezes uma determinada área, a 

maior área queimada ocorreu quando ardeu quatro vezes uma determinada área, mostra que se trata 

de uma paisagem em que as ignições são elevadas, distribuindo-se as áreas ardidas pelo número de 

ocorrências. Quanto maior o numero de ignições, menor são as dimensões da área ardida. O maior 

número de polígonos de áreas queimadas também ocorre quando arde três e quatro vezes o mesmo 

local, o que significa que tanto ao nível do número de polígonos de áreas queimadas como à 

dimensão dessas áreas, a predominância ocorre na quarta vez que arde. As áreas que ardem de 

forma recorrente são preferencialmente constituídas por matos e herbáceas e que, um área que já foi 

percorrida pelo fogo pelo menos uma vez, é mais susceptível de voltar a arder do que uma área que 

nunca ardeu (Mouillot et al., 2003). 

 Em Cardigos a ocorrência do fogo foi mais reduzida, ardeu até quatro vezes uma determinada área. 

O número de polígonos de áreas queimadas é mais alto quando arde duas vezes uma determinada 

área, mas a dimensão das áreas queimadas é maior quando o fogo passa uma vez, visto que se trata 

de incêndios com grandes extensões, sendo as ignições muito reduzidas. 

A segunda abordagem refere-se à área do número de vezes queimada nas faixas de gestão de 

combustível propostas, isto é, a área queimada multiplicada pelo número de vezes que ardeu uma 

determinada área nas faixas de gestão de combustível. Na figura 34 pode observar-se que, em São 

Torcato, a faixa de gestão de combustível com maior área queimada ocorre onde o fogo passou uma 

vez, mas é preocupante quando se observa que estas áreas voltam a ter um aumento quando ardem 

seis e dez vezes, são áreas que têm como função servirem de barreira protectora a bens e pessoas, 

desta forma, mesmo sendo uma área onde existem muita ignições, uma faixa que serve de protecção 

arder, algumas zonas 10 vezes é assustador e preocupante para a gestão da interface rural-urbano. 

Existe um maior número de faixas de gestão de combustível que arderam duas vezes. Significa que 

tanto ao nível do número de faixas que já foram percorridas pelo fogo como á dimensão destas 

faixas, a predominância ocorre quando ardeu duas ou uma vez, respectivamente, o que indica, 

mesmo sendo uma área de estudo com muitas ignições, junto da interface rural-urbano o número de 

ocorrência é reduzido. 
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Em Cardigos a faixa com maior área queimada ocorre onde o fogo passou uma vez e existe um maior 

número de faixas de gestão de combustível onde ardeu uma vez, este facto deve-se a que esta área 

de estudo está associada a fogos de grandes dimensões, embora com muito poucas ignições.  

Com um maior número de ocorrência do fogo, a maior área do número de vezes queimado ocorre 

quando uma determinada área arde cerca de quatro vezes, nas regiões em que a ocorrência é mais 

reduzida, a maior área do número de vezes queimado concentra-se quando arde apenas uma vez, 

havendo grandes extensões de área queimada. Relativamente ao número de polígonos, as duas 

áreas de estudo, apresentam um comportamento muito semelhante. 

 

6.3.3. Quantificação do perigo na RSFGC 

A rede secundária de faixas de gestão de combustível tem como principal função a protecção de 

pessoas e bens, pelo que é importante identificar os locais onde estas podem apresentar um maior 

perigo se não forem implementadas. A quantificação do perigo foi feita tendo em conta as áreas 

onde, o maior número de edifícios coabita com o maior número de fogos, por serem interfaces onde 

existe um maior perigo de ocorrer perdas de vidas e bens, desta forma, identificaram-se os locais 

onde existe a prioridade na implementação da rede secundária de faixas de gestão de combustível e 

como estas se distribuem nas duas áreas de estudo. Esta quantificação do perigo ajuda no 

planeamento e na gestão da implementação das faixas das redes secundária, criando critérios e 

definindo prioridades na intervenção da interface rural-urbano.  

 

6.4. Estimativa de custos de criação de rede secundária 

A estimativa de custos de criação da rede secundária, com base num pressuposto muito simples do 

tipo de operação a executar, depende, da área da rede secundária de faixa de gestão de combustível 

e a classe de declives em que estas se encontram. O custo total em cada área de estudo é muito 

diferente, São Torcato apresenta, aproximadamente, o triplo dos custos comparativamente com 

Cardigos.  

São Torcato apresenta a suas faixas de gestão de combustível em classes de declives mais altas, 

tendo um custo associado também mais alto, pelo contrário, Cardigos tem a suas faixas de gestão de 

combustível em áreas com menor declive, sendo o custo associado também menor de acordo com a 

comissão de apoio das operações florestais tendo como uma das sua atribuições a elaboração de 

uma base de dados de tempos padrão para a realização das operações que abranjam todo o ciclo 

florestal.  

O custo per capita associado à área de estudo de São Torcato corresponde a 11,28 €/hab, em 

Cardigos o custo per capita corresponde a 23,00 €/hab, existindo portanto uma grande diferença nos 

custos por habitante. Quanto menor for o numero de habitantes, mais cara fica a implementação das 

fixas de gestão de combustível. Mas a realidade é que esta região de Portugal (Cardigos) está cada 

vez mais despovoada e envelhecida, fazendo com que o custo por habitante seja cada vez maior. 
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Esta diferença de custos deve-se à diferença de declives que existe entre as duas áreas de estudo 

associando-se também a área de faixas de gestão de combustível a serem aplicadas ser de maior 

dimensão.  

 

6.5. Relação entre a rede secundárias de faixas de gestão de combustível proposta e a RSFGC 

dos municípios da área de estudo de Cardigos - centro de Portugal 

Os municípios da área de estudo de Cardigos estão a implementar a legislação de uma forma 

extremamente simplista, não respeitando as medidas e as acções operacionais para a defesa de 

bens e pessoas referida na legislação. Os edifícios que se encontram dispersos em toda a área não 

foram considerados pelo municípios, não descurando da necessidade de protecção dos aglomerados 

populacionais de maior dimensão, mas as habitações que se encontram dispersas ao longo de todo o 

espaço florestal deve ter uma conotação diferente a nível da prioridade na elaboração das faixas de 

gestão de combustível, por forma a evitar catástrofes a quando da passagem do fogo que nesta área 

de estudo atinge grandes proporções. Nos polígonos industriais e aterros sanitários não foi elaborada 

as faixas de gestão de combustível. A rede viária só parte desta foi considerada para elaborar as 

faixas de gestão de combustível.  

Partindo do princípio que os quatro municípios, Mação, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, 

disponibilizaram toda a cartografia disponível do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, estes não estão a transpor para a cartografia a complexidade e o detalhe da legislação, 

desenvolvendo-se num contexto muito limitado e com uma abordagem muito simplista na 

implementação da RSFGC. 
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7. Conclusões 

Este estudo permitiu demonstrar que a legislação é suficientemente clara para permitir a 

representação cartográfica das faixas da rede secundária, em todas as suas vertentes. Os resultados 

obtidos poderão ser úteis para compreender as diferenças na execução da rede secundária de faixas 

de gestão de combustível nas duas paisagens contrastantes. 

Ao elaborar este estudo numa primeira aproximação, permite uma estimativa de custos com uma 

aproximação razoável da legislação para se operacionalizar. Encontraram-se alguns pontos de 

ambiguidade que tratou-se por esclarecer com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF). 

A vulnerabilidade da interface rural-urbano ao fogo tem sido fomentada por modificações 

demográficas e sócio - económicas. A principal preocupação na IRU são os incêndios florestais. As 

duas paisagens em análise apresentam parâmetros distintos ao nível da densidade populacional, 

padrão espacial do povoamento e ocupação do solo, gerando assim paisagens mais fragmentadas ou 

paisagens mais contínuas, apresentando desta forma comportamentos diferentes. 

A área de estudo de Cardigos apresenta uma paisagem continua, coberta por extensas manchas 

ininterruptas de florestas e matos, o que proporciona a propagação de grandes incêndios. É uma 

paisagem que apresenta um forte desequilíbrio a nível da ocupação do solo, com pouca diversidade e 

muito homogénea. Estas extensas manchas de floresta são problemáticas quando se fala na 

interface rural-urbano, uma vez que os fogos atingem proporções catastróficas, levando á frente tudo 

o que encontram, não só coberto vegetal mas também habitações e vida de pessoas.  

A interface rural urbano nesta área de estudo apresenta um perímetro reduzido, isto deve-se ao 

padrão espacial do povoamento que é disperso, encontrando-se muitas casas isoladas distribuídas 

pela área de estudo, e alguns aglomerados populacionais em pequenos núcleos pontuando essa 

mesma área. Quando se implementa as faixas da rede secundária, estas apresentam uma área total 

pequena, não só porque existe um perímetro reduzido na interface devido ao tipo de povoamento, 

mas porque a maior predominância das faixas de gestão de combustível encontram-se nos edifícios 

isolados. A maior parte das faixas de gestão combustível propostas apresentam uma dimensão 

inferior a um hectare, o que resulta da dispersão do povoamento. A frequência de ocorrência de fogo 

nas faixas da rede secundária propostas, isto é, as faixas propostas que tiveram contacto com o fogo, 

indica que existe um maior número de faixas propostas e uma maior área, aquelas onde o fogo 

passou uma vez, o que se associa ao tipo de fogo desta paisagem, fogos com grandes dimensões, 

embora com um número reduzido de ignições. Isto deve-se á reduzida actividade humana, a 

população decresce, desde a segunda metade do século passado, o que resulta no abandono da 

agricultura. As áreas de agricultura que ladeavam os centros urbanos deram lugar a matos ou a 

floresta, havendo uma aproximação da floresta aos centros urbanos criando uma certa 

vulnerabilidade na interface rural-urbano quando ocorrem incêndios florestais. A rede secundária de 

faixas de gestão de combustível, implementada na interface, funciona como barreira de protecção, 

criando descontinuidade no combustível o que, de certa forma, vem substituir a barreira que a área 

agrícola criava. Os custos associados à implementação da rede secundária de faixas de gestão de 
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combustível na paisagem de Cardigos é sensivelmente 23,00 €/hab, o que representa um custo 

bastante elevado, quando se trata de uma população envelhecida. Em Cardigos passou a haver 

muitos edifícios sem ninguém que os defenda em caso de fogo nem, provavelmente, que trate da 

vegetação em torno deles. 

A área de estudo de São Torcato apresenta uma paisagem fragmentada, onde o coberto vegetal e o 

uso da terra são muito segmentados, não havendo grandes extensões de floresta ou matos, o que 

praticamente impossibilita a propagação de grandes incêndios, embora tenha um elevado número de 

ignições devido à elevada densidade populacional. A população aumentou, ao longo do século 

passado, o aumento da actividade humana contribui para a rápida detecção dos focos de incêndio, 

mas por outro lado origina numerosas ignições, sendo as causas intencionais ou negligentes. Numa 

paisagem fragmentada, o fogo apresenta menores dimensões, isto devido à estrutura da paisagem 

que de certa forma limita a sua propagação.  

A interface rural-urbano nesta área de estudo apresenta um perímetro grande, isto deve-se ao padrão 

espacial do povoamento que é denso e disperso, encontrando-se um elevado numero de 

aglomerados populacionais que criam uma certa continuidade entre eles. Na implementação das 

faixas da rede secundária, estas têm uma área total grande, não só porque existe um perímetro 

grande na interface devido ao tipo de povoamento, mas porque a maior predominância das faixas de 

gestão de combustível encontram-se nos aglomerados populacionais. A maior parte das faixas de 

gestão de combustível apresentam uma dimensão inferior a 10 ha, facto que resulta de haver um 

maior número de aglomerados populacionais onde se aplica uma faixa de 100 m em toda a sua 

envolvência. A frequência de ocorrência de fogo nas faixas de gestão de combustível propostas 

mostra que existe um maior número de faixas propostas onde o fogo passou duas a três vezes, o que 

se associa ao elevado número de ignições. As faixas que apresentam maior área são aquelas onde o 

fogo passou uma vez. Quanto maior o numero de ignições, maior é o numero e a dimensão das áreas 

queimadas relativamente ao numero de vezes queimado. Os custos associados à implementação da 

rede secundária de faixas de gestão de combustível na paisagem de São Torcato é sensivelmente 

11,28 €/hab., o que representa um valor relativamente baixo comparativamente com o custo por 

habitante em Cardigos. São Torcato apresenta um padrão mais complexo e equilibrado a nível de 

ocupação do solo, mais diversidade e mais heterogeneidade. 

A interacção entre áreas urbanas e espaço florestal, isto é, interface rural-urbano é cada vez mais 

preocupante, em Cardigos a floresta infiltra-se no tecido urbano, em São Torcato o tecido urbano 

infiltra-se na floresta, são duas realidades completamente distintas e que merece um maior enfâse no 

que respeita à implementação da rede secundária. Este facto é preocupante porque refere-se à 

interface rural-urbano, onde se encontram vidas de pessoas e bens a proteger.  

A existência de padrões espaciais tão distintos no que respeita à implementação das faixas da rede 

secundária exige a necessidade de repensar nas estratégias a implementar. No caso de Cardigos, é 

importante reflectir-se acerca das habitações individuais que se encontram “perdidas” no meio da 

floresta ameaçadora, quais as estratégias de prevenção mais adequadas para que sejam eficientes a 

quando da sua aplicação. 
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Os custos associados ao combate do fogo na interface rural-urbano são muito diferentes nas duas 

áreas de estudo, este facto deve-se ao padrão espacial do povoamento. Em Cardigos os edifícios 

encontram-se dispersos e inseridos no meio florestal, o que dificulta o seu combate em fogos de 

grandes dimensões e é necessário a disponibilização de muitos meios para proteger/combater o fogo 

na interface rural-urbano. A disponibilização de mais meios para o combate encarece o combate.  

A transposição da legislação para a cartografia por parte dos municípios de Cardigos, desenvolveu-se 

num contexto muito limitado e com uma abordagem muito simplista na implementação da RSFGC, 

não transpondo para a carta a complexidade e o detalhe da legislação. 

Os resultados demonstram que a legislação é suficientemente clara para permitir a representação 

cartográfica das faixas da rede secundária, em todas as suas vertentes. Em paisagens contrastantes, 

onde, o tipo de povoamento, a população, o coberto vegetal, o relevo e o clima são diferentes, as 

RSFGC apresentam diferenças nas dimensões da rede secundária, na estimativa de custos de 

criação da rede secundária e na prioridade de intervenção de acordo com o tipo de paisagem. Pelo 

que se torna essencial adoptar estratégias de gestão de risco e sensibilizar as pessoas a adoptar as 

medidas de prevenção definidas legalmente.  
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Anexo III – Legenda da Carta de Ocupação do Solo de 1990 (COS90) associada à 

Carta de Ocupação do Solo de 2007 (Cos 2007) 



 

 
 

     NOMENCLATURA DA CARTA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DE  

 PORTUGAL CONTINENTAL  

COS90 Legenda do COS 2007         

 1- Áreas artificiais      

          
 Espaço Urbano        

          
UU1 1.1 Tecido Urbano contínuo      

UU2 1.1 Tecido Urbano descontínuo     

UU9 1.1 Outros espaços fora do tecido urbano 
consolidado 

  

          
 Infraestruturas e Equipamentos     

          
SW1 1.2 Zonas industriais e comerciais     

SW2 1.2 Vias de comunicação ( Rodoviárias e 
ferroviárias) 

  

SW3 1.2 Zonas portuárias      

SW4 1.2 Aeroportos       

SL1 1.4 Equipamentos para desporto e 
lazer 

    

SW9 1.4 Outras infraestruturas e 
equipamentos 

   

          
 Improdutivos       

          
JJ1 1.3 Pedreiras, saibreiras, minas a céu 

aberto 
   

JJ2 1.3 Lixeiras, descargas industriais e 
depósitos de sucata 

  

JJ3 1.3 Estaleiros de construção civil     

JJ9 1.3 Outras áreas degradadas     

          
 Espaços verdes artificiais      

          
SL1 1.4 Espaços verdes urbanos 

(florestais) 
   

SL2 1.4 Espaços verdes (não florestais) para as actividades 
desportivas e de lazer 

          
 2- Áreas agrícolas      

 Terras aráveis- Culturas anuais     

          
CC1 2.1 Sequeiro       

CC2 2.1 Regadio       

CC3 2.1 Arrozais       

CC9 2.1 Outros (estufas, viveiros, etc)     

          
 Culturas permanentes      

          
VV1 2.2 Vinha       

VA1 2.2 Vinha + Pomar      



VO1 2.2 Vinha + Olival       

VC1 2.2 Vinha+ Cultura anual      

          
  Pomar       

AA1 2.2 Citrinos       

AA2 2.2 Pomoideas       

AA3 2.2  Prumoideas ( sem a 
amendoeira) 

    

AA4 2.2 Amendoeiras        

AA5 2.2 Figueiras       

AA6 2.2 Alfarrobeiras       

AA9 2.2 Outros pomares      

AAx 2.2 Mistos de pomares      

AC(1-x) 2.2 Pomar + Cultura anual      

AV(1-x) 2.2 Pomar + Vinha      

AO(1-X) 2.2 Pomar + Olival      

          
OO1 2.2 Olival       

OC1 2.2 Olival + Cultura anual      

OV1 2.2 Olival + Vinha       

OA1 2.2 Olival + Pomar      

          
  Outras arbustivas      

DD1 2.2 Medronheiro       

DD9 2.2 Outras arbustivas      

          
 Prados permanentes      

          
GG1 2.3 Prados e lameiros      

          
 Áreas agrícolas heterogéneas     

          
  Culturas anuais associadas a culturas 

permanentes 
  

CV(1-x) 2.4 Culturas anuais + Vinha      

CA(1-2) 2.4 Culturas anuais + Pomar      

CO(1-2) 2.4 Culturas anuais + Olival      

          
CX1 2.4 Sistemas culturais e parcelares 

complexos 
   

CI(1-2) 2.4 Áreas principalmente agrícolas     

  com espaços naturais 
importantes 

    

          
 Territórios agro-florestais      

          
C+_0 2.4 Culturas anuais + espécie 

florestal 
    

_+C(1-
2) 

2.4 Espécie florestal + culturas 
anuais 

    

          



 3- Floresta       

          
 Código para o coberto florestal     

          
 0 grau de coberto inferior a 10%     

 1 grau de coberto de 10% a 30 %     

 2 grau de coberto de 30% a 50 %     

 3 grau de coberto superior a 
50% 

    

 4 corte raso ou fogo      

 5 zona verde urbana ou de 
protecção 

    

 6 espécie espontânea      

          
 Folhosas       

          
BB+_ 3.1 Sobreiro       

ZZ+_ 3.1 Azinheira       

TT+_ 3.1 Castanheiro bravo      

NN+_ 3.1 Castanheiro manso      

QQ+_ 3.1 Carvalho       

EE+_ 3.1 Eucalipto       

FF+_ 3.1 Outras folhosas      

 Resinosas       

          
PP+_ 3.1 Pinhero bravo       

MM+_ 3.1 Pinheiro manso      

RR+_ 3.1 Outras resinosas      

          
  Povoamento florestal misto ( Folhosas + Resinosas)   

          
 Combinação das letras indicadas para cada espécie ( máximo de duas)  

 em que a primeira é a dominante ocupando as duas até 75%  da superfície, 

 seguida da indicação do grau de coberto ( de 0 a 3)   

          
 4- Meios semi-naturais      

          
 Ocupação arbustiva e herbácea     

          
II1 3.2 Pastagens naturais pobres     

II2 3.2 Vegetação arbustiva baixa- 
matos 

    

QQ6/FF
6 

3.2 Vegetação esclerofítica- 
carrascal 

    

ZZ6/BB6          

          
I_+0 3.2 Vegetação arbustiva alta e floresta 

degradada ou de transição 
 

J_+0 3.3 Áreas descobertas sem ou com pouca 
vegetação 

  

          
JY1 3.3 Praia, dunas, areais e solos sem 

cobertura vegetal 
  



JY2 3.3 Rocha nua       

          
__+4 Zonas incendiadas recentemente     

 3.3         

 5- Meios aquáticos      

          
 Zonas húmidas continentais     

          
HY1  Zonas pantanosas interiores e 

paúls 
    

          
 Zonas húmidas marítimas      

          
HY2  Sapais       

HY3  Salinas       

HY4  Zonas intertidais      

          
 6- Superfícies com água      

          
 Áreas continentais      

          
HH1 5.1 Cursos de água      

HH2 5.1 Lagoas e albufeiras      

          
 Águas marítimas      

          
HH3  Lagunas e cordões litorais     

HH4  Estuários       

HH5  Mar e Oceano      
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Anexo IV – Legenda da Carta de Ocupação do Solo de 2007 (COS2007) 

 



COS2007

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5
1.1.1.01 Tecido urbano contínuo predominantemente vertical 1.1.1.01.1 Tecido urbano contínuo predominantemente vertical
1.1.1.02 Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal 1.1.1.02.1 Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal
1.1.1.03 Áreas de estacionamentos e logradouros 1.1.1.03.1 Áreas de estacionamentos e logradouros
1.1.2.01 Tecido urbano descontínuo 1.1.2.01.1 Tecido urbano descontínuo
1.1.2.02 Tecido urbano descontínuo esparso 1.1.2.02.1 Tecido urbano descontínuo esparso
1.2.1.01 Indústria 1.2.1.01.1 Indústria
1.2.1.02 Comércio 1.2.1.02.1 Comércio
1.2.1.03 Instalações agrícolas 1.2.1.03.1 Instalações agrícolas
1.2.1.04 Equipamentos públicos e privados 1.2.1.04.1 Equipamentos públicos e privados

1.2.1.05.1 Infra-estruturas de produção de energia renovável
1.2.1.05.2 Infra-estruturas de produção de energia não renovável

1.2.1.06 Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo 1.2.1.06.1 Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo
1.2.1.07 Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 1.2.1.07.1 Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais
1.2.2.01 Rede viária e espaços associados 1.2.2.01.1 Rede viária e espaços associados
1.2.2.02 Rede ferroviária e espaços associados 1.2.2.02.1 Rede ferroviária e espaços associados
1.2.3.01 Terminais portuários de mar e de rio 1.2.3.01.1 Terminais portuários de mar e de rio
1.2.3.02 Estaleiros navais e docas secas 1.2.3.02.1 Estaleiros navais e docas secas
1.2.3.03 Marinas e docas pesca 1.2.3.03.1 Marinas e docas pesca
1.2.4.01 Aeroportos 1.2.4.01.1 Aeroportos
1.2.4.02 Aeródromos 1.2.4.02.1 Aeródromos
1.3.1.01 Minas a céu aberto 1.3.1.01.1 Minas a céu aberto
1.3.1.02 Pedreiras 1.3.1.02.1 Pedreiras
1.3.2.01 Aterros 1.3.2.01.1 Aterros
1.3.2.02 Lixeiras e Sucatas 1.3.2.02.1 Lixeiras e Sucatas
1.3.3.01 Áreas em construção 1.3.3.01.1 Áreas em construção
1.3.3.02 Áreas abandonadas em territórios artificializados 1.3.3.02.1 Áreas abandonadas em territórios artificializados
1.4.1.01 Parques e jardins 1.4.1.01.1 Parques e jardins
1.4.1.02 Cemitérios 1.4.1.02.1 Cemitérios

1.4.2.01.1 Campos de golfe
1.4.2.01.2 Outras instalações desportivas
1.4.2.02.1 Parques de campismo
1.4.2.02.2 Outros equipamentos de lazer

1.4.2.03 Equipamentos culturais e zonas históricas 1.4.2.03.1 Equipamentos culturais e zonas históricas
2.1.1.01 Culturas temporárias de sequeiro 2.1.1.01.1 Culturas temporárias de sequeiro
2.1.1.02 Estufas e Viveiros 2.1.1.02.1 Estufas e Viveiros

2.1.2 Culturas temporárias de regadio 2.1.2.01 Culturas temporárias de regadio 2.1.2.01.1 Culturas temporárias de regadio
2.1.3 Arrozais 2.1.3.01 Arrozais 2.1.3.01.1 Arrozais

2.2.1.01 Vinhas 2.2.1.01.1 Vinhas
2.2.1.02 Vinhas com pomar 2.2.1.02.1 Vinhas com pomar
2.2.1.03 Vinhas com olival 2.2.1.03.1 Vinhas com olival

2.2.2.01.1 Pomares de frutos frescos
2.2.2.01.2 Pomares de amendoeira
2.2.2.01.3 Pomares de castanheiro
2.2.2.01.4 Pomares de alfarrobeira
2.2.2.01.5 Pomares de citrinos
2.2.2.01.6 Outros pomares
2.2.2.02.1 Pomares de frutos frescos com vinha
2.2.2.02.2 Pomares de amendoeira com vinha
2.2.2.02.3 Pomares de castanheiro com vinha
2.2.2.02.4 Pomares de alfarrobeira com vinha
2.2.2.02.5 Pomares de citrinos com vinha
2.2.2.02.6 Outros pomares com vinha
2.2.2.03.1 Pomares de frutos frescos com olival
2.2.2.03.2 Pomares de amendoeira com olival
2.2.2.03.3 Pomares de castanheiro com olival
2.2.2.03.4 Pomares de alfarrobeira com olival
2.2.2.03.5 Pomares de citrinos com olival
2.2.2.03.6 Outros pomares com olival

2.2.3.01 Olivais 2.2.3.01.1 Olivais
2.2.3.02 Olivais com vinha 2.2.3.02.1 Olivais com vinha
2.2.3.03 Olivais com pomar 2.2.3.03.1 Olivais com pomar

2.3 Pastagens permanentes 2.3.1 Pastagens permanentes 2.3.1.01 Pastagens permanentes 2.3.1.01.1 Pastagens permanentes
2.4.1.01.1 Culturas temporárias de sequeiro associadas a vinha
2.4.1.01.2 Culturas temporárias de sequeiro associadas a pomar
2.4.1.01.3 Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival
2.4.1.02.1 Culturas temporárias de regadio associadas a vinha
2.4.1.02.2 Culturas temporárias de regadio associadas a pomar
2.4.1.02.3 Culturas temporárias de regadio associadas a olival
2.4.1.03.1 Pastagens associadas a vinha
2.4.1.03.2 Pastagens associadas a pomar
2.4.1.03.3 Pastagens associadas a olival

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos 2.4.2.01 Sistemas culturais e parcelares complexos 2.4.2.01.1 Sistemas culturais e parcelares complexos
2.4.3 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 2.4.3.01 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 2.4.3.01.1 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais

2.4.4.01.1 SAF de sobreiro com culturas temporárias de sequeiro
2.4.4.01.2 SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro
2.4.4.01.3 SAF de outros carvalhos com culturas temporárias de sequeiro
2.4.4.01.4 SAF de outras espécies com culturas temporárias de sequeiro 
2.4.4.01.5 SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de sequeiro
2.4.4.01.6 SAF de outras misturas com culturas temporárias de sequeiro
2.4.4.02.1 SAF de sobreiro com culturas temporárias de regadio
2.4.4.02.2 SAF de azinheira com culturas temporárias de regadio
2.4.4.02.3 SAF de outros carvalhos com culturas temporárias de regadio
2.4.4.02.4 SAF de outras espécies com culturas temporárias de regadio
2.4.4.02.5 SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de regadio
2.4.4.02.6 SAF de outras misturas com culturas temporárias de regadio
2.4.4.03.1 SAF de sobreiro com pastagens
2.4.4.03.2 SAF de azinheira com pastagens
2.4.4.03.3 SAF de outros carvalhos com pastagens
2.4.4.03.4 SAF de outras espécies com pastagens
2.4.4.03.5 SAF de sobreiro com azinheira com pastagens
2.4.4.03.6 SAF de outras misturas com pastagens
2.4.4.04.1 SAF de sobreiro com culturas permanentes
2.4.4.04.2 SAF de azinheira com culturas permanentes
2.4.4.04.3 SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
2.4.4.04.4 SAF de outras espécies com culturas permanentes
2.4.4.04.5 SAF de sobreiro com azinheira com culturas permanentes
2.4.4.04.6 SAF de outras misturas com culturas permanentes
3.1.1.01.1 Florestas de sobreiro
3.1.1.01.2 Florestas de azinheira
3.1.1.01.3 Florestas de outros carvalhos
3.1.1.01.4 Florestas de castanheiro
3.1.1.01.5 Florestas de eucalipto
3.1.1.01.6 Florestas de espécies invasoras
3.1.1.01.7 Florestas de outras folhosas
3.1.1.02.1 Florestas de sobreiro com folhosas
3.1.1.02.2 Florestas de azinheira com folhosas
3.1.1.02.3 Florestas de outros carvalhos com folhosas
3.1.1.02.4 Florestas de castanheiro com folhosas
3.1.1.02.5 Florestas de eucalipto com folhosas
3.1.1.02.6 Florestas de espécies invasoras com folhosas
3.1.1.02.7 Florestas de outra folhosa com folhosas
3.1.2.01.1 Florestas de pinheiro bravo
3.1.2.01.2 Florestas de pinheiro manso
3.1.2.01.3 Florestas de outras resinosas
3.1.2.02.1 Florestas de pinheiro bravo com resinosas
3.1.2.02.2 Florestas de pinheiro manso com resinosas
3.1.2.02.3 Florestas de outra resinosa com resinosas
3.1.3.01.1 Florestas de sobreiro com resinosas
3.1.3.01.2 Florestas de azinheira com resinosas
3.1.3.01.3 Florestas de outros carvalhos com resinosas
3.1.3.01.4 Florestas de castanheiro com resinosas
3.1.3.01.5 Florestas de eucalipto com resinosas
3.1.3.01.6 Florestas de espécies invasoras com resinosas
3.1.3.01.7 Florestas de outra folhosa com resinosas
3.1.3.01.8 Florestas de misturas de folhosas com resinosas
3.1.3.02.1 Florestas de pinheiro bravo com folhosas
3.1.3.02.2 Florestas de pinheiro manso com folhosas
3.1.3.02.3 Florestas de outra resinosa com folhosas
3.1.3.02.4 Florestas de misturas de resinosas com folhosas

3.2.1 Vegetação herbácea natural 3.2.1.01 Vegetação herbácea natural 3.2.1.01.1 Vegetação herbácea natural
3.2.2.01 Matos densos 3.2.2.01.1 Matos densos
3.2.2.02 Matos pouco densos 3.2.2.02.1 Matos pouco densos
3.2.3.01 Vegetação esclerófita densa 3.2.3.01.1 Vegetação esclerófita densa
3.2.3.02 Vegetação esclerófita pouco densa 3.2.3.02.1 Vegetação esclerófita pouco densa

3.2.4.01.1 Florestas abertas de sobreiro
3.2.4.01.2 Florestas abertas de azinheira
3.2.4.01.3 Florestas abertas de outros carvalhos
3.2.4.01.4 Florestas abertas de castanheiro
3.2.4.01.5 Florestas abertas de eucalipto
3.2.4.01.6 Florestas abertas de espécies invasoras
3.2.4.01.7 Florestas abertas de outras folhosas
3.2.4.02.1 Florestas abertas de sobreiro com folhosas
3.2.4.02.2 Florestas abertas de azinheira com folhosas
3.2.4.02.3 Florestas abertas de outros carvalhos com folhosas
3.2.4.02.4 Florestas abertas de castanheiro com folhosas
3.2.4.02.5 Florestas abertas de eucalipto com folhosas
3.2.4.02.6 Florestas abertas de espécies invasoras com folhosas
3.2.4.02.7 Florestas abertas de outra folhosa com folhosas
3.2.4.03.1 Florestas abertas de pinheiro bravo
3.2.4.03.2 Florestas abertas de pinheiro manso
3.2.4.03.3 Florestas abertas de outras resinosas
3.2.4.04.1 Florestas abertas de pinheiro bravo com resinosas
3.2.4.04.2 Florestas abertas de pinheiro manso com resinosas
3.2.4.04.3 Florestas abertas de outra resinosa com resinosas
3.2.4.05.1 Florestas abertas de sobreiro com resinosas
3.2.4.05.2 Florestas abertas de azinheira com resinosas
3.2.4.05.3 Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas
3.2.4.05.4 Florestas abertas de castanheiro com resinosas
3.2.4.05.5 Florestas abertas de eucalipto com resinosas
3.2.4.05.6 Florestas abertas de espécies invasoras com resinosas
3.2.4.05.7 Florestas abertas de outra folhosa com resinosas
3.2.4.05.8 Florestas abertas de misturas de folhosas com resinosas
3.2.4.06.1 Florestas abertas de pinheiro bravo com folhosas
3.2.4.06.2 Florestas abertas de pinheiro manso com folhosas
3.2.4.06.3 Florestas abertas de outras resinosas com folhosas
3.2.4.06.4 Florestas abertas de misturas de resinosas com folhosas

3.2.4.07 Outras formações lenhosas 3.2.4.07.1 Outras formações lenhosas
3.2.4.08.1 Cortes rasos
3.2.4.08.2 Novas plantações

3.2.4.09 Viveiros florestais 3.2.4.09.1 Viveiros florestais
3.2.4.10 Aceiros e/ou corta-fogos 3.2.4.10.1 Aceiros e/ou corta-fogos
3.3.1.01 Praias, dunas e areais interiores 3.3.1.01.1 Praias, dunas e areais interiores
3.3.1.02 Praias, dunas e areais costeiros 3.3.1.02.1 Praias, dunas e areais costeiros

3.3.2 Rocha nua 3.3.2.01 Rocha nua 3.3.2.01.1 Rocha nua
3.3.3 Vegetação esparsa 3.3.3.01 Vegetação esparsa 3.3.3.01.1 Vegetação esparsa
3.3.4 Áreas ardidas 3.3.4.01 Áreas ardidas 3.3.4.01.1 Áreas ardidas
4.1.1 Paúis 4.1.1.01 Paúis 4.1.1.01.1 Paúis
4.1.2 Turfeiras 4.1.2.01 Turfeiras 4.1.2.01.1 Turfeiras
4.2.1 Sapais 4.2.1.01 Sapais 4.2.1.01.1 Sapais

4.2.2.01 Salinas 4.2.2.01.1 Salinas
4.2.2.02 Aquicultura litoral 4.2.2.02.1 Aquicultura litoral

4.2.3 Zonas entre-marés 4.2.3.01 Zonas entre-marés 4.2.3.01.1 Zonas entre-marés
5.1.1.01 Cursos de água naturais 5.1.1.01.1 Cursos de água naturais
5.1.1.02 Canais artificiais 5.1.1.02.1 Canais artificiais

5.1.2.01.1 Lagos e lagoas interiores artificiais
5.1.2.01.2 Lagos e lagoas interiores naturais

5.1.2.02 Reservatórios de barragens 5.1.2.02.1 Reservatórios de barragens
5.1.2.03.1 Reservatórios de represas ou de açudes
5.1.2.03.2 Charcas
5.1.2.03.3 Aquicultura interior

5.2.1 Lagoas costeiras 5.2.1.01 Lagoas costeiras 5.2.1.01.1 Lagoas costeiras
5.2.2 Desembocaduras fluviais 5.2.2.01 Desembocaduras fluviais 5.2.2.01.1 Desembocaduras fluviais
5.2.3 Oceano 5.2.3.01 Oceano 5.2.3.01.1 Oceano

2.4.1.02 Culturas temporárias de regadio associadas a culturas permanentes

2.4.1.01 Culturas temporárias de sequeiro associadas a culturas permanentes

2.4.1.03 Pastagens associadas a culturas permanentes

5 Corpos de água

4 Zonas húmidas

3 Florestas e 
meios naturais e 
semi-naturais

2 Áreas agrícolas 
e agro-florestais

2.1 Culturas temporárias

2.2 Culturas permanentes

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

1 Territórios 
artificializados

1.1 Tecido urbano

1.2 Indústria, comércio e 
transportes

1.3 Áreas de extracção de inertes, 
áreas de deposição de resíduos e 
estaleiros de construção

1.4 Espaços verdes urbanos, 
equipamentos desportivos, culturais 
e de lazer, e zonas históricas

3.1 Florestas

3.2 Florestas abertas e vegetação 
arbustiva e herbácea

3.3 Zonas descobertas e com 
pouca vegetação

4.1 Zonas húmidas interiores

4.2 Zonas húmidas litorais

5.1 Águas interiores

5.2 Águas marinhas e costeiras

5.1.2 Planos de água

5.1.1 Cursos de água

4.2.2 Salinas e aquicultura litoral

3.3.1 Praias, dunas e areais

3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações

3.2.3 Vegetação esclerófita

3.2.2 Matos

3.1.3 Florestas mistas

3.1.2 Florestas de resinosas

3.1.1 Florestas de folhosas

2.4.4 Sistemas agro-florestais (SAF)

2.2.3 Olivais

2.2.2 Pomares

2.4.1 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a 
culturas permanentes

1.3.1 Áreas de extracção de inertes

1.2.4 Aeroportos e aeródromos

2.2.1 Vinhas

2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro

1.4.2 Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas 
históricas

1.4.1 Espaços verdes urbanos

2.4.4.01 SAF com culturas temporárias de sequeiro

1.1.1 Tecido urbano contínuo

1.2.1.05 Infra-estruturas de produção de energia

1.4.2.01 Equipamentos desportivos

1.2.3 Áreas portuárias

1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados

1.2.1 Indústria, comércio e equipamentos gerais

1.1.2 Tecido urbano descontínuo

1.3.3 Áreas em construção

1.3.2 Áreas de deposição de resíduos

1.4.2.02 Equipamentos de lazer

2.2.2.01 Pomares

2.2.2.02 Pomares com vinha

2.2.2.03 Pomares com olival

2.4.4.02 SAF com culturas temporárias de regadio

2.4.4.03 SAF com pastagens

2.4.4.04 SAF com culturas permanentes

3.1.3.02 Florestas mistas de resinosas com folhosas

3.1.3.01 Florestas mistas de folhosas com resinosas

3.1.1.01 Florestas puras de folhosas

3.1.1.02 Florestas de misturas de folhosas

3.1.2.01 Florestas puras de resinosas

3.1.2.02 Florestas de misturas de resinosas

3.2.4.01 Florestas abertas puras de folhosas

5.1.2.03 Outros planos de água artificiais

3.2.4.02 Florestas abertas de misturas de folhosas

3.2.4.06 Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas

5.1.2.01 Lagos e lagoas interiores

3.2.4.08 Cortes rasos e novas plantações

3.2.4.03 Florestas abertas puras de resinosas

3.2.4.04 Florestas abertas de mistura de resinosas

3.2.4.05 Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas
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