
FICHA DA PARCELA 

 

Campo da ficha da parcela : 5. 

Código Forma da parcela 

100 Parcela circular 

200 Parcela rectangular 
 
 

Campo da ficha da parcela : 12. 

Código Descrição do relevo do terreno 

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

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

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

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

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

 

Campo da ficha da parcela : 13. 

Código Forma do declive 

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

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

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

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

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

600 Terreno plano 
 

 

 

 

 

 

 

 



Campo da ficha da parcela : 14. 

Código Tipo de erosão 

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

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

300 Eólica: os materiais superficiais foram levados pelo ventos. 

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

500 Ausência de erosão  
 

Campo da ficha da parcela : 15. 

Código Importância da erosão 

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

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

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

400 Ausência de erosão 
 

Campo da ficha da parcela : 16. 

Código Agravamento da erosão após o incêndio 

100 A erosão agravada após o incêndio.  

200 A erosão não foi agravada após o incêndio. 
 

Campo da ficha da parcela : 17. 

Código Alteração visível da rocha devido ao incêndio 

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

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

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

400 Ausência de alterações 
 
 

Classe severidade fogo (1 a 4) 

1 Folhagem chamuscada 

2 Folhagem e ramos mais finos (<6mm diâmetro) parcialmente ou totalmente eliminados. Ramos maioritariamente 
intactos. Geralmente menos de 60% da copa arbustiva consumida 

3 Folhagem, ramos e caules finos consumidos. Alguns ramos maiores (6-10mm diâmetro) ainda presentes. Geralmente 
40-80% da copa arbustiva é consumida 

4 Consumo total da vegetação excepto componentes de maior dimensão (caules com diâmetro superior a 1 cm) 



FICHA DAS ÁRVORES  

 
Campo da ficha das árvores: 5. 

Código Espécie ou grupo de espécies 

100 Quercus de folhas caducas 

200 Quercus ilex 

300 Quercus suber 

400 Fagus sylvatica 

500 Castanea sativa 

600 Betula sp. 

700 Fraxinus sp. 

800 Populus sp. 

900 Eucalyptus sp. 

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

1100 Pinus pinaster 

1200 Pinus sylvestris 

1300 Pinus nigra 

1400 Pinus pinea 

1500 Pinus halepensis 

1550 Pinus radiata 

1600 Abies sp. 

1700 Picea sp. 

1800 Cedrus sp. 

1900 Outras coníferas (susceptíveis de atingir uma altura de 5 m) 

 
Campo da ficha das árvores: 7. 

Código Estado da vegetação 

100 Árvore viva 

200 Árvore morta 

 

Campo da ficha das árvores: 8. 

Código Posição relativa no povoamento 

100 
Andar principal  : árvore pertencente ao andar no qual ocorre a produção económica 
principal (povoamento principal). 

200 

Andar secundário : árvore que se desenvolve sob coberto do povoamento principal ou 
num andar de diferente idade ou dimensão. Pertence geralmente à regeneração ou a 
uma espécie importante para protecção do solo ou para auxiliar o correcto 
desenvolvimento do povoamento principal. 

300 
Reserva : árvore que foi deixada de um povoamento anterior, acima do povoamento 
principal. É uma árvore isolada. 



 

Classes de severidade de dano (1 a 4)  

1 Base do tronco parcialmente afectada mas toda a copa verde  

2 Tronco parcialmente afectado. Copas com parte verde e seca 

3 Copa seca. Todas as folhas (agulhas) secas se conservam na copa 

4 Totalmente queimado, folhas consumidas pelo fogo 
 

Campo da ficha das árvores: 11. 

Código Grau de destruição do tronco 

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

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

300 Mais de dois terços da madeira do tronco está destruída. 
 

Campo da ficha das árvores: 12. 

Código Grau de destruição dos ramos principais  

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

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

300 Mais de dois terços da madeira dos ramos principais está destruída. 

 
 

Campo da ficha das árvores: 13. 

Código Grau de destruição dos ramos secundários 

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

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

300 Mais de dois terços da madeira dos ramos secundários está destruída. 

 

Campo da ficha das árvores: 14.  

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

100 Folhas, agulhas ou cones estão presentes na copa. 

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

FICHA DA REGENERAÇÃO  

Campo da ficha da regeneração: 4. 

Código Classe de altura 

100 De 0,10 a 0,50 m 

200 De 0,50 a 1,30 m 

300 Mais de 1,30 m com dap inferior a 7 cm 
 


