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RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE: Detecção Remota, Cartografia de Ocupação do Solo, Actualização 

Temática, Detecção de Alterações, Risco de Incêndio, Incêndio Florestal, SIG. 

  

Neste projecto é testada uma metodologia para actualização de mapas de ocupação 
do solo já existentes, derivados de fotografia aérea, usando uma imagem satélite para 
posterior modelação com vista à obtenção da cartografia do risco de incêndio 
actualizada. Os diferentes passos metodológicos na fase da actualização dos mapas de 
ocupação de solo são: Classificação digital das novas ocupações, Produção do mapa de 
alterações, Integração de informação auxiliar, Actualização da Cartografia Temática. 
Para a produção do mapa de alterações a detecção de alterações foi efectuada através 
de expressões de Álgebra de Mapas. A classificação digital foi realizada com um 
classificador assistido - Classificador da Máxima Verosimilhança. A integração de 
informação auxiliar serviu para melhorar os resultados da classificação digital, 
nomeadamente em termos das áreas ardidas permitindo uma resolução temática mais 
detalhada. A actualização resultou da sobreposição do mapa das áreas alteradas 
classificadas com o mapa desactualizado. Como produto obteve-se a Carta de 
Alterações da Ocupação do Solo com Potencial Influência no Risco de Incêndio 
actualizada para 2008, base para a fase da Modelação do Risco. A metodologia foi 
testada no concelho de Viseu, Centro de Portugal. A Carta de Uso e Ocupação do Solo 
de Portugal Continental para 2007 (COS2007) foi utilizada como carta de referência. A 
nova carta actualizada para 2008, no concelho de Viseu, apresenta 103 classes 
temáticas, 1ha de unidade mínima e 90% de precisão global. A modelação do risco de 
incêndio geralmente é feita através de índices que variam, de forma geral, numa 
escala qualitativa, tendo como fim possibilitar a definição de acções de planeamento e 
ordenamento florestal no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. Desta forma, 
as cartas de risco são indicadas para acções de prevenção, devendo ser utilizadas em 
conjunto com a carta da perigosidade que juntas podem ser utilizadas em acções de 
planeamento, em acções de combate e supressão. A metodologia testada, neste 
projecto, para elaboração de cartografia de risco foi, a proposta por Verde (2008) e 
adoptada pela AFN (2012). Os resultados apresentados vão precisamente ao encontro 
do que diz respeito no Guia Técnico para Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, "O mapa de Risco combina as componentes do mapa de perigosidade com 
as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o 
potencial de perda face ao incêndio florestal". 
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ABSTRACT 

KEYWORDS: Remote Sensing, Land Cover Map, Thematic Updating, Change Detection, 

Wildfire Risk, Forest Fire, GIS. 

 

In this project a methodology to updating maps of land with the main goal of modeling 
Forest fire risk mapping updated is tested. The methodological steps are are: Digital 
Classification, Production of map changes, Ancillary data integration and Map 
updating. The change detection method used was the use of four of Map Algebra 
expressions. An assisted classifier - Maximum Likelihood - was used to perform digital 
classification of the imagery. Ancillary data was used to refine the digital classification, 
to obtain a more detailed map. Overlaying the changed areas on the reference map 
performs the map updating.  As product afforded the Charter Change of Land Use 
Potential to Influence the Risk of Fire updated for 2008, the basis for the phase of the 
Risk Modelling. The methodology is tested in the municipality of Viseu in Central 
Portugal. The reference map is Land Use Land Cover Map of Portugal to 2007 -
COS2007. Modelling from a GIS is usually done using, generally, on a qualitative scale,  
with the purpose of allowing the definition of action planning and forest management 
in the context of defense against forest fires. The methodology set up was proposed by 
Verde (2008) and adopted by AFN (2012). The results presented indicate what is 
described on - Guia Técnico para Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios- "The Risk map combines the components of the hazard map with the 
components of the potential damage (vulnerability and value) to indicate which 
potential loss against the forest fire. " 
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INTRODUÇÃO  

 A Floresta Portuguesa possui um valor social, económico e ambiental que a 

caracteriza como um dos recursos mais importantes do País. Contudo, e recorrendo a 

dados do último Inventário Florestal - os espaços florestais constituem cerca de 35,4% 

do território  em 2010 - tem-se assistido a um desbaratar deste recurso quer a nível de 

rentabilidade, quer a nível de competitividade. Os Incêndios Florestais actuam como 

principais responsáveis pela destruição desta riqueza, constituindo uma forte ameaça 

ao desenvolvimento sustentável da Floresta Portuguesa.  

 É necessário reter a ideia de que o fogo não pode, nem deve eliminar-se por 

completo, pois constitui um fenómeno natural no ambiente mediterrâneo. Sendo 

considerado um risco natural, por acontecer na natureza, dependendo a sua 

propagação essencialmente de factores naturais. É um fenómeno ancestral, de 

estratégia de desenvolvimento de algumas espécies e renovação de pastagens, que 

modela florestas. Nos países mediterrânicos, e particularmente no nosso País, 

centenas de incêndios atingem, todos os anos, avultadas áreas florestais causando 

muitas perdas ambientais, económicas e sociais (Antunes et al. 2011). A dimensão e a 

frequência que os incêndios florestais atingiram nas últimas três décadas, tiveram 

consequências nefastas à escala global a nível de poluição, emissão de gases com 

efeito estufa, diminuição da absorção de CO2, bem como efeitos a nível local, no que 

diz respeito à erosão do solo, à perda de vidas, à biodiversidade, infra-estruturas, além 

de graves prejuízos à economia nacional (Ferreira, 2010). O eucalipto 

(dominado pela espécie Eucalyptus globulus) é a principal  ocupação florestal  do  

Continente  em  área  (812 mil  ha),  o sobreiro  a segunda  (737 mil  ha), o pinheiro-

bravo a terceira com 714 mil ha (ICNF, 2013). Os cerca de 35,4% que o país tem de 

espaços florestais são fonte de diversos produtos essenciais para actividades 

industriais, como a pasta e papel, cortiça e mobiliário. Para além disso, já em 2005 

contribuíam "para gerar 3,2% do PIB, 15 mil postos de trabalho directos, [...] 12% do 

PIB industrial e 11% das exportações" (APIF, 2005). Assim, a perda de valor dos 

espaços florestais é um fenómeno que interessa inverter. 

 Destes espaços depende, pelo exposto, a criação de riqueza económica e 

ambiental para o país. Os números nos últimos quatorze anos são expressivos, e 
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verões como os de 2003 e 2005 ficaram marcados na memória, com a destruição de 

centenas de milhares de hectares e prejuízos económicos e ambientais avultados. 

Porém, apesar de graves, não são exactamente uma novidade. Em anos anteriores os 

incêndios florestais já haviam queimado muitos hectares de espaços florestais. Quase 

292 mil hectares em 1985, 204 mil em 1989, ou 215 mil hectares em 1998 são 

exemplos de que este não é um problema recente (Alves, 2012). Após estas 

ocorrências foi declarado o estado de calamidade por parte do Governo, saltando 

novamente para a agenda política, económica e social toda esta problemática dos 

incêndios. Tudo isto contribuiu para que se tornassem ainda mais evidentes as 

dificuldades de articulação e relacionamento funcional entre o Planeamento Florestal, 

nacional e regional, e o Sistema de Gestão Territorial, da escala nacional à escala 

municipal. Assim, foi encetado todo um trabalho de elaboração de legislação no 

sentido de desenvolver acções no Âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios. À escala sectorial e florestal, foi elaborada a Estratégia Nacional para 

as Florestas (ENF, Resolução do Conselho de Ministros 114/2006, de 15 de Setembro) 

que aponta para a “minimização dos riscos de incêndios” como primeira linha de 

acção. Nos anos de 2006 e 2007, são publicados os 21 Planos Regionais de 

Ordenamento Florestal (PROF) (DL n.º204/99 de 9 de Setembro, alterado pelo DL nº 

16/2009 de 14 de Janeiro). Por sua vez, foi elaborado o Relatório do Programa 

Nacional de Políticas de Ordenamento do Território (Lei nº58/2007 de 4 de Setembro, 

rectificada pela declaração n.º80-A/2007 de 7 de Setembro), que salienta a 

importância dos incêndios florestais na lista dos 24 problemas relativos ao 

ordenamento do território. Foi elaborado o Plano Nacional da Defesa da Floresta 

contra Incêndios (PNDFCI), publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

65/2006 de 26 de Maio. Este diploma está organizado de uma forma hierárquica 

através de três tipos de planos, o de âmbito nacional, distrital e municipal. Assim, 

encontra-se no topo da hierarquia o PNDFCI ao qual se segue a nível distrital o Plano 

Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI) e, a nível municipal, o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) que é desenvolvido pelas 

Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) apoiadas por 

Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) e Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC).  
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 O âmbito de estudo deste trabalho cinge-se à escala municipal, tipologia 

introduzida em 2005 pela proposta técnica do PNDFCI (ISA, 2005) com o objectivo de 

criar um mecanismo que permitisse, por um lado, "distinguir a natureza do problema 

(i.e., como actuar? Sobre as ocorrências ou sobre a extensão do ardido?), e por outro, 

ter um mapa que, com o passar dos anos, permitisse avaliar a performance municipal 

na defesa da floresta contra incêndios, utilizando sempre um intervalo de referência" 

(Verde, 2008). No sentido de fazer cumprir o disposto em termos de planeamento das 

diferentes acções DFCI (Defesa da Floresta contra Incêndios), bem como optimizar 

recursos e infra-estruturas disponíveis para a defesa e o combate aos incêndios 

florestais, a Cartografia de Risco de Incêndio Florestal surge como uma ferramenta 

imprescindível, pois como afirma Verde (2008) "Não se pode gerir correctamente 

aquilo que se desconhece, e para se fazer uma correcta gestão de risco é necessário 

conhecer aquilo que está sujeito ao risco e as características dos territórios que 

contribuem para a existência de um risco". Mas, não basta ter o mapa da Cartografia 

de Incêndio. É necessário que este seja produzido com recurso a cartografia temática 

mais actualizada possível, uma vez que a cartografia a nível da ocupação do solo de 

uma determinada área se encontra sujeita a constantes alterações, da pressão urbana 

que se faz sentir e das elevadas extensões de áreas afectadas por incêndios florestais, 

requer uma actualização periódica. Segundo Cihlar (2000), quando é necessário 

produzir cartografia de ocupação do solo a frequência temporal mínima aconselhada é 

de cinco anos.  A cartografia de ocupação do solo pode resultar de dados recolhidos no 

terreno, de fotografia aérea ou de imagens obtidas por satélites (Santos, 2003). A base 

da cartografia da ocupação temática difere entre os países. Muitos países, tal como em 

Portugal fazem uso da fotografia aérea, uma vez que esta possui a priori uma elevada 

precisão temática e espacial. No entanto, o processamento das fotografias aéreas 

requer elevada quantidade de mão-de-obra, dado que toda a área do mapa é foto-

interpretada. Assim como forma de redução de custos e tempo (produção cartográfica 

mais expedita), as imagens de satélite têm sido bastante usadas para produzir este 

tipo de mapas. Por outro lado, a extracção de informação das imagens, que não é 

possível ser feita de forma imediata ou que não está acessível no seu formato original, 

é efectuada mediante técnicas de processamento digital e/ou análise visual. Os dados 

obtidos de forma remota, depois de processados automática ou manualmente, são 
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então apresentados num tipo de formato que transmita eficazmente a informação 

pretendida como por exemplo: mapa temático, estatísticas e/ou gráficos. Para além de 

todas as vantagens asssociadas aos dados digitais, o uso de imagens de satélite para 

produção de mapas oferece ainda as vantagens de aquisição periódica e da cobertura 

de grandes áreas a custos relativamente baixos quando comparados com as aquisições 

aéreas. Contudo, tal sistema pode ser prejudicado em certas situações, como seja 

quando as diferentes ocupações do solo apresentam assinaturas espectrais 

semelhantes, ou algumas ocupações de solo e/ou classes de uso de solo não são 

identificáveis ao nível do pixel (Caetano e Santos, 2001).  Deve existir cartografia de 

ocupação do solo em diferentes escalas, consoante se destinem a acções locais, 

regionais ou globais (Santos, 2003). Para a escala do Município, escala regional, pode-

se utilizar imagens de média/alta resolução espacial como por exemplo imagens SPOT 

(Systéme Probatoire d’Observation de la Terre). A cartografia de ocupação do solo 

actualizada obtida através de imagens de satélite, é efectuada através da 

categorização dos diferentes elementos da paisagem em classes temáticas, que são 

definidas segundo uma nomenclatura a adoptar. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 É objectivo deste relatório a produção de cartografia temática da ocupação do 

solo do concelho de Viseu, actualizada à escala 1/25000 com recurso a Dados de 

Detecção Remota e a Modelação do Risco de Incêndio Florestal à Escala Municipal. 

 

PREMISSAS/HIPÓTESES  

 É possível actualizar a cobertura do solo do Concelho de Viseu, através de 

conhecimentos periciais sobre as transições de ocupação do solo, nomeadamente a 

nível do estrato florestal. É possível modelar o Risco de Incêndio com base anual a 

partir  da cartografia actualizada através de Dados de Detecção Remota. 
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Capítulo I. Tecnologias de Informação Geográfica - Estado de Arte  

I.1  Tecnologias de Informação Geográfica 

 A Informação Geográfica passa por ter conhecimentos sobre toda a informação 

acerca dos locais à superfície da Terra, sobre a localização de certos lugares e o que 

está nessa localização. O nível de detalhe da informação geográfica varia, de acordo 

com a escala de análise. Esta pode ir desde a escala nacional ou regional (variação do 

clima de uma região ou a densidade populacional de um País), ou local (informação 

sobre edifícios ou árvores em arruamentos). As tecnologias que têm como fim a 

aquisição e utilização da informação geográfica, podem esquematizar-se da seguinte 

maneira (Goodchild, 1997):  

1) Sistema de Navegação por Natélite; 

2) Detecção Remota (DR); 

3) Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Far-se-á somente uma revisão dos aspectos mais relevantes da Detecção Remota e dos 

SIG, compontes que integram este trabalho. 

 

I.2  Detecção Remota 

 Existem diversas definições de Detecção Remota. A definição que mais se 

adequa aos propósitos deste trabalho, no nosso entender é a seguinte:  

"Detecção Remota é a ciência e a arte de obter informações sobre um objecto, área ou 

fenómeno através da análise de dados adquiridos por um dispositivo que não está em 

contacto com o objecto, área ou fenómeno sob investigação" (Lillesand e Kiefer, 1994). 

 

I.2.1 Características dos Dados de Imagem Digital 

 As componentes principais do processo de Detecção Remota são: 1) uma fonte 

de energia, 2) a interacção dessa energia com partículas na atmosfera, 3) a interacção 

subsequente com o alvo no solo, 4) a energia registada pelo sensor como dados, e 5) 
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os dados exibidos digitalmente para a interpretação visual e numérica (Department of 

the Army - US Army Corps of Engineers, 2003). 

 No processo de Detecção Remota a energia proveniente da superfície terrestre 

é medida através de sensores instalados em aviões ou veículos espaciais. Esta medição 

é usada para a construção de uma imagem da paisagem sob a plataforma, tal com a 

 Figura 1 mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Processo de Detecção Remota. (Department of the Army - US Army Corps of 
 Engineers, 2003). 

A: Fonte de energia (Sol) ; B: Radiação Electromagnética; C: Interacção com os objectos; D: Gravação da 
energia pelo sensor; E: Transmissão, recepção e processamento de dados; F: Interpretação e Análises e 
G: Aplicações. 

 

 A energia pode ser reflectida directamente vinda do Sol, aparecendo-nos uma 

imagem em tudo semelhante a uma imagem vista a olho nu, apesar de os 

comprimentos de onda usados em detecção remota se situarem frequentemente fora 

do alcance da vista humana. Todo o sistema de detecção remota é um complexo que 

envolve a dispersão ou emissão de energia a partir da superfície da Terra, seguido de 

transmissão pela atmosfera até atingir os instrumentos montados nas plataformas de 

detecção remota, transmissão ou transporte de dados novamente para a superfície da 

Terra que são então processados em produtos de imagem, para serem usados em 

aplicações pelos utilizadores. Quando se fala em imagens digitais, fala-se em dados de 

D 
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imagem, como sendo uma fonte de dados primária a partir do qual se pretende extrair 

informação útil. Estas podem ser de formato analógico ou digital. Hoje em dia é mais 

corrente o uso da imagem digital. Uma das principais características valorativas das 

imagens obtidas por sensores digitais colocados a bordo de sistemas remotos é a sua 

disponibilidade crescente em formato digital, que pode ser processada quer para 

extracção de informação quer para melhoramento das suas qualidades visuais no 

sentido de ser mais fácil a sua interpretação visual.  

 A característica mais significante nos dados colhidos por detecção remota é o 

comprimento de onda, ou conjunto de comprimentos de onda usado no processo de 

aquisição das imagens (Richards e Jia, 1999). Quando a radiação solar é reflectida, 

podem ser registados os comprimentos de onda do ultravioleta, visível, e 

infravermelho próximo ao infravermelho médio. Os sensores ópticos registam dados 

desde os comprimentos de onda do visível até ao infravermelho médio. A energia 

emitida pela Terra, que domina na zona do infravermelho térmico, pode ser 

diferenciada em comprimentos de onda que nos ajudem a compreender as 

propriedades da superfície da Terra da região a estudar. De um ponto de vista de 

manuseamento e análise, as propriedades das imagens de satélites mais interessantes 

são o número e localização das medições espectrais (bandas espectrais ou canais) - 

resolução espectral - fornecidas pelo sensor utilizado, a resolução espacial, que nos é 

indicada pelo tamanho do pixel, a resolução radiométrica, que nos indica o intervalo e 

número de valores discretos de brilho e a resolução temporal (Richards e Jia, 1999). 

 Uma imagem corresponde a uma matriz de valores, organizados espacialmente 

em células ou pixels. A resolução espacial desempenha um papel principal na 

interpretação de uma imagem, na medida em que marca o nível de detalhe oferecido 

por esta. Só são discriminados sobre uma determinada imagem elementos de 

tamanho superior ao tamanho do pixel. Este tipo de resolução apresenta estreita 

relação com a escala de trabalho, bem como com a fiabilidade obtida através da 

interpretação. Ou seja, quanto menor for o tamanho do pixel, menor é a probabilidade 

de que este seja composto por dois ou mais tipos de ocupação de solo adjacentes. 

Deriva daí, a definição de pixel misto, como sendo um sinal digital intermédio das 

diferentes ocupações que o compõem (Chuvieco, 1995). Pode, assim, afirmar-se que o 
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pixel é a unidade mínima de referenciação espacial, sendo o objecto mais pequeno que 

pode ser identificado numa imagem. Sendo o pixel um objecto bidimensional, as suas 

dimensões no terreno (em metros ou quilómetros) e a sua projecção no campo de 

visão instantâneo determinará a razão entre o tamanho do pixel com a cobertura do 

solo. Com vista a determinar a resolução necessária para distinguir um objecto a 

resolução espacial deve ser metade do tamanho do objecto de interesse (Chuvieco, 

1995). 

 A resolução espectral indica-nos o número de bandas e a largura das bandas 

espectrais (intervalo de comprimento de ondas) que um determinado sensor pode 

discriminar (Chuvieco, 1995). Podem ser discerníveis dois tipos de imagens no que diz 

respeito à resolução espectral: a) imagens pancromáticas (uma só banda - um só 

intervalo de comprimento de onda); e b) imagens multipespectrais (várias medições 

espectrais gravadas por pixel) (Richards e Jia 1999). Assim, deverá ter-se um 

compromisso de maior número de bandas com uma melhor adequação das "larguras 

de banda" ao estudo em causa, para que o sensor seja o mais idóneo possível 

(Chuvieco, 1995). 

 A resolução radiométrica descreve o intervalo e o número discernível de 

números discretos de valores de brilho. Está relacionada com a sensibilidade do 

sensor, com a capacidade de detectar variâncias na radiância que recebe. Por vezes, a 

resolução radiométrica é expressa em dígitos binários, ou bits, necessários para 

representar o intervalo de valores disponíveis para os valores de brilho (Chuvieco, 

1995). 

 O conceito de resolução temporal está relacionado com a frequência com que o 

sensor proporciona a cobertura do mesmo local da terra. O ciclo desta cobertura é 

função das características orbitais da plataforma, nomeadamente altura, velocidade e 

inclinação, bem como da arquitectura do sensor no que ao ângulo de observação e 

abertura diz respeito (Chuvieco, 1995). A Figura 2 proporciona uma percepção da 

relação que existe entre resolução espectral e espacial de diferentes sensores. 
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Figura 2 - Relação entre a resolução espacial e temporal de vários sensores e respectivas         
aplicações. (Jensen, 1996). 

 

I.2.2 Bandas Espectrais do Vísivel 

 O Vísivel é todo o conjunto de comprimentos de onda dependentes de forma 

directa da energia solar (Chuvieco, 1995), sendo a única radiação que o ser humano 

pode detectar e onde a radiação solar é máxima. As Bandas do Vísivel são três: a azul 

(0,4 – 0,5 µ), a verde (0,5 – 0,6 µ) e a vermelha (0,6 – 0,7 µ). A    Figura 3 mostra como 

três dos materiais mais abundantes à superfície - o solo, a vegetação e a água - 

reflectem a energia solar nas bandas do visível e do infravermelho próximo e médio.  
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    Figura 3 - Curvas das Reflectâncias espectrais características de materiais da  

     água (1), da vegetação (2) e do solo (3). (Adaptado de Swain e Davies, 1978).  

 

 A caracterização espectral da vegetação é das mais difíceis, devido aos diversos 

factores que influenciam a radiação que o sensor recebe (Chuvieco, 1995), 

nomeadamente estado fenológico, forma, estrutura e conteúdo de humidade das 

folhas. Na Zona do Vísivel, o comportamento espectral está ligado à forte absorção dos 

pigmentos (clorofila A e B e carotenos) das folhas (nomeadamento na zona do azul e 

do vermelho). Na Zona do Infravermelho Próximo (0, 75 µm – 0, 130 µm) deixa de ser a 

presença dos pigmentos, mas a estrutura interna da folha a influenciar o 

comportamento espectral. Desta forma, a extensão da reflectância observada será 

influenciada não só pela estrutura interna, como pelo tipo de vegetação (e.g. resinosas 

vs folhosas). Como resultado, diferentes tipos de espécies podem ser diferenciadas 

nesta região do espectro. Na Zona do Infravermelho Médio (> 0,1400 µm) podemos 

verificar uma diminuição na curva espectral (0,145µm e 0,1900 µm) que se encontra 

associada à humidade contida nas folhas. De realçar que nesta área do espectro 

também se podem visualizar diferentes reflectâncias, nomeadamente no que diz 

respeito a espécies maduras. Pode-se concluir, que nesta região o comportamento 

espectral é função do conteúdo celular em água. Concluindo, os factores que 

condicionam as assinaturas espectrais da vegetação são: o teor em clorofila, em água e 

a estrutura interna da folhagem. 
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 Na  caracterização espectral dos solos, pode observar-se um comportamento 

com maior uniformidade relativamente ao da vegetação, tendo a sua curva espectral  

um carácter marcadamente ascendente, com o comprimento de onda na região do 

vísivel, permanecendo relativamente constante no infravermelho próximo, com 

algumas depressões locais (1,4 e 1,9 µm) devido à absorção de água e (1,4 e 2,2 µm) 

em virtude do teor em argila (Lillesand e Kiefer, 1994). Os principais factores de 

variação na reflectância são a composição química do solo, a sua textura, estrutura e 

teor de humidade, factores estes que estão inter-relacionados entre si (Curran, 1985 

cit. Chuvieco, 1990). O comportamento espectral da água límpida é caracterizado por 

ter uma baixa reflectância em todas as regiões do espectro. A água ou, de uma forma 

mais generalista, as superfícies absorvem ou transmitem a maior parte da radiação da 

banda do vísivel que recebem, sendo a absorção tanto maior quanto o comprimento 

de onda. A maior reflectância da água límpida ocorre na zona do azul, diminuindo 

lentamente até ao Infravermelho Próximo onde é praticamente nula. A variabilidade 

da reflectância da água é assim mais notória nos comprimentos de onda mais curtos 

(azul e verde) devendo sempre relacionar-se com a profundidade, conteúdos em 

suspensão (clorofila, argilas e nutrientes), o que faz com que a reflectância aumente , 

bem como com a rugosidade (Lillesand e Kiefer, 1994). 

 

I.3  Classificação Digital de Imagens 

 A classificação de imagens digitais é um processo que permite criar grupos de 

pixels representativos de classes de cobertura do solo, dentro das quais os pixels são 

mais semelhantes entre si do que entre os pixels de outras classes.  A classificação de 

imagens digitais pode ser feita usando processos assistidos e processos não assistidos 

(Campbell, 1987). Far-se-á uma breve revisão dos métodos de classificação assistida, 

visto serem estes os que mais relevância têm no desenvolvimento deste trabalho. 

 As técnicas de classificação assitida são utilizadas para classificar identidades 

desconhecidas com base em objectos perfeitamente identificados. Os algoritmos mais 

comuns incluem o método do paralelepípedo, da distância mínima (e.g. Franklin e 

Wilson, 1992), e da máxima verosimilhança (e.g. Skidmore e Turner, 1998). 
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I.3.1  Classificação Assistida 

 A classificação assistida ou supervisionada define-se como sendo um processo 

de criação de classes a partir de uma ampla informação radiométrica, assente num 

conjunto de pixels ou em assinaturas espectrais (valor médio e desvio padrão) que o 

utilizador reconhece como sendo representativos de uma potencial classe ou de um 

padrão de cobertura do solo. Os pixels são analisados um de cada vez, sendo calculada 

uma distância relativamente a cada assinatura espectral, de acordo com uma regra de 

decisão. Os pixels que obedecerem a essa regra de decisão são atribuidos à classe 

espectral dessa assinatura. Este método parte do conhecimento da zona de estudo, 

adquirido por experiência própria e/ou trabalho de campo. É através desta 

familiariedade com a área de estudo que o utilizador delimita as regiões de interesse 

ou "training areas" que se consideram representativas das classes que vão compor a 

legenda. É com base nestas áreas que o computador calcula os números digitais que 

definem cada uma das classes, para depois atribuir os restantes pixels (Chuvieco, 

1995).  Há que ter especial atenção, uma vez que as assinaturas espectrais criadas pelo 

utilizador podem ser subjectivas relativamente a classes naturais, pelo que uma 

selecção criteriosa de assinaturas espectrais deverá  ser representativa da cobertura 

do solo e as áreas de treino definidas, juntamente com a informação auxiliar, devem 

ser o mais representativas possível e homogéneas da classe que se pretende definir, 

com um tamanho mínimo de m+1 pixels por classe, sendo m o nº de bandas que 

integram o estudo (Schowengerdt, 1982 cit. Chuvieco, 1995). 

 

Classificador da Máxima Verosimilhança 

 Este método considera que os Números Digitais (ND) no seio de cada classe se 

ajustam a uma distribuição normal, o que permite descrever cada classe de acordo 

com uma função de probabilidade. O processo usa a matriz da variância/covariância 

como base do cálculo da máxima verosimilhança, a qual é uma distância ponderada. O 

processo de cálculo baseia-se num vector médio, na matriz de variância/covariância e 

numa distância ponderada. O cálculo é efectuado para todas as classes que intervêm 

na classificação, sendo atribuído o pixel à classe que maximize a função de 

probabilidade. Como principais vantagens deste método de classificação aponta-se o 
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facto de o mesmo se basear nas propriedades estatísticas da amostra, considerando a 

variabilidade da covariância, ajustando-se melhor aos dados iniciais. Poderá 

considerar-se como desvantagem o facto de apresentar resultados pouco precisos, 

caso as variáveis não apresentem  uma distribuição normal (Chuvieco, 1995). 

 

I.3.2  Classificação Não Assistida 

 Este método não implica o conhecimento prévio da área de estudo, pelo que a 

intervenção do utilizador baseia-se mais na interpretação do que na concretização de 

resultados. O seu principal objectivo é definir as classes espectrais existentes numa 

determinada imagem. Este método parte do pressuposto de que os números digitais 

(ND) da imagem formam uma série de agrupamentos ou aglomerados (clusters), que 

equivalem a pixels com um comportamentos espectral homogéneo e, portanto, devem 

definir classes temáticas de interesse. A posteriori, o utilizador tem que fazer a 

correspondência entre as classes espectrais (clusters) e as respectivas classes de 

ocupação do solo (classes temáticas), (Chuvieco, 1995). 

 

Classificador ISODATA 

 O ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) é um típico 

algoritmo de agrupamento (Chuvieco, 1995). É uma modificação do algoritmo K-

means, que inclui: a) a fusão dos aglomerados cuja distância no espaço multiespectral 

seja inferior à definida como limite pelo utilizador; b) as regras para a divisão de um 

único cluster em dois clusters (Jensen, 1996). Caracteriza-se por ser um processo 

iterativo porque faz um grande número de iterações até que os resultados sejam 

estáveis. De um ponto de vista estatístico, este algoritmo parece ser adequado para 

delimitar os grupos de valores existentes dentro de uma imagem. Contudo, por vezes é 

artificial assinalar parâmetros de controle significativos, pois o utilizador não os 

conhece: não conhece, à partida, o número de grupos espectrais que existem na 

imagem, nem um valor idóneo da dispersão interna ou distância entre clusters. Desta 

forma, a análise não supervisionada converte-se num processo interactivo, onde o 
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utilizador estabelece valores arbitrários que se vão alterando tendo em vista os 

resultados.  

 

I.4  Avaliação de Precisão da Classificação 

 Na conclusão de um exercício de classificação é necessário avaliar a precisão 

dos resultados obtidos. Isto irá permitir obter um grau de confiança para ser anexado 

aos resultados e servirá para indicar se os objetivos da análise foram alcançados. 

 

I.4.1  Medidas de Precisão 

 A estimativa da exactidão de um mapa temático pode ser alcançada mediante 

vários critérios (Richards e Jia 1999; Chuvieco, 1995): 

a) por comparação do inventário da classificação com o resultado obtido através de 

outras fontes convencionais de igual ou, preferencialmente, escala superior; 

b) pelo estudo da precisão obtida por classificação das áreas de teste; 

c) pela selecção de áreas de verificação da verdade no terreno. 

 O método mais simples para estimar a precisão baseia-se no cálculo das 

diferenças entre o mapa classificado e o mapa de referência, com o recurso de fontes 

auxiliares como estatísticas. Esta medida somente nos indica a percentagem de erro, 

não indicando a sua localização sobre o mapa, nem as discordâncias entre as classes 

que geram o erro (GDTA-CEE, 1982 cit. Chuvieco, 1995). Uma outra opção de 

verificação de resultados, consiste em classificar as classes de treino, de modo a 

verificar se estas se ajustam correctamente às categorias que se pretendem definir. 

Contudo, esta é uma medida de precisão que pode revelar-se algo tendenciosa. A 

outra medida de precisão ou fiabilidade consiste em efectuar uma selecção, 

posteriormente à classificação, de uma série de áreas de teste, que permita obter uma 

medida independente de concordância entre mapa classificado e a verdade do 

terreno. Este procedimento consiste em realizar uma amostragem de áreas de estudo, 

com o objectivo de obter as medidas/informações  necessárias  de campo para a 

verificação dos resultados da classificação. Uma rigorosa validação dos resultados, 
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facilita não só uma medida de qualidade do documento em estudo, como constitui 

critério para demonstrar a idoneidade de um outro método para uma determinada 

aplicação. A partir da fase de amostragem, pode então ser construída a denominada 

matriz de confusão, onde se faz o "resumo" das concordâncias entre as classes do 

mapa classificado e a verdade do terreno (Chuvieco, 1995).  

  

I.4.2  Delineamento do Processo de Amostragem 

 Para se proceder a um processo de verificação é necessário desenvolver um 

esquema de amostragem. Tal como em outros estudos, a amostragem espacial tem 

como principal propósito a selecção de uma pequena parte da área de estudo, de 

maneira a que esta seja representativa da totalidade. A principal virtude de uma boa 

amostragem é poder seleccionar adequadamente uma parte da imagem classificada, 

de tal maneira que, sendo tão pequena quanto possível, seja ao mesmo tempo 

suficientemente representativa do conjunto (Chuvieco, 1995).  

 A semelhança entre a amostra e a verdade do terreno depende de uma série de 

factores que se devem conseguir alcançar no planeamanto da amostragem: 

i) método de selecção da amostra; 

ii) tamanho e distribuição; 

iii) nível de confiança atribuído à estimativa. 

 

I.4.2.1  Tipos de Amostragem 

 Os esquemas usualmente mais usados nos processos de verificação são 

(Congalton e Green, 2009): i) Aleatória Simples:  os elementos a verificar são eleitos de 

forma a que todos tenham a mesma probabilidade de serem seleccionados, sem que a 

probabilidade de selecção de um elemento afecte a probabilidade de selecção do 

outro. Esta característica probabilística confere robustez ao processo; contudo 

apresenta problemas quanto à sua aplicação a nível espacial; ii) Aleatória Estratificada: 

a amostragem realiza-se através da divisão da população em regiões ou estratos, de 

acordo com uma variável auxiliar (e.g. altitude, ocupação do solo). A implementação é 
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mais complexa, mas apresenta a vantagem de permitir a amostragem de classes com 

pouca área, introduzindo informação sobre os sub-conjuntos da população, para além 

de reduzir o erro amostral quando é feita uma correcta escolha da variável auxiliar; iii) 

Sistemática: a amostra distribui-se em intervalos regulares, a partir de um 

determinado ponto seleccionado aleatoriamente. Este tipo de amostragem garante 

uma amostragem completa à superfície a verificar, podendo, contudo, levar a 

estimativas erradas caso exista algum tipo de padrão periódico, como é o caso de 

parcelas agrícolas ou florestais com uma geometria própria. Por outro lado, não 

assegura uma estimativa probabilistica não havendo aleatoridade na selecção das 

observações; iv) Sistemática Não Alinhada: é uma modificação ao sistema 

anteriormente descrito, uma vez que se varia aleatoriamente uma das coordenadas. 

Esta variação permite introduzir o carácter probabilístico, na eleição da amostra, ao 

mesmo tempo que reduz o enviesamento causado pela periodicidade. Por outro lado, 

mantém a capacidade de verificação completa do território; v) Cluster: neste tipo de 

amostragem selecciona-se como unidade de amostra um grupo de observações que se 

denomina como cluster. Isto é, num determinado ponto a verificar efectuam-se várias 

amostras, em pontos vizinhos escolhidos aleatoriamente e de acordo com um 

esquema pré-definido. Este método de amostragem reduz custos, mas é o mais 

complexo e ao mesmo tempo o menos preciso esquema de amostragem. 

 

 I.4.2.2  Tamanho da Amostra 

 No que diz respeito ao tamanho da amostra, Congalton e Green (2009) 

sugerem que esta tenha uma superfície aproximada de 1% da superfície cartografada. 

O tamanho da amostra, nos diferentes esquemas de amostragem, depende do nível de 

probabilidade, ou confiança, que se deseja conceder à estimativa, bem como da 

própria variabilidade da imagem considerada. Na medida em que se trata de medir 

uma variável binomial (concordância/não concordância) emprega-se geralmente a 

seguinte fórmula: 
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Z = abcissa da curva normal para uma determinada probabilidade; 

P = percentagem de pontos bem classificados; 

q = percentagem de pontos mal classificados q = (1-p); 

E = nível permitido de erro. 

 O valor de p e q podem ser estimados a partir de dados auxiliares ou 

simplesmente igualados a 0,5. Uma vez determinado o método e tamanho da amostra, 

bem como localizados os pontos de verificação, o passo seguinte no procedimento 

consiste em obter para cada um deles a classe real e a classe deduzida por classificação 

(Chuvieco, 1995).  

 A classe real ou verdade do terreno pode obter-se mediante a realização de 

trabalhos de campo, através da utilização de documentos auxiliares com maior detalhe 

(e.g. fotografia aérea, mapas de cobertura do solo), ao passo que a classe deduzida da 

classificação advém do ficheiro digital da imagem classificada. Deverá ser obtida a 

informação sobre a verdade no terreno na data mais aproximada da aquisição da 

imagem, evitando deste modo desfasamentos temporais. De igual forma, é importante 

localizar correctamente os pontos de verificação com o objectivo de evitar 

maioritariamente divergências devidas a erros posicionais em detrimento da 

atribuição a determinada classe.  

 

I.4.2.3  Matriz de Confusão 

 A consequência da fase de amostragem será uma listagem de pontos de teste, 

para que estes possuam tanto a cobertura real como a deduzida através da 

classificação. Na posse destes dados pode então construir-se uma matriz denominada 

de confusão, recolhendo os "conflitos" existentes entre as categorias. É uma matriz 

bidimensional, em que as linhas são preenchidas pelas classes de referência e as 

colunas pelas categorias deduzidas através da classificação. Ambas tenderão para o 
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mesmo número e significado, tratando-se em suma de uma matriz n x n com n a 

indicar-nos o número de categorias. A diagonal da matriz expressa o número de 

pontos de verificação onde existe concordância entre as duas fontes (mapa e 

realidade), ao passo que os valores das células marginais são os erros de classificação.  

 

Análise Estatística da Matriz de Confusão 

Medidas Globais de Confiança 

 A partir da matriz de confiança podem desenvolver-se todas as estatísticas de 

modo a concluir o processo de validação. A mais simples consiste no cálculo da 

Precisão Global ou Fiabilidade Global do mapa através da relação dos elementos da 

diagonal com o total dos pontos amostrados. 

    Precisão Global = 100*



xij

xi
Fm  

  

Precisão do Utilizador e do Produtor 

 Como o valor para a precisão global pode ocultar importantes diferenças entre 

categorias, uma análise mais rigorosa deve levar em linha de conta as células 

marginais. Nas linhas, como já foi referido, as células marginais indicam-nos os pixels 

que pertencem a uma determinada classe, mas que não foram incluídas na mesma. 

 São os erros de omissão (Eo) e para cada classe calculam-se pela fórmula: 

ij

iiij

i
X

XX
Eo


  

Em que:  

ijX indica as célula marginais da linha i e iiX  indicam as células marginais da coluna j.  

 De forma idêntica, as células das diagonais das colunas expressam os erros de 

comissão, ou seja, os pontos que se incluíram numa determinada categoria, 

pertencendo realmente a outra.  
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Em que  

ijX indica as célula marginais da linha i e jjX  indicam as células marginais da coluna j. 

 Os erros de comissão e omissão expressam duas abordagens do mesmo 

problema. Os erros de omissão referem-se a uma definição imperfeita da categoria, 

sendo que os erros de comissão têm a ver com uma delimitação excessivamente 

ampla de categoria (Chuvieco, 1995). Os erros de comissão representam os pixels que 

pertencem a outra classe que não à classificada como pertencente à classe de 

interesse. A razão entre o número de pixels classificados incorrectamente pelo total de 

pixels na verdade do terreno dá-nos o erro de comissão (Richards e Jia 1999).  Os erros 

de omissão representam os pertencentes à classe da verdade no terreno, mas que o 

classificador falhou em colocá-los na devida classe. A razão do número de pixels 

classificados de forma incorrecta pelo número total de pixels na classe da verdade do 

terreno dá-nos o erro de omissão. Outros autores, tais como (Aronoff, 1982; Story e 

Congalton, 1988) falam em precisão do Utilizador e do Produtor. A precisão do 

Utilizador está em relação inversa com os erros de comissão, enquanto que a precisão 

do Produtor está  em relação inversa com os erros de omissão. 

 São designadas por medidas de precisão do Produtor ou do Utilizador na 

medida em que, no primeiro caso, o produtor do mapa está interessado em saber 

quantos elementos identificados no terreno como pertencendo a uma determinada 

classe, o são também no mapa que foi produzido por ele. O segundo caso corresponde 

ao ponto de vista do utilizador, em que se está interessado em saber, de entre os 

elementos classificados no mapa, quais estão correctamente identificados de acordo 

com o terreno (Santos, 2003). 
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Aplicação de Análise Multivariada 

 É de todo o interesse analisar as relações múltiplas entre as diferentes 

categorias. Com este objectivo, foram introduzidas técnicas de análise multivariadas, 

para estudo global das matrizes de confusão (Campell, 1987). Um dos índices mais 

utilizados neste sentido é a estatística k (Kappa) que quantifica o nível de acerto 

explicado pelo método de classificação usado, sobre o nível obtido caso a classificação 

tivesse sido feita com base em probabilidades. É definida em termos de elementos da 

matriz de confusão (Richards e Jia, 1999).  

 Sejam os elementos da matriz de confusão representados por Xij ,  supondo que 

o número total de observações sejam P (pixels de teste).  

Sejam iix concordâncias (acertos) observados  e 

ii xx    o produto das marginais dos acertos esperados, 

 A estatística k vem definida pela fórmula:  



  










ii

iiii

xxN

xxxN

k
2

 

 A estimativa do valor de k é-nos útil no sentido de ficarmos a conhecer o grau 

de significância desta estatística, e portanto, se a concordância observada diverge 

bastante da concordância esperada caso a classificação seja feita com base em 

factores aleatórios. Este teste pretende avaliar se a classificação discrimina categorias 

de interesse com uma precisão significativamente superior àquela que se teria obtido 

com uma classificação aleatória. Assim, um valor de k próximo de 1 indica-nos uma 

concordância plena entre a realidade e o mapa, enquanto um valor perto de 0 indica-

nos que a concordância observada se deve somente às probabilidades. Já um valor 

negativo significa que estamos perante uma fraca classificação. Pode considerar-se 

que k tem uma distribuição normal pelo que se torna simples calcular os intervalos de 

confiança em torno do valor estimado. De igual forma podem firmar-se intervalos de 

confiança com o objectivo de fazer o contraste entre a validade de diferentes métodos 

de classificação (Chuvieco e Congalton, 1989). 
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 No caso em que se pretenda comparar matrizes de confusão geradas a partir 

de distintos métodos de classificação, seja de imagens ou de objectos distintos, a 

estatística k poderá indicar-nos qual o mais preciso no conjunto (Chuvieco, 1995). 

 

I.5  Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

 A definição de SIG (Sistema de Informação Geográfica) é talvez mais difícil do 

que à partida possa parecer. Foi um conceito que surgiu há cerca de 50 anos no 

Canadá, com fins de ordenamento, tendo-se rapidamente expandido a outros países 

interessados na selecção, organização e interpretação da informação geográfica. 

Existem numerosas tentativas de definir SIG, pelo que é difícil seleccionar uma como 

definitiva, variando as definições de autor para autor e campo de aplicação. Pode 

concluir-se que as definições estão condicionadas pelo ambiente em que surgem e 

pela realidade das problemáticas que ajudam a resolver. Este facto demonstra, por 

outro lado, a facilidade de adaptação a inúmeras aplicações. Assim, por exemplo, 

consoante o contexto de utilização, temos: "Conjunto de procedimentos, manual ou 

automatizado, utilizado no sentido do armazenamento e manipulação de informação 

georreferenciada.” (Aronoff, 1982). Em função do problema a resolver: “Sistema de 

apoio à decisão envolvendo integração de informação georreferenciada num ambiente 

de resolução de problemas.” (Cowen, 1988); Simplista: “Ferramenta com avançadas 

capacidades de modelação geográfica.” Koshkariov et al (1989); Mais abrangente 

“Conjunto de funções automatizadas, que fornecem aos profissionais, capacidades 

avançadas de armazenamento, acesso, manipulação e visualização de informação 

georreferenciada.” (Ozemoy, Smith e Sicherman, 1981). Um poderoso conjunto de 

ferramentas para reunir, armazenar recuperar, transferir e exibir dados espaciais sobre 

o mundo real (Burrough, 1986). Um Sistema hardware, software e procedimentos, 

elaborados para facilitar a obtenção, gestão, manipulação, análise, modelação, 

representação e output de dados espacialmente referenciados, para resolução de 

problemas complexos de planificação e gestão (David, 1997). Pelo exposto, o conceito 

de SIG é amplo e diversificado o que reflecte por si a sua utilidade através das diversas 

aplicações e na resolução de problemas que as organizações e as pessoas têm que 

resolver. Para este trabalho vai aceitar-se como definição de SIG, a sugerida por 
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(Carvalho, 2005): "Conjunto de hardware e software possuindo capacidade de entrada, 

manipulação, processamento e apresentação de dados georreferenciados que 

utilizado no seio de uma organização e no âmbito de uma aplicação específica, com 

delineamento de um método adequado suportado pelo conhecimento, pode permitir, 

através da capacidade que lhe é conferida pelo contexto espacial, a identificação, 

investigação e solução de questões ou problemas". Um SIG é constituído por 

Hardware, Software, Dados, Pessoas e Análises. Será aqui dado mais realce aos dados, 

aos procedimentos e análises em virtude da sua maior relevância no presente 

trabalho. 

 

I.5.1 Dados  

 Existem dois tipos principais de dados: vector e raster. Os dados vectoriais são 

representados como pontos, linhas e polígonos. Os dados raster são baseados em 

células, tais como imagens aéreas ou modelos de elevação do terreno.  Os atributos 

geralmente são dados adicionais armazenados sob a forma de tabelas. A 

documentação sobre o conjunto de dados dos SIG são os metadados, ou, vulgarmente, 

dados sobre os dados. Contém informação sobre o sistema de coordenadas, data de 

criação dos dados, revisão e actualização dos dados, o autor e contactos. Um SIG 

processa dados, informação que tenha componente espacial. Esta informação é 

bastante diversa podendo ter como fonte, entre outras, fotografias aéreas, imagens de 

satélite ou limites cadastrais (Zeiler, 2002). 

 

I.5.2 Procedimentos e análises  

 O utilizador, especialista que trabalha com um SIG, leva a cabo procedimentos, 

utiliza funções e toma decisões com base em análises. Esta experiência é um 

componente indispensável dos SIG (Zeiler, 2002). Na cartografia digital não se 

verificam as condicionantes a nível de representação e a forma de utilização (aspectos 

de simbologia e cartometria) que se verificam a nível da cartografia em papel, tendo-se 

o espaço de representação geográfica alargado, não existindo contudo, completa 

substituição de regras empíricas derivadas das restrições gráficas por algo objectivo 
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(Matos, 2001). Para se representar o conhecimento sobre o mundo é necessário tornar 

explícitos alguns dos seus aspectos que nos interessas relevar, ignorando outros 

(Freska e Barkowsky, 1996), sendo de todo impossível explicitar os aspectos 

potencialmente interessantes. Assim, a modelação geográfica resulta de um 

compromisso entre a síntese do conhecimento que se tem, baseado num determinado 

conjunto de dados e ao mesmo tempo fornecer a informação a mais completa 

possível, de maneira a poder ser utilizável noutros enquadramentos diferentes 

passíveis de análises (Matos, 2001). 

 A nível de concepção propriamente dita de um modelo geográfico, a 

sistematização que é feita segundo (Matos, 2001) em termos práticos consiste na 

inclusão de cada tema ou feature em cada um dos seguintes grupos: Informação de 

Contexto ("...utilizada meramente com fins descritivos ou análises descritivas, sem que 

o seu detalhe e exactidão afectem o trabalho de forma relevante..."; Informação 

Estruturante ("...garante a coerência espacial de todos os outros temas..."; Informação 

de Inventário ("...classe de objectos cuja representação deverá ser exaustiva"; 

Informação de Suporte ("...sobre a qual são feitos directamente cálculos e operações 

de análise espacial.") e Informação Derivada ("...a que provém das operações de 

análise condicionada pela informação estruturante..."). Ao integrar-se cada uma das 

features num destes grupos, as opções a tomar na construção do modelo tornam-se 

mais claras. Na concretização de um modelo conceptual introduz-se a geo-

referenciação que, na associação entre entidades através da posição no espaço, vai 

permitir realizar querys envolvendo os seus atributos ou as suas posições. São 

produzidos novos temas, através de operações de análise espacial, operações essas 

caracterizadas pela manipulação de informação, conjugando valores dos atributos com 

a geo-referenciação (Matos, 2001). 

 Existem diferentes tipos de modelos conceptuais: vectorial relacional não 

topológico; vectorial relacional topológico; matricial bidimensional; matricial 

tridimensional; vectorial orientado por objectos; difuso; temporal; vectorial e vectorial 

tridimensional. Os modelos mais utilizados actualmente são os vectoriais relacionais 

(topológico ou não) e os matriciais bidimensionais, pelo que é deles que se fará uma 

análise neste trabalho. 
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I.5.2.1 Modelação com dados vectoriais 

 Dados em vector, representam features (elementos) como pontos, linhas e 

polígonos aplicando-se a objectos discretos com formas e limites definidos. As features 

possuem uma forma, precisão e posição bem precisas, assim como atributos e 

metadados (Zeiler, 2002). Os modelos convencionais vectoriais bidimensionais são, 

segundo Matos (2001), a representação do modelo conceptual da cartografia 

impressa, sendo objectos estáticos com fronteiras bem definidas. Como dados de 

origem podemos ter as curvas de linha ou os TIN (Triangulated Irregular Network). 

Exemplo de elementos do tipo ponto são as Sede de Freguesia, do tipo linha as vias de 

comunicação, os rios e do tipo polígonos, as manchas de ocupação do solo, os limites 

administrativos e as áreas ardidas. As vantagens dos conjuntos de dados raster são: a 

simplicidade do modelo conceptual; a forma compacta como é feito o armazenamento 

dos dados; a existência de funções com algoritmos muito simples bem estabelecidos 

para o processamento de dados raster. Por sua vez apresentam as seguintes 

desvantagens: a dificuldade de traduzir a variabilidade do terreno na rígida estrutura 

da grid; e a não manutenção dos dados originais quando se utilizam funções de 

interpolação (Matos, 2001). 

 

I.5.2.2 Modelação com dados Raster 

 Um raster, matriz ou imagem pode ser vista como um conjunto rectangular de 

células, com um valor associado, que quantifica uma medida. Existe uma discriminação 

do espaço em células, e a localização é conhecida através de um índice de linha e 

coluna, sabendo-se a coordenada da primeira célula e dimensão do pixel (Matos, 

2001). A fonte mais usual de dados para um raster é uma imagem de satélite ou uma 

fotografia aérea. Os conjuntos de dados raster sobressaem na capacidade de 

armazenar e trabalhar com dados relativos à altimetria, concentração de poluição e 

níveis de ruído ambiental, por exemplo (Zeiler, 2002). Alguns conjuntos de dados têm 

como suporte uma grid uniforme com os valores. Um conjunto de dados raster pode 

representar, por exemplo, pontos de elevação, espaçados em intervalos iguais, 

contendo cada célula um valor de elevação associada, valor esse que é único por 

célula. Neste caso, diz-se que estamos na presença de dados contínuos, tal como a 
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temperatura. Contudo, podemos ter rasters com dados discretos. Assim, cada célula 

contém um valor representando o valor dominante de cada célula. A partir de um 

conjunto de dados raster contendo dados de elevação, pode-se derivar as curvas de 

linhas por exemplo (Zeiler, 2002). As vantagens dos conjuntos de dados raster são: a 

simplicidade do modelo conceptual; a forma compacta como é feito o armazenamento 

dos dados; a existência de funções com algoritmos muito simples bem estabelecidos 

para o processamento de dados raster. Por sua vez apresentam as seguintes 

desvantagens: a dificuldade de traduzir a variabilidade do terreno na rígida estrutura 

da grid; e a não manutenção dos dados originais quando se utilizam funções de 

interpolação (Matos, 2001). 

  

Operações de Análise Raster 

 A forma regular do espaço nos raster leva a que seja mais fácil a 

implementação de operações de análise espacial e operações estatísticas de 

modelação (Lovett, 2011). É possível distinguir quatro tipos de funções: a) Funções 

Locais  (células individuais), em que o valor de saída em cada célula da grelha é função 

apenas dos valores das posições correspondentes de células de uma ou mais grelhas 

de entrada. São exemplos deste tipo as funções de sobreposição, funções estatísticas e 

de reclassificação; b) Funções Focais  (células vizinhas), em que o valor de saída em 

cada célula da grelha é uma função dos valores das células da rede de entrada, que 

estão dentro das células de uma vizinhança especificada bem como da célula isolada. 

São exemplo clássico a construção de matrizes com os declives e com as exposições, o 

que serve para calcular as direcções de escoamento, por exemplo de uma bacia 

hidrográfica; c) Funções Zonais semelhantes às funções focais, podendo as zonas 

vizinhas não possuir forma fixa. O valor de cada célula de output numa zona 

predefinida numa segunda grelha é assim função do valor da célula de input; d) 

Funções Globais, cada valor das células da matriz de saída é, potencialmente, uma 

função dos valores de todas as células da matriz de entrada. São exemplos deste tipo o 

cálculo de distâncias, o cálculo de bacias de visão, o cálculo de bacias hidrográficas 

(Lovett, 2011; Matos, 2001).  
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Capitulo II. Cartografia de Risco de Incêndio Florestal – Índices de Cálculo 

de Risco de Incêndio Florestal - Estado de Arte 

II.1  Conceitos  

 A comunidade científica que tem discutido e estudado a temática do risco de 

incêndio manifesta grande dificuldade em reunir consensos na terminologia de risco 

de incêndio. Essa dificuldade encontra-se plasmada no trabalho de Bachmann e 

Allgöwer (1999), onde estes afirmam que, analisando a terminologia de risco de 

incêndio florestal, existe grande confusão no uso apropriado da terminologia, 

confusão essa que poderá acarretar consequências desastrosas. Alertam estes autores 

para o uso incorrecto dos termos ‘danger,’ ‘hazard,’e 'risk'. Lourenço (1996) também 

alerta para a confusão que é feita em redor do termo risco de incêndio que é utilizado 

em vez de perigosidade, tendo, no entanto, significados muito diferentes. Impõe-se 

pois, definir conceitos e terminologias a serem utilizados ao longo deste relatório para 

um melhor entendimento do objectivo a alcançar, nomeadamente: fogo, incêndio 

florestal, susceptibilidade, perigosidade, vulnerabilidade e risco.  

 O fogo é uma reacção química, rápida, persistente que combina combustível e 

oxigénio de modo a produzir calor e luz, sendo sempre necessária uma fonte externa 

de calor para começar a reacção (Cottrele, 2004). 

 O incêndio florestal só pode existir se houver fogo, sabendo-se que, o fogo é 

um fenómeno físico que resulta da combustão de qualquer substância, sendo que nos 

espaços florestais são as espécies vegetais e a sua biomassa com aptidão para arder. O 

processo de combustão é uma reacção química que precisa da presença do 

combustível, de calor e de oxigénio, que decorre em três fases: ignição, propagação e 

extinção (Macedo e Sardinha, 1987). Existem diversas definições de incêndio florestal, 

contudo, para este trabalho vai aceitar-se a definição proposta por Verde e Zêzere 

(2007) “todo aquele [fogo] que atinja um espaço florestal, mesmo que numa área 

inferior, por exemplo, a uma área agrícola igualmente afectada pela mesma 

ocorrência."  

 Verde e Zêzere (2007) definem a susceptibilidade como sendo “a propensão de 

uma dada área ou unidade territorial para ser afectada pelo fenómeno estudado, 
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avaliada a partir das propriedades que lhe são intrínsecas.” Para Julião et al., (2009), a 

susceptibilidade pode ser definida como sendo a “incidência espacial do perigo. 

Representa a propensão para uma área ser afectada por um determinado perigo, em 

tempo indeterminado, sendo avaliada através dos factores de predisposição para a 

ocorrência dos processos ou acções, não contemplando o seu período de retorno ou a 

probabilidade de ocorrência.” Pode interpretar-se a susceptibilidade como a 

possibilidade de ocorrência de um incêndio florestal num determinado local, 

atendendo às características do território e eventos passados (áreas ardidas). Neste 

trabalho vai-se aceitar o conceito da DGRF (2007), em que a susceptibilidade expressa 

as condições que um determinado território apresenta para a potencial ocorrência de 

um fenómeno danoso.  

 A perigosidade é a potencialidade de um incêndio ocorrer numa determinada 

área e tempo e, por outro, a sua capacidade de propagação (Aguado et al., 2007).  Já 

Varnes (1984. cit. por Verde e Zêzere, 2007) define perigosidade como a 

“probabilidade de ocorrência de fenómenos potencialmente destruidores, num 

determinado intervalo de tempo e numa dada área.”. Julião et al., (2009) definem 

perigosidade dentro destas  ideias: “é a probabilidade de ocorrência de um processo 

ou acção (natural, tecnológico ou misto) com potencial destruidor (ou para provocar 

danos) com uma determinada severidade numa dada área e num dado período de 

tempo." A perigosidade é um componente do modelo de risco de grande importância 

para o planeamento em acções de DFCI e em acções de ordenamento, nomeadamente 

em acções de restrições de edificado (Alves, 2012). Outro dos componentes do modelo 

de risco cuja definição tem interpretações ambíguas é a vulnerabilidade. Para Chuvieco 

et al. (2010), a vulnerabilidade é definida como sendo os potenciais efeitos de um 

incêndio, medidos em valores humanos, de vidas e recursos ambientais. A 

vulnerabilidade expressa o grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos 

expostos, em resultado da ocorrência de um processo natural ou fenómeno tratado 

(Julião et al., 2009 e Verde e Zêzere, 2007). A vulnerabilidade de determinados 

elementos designa a capacidade de resistência a um determinado fenómeno (fogo) e 

de recuperação após o mesmo (DGRF, 2007). Chuvieco et al. (2010) cit. por (Ferreira, 

2010), definem o risco como sendo o “produto de dois componentes, vulnerabilidade 
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e perigosidade.” Julião et al., (2009), por sua vez definem risco como a “probabilidade 

de ocorrência de um processo (ou acção) perigoso e respectiva estimativa das suas 

consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou 

prejuízos materiais e funcionais directos ou indirectos.” Estamos na presença de uma 

definição dinâmica que pode alterar-se de ano para ano caso surjam novos factores, 

alterando-se com isso as áreas de risco (Ferreira, 2010). Também Lourenço (1996) 

refere que o risco de incêndio tem carácter dinâmico, podendo evoluir de ano para 

ano (dependendo de diversos factores), e de dia para dia em função das condições 

meteorológicas. Para Bachmann e Algöwer (2000) o risco de incêndio florestal é 

definido como «the probability of a wildfire to occur at a specified location and under 

given circumstances and its expected outcome as defined by the impacts on the 

affected objects». Ao termos um mapa produto da perigosidade e da vulnerabilidade 

associado ao valor económico, temos a cartografia do risco de incêndio, que nos indica 

quais as áreas onde as perdas serão maiores. O Modelo de Risco de Incêndio Florestal 

que nos propomos construir, assenta no modelo conceptual de Bachmann e Algöwer ( 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4), uma vez que a sua definição cobre todas as componentes do 

modelo de risco. 
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        Figura 4 - Componentes do modelo de risco, (Adaptado de Verde, 2008). 

 Portugal é um dos países Europeus mais afectados por incêndios florestais em 

anos recentes, apresentando recorrentemente uma das maiores percentagens de área 

de floresta ardida. Em cada época de incêndios, fogos descontrolados têm efeitos 

ambientais nefastos e causam grandes prejuízos à economia nacional. Estas 

ocorrências, frequentemente dramáticas, podem resultar na perda de vidas humanas e 

destruição dos ecossistemas, contribuindo assim para a redução de biodiversidade e a 

devastação dos recursos não renováveis como a vegetação endémica e habitats 

naturais (Freire et al. 2002). 

 Os incêndios florestais numa determinada área são fruto da incidência 

conjugada de diversos factores de origem natural ou humana, designadamente nas 

regiões mediterrânicas. Em Portugal, onde centenas de incêndios atingem, todos os 

anos, extensas áreas florestais causando avultadas perdas ambientais, económicas e 

sociais é evidente a influência estreita entre o clima e as actividades humanas como 

causa dos incêndios. As temperaturas elevadas e os períodos cada vez mais 

prolongados de secura estival são responsáveis por um período de stress da 

vegetação, durante o qual a humidade e vigor da vegetação diminuem drasticamente. 

No que diz respeito às actividades humanas, a situação é substancialmente mais 

complexa. Em resultado de profundas alterações socioeconómicas operadas no mundo 

rural, verificando-se um elevado êxodo rural, o que diminuiu a compartimentação e o 

uso de importantes áreas agrícolas que foram ocupadas por vegetação natural de 

espécies pioneiras, bastante combustíveis, aumentando a quantidade de biomassa 

inflamável. As actividades agrícolas remanescentes, como as queimadas e o uso do 

fogo para actividades de lazer, são outra das fontes de incêndio, por negligência. Outra 

fonte, bastante frequente, é o fogo posto, a que os interesses nomeadamente de 
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alteração do uso e ocupação do solo não são alheios (Freire et al., 2002; Carvalho, 

2005).  

 A modelação do risco de incêndio florestal constitui uma tentativa de 

quantificar a probabilidade de um fogo ocorrer e se propagar quando existe fonte de 

ignição. Ao reunir e conjugar os parâmetros tidos como relevantes, podem identificar-

se as áreas problemáticas nesta óptica, servindo assim de suporte na deliberação de 

acções que possibilitem a redução do perigo numa perspectiva de prevenção. Por 

outro lado, poder-se-á hierarquizar o perigo dos incêndios tendo como base a sua 

localização, sendo assim um instrumento potencial de apoio na tomada de decisões e 

estratégias de combate e mitigação (Carvalho, 2005). 

 

II.2  Índices de Risco de Incêndio Florestal 

 A modelação do risco de incêndio geralmente é feita através de índices que 

variam, forma geral, numa escala qualitativa, tendo como fim possibilitar a definição 

de acções de planeamento e ordenamento florestal no âmbito da defesa da floresta 

contra incêndios. O índice de risco, para ser desenvolvido, implica levar em linha de 

conta um conjunto de factores como combustíveis, a topografia e a meteorologia. Para 

Freire et al. (2002) o risco de incêndio está estreitamente relacionando com as 

condições determinadas pela meteorologia que influenciam o estado de stress do 

vegetativo - a temperatura, a humidade do ar e o vento. A avaliação do risco de 

incêndio considera igualmente factores como a ocupação do solo, o histórico das 

ocorrências de incêndios, a demografia, as infra-estruturas e o interface urbano - 

florestal.  

 A estimativa do risco de incêndio requer que se identifiquem as variáveis que 

potencialmente contribuem para esse risco. Seguidamente, as variáveis são integradas 

em expressões matemáticas, cujo resultado retornará um índice de risco de incêndio.  

Hoje em dia existe uma grande diversidade de índices, pelo que se justifica apresentar 

uma classificação. Esta pode ser feita com base na escala temporal da variação dos 

factores que são incluídos no índice. De acordo com Vorissis (1999), segundo a 

variabilidade dos factores, o risco de incêndio pode ser classificado em previsões de 
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curto e longo prazo. Recentemente, surgiu uma nova classificação, do Joint Research 

Center (JRC, 2005) da União Europeia, que apresenta uma classificação temporal, com 

as seguintes escalas:  

 Dinâmicos ou de Curto Prazo: têm como base parâmetros que variam de uma 

forma quase contínua, vulgarmente designados por estritamente 

meteorológicos (e.g. Parâmetros atmosféricos e Humidade da Vegetação); 

 Estruturais ou de Longo Prazo: obtidos a partir de factores que não variam de 

forma rápida. (e.g. topografia ou tipologia de vegetação.);  

 Integrados ou Avançados: têm parâmetros de cariz dinâmico e estrutural. 

 Para Torres-Rojo et al. (2007) a forma mais simples de efectuar a classificação 

dos índices de perigo assenta na informação que é usada e na classe de predição em 

que se realiza, considerando estes autores somente índices de curto (estimativas 

diárias do risco de incêndio para propósitos tácticos e operativos) e médio prazo 

(avaliam-se riscos a várias escalas para fins estratégicos). Para estes autores, o 

conhecimento dos índices de risco torna-se fundamental num plano de prevenção de 

incêndios florestais, na medida em que possibilita a adopção de medidas preventivas 

mais eficientes e económicas, uma vez que estes índices permitem um conhecimento 

quer do grau de susceptibilidade quer do grau de perigosidade a que está sujeita a 

área florestal, permitindo assim uma melhor distribuição dos meios de combate nas 

áreas de maior risco. Este planeamento do controlo de incêndios é importante, uma 

vez que, se os valores dos índices aumentarem, as medidas preventivas de pré-

supressão do fogo devem ser intensificadas. Quando os índices indicam que o perigo é 

reduzido, as medidas de prevenção e prontidão poderão ser atenuadas, baixando 

assim os custos operacionais de combate aos incêndios florestais (Ferreira, 2010). Para 

além deste planeamento, outra função é o estabelecimento de zonas de perigo, em 

função do acompanhamento dos índices, procedimento que permite estabelecer as 

zonas potencialmente mais perigosas ou propícias à ocorrência de incêndios florestais. 

A divulgação dos valores do grau de risco, através dos meios de comunicação 

disponíveis, assume especial importância. Com efeito, este conhecimento, 

acompanhado de outras campanhas de sensibilização, contribui para um aumento de 
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consciencialização das populações face aos problemas que os incêndios podem causar 

às florestas e meio ambiente (Ferreira, 2010). 

 

II.3  Índices Meteorológicos de Risco de Incêndio Florestal  

 Desde o início da ciência do fogo (Viegas et al., 1999), que os estudos 

reconhecem a importância dos factores meteorológicos para efeitos do cálculo dos 

índices meteorológicos ou dinâmicos, de risco de incêndio, bem como a sua 

capacidade para antecipar o impacto dos incêndios e seu comportamento nas 

ocorrências diárias. Esses são índices de períodos curtos, geralmente de um dia ou 

menos, que calculam a probabilidade de ignição e propagação dos incêndios florestais. 

Exigem uma actualização frequente, servindo essencialmente para uma definição do 

risco de incêndio temporal, relacionando-se assim com a questão do combate e 

extinção dos incêndios, sendo um mecanismo de suporte à decisão na alocação de 

recursos de combate na estrututura da Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI). 

Estes índices derivam directamente das variáveis meteorológicas dinâmicas em 

constante alteração ou, indirectamente, pelo efeito que essas variáveis produzem na 

presença de humidade nas matérias combustíveis (FMC) (Fuel Moisture Content), o 

que irá influenciar a maior ou menor predisposição para os combustíveis se 

inflamarem e entrarem em combustão (San-Miguel-Ayans et al., 2002). Muñoz (2000) 

reiteira esta ideia, afirmando que o conhecimento do índice de risco é fundamental 

dentro de um plano de defesa da floresta contra incêndios, uma vez que este permite 

ter conhecimento da situação da floresta a cada momento, de maneira a que, com 

maior economia e eficácia se obtenha o máximo rendimento das medidas preventivas. 

“Os diferentes índices meteorológicos de risco de incêndio, dos mais simples aos mais 

complexos, proporcionam-nos dar indicações sobre a probabilidade de vir a registar-

se, ou não, a ocorrência de fogos em determinadas condições meteorológicas.” 

(Lourenço, 1992). É necessário assim calcular esse índice diariamente e ter um mapa 

de combustíveis actualizado e suficientemente detalhado, com variáveis 

meteorológicas relevantes e uma avaliação da quantidade de combustíveis mortos e 

vivos. Para Fimia (2000), as variáveis meteorológicas que influenciam os incêndios 

florestais podem ser classificadas assim: as que afectam a possibilidade de ignição - a 
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temperatura, a precipitação e a humidade relativa; e as que têm a ver com a 

velocidade de propagação - a velocidade e direcção do vento.  

 Sendo a meteorologia a componente mais importante na definição do FMC 

(conteúdo em água dos combustíveis), dos combustíveis vegetais e, 

consequentemente, da ignição e propagação do fogo, esta conduziu à produção de 

grande variedade de índices desenvolvidos com base em dados meteorológicos 

(Carvalho, 2005). Deste modo, os índices que são calculados através de variáveis 

meteorológicas são denominados como índices meteorológicos de risco de incêndio. 

As condições meteorológicas afectam directamente o risco de ignição e propagação 

dos incêndios florestais, são elas que definem o estado do coberto vegetal através de 

variáveis como a temperatura, humidade relativa e direcção e velocidade do vento 

(Aguado et al. 2007). Em virtude de se poderem determinar as condições da vegetação 

bem como o conteúdo hídrico poder ser inferido de forma indirecta através de 

variáveis meteorológicas, muitos dos índices de risco de incêndio são baseados em 

dados meteorológicos por estes expressarem o estado actual (vigente) das variáveis 

atmosféricas que influenciam o teor de água nos combustíveis e porque são obtidos de 

forma directa, através dos serviços meteorológicos, dispensando idas ao terreno para 

efeito de medições específicas (Ceccato et al., 2003). 

 Os índices meteorológicos podem ser agrupados em índices não-cumulativos, 

que consideram apenas valores diários dos parâmetros utilizados, e cumulativos, que 

utilizam um registo de dados de dias anteriores. Pelo exposto, conclui-se que ao 

poderem identificar-se relações entre as condições meteorológicas e os incêndios 

florestais, através dos índices, o objectivo último é a determinação das pequenas 

variações tidas em conta para o cálculo do índice (Freire et al., 2002). Existem 

inúmeros índices meteorológicos de cálculo de risco de incêndio. Decidiu-se, neste 

trabalho, fazer-se uma análise somente aos utilizados em Portugal ao longo dos anos. 
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Historicamente, desde 1960 que o então denominado Serviço Meteorológico Nacional1 

calculava, para Portugal continental, um índice meteorológico baseado no índice sueco 

de Angstrom (Lourenço, 1992), desenvolvido na Suécia. Este índice, com carácter não 

cumulativo, i.e., assenta nos parâmetros da temperatura (T) e da humidade relativa do 

ar (U), com medições feitas diariamente às 13 horas. O índice é determinado mediante 

a fórmula: IRA=0.05.U+0.1. (27-T), em que U e T representam respectivamente a 

humidade relativa (%) e a temperatura do ar (ºC) comportando somente três classes 

de risco: Condições não favoráveis, Condições pouco favoráveis e Condições muito 

favoráveis à ocorrência de fogos florestais. Posteriormente, já em 1988, o Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica além do índice de Angstrom, passa também a 

calcular um outro índice, adaptado do índice russo de Nesterov. Neste índice, já com 

carácter cumulativo, vê o seu valor aumentar gradativamente, à semelhança das 

condições de risco de incêndio, até que a ocorrência de uma chuva o reduza a zero, 

recomeçando-se novo ciclo de cálculos. Neste índice já entra o vento, sendo a fórmula 

de cálculo: IRLL=T/U+V, em que T é a temperatura do ar (ºC), U é a humidade relativa 

(%) e o V a velocidade e direcção do vento. Em 1995, a Comissão Europeia, no âmbito 

de um estudo comparativo de desempenho de um conjunto de seis diferentes 

métodos de indexação do perigo de incêndio que utilizam variáveis meteorológicas e 

verificam a sua influência no FMC (conteúdo em água dos combustíveis), procedeu à 

recomendação que aconselhava os países da Europa a adoptar o sistema canadiano de 

indexação de perigo de incêndio (Fire Weather Index - FWI). Esse estudo teve como 

base os dados de ocorrência de incêndios em quatro países do Sul da Europa (Portugal, 

Espanha, França e Itália) - Viegas et al. (1999).  Estes índices europeus podem ser 

visualizados online no European Fire Information System -EFFIS em 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/. A conclusão do estudo foi que o Sistema 

Canadiano (FWI) era o que mostrava melhor desempenho a nível da discriminação das 

                                                      

 

1
 Denominado por Instituto de Meteorologia, desde 1993. Foi já designado por Serviço 

Meteorológico Nacional, tendo sido substituído por Instituto Nacional de Meteorologia e 
Geofísica em 1977 e sendo hoje em dia designado por Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera, I. P.. 
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ocorrências diárias e a nível da área ardida por dia numa determinada área geográfica 

(Viegas et al. 1999). A referida recomendação tinha também como objectivo a 

uniformização da interpretação de dados para assim ser mais fácil o intercâmbio 

internacional de informação. Assim, dando seguimento à mesma, o Instituto de 

Meteorologia (agora denominado Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P) 

utiliza, desde 1998, o índice meteorológico de risco de incêndio do sistema canadiano 

FWI (Fire Weather Index). O FWI é um índice cumulativo, o que significa que os seus 

valores reflectem tanto as condições observadas no dia, como toda a evolução ao 

longo do tempo, desde o início do cálculo do índice (Wagner, 1987). As seis 

componentes do índice FWI são as mostradas na Figura 5: 

 

 

      Figura 5 - Estrutura do sistema de indexação de perigo de incêndio canadiano  

      (FWI). (Adaptado de Rossa et al., 2011). 

 

 No que diz respeito aos parâmetros metereológicos este modelo necessita 

como dados de entrada os seguintes - temperatura do ar; humidade relativa do ar; 

velocidade do vento medida a 10 m de altura e a precipitação ocorrida nas últimas 24 

horas, valores estes observados às 12UTC. Da observação da Figura 5 pode-se verificar 

que os três primeiros componentes são sub-índices de humidade relacionados com o 



36 

 

teor de humidade existente nas diferentes camadas orgânicas do solo (Wagner, 1987). 

De acordo com Rossa et al. (2011) e com as adaptações à nossa realidade descrevem-

se a seguir: 

 FFMC  (Fine Fuel Moisture Code)  – classifica os combustíveis finos mortos, de 

secagem rápida, ao nível da camada superior da manta morta (folhada),  

quanto ao seu teor em humidade.  

 DC  (Drought Code)  - índice que traduz o teor de humidade do húmus e 

materiais lenhosos médios que se encontram abaixo da superfície do solo entre 

10 e 20 cm. 

 DMC  (Duff Moisture Code)  -  índice indicador dos efeitos da seca sazonal nos 

combustíveis florestais, traduzindo o teor de humidade do húmus e materiais 

lenhosos compactos que se encontram entre os 5 a 10 cm. 

 Num nível intermédio do Sistema de Calibração Canadiano encontra-se dois 

parâmetros (índices) relacionados com a propagação do fogo: 

 ISI  (Initial Spread Index) - índice de propagação inicial do fogo que depende do 

sub-índice FFMC, incorporando a velocidade do vento. 

 BUI  (Build Up Index)  - índice de combustível disponível. Intervém na avaliação 

dos vegetais que podem alimentar um fogo (combustíveis "pesados" que se 

encontram no solo) sendo calculado a partir dos sub-índices: DMC e DC. 

Como produto final vem o índice de Perigo Metereológico: 

 FWI  (Fire Weather Index)  - índice final do sistema Canadiano, calculado por 

conjugação dos apontados índices ISI e BUI. 

 

II.4 Índice Estrutural de Risco de Incêndio Florestal em Portugal 

II.4.1 Metodologia de Chuvieco e Congalton (1989)  

 A metodologia apresentada por Chuvieco e Congalton (1989) assenta numa 

análise multi-critério com o intuito de obter um mapa de perigo de incêndio florestal 

numa área de estudo com ambiente mediterrâneo. As variáveis utilizadas para o 



37 

 

modelo contemplaram alguns dos factores que mais afectam os incêndios florestais 

nas áreas mediterrâneas, nomeadamente vegetação, a elevação, o declive, a exposição 

solar e a proximidade à rede viária. Cada uma destas variáveis é assumida como sendo 

uma layer, um tema, com informação distinta. A sua incorporação num SIG e a sua 

sobreposição permitiu definir os diferentes níveis de risco de incêndio. Os autores 

tiveram a intenção de integrar as camadas de dados espaciais num único índice risco 

de incêndio. Assim, cada uma das variáveis foi integrada num esquema hierárquico, 

sendo assumido que algumas variáveis exercem mais influência no perigo de incêndio 

do que outras. Foi então atribuído um peso às variáveis: primeiro cada layer foi 

ponderada de acordo com o seu possível impacto sobre o aumento do risco de 

incêndio. Os pesos foram seleccionados de forma a constituir uma escala entre o 0 e os 

255. Apesar de, segundo os autores, esta ser uma escala arbitrária, estes pesos 

tendem a levar em linha de conta a relativa importância de cada layer como factor de 

aumento do risco de incêndio. Seguidamente, cada uma das layers foi dividida em 

classes às quais foram atribuídas um coeficiente, zero, um e dois, baseado no ranking 

de alto, médio e baixo de perigo de incêndio, respectivamente (Figura 6). 

 Assim, quanto menor o índice de perigo, maior o perigo de incêndio na área de 

florestal. A fórmula final do perigo de incêndio é dada por:  

H = 1 + 100v + 30s + 10a + 5r + 2e 

Em que: 

v, s, a, r, e e, são os coeficientes aplicados aos grupos da vegetação, do declive, da 

exposição, das estradas e da elevação, respectivamente. 

 O valor de zero (0) para o risco está reservado para a água e para os territórios 

urbanos, tendo sido deixados de fora do modelo. Por esta razão, para evitar a 

existência de valores zero (0) no modelo adicionou-se a constante 1. Os valores 

superiores a 255 foram reduzidos a 255 de modo a manter uma imagem de output 

com 8bit. Este procedimento não leva a perda de muitos dados, uma vez que 

corresponde a valores com perigo de incêndio baixo (Chuvieco e Congalton, 1989). A 

formação dos grupos de classes dentro cada layer foi efectuada levando em linha de 

conta a revisão da literatura e os conhecimentos de campo da área em estudo (Serra 
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do Desierto de las Palmas). A layer respeitante à vegetação foi dividida em 3 grupos no 

que diz respeito ao nível de perigo de incêndio: "1) high and medium dense pine trees; 

2) dense and medium shrub; and 3) sparse shrub and agricultural categories". Os 

coeficientes de ponderação para estes grupos foram de 0, 1 e 2, respectivamente. 

Considerou-se que a layer da vegetação teria um peso de 100, pelo que seria o factor 

com mais impacto na estimativa do Índice. A layer respeitante ao declive foi dividida 

em três grupos: > 40 % (perigo elevado), > 12 -- ≤ 40 % (perigo médio)  e < 12 % (baixo 

perigo). Estes limites, segundo os autores do modelo, foram introduzidos devido às 

mudanças significativas no histograma da imagem de declives da área de estudo. Para 

além disso, o valor de 40% de declive é frequentemente referido como o limite crucial 

para as operações relativas ao fogo (Brass et al., 1983). De forma semelhante ao 

procedimento tido com a layer da vegetação, foram atribuídos coeficientes de 0, 1 e 2 

a estes três grupos de classes de ocupação. Novamente, os coeficientes mais baixos 

são para os níveis de perigo de incêndio florestal mais elevado. A layer das exposições 

foi dividida em três grupos de perigo: sudeste (90 - 180°), sudoeste (180 - 270°) e norte 

(270 -90°), com perigo elevado, perigo médio e baixo, respectivamente. O lado sudeste 

de exposição é o que apresenta um perigo mais elevado, uma vez que tem mais 

insolação e corresponde à direcção predominante dos ventos locais. Os coeficientes 0, 

1 e 2 foram novamente associados e o valor obtido para esta layer, com peso 10, foi 

adicionado ao valor obtido para a vegetação e para o declive. A layer relativa à 

proximidade às vias foi dividida em dois grupos: dentro (maior perigo de incêndio) e 

fora da área de buffer. Foram atribuídos coeficientes de 0 às áreas dentro e de 1 às 

áreas exteriores. O resultado foi adicionado ao obtido para as layers anteriormente 

descritas. A layer da elevação foi dividida igualmente em dois grupos de perigo de 

incêndio. Foi estabelecida uma fronteira para este aos 400 metros. Este valor foi 

escolhido tendo em conta as características do local de estudo, tentando separar as 

planícies das serras. Foi então atribuído coeficiente de 0 para as altas elevações e de 1 

para as baixas elevações. Os valores obtidos foram então somados aos valores das 

layers anteriores. Esta metodologia apresenta valores que classificam o perigo de 

incêndio dos vários níveis de cada uma das variáveis não muito coerentes. A escala de 

valores para os coeficientes de zero, um e dois para alto, médio e baixo perigo a 

incêndio florestal, respectivamente, não parece adequada à nossa realidade, que 
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também é de ambiente mediterrâneo. É questionável a não discriminação de mais 

classes dentro do nível de perigo alto, uma vez que poderia haver diferentes 

contributos para o perigo de incêndio florestal. Em nosso entender, a atribuição do 

valor 0 para o coeficiente de contribuição máxima para o perigo vai afectar o cálculo 

do modelo pois anula a multiplicação pelo peso atribuído a cada uma das diferentes 

variáveis. Desta forma pensamos que uma maior escala de valores poderia levar a um 

resultado diferente e mais realista. O modelo  padece do problema de ter sido criado 

em torno de umas condições muito locais nomeadamente na caracterização das 

classes dos declives e elevação. Assim, parece-nos que o modelo é pouco abrangente 

em termos geográficos. No que diz respeito às exposições e a nosso ver, o modelo 

pondera de forma adequada, as variáveis excepção feita para a atribuição do 

coeficiente 0. A variável da elevação merece um reparo na medida em que nos parece 

nos apresentar um peso demasiado baixo para a influência que tem a altitude no tipo 

de combustível e humidade, que são função da temperatura e precipitação verificados. 

Como carga combustível e o seu grau de humidade influenciam directamente o perigo 

de incêndio, deveria esta layer ter um peso mais significativo. Para concluir, esta é uma 

metodologia para determinar o 

perigo (produção de danos) de 

incêndio. No sentido de se 

determinar o risco, tem que se 

atribuir um valor ao que está em 

perigo de arder e calcular uma 

determinada probabilidade de 

ocorrência (conceito de 

perigosidade). 
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           Figura 6 - Metodologia de cálculo de risco de incêndio  

             segundo Chuvieco e Congalton (1989). 

 

 

 

 

II.4.2 Metodologia do Instituto Geográfico Português de 2004  

 A metodologia adoptada pelo Instituto Geográfico Português (IGP) baseou-se 

na metodologia de análise multi-critério sugerida por Almeida et al. (1995). O uso 

deste tipo de análise multi-critério no desenvolvimento de cartografia de risco de 

incêndio florestal já foi sugerido por outros autores (Vettorazzi e Ferraz, 1998; 

Chuvieco e Congalton, 1989) e que é feita através da selecção das variáveis 

representativas do fenómeno de risco de incêndio florestal (em 2004 não era tido em 

conta o dano potencial). Face ao potencial risco para esta metodologia seleccionou-se, 

por ordem crescente de importância os seguintes critérios: ocupação do solo, declives, 

rede viária, exposição solar, densidade demográfica e visibilidade por postos de vigia. 

A escolha dos critérios foi feita no sentido de estes serem ser representativos das 
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várias vertentes que poderão contribuir para o aumento do risco de incêndio, devendo 

estes serem independentes entre si, de modo a reduzir o efeito de enviesamento dos 

resultados por auto correlação entre as variáveis. Optou-se por excluir o critério da 

hidrografia devido ao seu carácter booleano e à sua fraca representatividade face ao 

risco total. A execução deste modelo pressupõe a hierarquização dos critérios e sua 

ponderação segundo o que está apresentado na Figura 7:  
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           Figura 7 - Critérios considerados no cálculo de risco de incêndio segundo o 

 Instituto Geográfico Português. Fonte: IGP (2004). 

 

 Para realizar a ponderação dos critérios, o método usado de “comparação 

entre pares de critérios” (pairwise comparison). O software utilizado foi o Expert 

Choice (versão demo). Através deste método, um conjunto de peritos faz a sua 

avaliação de cada critério, efectuando uma comparação com a importância relativa de 

outro, elaborando-se uma matriz de comparação. O valor atribuído à  ponderação de 

cada critério advém dos juízos de valor por parte dos peritos acerca do grau de 

importância de cada uma das variáveis. A escala utilizada foi a descrita por Malczewski 

(1999), que varia de 1 (que significa indiferença) a 9 (que significa importância 
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extrema). Como se decidiu excluir a variável da hidrografia, optou-se por dar mais peso 

à ocupação do solo, o que acabou por ser o proposto na metodologia de (Chuvieco e 

Congalton, 1989). No sentido de agregar as variáveis, a técnica utilizada foi a soma 

ponderada (weighted summation), e que é considerada uma das técnicas mais usadas 

na análise multicritério (Malczewski, 1999; Malczewski, 2000). Esta técnica é baseada 

no pressuposto de a soma das ponderações ser igual ao valor máximo de 1000. O 

passo seguinte é realizar o produto entre o peso e o respectivo critério, procedendo-se 

por fim ao somatório dos critérios. Os valores dos critérios a variar entre os 30 e os 

1000 foram generalizados em 5 classes de risco: Baixo, Moderado Moderado-Elevado, 

Elevado e Muito Elevado, IGP (2004).   

 

II.4.3 Metodologia do Instituto Geográfico Português de 2007 

 A metodologia de IGP sofreu algumas reformulações em 2007. Foi removido o 

critério da visibilidade por postos de vigia em virtude da baixa percentagem de 

detecção e alerta das ignições. Os pesos relativos às variáveis densidade demográfica e 

rede viária foram aumentados, tendo sido incluídos na rede viária a rede ferroviária e 

as linhas de alta tensão. Os métodos de cálculo mantiveram-se os mesmos 

relativamente à metodologia de 2004, sofrendo só as alterações referidas 

anteriormente. A classificação do risco de incêndio relativa a cada tipo de ocupação do 

solo assentou nos diferentes graus de inflamabilidade e combustibilidade de cada 

espécie, tendo sido avaliado o risco em termos estatísticos. Assim, e por ordem 

decrescente de importância relativamente à ocupação do solo, junta-se o declive -- 

aumentando o declive, aumenta o perigo, pois o declive acentuado proporciona a 

propagação do fogo - sendo este critério de decisão benéfico a nivel de modelação, 

pois incrementa o potencial de perigo de incêndio global. 

 Relativamente ao critério Rede Viária - proximidade à rede viária principal e 

densidade de caminhos agrícolas e florestais -  estes são factores que interferem de 

modo positivo (incrementador) no potencial de risco de incêndio global, uma vez que 

muitos dos incêndios por motivos de negligência ocorrem junto ou na proximidade das 

vias de comunicação, mas também de modo inverso, assumindo propriedades que 

poderão não potenciar o risco de incêndio global, pois permitem a visibilidade a quem 
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circula nestas vias, permite o acesso às viaturas de combate aos incêndios e servem de 

corta-fogo. Os critérios das exposições foram consideradas nesta metodologia como 

relevantes (carácter incrementador) para a propagação dos incêndios, uma vez que 

influenciam as variações das condições atmosféricas diurnas, bem como as exposições 

mais a sudeste que favorecem a secura da vegetação. Este critério também já foi 

levado em linha de conta no modelo de Chuvieco e Congalton (1989). O critério da 

densidade populacional, à semelhança da Rede Viária, assume um duplo efeito: uma 

baixa densidade pode levar a aumento potencial de risco elevado, por se poder 

associar ao abandono da propriedade rural, já as densidades elevadas poderão ter o 

mesmo efeito potenciador, em virtude da maior probabilidade de comportamentos de 

negligência, acidente ou até mesmo intencional (fogo posto) (IGP, 2007), conforme 

descritos na Figura 8. 
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Figura 8 - Critérios considerados no cálculo de perigo de incêndio segundo o Instituto               
Geográfico Português. Fonte: IGP (2007). 

 

II.4.4 Metodologia de Vettorazzi e Ferraz (1998) 

 Vettorazzi e Ferraz (1998) desenvolveram uma metodologia em tudo 

semelhante à apresentada por Chuvieco e Congalton (1989) e Almeida et al. (1995), 

fazendo uma variação pequena, a nível dos critérios utilizados. Para o estudo da 

metodologia foram utilizadas as seguintes variáveis: vizinhança (área de 50 metros em 

redor da área de estudo), a rede viária, a ocupação do solo, os declives e a exposição 

solar. Segundo os autores, a cada "plano de informação" ou layer foi atribuído um 

peso de acordo com a sua importância relativa ao risco de incêndio, numa escala de 1  
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 a 5. O critério utilizado foi baseado nos trabalhos realizados por Chuvieco e Congalton 

(1989) e Soares (1984), assim como em questionários aplicados a profissionais do ramo  

florestal, à semelhança do sucedido na metodologia de Almeida et al. (1995). 

Seguidamente, e dentro de cada "plano de informação" ou layer, foram atribuidos 

valores às classes tendo sido atribuídos pesos numa escala de 1 a 20, tendo em conta a 

sua influência sobre o risco de incêndio, em sentido crescente conforme descrito na 

Figura 9. 
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Figura 9 - Critérios considerados no cálculo de risco de incêndio segundo Vettorazzi e Ferraz 
(Adaptado de Ferreira, 2010). 

Variável Ponderação Classes Valores 

Estradas 4 

0-30 7 

30-60 14 

60-100 20 

Vizinhança 5 

Mata 8 

Capoeira 13 

Cana de Açucar 14 

Pasto 17 

Ocupação do Solo 4 

Áreas de Serviço 0 

Represas (Eucaliptus 

spp) 
12 

Essencias Nativas 12 

Mata Nativa 14 

Capoeira 16 

Pinus hondurensis 18 

Pinus oocarpa 18 

Declives 3 

5-15 16 

16-25 17 

26-35 18 

36-45 19 

46-55 20 

Exposição (Hemisfério 

Sul) 
2 

Oeste/Sul 10 

Norte 20 

Leste 20 
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 Após terem gerado as cinco layers, estas foram integradas num único mapa 

através de uma operação de adição em SIG, à semelhança da metodologia de Chuvieco 

e Congalton (1989) e Almeida et al. (1998), resultando no mapa que foi denominado 

de "Mapa-base". Esta metodologia levou em linha de conta parâmetros 

meteorológicos utilizando para isso o índice meteorológico de Montalegre (Soares, 

1984). Este índice baseia-se na pluviosidade e na humidade relativa do ar. Foi utilizada 

uma estação local, perto da zona de estudo e foram usadas 6 datas diferentes, com 

diferentes situações meteorológicas. A equação final de execução do modelo é 

apresentada a seguir (Vettorazzi e Ferraz, 1998): (4*Estradas) +(5*Vizinhança) 

+(4*Solo) +(3*Declives) +(2*exposição).  

 Em termos de análise crítica, parece-nos que a atribuição de um peso à variável 

estradas igual ao que é atribuído à ocupação do solo é um pouco incorrecta, pois 

segundo os mais variados autores, (Chuvieco e Congalton, 1989; Lara, 2000; Chuvieco, 

Aguado et al., 2010), a ocupação do solo é o factor mais importante para o cálculo do 

risco do incêndio florestal. É através da ocupação do solo que se tem conhecimento 

dos combustíveis disponíveis para arder, pelo que, não havendo combustível não 

poderá existir incêndio florestal. Por outro lado, a atribuição da mesma ponderação à 

rede viária e à ocupação do solo é no mínimo discutível, uma vez que, como já foi 

referido anteriormente, a rede viária interfere de modo positivo no potencial de risco 

de incêndio global já que os incêndios por motivos de negligência ocorrem junto ou na 

proximidade das vias de comunicação, mas também, de modo inverso, podem assumir 

propriedades que poderão não potenciar o risco de incêndio global, ao permitirem a 

visibilidade a quem circula nestas vias e o acesso às viaturas de combate aos incêndios 

e servindo de corta-fogo (IGP, 2007). Contudo, os autores da metodologia, deixam a 

ressalva de que a incorporação de novas variáveis e um refinamento a nível das 

informações a inserir nas classes das layers poderão produzir mapas mais detalhados e 

precisos, não obstante a dificuldade na obtenção dessas mesmas informações 

(Vettorazzi e Ferraz, 1998). 
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Capítulo III. Proposta Metodológica para Produção de Cartografia de 

Risco de Incêndio Florestal Actualizada  

III.1 Formulação do problema 

 A formulação do problema que será alvo de trabalho neste relatório de 

projecto resulta da actualização da cobertura do solo do Concelho de Viseu, através de 

conhecimentos periciais sobre as transições de ocupação do solo, nomeadamente a 

nível do estrato florestal. Será efectuada posterior modelação para obtenção da 

cartografia do risco de incêndio actualizada para 2008. É apresentada, neste capítulo, a 

metodologia proposta para a actualização de cartografia temática já existente através 

do uso de imagem de satélite, bem como a metodologia levada a cabo para a 

modelação do risco de incêndio. 

 

III.2 Actualização da cartografia temática 

 Propõe-se a utilização de um mapa de ocupação de solo para mapa de 

referência e uma imagem de satélite de média resolução espacial (e.g., SPOT5) para a 

actualização numa base regular da cartografia existente,i.e., anualmente. A 

actualização da Carta de Ocupação do Solo de 2007 (COS2007) requer dois tipos de 

dados: um mapa de ocupação do solo de referência - COS2007 e uma imagem de 

satélite - SPOT5 de 2008. 

 Propõe-se a utilização de uma imagem que permita a cartografia a 1:25000 e 

que requeira pouco tempo de processamento (e.g., SPOT5). A proposta apresentada 

exige: um mapa de referência (ano i) e uma imagem de satélite para o ano (i+1). A 

carta final actualizada resultará  da adição do mapa das alterações classificado após o 

uso de expressões de Álgebra de Mapas, sobre a carta obtida através de 

processamento digital de imagem, com o mapa de referência.  

 Na Figura 10 está esquematizado a actualização de uma carta existente para 

2007 (Carta de Ocupação do Solo), com uma imagem de satélite de 2008. No caso de 

se detectarem alterações, as áreas serão alvo de um processo de classificação que 

identificará as novas ocupações do solo em 2008, segundo uma pré-legenda com 
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quatro classes. As áreas de ocupação do solo de 2007 serão então alvo de um processo 

de reclassificação que permitirá a correcta actualização dos dados. Onde não forem 

detectadas alterações, a ocupação do solo permanecerá igual à do mapa de referência. 

Figura 10 - Identificação das novas classes de ocupação de solo, exemplificado com a 
actualização da Carta de Ocupação do Solo de 2007 para 2008. 
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 O processo metodológico que se propõe para actualizar a cartografia temática 

com imagem de satélite incluiu as seguintes fases: (1) extracção de informação, (2) 

actualização cartográfica. Far-se-á de seguida a descrição de cada uma das fases:  

 

III.2.1 Extracção de informação temática 

 A extracção de informação é iniciada através da produção do mapa de 

alteração de ocupação do solo. Seguidamente, procede-se à classificação das áreas 

alteradas em classes de ocupação do solo. A informação resultante deste 

procedimento será utilizada para actualizar a carta de referência. É proposto que a 

classificação das áreas alteradas ocorra em duas fases: (1) classificação digital das 

imagens de satélite e integração de informação auxiliar; (2) reclassificação do mapa 

obtido. 

 Na 1ª fase apenas se recorre à informação disponível na Carta de Ocupação do 

Solo do ano em análise (2007) com auxílio de informação auxiliar. O produto desta fase 

será um mapa de ocupação do solo com poucas classes temáticas, por nós escolhidas. 

Na 2ª fase, procede-se à reclassificação do mapa obtido na classificação digital através 

de operações de Álgebra de Mapas, melhorando o nível temático do mapa anterior, 

para o número de classes que realmente existem e vão servir como base para a 

modelação do risco de incêndio. Este capítulo começa com a designação da 

nomenclatura a adoptar. A extracção da informação temática nas áreas alteradas será 

então descrita em três fases distintas: (1) produção do mapa de áreas alteradas, (2) 

classificação digital da imagem e avaliação da sua precisão, e (3) incorporação de 

informação auxiliar.  

Nomenclatura de classes  

 A nomenclatura de ocupação do solo seleccionada para a classificação das 

imagens é baseada na do projecto Cobertura de Ocupação do Solo (COS2007) (vide 

ANEXO Nº2). Este Projecto da Carta e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 

2007 teve como objectivo actualizar a sua edição anterior (COS90), introduzindo 

alterações significativas, a nível de metodologias e regras de produção cartográficas, 

bem como nomenclaturas utilizadas. É uma nomenclatura hierárquica com 5 níveis, a 
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priori e com 192 classes no seu nível mais detalhado. Esta nomenclatura foi 

desenvolvida a partir da nomenclatura CLC2000, de acordo com as especificidades do 

território nacional e com o que foi determinado pelo processo de consulta, sendo igual 

a esta até ao 3º nível exactidão temática estimada conhecida e nunca inferior a 85% e 

erro geométrico maior que 5,5m (Caetano et al., 2008).  

 

III.2.2 Produção do mapa anual de alterações 

 Os tipos de alterações na ocupação do solo em que estamos interessados são 

as seguintes: a) Floresta para Ardido; b) Floresta para Corte Raso; c) Floresta para Não 

Floresta, bem como a situação de não alteração; e d) Floresta para Floresta. Com vista 

a poder usufruir de todas as vantagens do trabalho em formato raster, propõe-se que 

a COS2007 adquirida em formato shapefile seja convertida em formato raster (tiff) 

com uma resolução de 10m. 

 

III.2.3 Classificação digital das novas ocupações 

Proposta de classificação digital 

 É proposto efectuar a classificação digital de uma imagem: a do ano (i+1). Nesta 

fase apenas serão identificadas 4 classes de ocupação do solo de modo a minimizar os 

erros temáticos. O objectivo de classificar o mapa de referência tem a ver com a 

posterior modelação do risco de incêndio. Assim, propõem-se quatro classes que mais 

poderão ter influência na modelação do mesmo. Na Tabela 1 é feita a correspondêcia 

entre as classes temporárias, que servirão para detectar as mudanças que nos 

interessam e as classes que estão incluidas a nível de nomenclatura COS - Nível 5: 
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Tabela 1 - Correspondência entre as classes identificadas na fase de classificação digital da 
imagem e as classes Carta de Ocupação do Solo (COS). 

Mapa 2008 Classes COS - Nível 5 

Ardido 334011 Áreas ardidas 

Floresta 311011 Florestas de sobreiro 
a 

333011 Vegetação esparsa 

Não Floresta 211011 Culturas temporárias de sequeiro 
a 

244046 SAF de outras misturas com culturas permanentes 
511011 Cursos de água naturais 

a 
522011 Desembocaduras fluviais 

Urbano 111011 Tecido urbano contínuo predominantemente vertical 
a 

142031 Equipamentos culturais e zonas históricas 

  

 A legenda apresentada não é a legenda que será utilizada no mapa final 

actualizado. Assim, feita a classificação da ocupação do solo nas áreas que sofreram as 

alterações a nível de ocupação do solo, segue-se a actualização do mapa de referência. 

O mapa final inclui a incorporação das áreas das alterações classificadas juntamente 

com as áreas não alteradas retiradas do mapa de referência de 2007. Esta 

incorporação é seguida de operações de Álgebra de Mapas com o intuito de realizar 

um processo de reclassificação. De referir que as áreas que não sofreram alterações 

mantêm o rigor temático do mapa de referência. É nesta fase que se obtêm as classes 

de ocupação do solo finais, já com a legenda com a nomenclatura da COS2007. 

 É proposto que sejam utilizados três classificadores: um supervisado (máxima 

verossimilhança) e dois não supervisados (K-Means e ISODATA), escolhendo-se depois 

o mapa melhor classificado para efectuar a actualização do mapa de referência. O 

classificador supervisado ou assistido da máxima verosimilhança pressupõe 

familiaridade com a área de estudo. São delineadas amostras cuja identidade é 

conhecida para serem as áreas de treino do classificador. Os valores espectrais dentro 

destas áreas são atribuídos às classes de ocupação devidas.   

 A utilização dos classificadores não supervisados  não implica o conhecimento 

prévio da área de estudo, pelo que a intervenção do utilizador se baseia mais na 

interpretação do que na concretização de resultados. Não são utilizadas áreas de 

treino como base para a classificação. Ao invés, os classificadores de cluster examinam 
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uma imagem e agregam os pixels num determinado número de classes baseado em 

agrupamentos naturais de valores espectrais (Sivakumar et al., 2004).   

 

Avaliação do erro de classificação nos mapas obtidos com os diferentes 

classificadores 

 Propõe-se a metodologia utilizada por Santos (2003) em que no processo de 

amostragem se define a unidade de amostra, o tamanho da amostra e o esquema de 

amostragem: para unidade de amostra o pixel, para tamanho da amostra 240 pixels, 

resultando este valor de um compromisso entre o valor escolhido de 60 amostras por 

classe, para um mínimo de 50 (Congalton, 1991) e o trabalho de identificar as mesmas 

na informação referência. O esquema de amostragem escolhido será a amostragem 

aleatória estratificada, onde a cada um dos estratos corresponde uma classe diferente 

de ocupação do solo. Este esquema de amostragem requer conhecimento prévio dos 

estratos no sentido de dividir a área em grupos ou classes que, independentemente do 

seu tamanho, são incluídos na amostra, o que por si é uma vantagem. Após a 

distribuição das amostras e sua recolha no mapa de referência, os dados encontrados 

serão utilizados para elaborar a matriz de erro da classificação utilizada para a 

classificação digital. São então calculadas as medidas de precisão (precisão global, 

precisão do utilizador e do produtor e índice Kappa), aferindo-se a qualidade do mapa 

de ocupação do solo do ano (i+1). 

 

III.2.4 Integração de informação auxiliar  

 A integração de informação auxiliar tem como objectivo melhorar os resultados 

da classificação digital, produzindo um mapa com maior resolução temática. Assim, 

propõe-se a utilização dos dados das áreas ardidas produzidos anualmente pela AFN 

(Autoridade Florestal Nacional) em formato shapefile, bem como diversa cartografia 

em formato shapefile de projectos AGRO - (Agro – Medida 3 Desenvolvimento 

sustentável das florestas do Conselho Directivo dos Baldios da Póvoa de Calde: 

Proj.nº2003.33.001603.5; Conselho Directivo de Baldios de Várzea: 

Proj.2004.33.001135.6; Conselho Directivo dos Baldios de Várzea: 
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Proj.2004.33.001136.4; Junta Freguesia de Monteiras Proj.2004.33.001203.2.) para o 

auxílio na distinção das florestas de resinosas, da restante ocupação vegetal.   

 

III.2.5 Actualização da Cartografia Temática 

 A utilização de imagens de satélite na detecção de alterações na ocupação do 

solo tem como objectivo a produção de mapas com as alterações que ocorrem num 

espaço de tempo determinado. As áreas detectadas por este método, após realizada a 

classificação digital, são usadas para a actualização da cartografia de referência. A 

actualização proposta requer os seguintes passos metodológicos:  

Sobreposição dos mapas de referência e áreas alteradas classificadas  

 Sobreposição do mapa de referência e áreas alteradas classificadas (quatro 

classes propostas) para o ano de 2008. A actualização resulta da sobreposição do mapa 

das áreas alteradas classificadas (melhor classificado) com o mapa desactualizado 

(2007). 

Reclassificação do mapa intermédio (4 classes de ocupação) 

 Propõe-se uma reclassificação através de expressões de Álgebra de Mapas com 

o objectivo de verificar quatro situações hipotéticas de mudança na cobertura do solo, 

no intuito de actualizar o mapa de 2008 com as classes todas existentes para a 

modelação do risco de incêndio.  

 

III.3 Produção de nova carta de risco actualizada 

 A segunda parte do trabalho tem como objectivo a modelação do risco de 

incêndio para produção de nova carta de risco assentando no uso do mapa actualizado 

de 2008 da ocupação do solo e na produção de uma carta de risco actualizada.  É 

proposto utilizar o modelo de risco florestal apresentado por Bachmann e Allgöwer 

(1999) e adaptado por Verde (2008), conforme descrito na Figura 4, do Cap. II.  
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Os componentes a calcular serão os seguintes: 

Probabilidade  

 Propõe-se efectuar o cálculo com base no registo de uma série de ocorrências 

(10 anos), ou seja, avaliar-se-á a perigosidade no tempo. Desta forma responde-se à 

seguinte questão: "Qual a probabilidade anual de ocorrência do fogo neste pixels?" 

(DGRF, 2007). 

A  probabilidade anual será determinada, para cada pixels, através da seguinte 

fórmula: 



100f

 

 Onde f representa o número de ocorrências registadas e por seu turno Ω 

representa o número de anos da série. Para se trabalhar com valores inteiros, uma vez 

que se está a trabalhar em formato raster, multiplica-se f por 100 utilizando-se 

somente a parte inteira dos números. Será efectuada a reclassificação do raster 

resultante de modo a que todas as áreas que arderam apenas uma só vez sejam 

igualadas às que nunca arderam. Com este procedimento visa isolar-se os fenómenos 

sem recorrência que terão sido casuais. As áreas que nunca arderam serão 

reclassificadas de zero para um, uma vez que o zero é o elemento absorvente. 

Susceptibilidade  

 Para o cálculo da suceptibilidade (condições que o território apresenta para a 

ocorrência e potencial de um fenómeno danoso) é proposta a derivação de uma carta 

de declives a partir do modelo digital do terreno. Assim, tendo um raster de declives, 

estes serão reclassificados em graus (Tabela 2), nas seguintes classes: 

            Tabela 2 - Classes de Declives e respectivos pesos na reclassificação. 

 

 

Classe declive (em graus) Valor 

0 a 5 1 

5 a 10 2 

10 a 15 3 

15 a 20 4 

20 e superiores 5 
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 Para cálculo da susceptibilidade teremos que ter para além da  informação base 

dos declives a informação do uso e ocupação do solo (Carta de Alterações da 

Ocupação do Solo com potencial influência no Risco de Incêndio actualizada para 

2008). As variáveis lentas, declive e ocupação do solo, é que vão definir se o território 

é mais ou menos susceptível ao fenómeno fogo e contribuem com maior ou menor 

intensidade para um potencial destrutivo, definindo a perigosidade no espaço, 

respondendo à questão "Qual o potencial de severidade do fogo neste pixel?" (DGRF, 

2007). A susceptibilidade será produto dos dois raster: declives e ocupação do solo. 

Perigosidade  

 Por definição, a perigosidade é “a probabilidade de ocorrência, num 

determinado intervalo de tempo e dentro de uma determinada área, de um fenómeno 

potencialmente danoso” (Varnes, 1984). Para o seu cálculo será efectuada a 

multiplicação do raster de probabilidade pelo raster de susceptibilidade. Será 

efectuada uma reclassificação do raster resultante, em cinco classes (Muito Baixa, 

Baixa, Média, Alta e Muito Alta) pelo método dos quantis.   

Vulnerabilidade  

 Por definição, a vulnerabilidade expressa o grau de perda a que um 

determinado elemento em risco está sujeito. A vulnerabilidade é expressa numa escala 

de valores que oscila entre zero (0) e  um (1). Quando o valor é de zero (0) não ocorre 

qualquer dano; quando o valor é de um (1) o dano é total, resultando na destruição do 

elemento em risco (Varnes, 1984; Cardona, 2004). Neste trabalho, os valores a serem 

utilizados serão os tabelados no anexo nº 3, onde estão os valores de referência para 

alguns elementos em risco.  

Valor Económico  

 Por valor económico entende-se valor de mercado em euros aplicável ao local 

dos elementos em risco. Este valor permite-nos saber o investimento necessário para 

recuperar determinado elemento, em função da sua própria vulnerabilidade, depois da  

destruição ou perda de performance após exposição a determinado fenómeno danoso. 

Para os espaços florestais os valores estão presentes na Estratégia Nacional para as 
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Florestas (Resolução do Conselho de Ministros nº 114/2006 de 15 de Setembro de 

2006). Os valores utilizados neste trabalho estão presentes na tabela do anexo nº 3. 

Dano Potencial  

 O dano potencial de um elemento é o produto do seu valor económico pela 

vulnerabilidade que lhe é intrínseca. Um elemento que tenha elevado valor económico 

mas seja totalmente invulnerável, terá um dano potencial nulo, porquanto não será 

afectado pelo fenómeno. Inversamente, o dano potencial será tanto maior quanto a 

vulnerabilidade seja próxima de um e o seu valor económico elevado. Propõe-se para 

o cálculo do Dano Potencial efectuar a multiplicação do raster do valor económico com 

o raster da vulnerabilidade. 

Risco  

 Do conceito de Risco de Incêndio Florestal segundo Bachmann e Algöwer 

(2000), abordado no capítulo II, pagina 29, resulta que não se pode falar de Risco sem 

a integração de todas as componentes expressas na Fig. 4. 

 Assim, resulta que para o seu cálculo se propõe efectuar a multiplicação do 

raster da Perigosidade pelo Dano Potencial. 
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Capítulo IV. Aplicação e teste da metodologia no concelho de Viseu 

IV.1  Caso de Estudo 

 A actualização da Carta de Ocupação do Solo de 2007 (COS2007) no concelho 

de Viseu requer dois tipos de dados: um mapa de ocupação do solo de referência 

COS2007, e uma imagem de satélite de 2008. O mapa de referência tem duas 

utilizações metodológicas neste trabalho: por um lado constitui a cartografia de 

referência a actualizar com a imagem de satélite, por outro, constitui informação 

temática auxiliar no processo de reclassificação das áreas alteradas. A imagem de 

satélite, por sua vez, constitui a fonte de informação temática que permitirá a 

actualização. Seleccionou-se a COS2007, devido à desactualização da cartografia 

análoga existente datada de 1990 (COS90), bem como este produto poder, segundo 

(Caetano et al., 2008) "...garantir a nível da administração local, uma revisão ou 

actualização dos Planos Directores Municipais, bem como constituir a ocupação do 

solo de referência a integrar no modelo para a produção das cartas de risco de 

incêndio obrigatórias para o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI)". 
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IV.2 Descrição da área de estudo 

 A área de estudo deste projecto é o concelho de Viseu, inserido na 

Nomenclatura de Unidade Territorial (NUT) III – Dão-Lafões, Distrito de Viseu (vide 

 Figura 1). É constituída por 34 freguesias designadamente Orgens, Rio de Loba, 

Povolide, Vil de Souto, Couto de Baixo, Couto de Cima, Cavernães, Campo, Abraveses, 

Mundão, São Pedro de France, Bodiosa, Lordosa, Ribafeita, Barreiros, Cepões, Calde, 

Cota, Silgueiros, Fail, Farminhão, Vila Chã de Sá, S. João de Lourosa, Repeses, 

Fragosela, Ranhados, Boa Aldeia, Torredeita, S. Salvador, Viseu (Coração de Jesus), S. 

Cipriano, Viseu (Santa Maria de Viseu), Viseu (S. José) e Ribafeita. De acordo com os 

censos de 2001 publicados pelo Instituto Nacional de Estatística  (INE), o concelho de 

Viseu apresenta uma população residente de 93.501 habitantes e uma área de 507 

Km2. 

Figura 11 - Enquadramento geográfico da área de estudo. 

 

 Segundo dados de 2007 (COS2007), Viseu é um concelho com ocupação 

maioritariamente florestal, com cerca de 61% de áreas florestais. As áreas agrícolas e 
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agro-florestais vêm em segundo lugar, com 28% no que à ocupação de solo diz 

respeito. Os territórios artificializados ocupam cerca de 10% sendo que os corpos de 

água ocupam uns 0,10 % traduzindo as linhas de água existentes. A altitude varia 

aproximadamente entre os 174m no vale do Rio Dão no Sul do Concelho, junto à 

fronteira com o Concelho de Tondela e os 899 metros no Vértice Geodésico do Arco 

(Castro Daire). A litologia caracteriza-se pela presença de rochas eruptivas e 

plutónicas. O tipo de solo mais representativo do concelho de Viseu é o cambissolo 

(APA, 2013). A informação de base da área de estudo encontra-se mais desenvolvida, 

nomeadamente na caracterização física e climática, no ANEXO Nº1 indo de encontro 

com o recomendado no Guia Técnico do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, AFN (2012).  

 Na década de 90, o concelho de Viseu caracterizou-se por uma variação 

positiva no número de edifícios (21,40%) assim como na população residente (11,60%) 

(INE, 2002). As principais vias de comunicação incluem o Itinerário Principal 3 (IP3) e a 

A25. A área do concelho de Viseu foi escolhida para estudo tendo em conta não só a 

diversidade da Ocupação do solo (COS2007), nomeadamente em espécies florestais, 

como também o histórico em incêndios desde 1990 até à data escolhida como 

referência para actualização (2007), com um total de 24663 ha de área ardida, 

conforme se pode visualizar na Figura 12. 
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Figura 12 - Áreas Ardidas no concelho de Viseu de 1990 a 2007. (Adaptado de AFN, 2012b). 

 

IV.3 Compilação da base de dados 

 Nesta secção descrevem-se os dados geográficos utilizados na actualização de 

cartografia de ocupação do solo no concelho de Viseu: cartografia de referência, 

imagens de satélite, informação auxiliar e dados de validação. 

 

IV.3.1 Cartografia de ocupação do solo de referência 

 A COS2007 será utilizada como informação de referência. É um mapa do tipo 

vectorial, com uma unidade mínima cartográfica (UMC) de 1 ha, possuindo uma 

nomenclatura hierárquica com 5 níveis, a priori, e com 192 classes no seu nível mais 

detalhado. Esta nomenclatura foi desenvolvida a partir da nomenclatura CLC2000, de 

acordo com as especificidades do território nacional, sendo igual a esta até ao 3º nível 

e a nível do controlo da qualidade possui uma exactidão a nível da posição superior ou 

igual a 5,5 m e uma exactidão global de 83,13% com um erro de 2% para um nível de 

confiança de 95%. A distância entre linhas é de 20 metros, sendo que o método de 
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produção foi a interpretação visual de imagens. Foram utilizadas séries multi-

temporais intra-anuais de imagens de satélite, de modo a permitir uma melhor 

caracterização da fenologia da vegetação, com a consequente correcta classificação 

das classes de ocupação/uso do solo. A COS2007 foi produzida no sistema de 

referência ETRS89 (European Terrestial Reference System 1989) no sentido de a 

compatibilização da informação produzida a nível nacional com outra a nível europeu 

ser mais fácil e mais exacta. O Sistema de Coordenadas é o ETRS89/PT-TM06 Com 

Projecção: Transversa de Mercator e o datum ETRS89 (IGP, 2010). 

 

IV.3.2 Imagem de satélite 

 Os dados espectrais correspondem a uma imagem SPOT5, com as seguintes 

características (Tabela 3, Figura 13):  

Tabela 3 - Metadados da imagem SPOT5 utilizada. 

Metadados 

Data de Aquisição 2008/04/01 

Datum: WGS-84 

Projecção: UTM, Zona 29N 

Resolução Espacial 10 metros 

Resolução Espectral: 4 Bandas multiespectrais 

Resolução Radiométrica: 8 bits (256 níveis de cinza) 

Resolução Temporal 26 dias 

UL Geo: 8º5`27.90"W; 40º51`1187"N 

UL Map: 576610.880; 4522869.300 

Órbita 25 

Trajectória 268 
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Figura 13 - Localização da área de teste da metodologia para detecção de alterações e 
posterior modelação, numa imagem SPOT5 XS em combinação falsa cor (421). 
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IV.3.3 Dados auxiliares 

 Como dados auxiliares foram utilizados os dados das áreas ardidas produzidos 

anualmente pela AFN (Autoridade Florestal Nacional) em formato shapefile, bem como 

diversa cartografia em formato shapefile de projectos AGRO para o auxílio na distinção 

das espécies resinosas: os Projectos de Investimento no âmbito do Programa Agro – 

Medida 3 Desenvolvimento sustentável das florestas do Conselho Directivo dos Baldios 

da Póvoa de Calde: Proj.nº2003.33.001603.5; Conselho Directivo dos Baldios de 

Varzea: Proj.2004.33.001135.6; Conselho Directivo dos Baldios de Várzea: 

Proj.2004.33.001136.4; JFMonteiras Proj.2004.33.001203.2, dos anos de 2003 e 2004. 

 

IV.4 Extracção de informação temática 

 Foram escolhidos três classificadores: um supervisado (máxima 

verossimilhança) e dois não supervisados (K-Means e ISODATA), escolhendo depois o 

melhor classificado para efectuar a actualização do mapa de referência. A extracção de 

informação inicia-se na classificação do mapa com as alterações do uso do solo. No 

passo seguinte foi efectuada a produção do mapa com as alterações do uso do solo. 

Esta informação foi depois utilizada para actualizar o mapa de referência. A 

classificação das áreas alteradas ocorreu em duas fases: (1) classificação digital das 

imagens de satélite e (2) integração de informação auxiliar. 

 

IV.4.1 Produção do mapa de alterações 

 O primeiro passo na actualização da cartografia de referência foi a detecção das 

áreas alteradas em dois anos consecutivos. Conforme já foi referido na proposta 

metodológica no capítulo III.3, os tipos de alterações na ocupação do solo que foram 

alvo de análise foram: a) Floresta para Ardido; b) Floresta para Corte Raso; c) Floresta 

para Não Floresta, bem como a situação de não alteração; e d) Floresta para Floresta. 

 Com vista a poder usufruir de todas as vantagens do trabalho em formato 

raster, a COS2007 adquirida em formato shapefile foi convertida em formato raster 

(tiff) com resolução espacial de 10m. 
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IV.4.2 Classificação digital das novas ocupações 

 Após a produção do mapa das áreas alteradas no período em análise, segue-se 

a sua classificação em classes de ocupação do solo. Esta classificação ocorreu em duas 

fases. Na primeira fase apenas se utilizou a informação contida nas imagens de 

satélite, recorrendo ao melhor classificador e usando somente as quatro classes 

descritas: ardido, floresta, não floresta e urbano. O produto desta fase foi um mapa de 

ocupação do solo.  

Classificador K-Means 

 Como se pretendia que figurassem pelo menos quatro classes na classificação, 

a primeira tarefa neste processo foi efectuar uma análise visual exaustiva da imagem, 

com o intuito de aferir quais as classes que iriam figurar no respectivo esquema 

classificativo. Foram assim escolhidas as quatro classes: a) Ardido; b) Floresta; c) Não 

Floresta; e d) Urbano. Para além das classes como parâmetros, o programa 

classificativo solicitou-nos o número de iterações bem como o limite para terminar o 

processo de iteração. Foi escolhido como limite o valor de 5% do processo de iteração 

quando o número de pixels em cada classe muda ao chegar ao limite. O número de 

iterações escolhido foi de três. 

Classificador ISODATA 

 Esta técnica permite classificar a imagem sem se utilizar  um número de classes 

exacto, cabendo essa decisão ao utilizador. Os parâmetros requeridos (manipulados) 

pelo software, neste processamento de imagem, foram o número mínimo e máximo 

de classes, tendo-se escolhido quatro a seis, respectivamente. Foram indicadas para 

interacções permitidas, o número de três. A divisão iterativa de classes, a fusão, bem 

como a exclusão são feitas com base em parâmetros de limite de entrada (Tou, J. e 

Gonzalez R., 1974). Calculou-se este algoritmo em virtude da sua superioridade, 

relativamente ao k-means.  

 Ambos os métodos não supervisionados utilizados permitem, de uma forma 

célere e simples, observar as assinaturas espectrais dos objectos presentes na imagem. 

Contudo, o resultado deste processamento é grosseiro, sendo meramente indicativo 
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de que classes se podem identificar com um maior grau de facilidade. Assim, e para se 

obter uma classificação mais exacta, experimentou-se um classificador supervisionado. 

 

Classificador da Máxima Verosimilhança 

 O princípio da classificação supervisionada baseia-se no uso de algoritmos para 

se determinar os pixels que representam valores de reflexão característicos para 

determinada classe, considerando que os números digitais (ND) no seio de cada classe 

se ajustam a uma distribuição normal, o que permite descrever cada classe em função 

da probabilidade (Congalton, 1991). 

 Assim, foi efectuada a priori a definição das classes em que a imagem vai ser 

dividida: 

a) Ardido 

b) Floresta 

c) Não Floresta 

d) Urbano 

 As áreas de treino ou regiões de interesse (ROI) foram definidas e trabalhadas 

em ambiente ENVI 4.7 (ITT Visual Information Solutions, 2010). 

 

IV.4.3 Avaliação do erro de classificação nos mapas obtidos 

IV.4.3.1 Processo de amostragem  

 Seguindo a metodologia utilizada por Santos (2003), no processo de 

amostragem definiram-se a unidade de amostra, o tamanho da amostra e o esquema 

de amostragem: para unidade de amostra o pixel, para tamanho da amostra 240 

pixels, resultando este valor de um compromisso entre o valor escolhido de 60 

amostras por classe, para um mínimo de 50 (Congalton, 1991) e o trabalho de 

identificar as mesmas na informação de referência. Aqui, o esquema de amostragem 

escolhido foi a amostragem aleatória estratificada, onde a cada um dos estratos 

corresponde uma classe diferente de ocupação do solo. Este esquema de amostragem 

requer conhecimento prévio dos estratos, no sentido de dividir a área em grupos ou 
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classes, que, independentemente do seu tamanho, são incluídos na amostra, o que por 

si é uma vantagem. Para Stehman (1999), os estratos são tipicamente as classes do 

mapa avaliado ou sub-regiões geográficas. De referir que a amostragem estratificada 

leva à diminuição da variância amostral, visto os estratos serem escolhidos de forma a 

serem homogéneos internamente, e heterogéneos entre si (Congalton, 1988). Deste 

modo, após a distribuição das amostras e sua recolha no mapa de referência 

(COS2007), os dados encontrados foram utilizados para elaborar a matriz de erro da 

classificação utilizada para a classificação digital. Foram então calculadas as medidas 

de precisão (precisão global, precisão do utilizador e do produtor e índice Kappa) 

aferindo-se a qualidade do mapa de ocupação do solo do ano (i+1) (Imagem SPOT5 

classificada). Em ambiente ArcGIS (ESRI, 2013) foram distribuídas 60 amostras 

aleatoriamente por cada estrato (classe). Deste modo, recolheram-se 60 pixels na 

classe Não Floresta, 60 na classe Urbano, 60 na Ardido e outros 60 na Floresta, o que 

perfaz o tamanho da amostra (240 pixels). 

 Os valores que os 240 pixels apresentam no mapa classificado vão então 

representar o resultado da classificação (i.e., a detecção de alterações). A avaliação do 

estado dos pixels nos dados que constituem a verdade do terreno (i.e., a referência) foi 

realizada visualmente nas imagens de satélite e com auxílio de ortofomapas de 2007, 

informação vectorial de áreas ardidas e informação vectorial de povoamentos 

florestais.  

 

IV.4.3.2 Índices de Precisão  

 Os pixels amostrados permitiram então preencher a matriz de erro (Congalton, 

1988) para cada um dos três mapas de alterações. Tendo como base essa matriz, 

foram calculados os índices de precisão que permitiram aferir a qualidade de cada 

mapa e seleccionar o melhor para depois usar na metodologia de detecção de 

alterações. Os índices calculados foram a precisão do produtor, a precisão do 

utilizador, a precisão global e o índice Kappa. O melhor mapa foi então seleccionado 

com base no maior valor do índice Kappa (Fung e LeDrew, 1988) cit. por Santos (2003). 
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 A precisão do produtor (do mapa) é uma medida que indica a probabilidade de 

o classificador ter marcado um pixel da imagem numa Classe A, sendo a verdade do 

terreno essa mesma classe A; dito de outra maneira, exprime a proporção existente 

entre os pixels das amostras correctamente classificadas numa determinada classe e o 

número total de amostras que no terreno correspondem a essa mesma classe 

(Sivakumar et al., 2004). Esta medida relaciona-se directamente com o erro de 

omissão, uma vez que a sua soma é igual a 1 (Santos, 2003). Por sua vez, a precisão do 

utilizador é uma medida que indica a probabilidade de um pixel pertencer a uma 

classe, uma vez que o classificador atribuiu o pixel a essa classe ou, dito de outra 

forma, a precisão do utilizador (do mapa) é-nos fornecida pelo número de pixels 

amostra associados a uma classe no terreno e o número total de amostras que no 

mapa foram classificadas, correcta ou incorrectamente, nessa mesma classe. Já esta 

medida relaciona-se directamente com o erro de comissão, sendo a sua soma igual a 1 

(Santos, 2003).  

 

IV.5 Actualização da Cartografia Temática 

 Para efectuar a actualização da cartografia temática foi utilizado um mapa de 

referência COS2007 (ano i) e uma  imagem de satélite (SPOT5), para o ano (i+1). O 

novo mapa resultou da sobreposição do mapa das alterações (COS CHANGES), obtido 

no processamento da imagem SPOT5, com o mapa de referência. A nomenclatura de 

ocupação do solo seleccionada para a classificação das imagens anuais é baseada na 

do projecto COS2007. A actualização resultou da sobreposição do mapa das áreas 

alteradas classificadas com o mapa desactualizado. A actualização foi feita recorrendo 

às ferramentas do Spatial Analyst, utilizando expressões de Álgebra de Mapas. 

 Foram utilizadas expressões condicionais  para reclassificar o mapa classificado 

digitalmente realizando uma avaliação if / else condicional para cada uma das células 

de entrada do raster de entrada (imagem melhor classificada). Assim, caso a célula 

fosse avaliada como verdadeira, receberia um valor; se ela fosse avaliada como falsa, 

receberia outro. Os valores que uma célula de um raster deve receber quando são 

avaliados como verdadeiros são especificados pelo verdadeiro raster de entrada ou 

assumidas como uma constante. Os valores que uma célula deve receber quando são 
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avaliadas como falsas são especificados por um falso raster de entrada ou assumidas 

como uma constante. Deste modo, para efectuar a reclassificação do raster 

classificado digitalmente -- COS CHANGES -- foram definidas quatro expressões de 

Álgebra de Mapas. As situações que interessava verificar se tinham ou não ocorrido 

entre a COS2007 e a COS CHANGES, são as seguintes: 

1) Floresta para Floresta (não houve alteração da ocupação do solo); 

2) Floresta para Ardido;  

3) Floresta para Corte Raso; 

4) Floresta para Não Floresta. 

 Das quatro avaliações foram produzidos quatro raster como output.  

 Estes raster foram depois adicionados entre si, produzindo a Carta de 

Alterações da Ocupação do Solo com Potencial Influência no Risco de Incêndio 

actualizada para 2008, já com a legenda com os 4 níveis e as 103 classes. De referir que 

no caso do concelho de Viseu não existe o nível 4, referente às zonas húmidas.  

 Na Tabela 7 estão resumidos os resultados das operações de Álgebra de Mapas 

para as quatro situações equacionadas. Os códigos utilizados para a COS2007 são do 

nível 1. E foi assim por facilidade de cálculo e dado agregarem o nível 5.  

 A carta com as alterações a nível da ocupação do solo, com potencial influência 

no risco de incêndio,  actualizado, é o mostrado na Figura 14: 
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Figura 14 - Carta de Alterações da Ocupação do Solo com Potencial Influência no Risco de 
Incêndio do Concelho de Viseu 2008. 
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Capítulo V. Modelação da Cartografia de incêndio  

V.1  Metodologia 

 A metodologia utilizada, neste trabalho, para elaboração de cartografia de risco 

foi, como referido anteriormente, a proposta por Verde (2008) e adoptada pela AFN 

(2012). De acordo com a AFN, a "metodologia, fontes e valores de referência indicados 

permitem resultados com boas taxas de predição e de sucesso, constituindo um 

mínimo aceitável, na medida em que se pode adicionar complexidade". 

V.1.1 Componentes   

V.1.2 Probabilidade 

 Para efectuar o cálculo da probabilidade utilizou-se a cartografia de áreas 

ardidas disponibilizada pela AFN. A probabilidade expressa a percentagem média 

anual, permitindo a seguinte leitura: “neste pixel, existe uma probabilidade anual 

média de x % de ocorrência do fogo”. Resultou da multiplicação (Times) por 100 do 

raster das áreas ardidas da área em estudo e divisão (Divide) por 10 (período de 

retorno). 



100f
 

    f = número de ocorrências registadas 

    Ω = número de anos da série 

 

 Dada a necessidade ou vantagem de trabalhar com valores inteiros em SIG, 

multiplicou-se por 100 de modo a poderem usar-se apenas valores inteiros, ignorando 

a parte decimal. Reclassificou-se seguidamente o raster de probabilidade de modo a 

que todas as áreas que arderam apenas uma vez fossem igualadas às que nunca 

arderam. Deste modo isolaram-se fenómenos sem recorrência que poderão ter sido 

fortuitos. A carta criada - Figura 15 - indica-nos a probabilidade anual média de 

ocorrência de incêndio numa determinada área. Não há um número estanque de 

resultados, o mesmo irá variar de acordo com o número máximo de vezes que a 

mesma área ardeu, no intervalo temporal que se estiver a utilizar. 
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Figura 15 - Carta de Probabilidades do Concelho de Viseu. 

  

 Com base no registo das áreas ardidas (vide ANEXO Nº5) e isolando as 

ocorrências entre 1998 e 2007 foi criada a Carta das Áreas Ardidas (Figura 16). 
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Figura 16 - Carta das Áreas Ardidas entre 1998 e 1007 no Concelho de Viseu. (AFN, 2012b). 
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V.1.3 Susceptibilidade 

 No cálculo da susceptibilidade foi considerada a informação de base referente 

ao declive (derivado do raster do modelo digital do terreno) e ocupação e uso do solo. 

As ponderações atribuídas às diferentes classes de declives foram as mostradas na 

Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Ponderações por classe de declive. 

Classe declive (em graus) Valor 

0 a 5 1 

5 a 10 2 

10 a 15 3 

15 a 20 4 

20 e superiores 5 

 

 Para cálculo da susceptibilidade foi utilizada informação base dos declives e uso 

e ocupação do solo. Para o uso e ocupação do solo recorreu-se à Carta de Alterações 

da Ocupaçao do Solo com Potencial Influência no Risco de Incêndio actualizada para 

2008. Para se chegar a este mapa da susceptibilidade foram necessárias operações de 

Álgebra de Mapas: soma do raster dos declives com o raster da ocupação do solo 

seguido de uma reclassificação do raster resultante para um raster com cinco classes 

de susceptibilidade, ou seja de potencial de severidade do fogo. Conjugando a Carta de 

Alterações da Ocupação do Solo com Potencial Influência no Risco de Incêndio 

actualizada para 2008 (Figura 14) com a Carta de Declives surge a Carta de 

Susceptibilidade de Viseu à ocorrência de Incêndios Florestais (Figura 17). 

 As classes de susceptibilidade são Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 17 - Carta de Susceptibilidade do Concelho de Viseu.                               Figura 18 - Carta de Perigosidade do Concelho de Viseu.
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V.1.4 Perigosidade 

 Multiplicando o raster de probabilidade pelo raster de susceptibilidade criou-se 

a Carta de Perigosidade. Os resultados são apresentados em 5 classes: Muito Baixa, 

Baixa, Média, Alta e Muito Alta. A Carta de Perigosidade de Viseu à ocorrência de 

Incêndio Florestal (Figura 18) surge da multiplicação da informação relativa à 

probabilidade de ocorrência de incêndios pela dos declives e pela da susceptibilidade. 

As áreas onde há um maior potencial de ocorrência de incêndios florestais e onde os 

mesmos podem adquirir maior magnitude estão directamente relacionadas com as 

áreas de maior probabilidade de ocorrência de incêndios. 

  

V.1.5 Valor Económico 

 Na Carta do Valor Económico pretende estimar-se o valor dos bens e serviços a 

perder caso ocorra um incêndio e/ou o custo de reposição. Para tal foi também 

utilizada a tabela do anexo nº 3, que, por conveniência, de leitura integra os valores de 

vulnerabilidade e económicos de referência. À semelhança dos valores de 

vulnerabilidade, para a determinação do valor económico constitui boa prática 

socorrer-se do conhecimento técnico de que se dispõe, recorrendo sempre que 

necessário ao conhecimento técnico de outros profissionais e outras fontes de 

informação disponíveis e a dados mais actualizados e ajustados a outras áreas, pois os 

indicados pela então DGRF (Direcção Geral dos Recursos Florestais) são referências de 

âmbito nacional que não reflectem variações e especificações regionais/locais. Os 

valores económicos atribuídos pela ENF (Estratégia Nacional para as Florestas) para os 

espaços florestais e indicados na metodologia da DGRF como aqueles a utilizar para a 

criação da tabela de valor económico não foram os utilizados neste relatório pela 

razão que se passa a expor. A ENF divide a floresta em conformidade com o tipo de 

função que pode desempenhar (produção lenhosa, multifuncional, e de conservação), 

dando-lhe  um valor económico de acordo com a respectiva função.  Já a classificação 

por ocupação do solo faz referência à composição do coberto vegetal (tal como a ENF), 

mas não à sua utilização. Nesta divergência de informação entendemos, pois,  por mais 

acertado em solução de compromisso, atribuir os valores económicos e de 
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vulnerabilidade, por igual, a todas as funções da floresta. Assim, a tabela constante no 

anexo nº 3 é uma tabela com valores adaptados à zona de estudo. 

 A carta tem uma escala de valores entre 0 a 800€, em classes de 100€, através 

da qual nos podemos aperceber do valor atribuído às diversas áreas do Concelho de 

Viseu. Dependendo do uso/ocupação que tem, uma área pode ser mais ou menos 

“valiosa”, variando o seu valor por ha. A carta encontra-se representada na            

Figura 19. 

Utilizando os valores respeitantes à vulnerabilidade constantes na tabela do ANEXO 

Nº3 foi elaborada a Carta da Vulnerabilidade do Concelho de Viseu constante na Figura 

20. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 19 - Carta do Valor Económico do Concelho de Viseu.                                         Figura 20 - Carta da Vulnerabilidade do Concelho de Viseu.                            
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V. 1.6 Dano Potencial 

 A Carta de Dano Potencial resulta da multiplicação do raster de vulnerabilidade 

pelo raster do valor económico. Assim, para o caso de estudo combinou-se o raster da 

vulnerabilidade com o do valor económico, gerando a Carta de Dano Potencial de 

Viseu. Como referido anteriormente o grau de vulnerabilidade é um valor que vai 

entre 0 (não vulnerável) a 1 (muito vulnerável) e está ligado ao tipo de ocupação da 

área. Apresentar uma vulnerabilidade elevada não significa que o dano potencial seja 

elevado, podendo até ser pouco significativo, pois ele vai depender também do valor 

económico do objecto susceptível desse dano potencial. É elucidativo a este respeito o 

caso dos espaços florestais degradados que, apresentando uma vulnerabilidade 

máxima (1), mas com baixo valor económico de 20€/m2 determina um baixo ou 

reduzido dano potencial. Na   Figura 21 está representada a Carta de Dano Potencial do 

Concelho de Viseu. 
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  Figura 21 - Carta de Dano Potencial do Concelho de Viseu.



 

V.2 Risco 

 Para obter a Carta de Risco de Incêndio Florestal do Concelho de Viseu, 

multiplicou-se o raster da perigosidade (Carta de Perigosidade) pelo raster do dano 

potencial (Carta de Dano Potencial). A carta em questão atribuiu ao risco de incêndio 5 

classes, combinando as denominações atribuídas à perigosidade com o valor 

económico do elemento em risco: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto com 

uma perda de x €/m2. Através da referida multiplicação, combinando as componentes 

de ambos os rasters, é possível indicar as áreas em que se regista um maior potencial 

de perda com a ocorrência de um incêndio florestal. Com efeito, analisando a carta 

criada, apercebemo-nos de que a mesma é idêntica à criada para a Perigosidade, 

diferenciando-se apenas por indicar, para além da classificação – Muito Baixo, Baixo, 

Médio, Alto e Muito Alto –, o valor dos elementos em risco de perda, caso o incêndio 

ocorra. Esta carta é particularmente indicada para acções de prevenção quando lida 

em conjunto com a carta de perigosidade e para planeamento de acções de 

combate/supressão de incêndios, dizendo em que áreas se deve actuar inicialmente de 

forma a evitar que o incêndio alastre e coloque em risco bens e infra-estruturas de alto 

valor económico. A longo prazo, esta cartografia auxilia na gestão do território, 

sugerindo como gerir em função do valor dos elementos. Para além das utilizações 

referidas, a cartografia de risco é um excelente e precioso instrumento de 

sensibilização, pois as populações são sensíveis ao prejuízo.
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 Na          Figura 22 está representada a Carta de Risco de Incêndio Florestal do 

Concelho de Viseu para 2008. 

         Figura 22 - Carta de Risco de Incêndio Florestal do Concelho de Viseu para 2008. 
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V.3 Análise dos Resultados 

V.3.1 Extracção de informação temática - Avaliação do erro de classificação 

 A escolha da melhor classificação resulta na selecção do melhor mapa de 

alterações  anuais onde irão ser feitas as operações de Álgebra de Mapas para detectar 

as alterações do tipo de ocupação do solo na área de estudo, entre 2007 e 2008. Uma 

vez que as unidades amostradas são as mesmas para todos os mapas, é possível uma 

comparação directa dos valores de qualidade de cada mapa. No ANEXO Nº4 figuram as 

matrizes de erro e respectivos índices de precisão para cada mapa de alterações 

produzido. Da Tabela 5 podemos retirar que o melhor classificador foi o da Máxima 

Verosimilhança, com uma Precisão Global de 0,90 e um índice Kappa de 0,87, cujo 

mapa de ocupação de solo se reproduz na Figura 23 e é denominado de COS CHANGES. 

 

Tabela 5 - Resultados dos classificadores. 

Classificadores 

MaxVero K-means Isodata 

Kappa 
Precisão 
Global 

Kappa 
Precisão 
Global 

Kappa 
Precisão 
Global 

0,87 0,90 0,30 0,45 0,32 0,52 

Concordância 
Elevada 

 
Concordância 

Baixa 
 

Concordância 
Baixa 

 

 

Tabela 6 - Matriz de confusão para o classificador da Máxima Verosimilhança. 

  Verdade de Campo Total Inclusão (%) Pixels  

  Nao Floresta Urbano Ardido Floresta Precisão do Utilizador 
(%) 

Classes  Nao Floresta 59 6 3 1 69 14,49 85,50 

de Mapa Urbano 1 51 3 0 55 7,27 92,72 

Temático Ardido 0 2 51 4 57 10,52 89,47 

  Floresta 0 1 3 55 59 6,77 93,22 

Total de pixels de campo 60 60 60 60 240       

Omissão [%] 1,66 15 15 8,33     

Precisão do Produtor(%) 98,33 85 85 91,66     
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 Da análise da matriz de erro (Tabela 6) do mapa COS CHANGES conclui-se que: 

A classe Nao Floresta apresentou valores superiores de precisão do produtor (98,33%) 

relativamente aos do utilizador (85,50%). Nesta classe está englobado tudo quanto é 

Áreas agrícolas e agro-florestais e Corpos de água a nível de nomenclatura COS2007. A 

maior percentagem de precisão do produtor diz-nos que que a proporção de amostras 

correctamente classificada nesta classe foi de 98,33% relativamente ao número total 

de amostras no terreno da mesma classe (60). A classe Urbano apresentou valores 

inferiores de precisão do produtor (85%) relativamente aos do utilizador (92,72%). A 

precisão do utilizador do mapa, é fornecida pelo número de amostras associadas à 

classe Urbano no terreno (51) e o número total de amostras (55) que foram 

classificadas no mapa de forma correcta ou incorrecta. O erro de comissão (EC) foi 

somente de 7,27 % o que indica que se atribui esta percentagem de pixel da imagem a 

uma classe à qual eles não pertenciam.  A classe Ardido apresentou valores inferiores 

de precisão do produtor (85%) relativamente aos do utilizador (92,72%). Isto significa 

que, do ponto de vista do produtor do mapa, as amostras classificadas correctamente 

como pertencentes à classe Ardido (51) são em número inferior ao total de amostras 

que no terreno efectivamente arderam (60). Por outro lado, estando o erro de omissão 

(EO) associado directamente a esta medida de precisão, o seu valor é de 15% o que 

nos informa que foi esta a percentagem de pixels da imagem que foram atribuidos à 

classe Ardido, não pertencendo a ela. Isto significa que esta classe confude-se 

facilmente com a classe onde estejam incluidos solos com pouca  cobertura vegetal 

tais como vegetação esparsa (333011), novas plantações (324082) e Cortes rasos 

(324081). A confusão para o classificador advém da ausência de pouca vegetação.  A 

classe Floresta apresentou valores semelhantes aos de precisão do produtor (91,66%) 

relativamente aos do utilizador (93,22%) o que nos dá uma indicação de que foi 

efectuada uma boa classificação para esta classe. 
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Figura 23 - COS CHANGES: Imagem de Satélite SPOT5 classificada pelo método da Máxima 
Verossimilhança. 
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V.3.2 Actualização da Cartografia Temática 

 Na Tabela 7 estão resumidos os resultados das operações de Álgebra de Mapas 

para as quatro situações equacionadas. 

  

  Tabela 7 - Resultados das operações de Álgebra de Mapas. 

 
COS 2007 COS CHANGES 

Carta de Alterações da Ocupação do Solo 
com Potencial Influência no Risco de 
Incêndio do Concelho de Viseu 2008 

1 Floresta Floresta n5=COS2007n5 

2 Floresta Ardido Ardido 

3 Floresta Urbano Corte Raso 

4 Floresta Não Floresta n5=COS2007n5 

 

1. Assim, se em 2007 tivermos Floresta (código 3) e no mapa de alterações 

também tivermos Floresta (código 4), o que se traduz por uma situação de não 

existência de alterações, a Carta de Alterações da Ocupação do Solo actualizada 

assume os valores da ocupação relativos ao nível 5 da COS2007;  

2. Se em 2007 tivermos Floresta (código 3) e no mapa de alterações tivermos 

Ardido (código 3) na Carta de Alterações da Ocupação do Solo actualizada vem  

como sendo uma área ardida com o respectivo código nível 5 = 334011; 

3. Se em 2007 tivermos Floresta (código 3) e no mapa de alterações tivermos 

Urbano (código 2) na Carta de Alterações da Ocupação do Solo actualizada vem 

como sendo uma área de cortes rasos com o respectivo código nível 5 = 

324081; 

4. Se em 2007 tivermos Floresta (código 3), e no mapa de alterações tivermos  

Não Floresta (código 1) a carta de ocupação do solo assume os valores da 

ocupação relativos ao nível 5 da COS2007, dentro das classes com vegetação 

(Áreas agrícolas e agro-florestais; Florestas e meios naturais e semi-naturais). 
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Na Tabela 8 estão os resultados das alterações em ha, na ocupação do solo, entre 2007 

e 2008. 

   

  Tabela 8 - Resultados das alterações na ocupação do solo (ha).  

 2007 (ha) 2008 (ha) Δ (ha) 

Floresta 33779,92 24688,13 -9091,79 

Cortes rasos 140 1358 +1218 

Ardido 180,6 10433,8 +10253,2 

Não Floresta 12215,75 12165,61 -50,14 

 

 Pela análise da Tabela 8 as alterações na ocupação do solo em ha, entre 2007 e 

2008 foram: a classe da Floresta sofreu uma diminuição de 10256,54ha. Esta 

diminuição a nosso ver tem como justificação o aumento dos cortes rasos (1218ha), 

bem como da área ardida (10253,20ha). Contudo, e como já foi referido na análise de 

resultados da extracção de informação temática, o classificador atribuiu como sendo 

Ardido a Floresta, Floresta Aberta e Matos, pelo que acreditamos que muita da área 

atribuida como sendo Ardido, pertence à classe Floresta. Isto porque, a variação 

positiva de 10253,20ha é excessiva, para a totalidade da área forncecida pela 

informação auxiliar: ficheiro das áreas ardidas da AFN que nos fornece uma área de 

136,15ha. 

 

V.3.3 Modelação da Cartografia de Incêndio 

 A carta de risco de incêndio produzida neste trabalho permitir-nos-á efectuar 

toda uma análise com pormenor ao grau de risco a nível concelhio e ao nível de cada 

uma das freguesias do concelho de Viseu. Deste modo, será depois possível identificar 

as zonas onde o risco (bem como a perigosidade) é maior, avaliando a extensão das 

manchas das diferentes classes de risco e perigosidade de modo a poder efectuar o 

planeamento DFCI com maior rigor. Poder-se-á responder para efeitos somente de 

cartografia (objecto deste relatório), ou para efeitos de construção de um índice 

numérico utilizável na prevenção do comportamento do fogo, na sensibilização da 
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população, aplicação das restrições definidas por lei ou na manutenção dos diversos 

dispositivos de informação públicas (Verde, 2008). 

 Seguindo a metodologia proposta pela AFN para modelar o risco de incêndio 

(definição de Bachmann e Allgöwer, 1998), far-se-á somente a análise às Cartas de 

Perigosidade e Carta de Risco. Assim, começando por analisar a Perigosidade por 

freguesia, de modo a saber onde pode ocorrer o incêndio florestal e com que 

severidade foi elaborada a Tabela 9. 

 

 Tabela 9 - Resultados do nível de perigosidade por freguesia em percentagem. 

Freguesia Nível % Freguesia Nível % 

Cota 1 28,07 Calde 2 11,16 

Cota 2 7,93 Calde 3 75,42 

Cota 3 59,18 Calde 4 1,60 

Cota 4 0,83 Calde 5 11,81 

Cota 5 4 
   

Cepões 1 30,97 Barreiros 1 47,56 

Cepões 2 10,85 Barreiros 2 20,91 

Cepões 3 58,16 Barreiros 3 31,52 

Ribafeita 1 30,49 Lordosa 1 39,13 

Ribafeita 2 23,01 Lordosa 2 14,25 

Ribafeita 3 37,00 Lordosa 3 43,38 

Ribafeita 5 40,00 Lordosa 4 2,72 

Ribafeita 4 6,80 Lordosa 5 0,50 

Lordosa 1 39,13 Bodiosa 1 42,83 

Lordosa 2 14,25 Bodiosa 2 12,51 

Lordosa 3 43,38 Bodiosa 3 39,87 

Lordosa 4 2,722 Bodiosa 4 2,13 

Lordosa 5 0,501 Bodiosa 5 2,70 

S.Pedro de France 1 28,45 Abraveses 1 40,09 

S.Pedro de France 2 20,81 Abraveses 2 16,28 

S.Pedro de France 3 45,22 Abraveses 3 35,14 

S.Pedro de France 4 1 Abraveses 4 70,00 

S.Pedro de France 5 4,50 Abraveses 5 5,00 

Mundão 1 32,75 Campo 1 41,75 

Mundão 2 7,124 Campo 2 13,31 

Mundão 3 48,87 Campo 3 42,48 

Mundão 4 5,00 Campo 4 1,27 

Mundão 5 7,00 Campo 5 1,17 
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Cavernães 1 25,20 Povolide 1 33,68 

Cavernães 2 18,33 Povolide 2 28,35 

Cavernães 3 49,14 Povolide 3 30,06 

Cavernães 4 2,60 Povolide 4 1,315 

Cavernães 5 5,00 Povolide 5 2,60 

Couto de Cima 1 24,24 Vil de Soito 1 23,89 

Couto de Cima 2 17,14 Vil de Soito 2 16,14 

Couto de Cima 3 47,035 Vil de Soito 3 54,16 

Couto de Cima 4 11,24 Vil de Soito 4 5,80 

Couto de Cima 5 0,324 
   

Santos Evos 1 21,15 Rio de Loba 1 39,04 

Santos Evos 2 22,63 Rio de Loba 2 19,91 

Santos Evos 3 44,31 Rio de Loba 3 36,55 

Santos Evos 2 1,507 Rio de Loba 4 2,51 

Santos Evos 5 10,40 Rio de Loba 5 1,97 

Orgens 1 27,78 Viseu (S.José) 1 58,21 

Orgens 2 26,97 Viseu (S.José) 2 33,12 

Orgens 3 45,23 Viseu (S.José) 3 8,65 

Viseu (Sta Maria de Viseu) 1 71,98 S.Cipriano 1 29,00 

Viseu (Sta Maria de Viseu) 2 16,99 S.Cipriano 2 27,66 

Viseu (Sta Maria de Viseu) 3 11,01 S.Cipriano 3 32,45 

   
S.Cipriano 4 7,03 

   
S.Cipriano 5 3,84 

Viseu (Coração de Jesus) 1 82,40 Couto de Baixo 1 31,31 

Viseu (Coração de Jesus) 2 9,55 Couto de Baixo 2 12,45 

Viseu (Coração de Jesus) 3 8,035 Couto de Baixo 3 43,02 

   
Couto de Baixo 4 4,33 

   
Couto de Baixo 5 8,90 

S.Salvador 1 35,16 Torredeita 1 38,10 

S.Salvador 2 27,45 Torredeita 2 18,56 

S.Salvador 3 32,01 Torredeita 3 35,39 

S.Salvador 4 1,24 Torredeita 4 2,19 

S.Salvador 5 4,11 Torredeita 5 5,74 

Boa Aldeia 1 32,35 Ranhados 1 45,81 

Boa Aldeia 2 16,19 Ranhados 3 26,63 

Boa Aldeia 3 50,63 Ranhados 2 27,55 

Boa Aldeia 4 0,525 
   

Boa Aldeia 5 0,28 
   

Fragosela 1 33,21 Repeses 1 42,93 

Fragosela 2 30,06 Repeses 2 16,13 

Fragosela 3 30,90 Repeses 3 39,37 

Fragosela 4 1,932 Repeses 4 1,55 

Fragosela 5 3,88 
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São João de Lourosa 1 36,11 Vila Chã de Sá 1 26,58 

São João de Lourosa 2 23,87 Vila Chã de Sá 2 20,67 

São João de Lourosa 3 34,24 Vila Chã de Sá 3 33,28 

São João de Lourosa 4 2,42 Vila Chã de Sá 4 3,61 

São João de Lourosa 5 3,34 Vila Chã de Sá 5 15,83 

Farminhão 1 35,51 Fail 1 22,08 

Farminhão 2 22,50 Fail 2 15,26 

Farminhão 3 36,94 Fail 3 39,90 

Farminhão 4 1,71 Fail 4 3,00 

Farminhão 5 3,31 Fail 5 16,92 

Silgueiros 1 28,89 
   

Silgueiros 2 25,97 
   

Silgueiros 3 36,76 
   

Silgueiros 4 3,70 
   

Silgueiros 5 4,70 
   

 

 Da análise da tabela pode-se verificar que as freguesias com os níveis ou classes 

mais elevados de perigosidade são: Cota (4% - Muito Elevada), Calde (11,8% - Muito 

Elevada e 1,6 - Elevada), Ribafeita (40% - Muito Elevada e 6,8% - Elevada), Bodiosa (2,7 

% - Muito Elevada e 2,1% - Elevada), São Pedro de France (4,5% - Muito Elevada), 

Abraveses (5% - Muito Elevada e 70% - Elevada), Mundão (7% - Muito Elevada e 5% - 

Elevada), Cavernães (5% - Muito Elevada e 2,6% - Elevada), Povolide (6,6 % - Muito 

Elevada), Couto de Cima (11,2% - Elevada), Vil de Soito (5,8% - Elevada), Santos Evos 

(10,4% - Muito Elevada e 2% - Elevada), Rio de Loba (2% - Muito Elevada e 2,5% - 

Elevada), S. Cipriano (3,8% - Muito Elevada e 7% - Elevada), Couto de Baixo (8,9% - 

Muito Elevada e 4,3% - Elevada), S. Salvador (4,1% - Muito Elevada), Torredeita (5,7% - 

Muito Elevada), São João de Lourosa (3,3% - Muito Elevada e 2,4% - Muito Elevada), 

Vila Sã de Chá (15,8% - Muito Elevada e 3,6% - Elevada), Farminhão (3,3% - Muito 

Elevada), Silgueiros (4,7% - Muito Elevada e 3,7% - Muito Elevada) e Fail (16,9% - Muito 

Elevada e 3% - Elevada).  

 Fazendo uma análise em termos de parâmetros principais do modelo de cálculo 

do risco para o concelho, e começando pelo cruzamento da carta da perigosidade com 

a da ocupação do solo actualizada, verifica-se que dos 33% de área ocupada com um 

nível de perigosidade muito baixa, tem uma ocupação de solo constituída por: a) cerca 

de 26% de territórios artificializados, englobando desde a classe 111011 (Tecido 
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urbano contínuo predominantemente vertical) à classe 142031 (Equipamentos 

culturais e zonas históricas); b) 21% áreas agrícolas e agro- florestais, englobando 

desde a classe 211011 (Culturas temporárias de sequeiro) à 244024 (SAF de outras 

espécies com culturas temporárias de sequeiro); e c) 50% de Florestas e meios naturais 

e semi-naturais, englobando a classe 311011 (Florestas de sobreiro) à classe 333011 

(Rocha nua). A área com um nível de perigosidade baixa ocupa na globalidade do 

concelho cerca de 17,8%, dos quais: a) 21,73% são territórios artificializados incluindo 

as classes 111011 (Tecido urbano contínuo predominantemente vertical) a 142032 

(Outros equipamentos de lazer); b) 22,82% de Áreas agrícolas e agro-florestais 

incluindo as classes 211011 (Culturas temporárias de sequeiro) a 244024 (de outras 

espécies com culturas temporárias de regadio); e c) 51,08% de Florestas e meios 

naturais e semi-naturais englobando as classes 311011 (Florestas de sobreiro) às 

classes 334011 (Áreas ardidas). O nível de perigosidade média ocupa cerca de 42,4% 

da área do concelho, de entre os quais 24,5% são Territórios artificializados, incluindo 

as classes 111011 (Tecido urbano contínuo predominantemente vertical) as 142022 

(Outros equipamentos de lazer). Por seu lado, as Áreas agrícolas e agro-florestais com 

cerca de 21,56% incluem as Culturas temporárias de sequeiro a SAF de outras misturas 

com culturas temporárias de regadio (classes 211011 a 244026, respectivamente). No 

que às Florestas e meios naturais e semi-naturais diz respeito, estas ocupam cerca de 

50% com Florestas de sobreiro (classes 311011) a áreas ardidas (classes 334011). No 

nível de perigosidade alta, a área de ocupação é cerca de 3%, dos quais  a ocupação 

em termos de: a) territórios artificializados com cerca de 14,28% onde aparecem as 

classes 112011 (Tecido urbano contínuo predominantemente vertical) a 142012 

(Outras instalações desportivas); b) áreas agrícolas e agro - florestais que ocupam uma 

área de cerca de 23,80% com classes 211011 (Culturas temporárias de sequeiro) a 

classes 244026 (SAF de outras misturas com culturas temporárias de regadio); e c) 

Florestas e meios naturais e semi-naturais a ocupar, por sua vez, cerca de 60,3 % com 

áreas de ocupação de classes de 311011 (Florestas de sobreiro) a 333011 (Vegetação 

esparsa). O nível de perigosidade muito alta  é de cerca de 4% a nível do concelho. A 

ocupação cifra-se em: a) territórios artificializados em cerca de 14,75% incluindo 

ocupações de classes 112011 (Tecido urbano contínuo predominantemente vertical) a 

142012 (Outros equipamentos de lazer); b) a ocupação das áreas agrícolas e agro- 
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florestais é de cerca 21,31%, incluindo as classes 211011 (Culturas temporárias de 

sequeiro) às classes 243011 (Agricultura com espaços naturais e semi-naturais); e c) a 

ocupação das Florestas e meios naturais e semi-naturais é cerca de 63,93% com  

classes 311013 (Florestas de outros carvalhos) a classes 333011 (Vegetação esparsa). 

Estas estatísticas, podem ser visualizadas na Figura 14. 

 Seguidamente efectuou-se o cruzamento da carta da perigosidade com a dos 

declives verificando-se o seguinte: cerca de 33% da área ocupada como pertencendo à 

classe de perigosidade Muito Baixa ocorrem nas diferentes classes de declive desde o 

intervalo (0-15º) a (>50º), sendo muito mais frequente no primeiro com cerca de 16%. 

O território apresenta uma classe de perigosidade Baixa de cerca de 17%, sendo que 

destes, 8% estão na classe de declives (0-15º) e 6,4% na classe dos (15-25º). O nível de 

perigosidade Média está presente em cerca de 42,5% do território estando 15,25% 

inseridos na classe (0-15º), 15,16% na classe (15-25º) e 7,7% na classe (25-40º). O nível 

de perigosidade Alta representa cerca de 2,5% do território, com somente 0,27% na 

classe dos (40-50º). A classe mais elevada de perigosidade - Muito Elevada - representa 

somente 4,11% do território dos quais 0,26% pertencem à classe de declives > 50º.  

 Da análise da componente perigosidade do modelo de risco extrai-se a 

seguinte conclusão: as áreas de perigosidade Muito Baixa (33%), Baixa (18%)  

conjuntamente com as áreas da classe Média (42%) são as que têm maior 

representatividade e distribuem-se de forma fragmentada por todo o concelho. As 

classes de perigosidade Muito Alta (4%) e Alta (3%) concentra-se principalmente junto 

aos maiores declives (0,26% na classe (>50º) e 0,27% na classe (40-50º), 

respectivamente) e em classes de ocupação de solo como Florestas de pinheiro manso 

(312012), Florestas abertas de eucalipto (324015), Florestas de eucalipto (313015) e 

Vegetação esparsa (333011). O declive e o factor ocupação do solo justificam por si 

estes resultados de perigosidade Alta e Muito Alta. Isto, está em conformidade  com o 

que já (Chuvieco e Congalton, 1989) referiam: para o cálculco do risco os factores com 

mais impacto são a vegetação e o declive. O declive, por condicionar o ângulo de 

incidência dos raios solares, está directamente a potenciar ou a reduzir o efeito das 

exposições. A vegetação, no sentido em que neste caso, a ocupação do solo é 

maioritariamente composta por espécies altamente combustíveis. 
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 A perigosidade em termos de área concelhia encontra-se resumida na  Figura 

24 onde se pode verificar que o concelho, na sua maioria, apresenta uma perigosidade 

média (42%) a muito baixa (33%) em área ocupada. Somente 4% do território 

apresenta perigosidade Muito Elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24 - Área da Perigosidade ao Incêndio do Concelho. 

 

 O risco de incêndio florestal, produto entre a perigosidade e o dano potencial 

económico, mostra que a classe de risco Muito Baixo (46%) é a dominante no concelho 

de Viseu (Figura 25). Segundo a AFN (2012) a carta de risco é indicada para acções de 

prevenção, devendo ser utilizada em conjunto com a carta da perigosidade que juntas 

podem ser utilizadas em acções de planeamento em acções de combate e supressão. 

 De modo a saber onde pode ocorrer o incêndio florestal com maior prejuízo foi 

elaborada a Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados do nível de risco por freguesia em percentagem.  

Freguesia Nível % Freguesia Nível % 

Cota 1 58,71 Calde 1 32,92 

Cota 2 33,03 Calde 2 2,53 

Cota 3 3,76 Calde 3 55,30 

Cota 4 3,30 Calde 4 7,10 

Cota 5 1,24 Calde 5 2,20 

Cepões 1 37,52 Barreiros 1 60,15 
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Cepões 2 5,032 Barreiros 2 9,20 

Cepões 3 57,06 Barreiros 3 30,70 

Cepões 4 0,34 
   

Cepões 5 0,030 
   

Ribafeita 1 41,99 Lordosa 1 50,03 

Ribafeita 2 12,31 Lordosa 2 4,53 

Ribafeita 3 37,40 Lordosa 3 44,37 

Ribafeita 4 7,60 Lordosa 4 0,90 

Ribafeita 5 0,75 Lordosa 5 0,14 

S.Pedro de France 1 44,15 Bodiosa 1 52,44 

S.Pedro de France 2 7,27 Bodiosa 2 3,78 

S.Pedro de France 3 43,76 Bodiosa 3 39,40 

S.Pedro de France 4 3,60 Bodiosa 4 3,60 

S.Pedro de France 5 1,20 Bodiosa 5 0,78 

Abraveses 1 50,84 Mundão 1 36,68 

Abraveses 2 7,49 Mundão 2 5,018 

Abraveses 3 35,22 Mundão 3 48,51 

Abraveses 4 4,72 Mundão 4 8,21 

Abraveses 5 1,70 Mundão 5 1,60 

Campo 1 52,84 Cavernães 1 40,39 

Campo 2 3,90 Cavernães 2 5,11 

Campo 3 41,02 Cavernães 3 47,85 

Campo 4 1,87 Cavernães 4 5,08 

Campo 5 0,35 Cavernães 5 1,54 

Povolide 1 52,41 Couto de Cima 1 36,83 

Povolide 2 12,31 Couto de Cima 2 5,89 

Povolide 3 28,45 Couto de Cima 3 48,03 

Povolide 4 5,22 Couto de Cima 4 9,20 

Povolide 5 1,58 Couto de Cima 5 0,03 

Vil de Soito 1 37,65 Santos Evos 1 39,81 

Vil de Soito 2 5,37 Santos Evos 2 7,09 

Vil de Soito 3 52,29 Santos Evos 3 42,58 

Vil de Soito 4 4,67 Santos Evos 4 7,08 

   
Santos Evos 5 3,42 

Rio de Loba 1 56,21 Orgens 1 49,08 

Rio de Loba 2 5,75 Orgens 2 7,16 

Rio de Loba 3 35,28 Orgens 3 43,74 

Rio de Loba 4 2,20 
   

Rio de Loba 5 0,56 
   

   
Viseu (S.José) 1 87,01 

   
Viseu (S.José) 2 6,28 

   
Viseu (S.José) 3 6,69 

Viseu (Sta Maria de Viseu) 1 83,54 S.Cipriano 1 45,72 
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Viseu (Sta Maria de Viseu) 2 7,36 S.Cipriano 2 13,13 

Viseu (Sta Maria de Viseu) 3 9,09 S.Cipriano 3 34,81 

   
S.Cipriano 4 5,62 

   
S.Cipriano 5 0,70 

Viseu (Coração de Jesus) 1 90,31 Couto de Baixo 1 37,59 

Viseu (Coração de Jesus) 2 3,17 Couto de Baixo 2 8,44 

Viseu (Coração de Jesus) 3 6,50 Couto de Baixo 3 42,52 

   
Couto de Baixo 4 9,30 

   
Couto de Baixo 5 2,16 

S.Salvador 1 51,17 Torredeita 1 48,69 

S.Salvador 2 12,90 Torredeita 2 10,09 

S.Salvador 3 31,70 Torredeita 3 34,56 

S.Salvador 4 3,379 Torredeita 4 6,01 

S.Salvador 5 0,83 Torredeita 5 0,62 

Boa Aldeia 1 43,06 Ranhados 1 63,64 

Boa Aldeia 2 7,44 Ranhados 2 12,74 

Boa Aldeia 3 49,18 Ranhados 3 23,60 

Boa Aldeia 4 0,29 Ranhados 4 0,00 

Boa Aldeia 5 0,017 Repeses 1 55,51 

Fragosela 1 56,28 Repeses 2 6,97 

Fragosela 2 9,66 Repeses 3 36,09 

Fragosela 3 28,89 Repeses 4 1,421 

Fragosela 4 4,43 
   

Fragosela 5 0,71 
   

São João de Lourosa 1 57,20 Vila Chã de Sá 1 45,52 

São João de Lourosa 2 5,94 Vila Chã de Sá 2 5,10 

São João de Lourosa 3 31,68 Vila Chã de Sá 3 33,08 

São João de Lourosa 4 4,34 Vila Chã de Sá 4 12,98 

São João de Lourosa 5 0,81 Vila Chã de Sá 5 3,30 

Farminhão 1 43,73 Fail 1 31,98 

Farminhão 2 15,64 Fail 2 9,24 

Farminhão 3 36,95 Fail 3 40,78 

Farminhão 4 3,11 Fail 4 14,80 

Farminhão 5 0,54 Fail 5 3,26 

Silgueiros 1 48,58 
   

Silgueiros 2 9,45 
   

Silgueiros 3 35,39 
   

Silgueiros 4 5,80 
   

Silgueiros 5 0,80 
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 Da análise da tabela pode-se verificar que as freguesias que apresentam níveis 

mais elevados de risco são: Cota (3,3% - Risco Elevado), Calde (2,2% - Risco Muito 

Elevado e 7,1% de Elevado), Ribafeita (7,6% - Risco Elevado), Bodiosa (3,6% - Risco  

Elevado), São Pedro de France (3,6% Risco - Elevado), Abraveses (4,7% - Risco Elevado), 

Mundão (8,2% - Risco Elevado), Cavernães (5% - Risco Elevado), Povolide (5,22% - 

Risco Elevado), Couto de Cima (9,2% - Risco Elevado), Vil de Soito (4,67% - Risco 

Elevado), Santos Evos (3,4% - Risco Muito Elevado e 7,08% - Risco Elevado), Rio de 

Loba (2,2% - Risco Elevado), S. Cipriano (5,6% - Risco Elevado), Couto de Baixo (2,1% 

Risco Muito Elevado e 9,3 % - Risco Elevado), S. Salvador (3,37% - Risco Elevado), 

Torredeita (6 % - Risco Elevado), São João de Lourosa (4,34 % - Risco Elevado), Vila Sã 

de Chá (3,3 % - Risco Muito Elevado e 3,2 % - Risco Elevado), Farminhão (3,11 % - Risco 

Elevado) , Silgueiros (5,80 % - Risco Elevado) e Fail (14,80 % - Risco Elevado). 

 Efectuando a análise ao cruzamento da Carta de Risco com a Carta do Dano 

Potencial verifica-se o seguinte: a área do território com uma classe de risco Muito 

Baixo ocupa cerca de 45,81% do território do concelho, apresentando um dano 

potencial de cerca de 16249,1€. O território que apresenta uma ocupação com a classe 

de risco Baixo é de cerca de 7%. Nestes 7% o cruzamento das cartas deu como 

resultado um dano potencial de cerca de 15191,3€. Cerca de 42% do território é 

caracterizado por apresentar risco de nível Médio sendo o dano potencial nesta área 

de cerca de 14034,4€. Na classe de risco Alto (4% do território) o dano potencial é de 

8816,3€. Por último, na classe de risco Muito Alto (1% do território) o dano potencial é 

de 360€.  

 Da análise do produto final (risco) do modelo extrai-se o seguinte:  as áreas de 

risco Muito Baixo (46%) e Baixo (7%) conjuntamente com as áreas da classe de Risco 

Médio (42%) são as que têm maior representatividade e distribuem-se de forma 

fragmentada por todo o concelho. As classes de perigo Muito Alto (4%) e Alto (1%) 

concentram-se na zona Norte, junto ao Perimetro Florestal de S.Salvador, nas 

Freguesias de Cota e Calde em zonas de elevados declives (25 a 50º), mas com 

vunerabilidades baixas e elevados danos potenciais. Na zona sudeste do concelho, 

freguesias de Mundão, Cavernães, Santos Evos, São Pedro de France e Povolide as 

respectivas áreas são caracterizadas por elevados declives (25 a 50º), elevadas 
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vulnerabilidades (0,4 a 1) e danos potenciais a variar entre os 60€ e os 420€. As outras 

áreas concelhias a apresentar maioritariamente áreas de risco de incêndio Muito Alto 

e Alto são as freguesias a Sul - Silgueiros, Vila Chã de Sá e Fail. Nestas, o declive 

acentuado volta a ser um factor presente, com o risco a ser maior onde existem 

declives superiores a 25º e a mais de 50º. Em termos de dano potencial estas áreas 

apresentam valores entre os 60€ e os 486€ e valores para a vulnerabilidade  entre os 

0,2 e 1. A Oeste, nas freguesias de Couto de Baixo, Couto de Cima e Ribafeita, o risco 

mais elevado aparece em zonas de danos potenciais entre 140€ e 486€, e com 

elevados valores para a vulnerabilidade.  

 Diga-se agora que o aparente desajustamento dos resultados a que chegamos, 

quanto aos valores do dano em certas classes, no cruzamento da carta de risco com a 

do dano potencial,  desaparece ou é esbatido  quando se faz a análise do risco com a 

integração das diferentes compontes do modelo, nomeadamente vulnerabilidade, 

declives e ocupação do solo.  Aliás, isto vai precisamente ao encontro do que a tal 

respeito assinala o Guia Técnico para Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios AFN (2012): "O mapa de Risco combina as componentes do mapa de 

perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para 

indicar qual o potencial de perda face ao incêndio florestal." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Área do Risco de Incêndio do Concelho. 
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Considerações Finais 

 No sentido de fazer cumprir o disposto em termos de planeamento das 

diferentes acções DFCI (Defesa da Floresta Contra Incêndios), bem como optimizar 

recursos e infra-estruturas disponíveis para a defesa e o combate aos incêndios 

florestais, a Cartografia de Risco de Incêndio Florestal surgiu como uma ferramenta 

imprescindível. Contudo, não é suficiente ter o mapa da Cartografia de Incêndio. É 

necessário que este seja produzido com recurso a cartografia temática o mais 

actualizada possível, uma vez que a cartografia a nível da ocupação do solo de uma 

determinada área se encontra sujeita a constantes alterações, à pressão urbana que se 

faz sentir e às elevadas extensões de áreas afectadas por incêndios florestais, o que 

requer uma actualização periódica. Segundo Cihlar (2000), quando é necessário 

produzir cartografia de ocupação do solo, a frequência temporal mínima aconselhada 

é de cinco anos. A cartografia de ocupação do solo pode resultar de dados recolhidos 

no terreno, de fotografia aérea ou de imagens obtidas por satélites (Santos, 2003). A 

base da cartografia da ocupação temática difere entre os países. Deve existir 

cartografia de ocupação do solo em diferentes escalas, consoante se destinem a 

acções locais, regionais ou globais (Santos, 2003). Para as escalas municipais ou 

regionais, é adequado o recurso a imagens SPOT (Systéme Probatoire d’Observation de 

la Terre).  

 No capítulo III, foi apresentada a proposta de actualização da cobertura do solo 

do Concelho de Viseu à escala de 1:25000 para produção de Cartografia de Risco de 

Incêndio Florestal Actualizada. A metodologia desenvolvida neste projecto permite 

produzir a cartografia temática de ocupação do solo que é base para a posterior 

modelação da cartografia do risco de incêndio actualizada para o ano seguinte ao de 

referência. Esta metodologia requer a existência de: (a) uma cartografia temática de 

elevada resolução espacial e temática COS2007 para o ano de referência e (b) uma 

imagem SPOT5. Assim, é possível a actualização anual, que permite o conhecimento  

das alterações da ocupação do solo, nomeadamente nas que possuem potencial 

influência no risco de incêndio. O desenvolvimento da metodologia apresentada 

seguiu vários passos metodológicos: 
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Extracção de informação temática 

 Esta fase foi iniciada através da produção do mapa de alterações de ocupação 

do solo. Seguidamente, procedeu-se à classificação das áreas alteradas em classes de 

ocupação do solo. As alterações na ocupação do solo em que se estava interessado 

eram as seguintes:  a) Floresta para Ardido; b) Floresta para Corte Raso; c) Floresta 

para Não Floresta, bem como a situação de não alteração; d) Floresta para Floresta. 

Nesse sentido, foi efectuada a nomenclatura de 4 classes de ocupação do solo de 

modo a minimizar os erros temáticos: Ardido, Floresta, Urbano e Não Floresta. Há a 

concluir que na questão da nomenclatura adoptada, poder-se-ia não ter escolhido o 

"Urbano" e discriminar mais classes florestais, nomeadamente "Cortes Rasos", pois é 

mais indicativo de uma alteração da ocupação do solo que tem influência na 

modelação do risco, bem como agrícolas pois são indicativas de decréscimo de 

biomassa de um ano para o outro. Para uma melhor distinção dos diferentes tipos de 

ocupação também se sugere a utilização de duas imagens anuais, uma da Primavera e 

outra do fim do Verão, de modo a tornar mais eficaz a identificação das classes 

agrícolas de sequeiro e regadio (Freire et al., 2001). 

Classificação digital das novas ocupações com técnicas de integração de informação 

auxiliar 

 A fase de extracção de informação sobre a ocupação do solo da imagem SPOT5 

ocorreu em 3 fases: (1) produção do mapa anual de alterações; (2) classificação das 

áreas alteradas, a nível do pixel e (3) incorporação de informação auxiliar. A produção 

do mapa anual foi realizada de acordo com a metodologia descrita no Capítulo IV, para 

a área de estudo. As áreas detectadas foram então classificadas através de três 

classificadores diferentes, um supervisado (máxima verossimilhança) e dois não 

supervisados (K-Means e ISODATA), tendo-se escolhido a imagem melhor classificada a 

qual  correspondeu ao classificador da máxima verossimilhança com uma Precisão 

Global de 90% e um índice kappa de 86%. A integração da informação auxiliar 

permitiria a priori aumentar o maior detalhe temático no mapa, facto que não veio a 

acontecer na classe "Ardido" visto que o classificador assumiu tudo quanto era "Nova 

Plantação, matos, e florestas abertas" em 2007 como "Ardido", em 2008.  
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Actualização cartográfica  

 A utilização da imagem de satélite na detecção de alterações na ocupação do 

solo teve como objectivo a produção de um mapa com as que ocorrem num espaço de 

tempo determinado (anual). As áreas detectadas por este método, após realizada a 

classificação digital, foram usadas para a actualização da cartografia de referência 

COS2007 com UMC de 1ha. A metodologia foi: a) sobreposição dos mapas de 

referência e áreas alteradas classificadas (quatro classes propostas) para o ano de 

2008, tendo a actualização resultado da sobreposição do mapa das áreas alteradas 

classificadas (melhor classificado) com o mapa desactualizado (2007); b) reclassificação 

do mapa intermédio (4 classes de ocupação) efectuada através de expressões de 

Álgebra de Mapas com o objectivo de verificar quatro situações hipotéticas de 

mudança na cobertura do solo, no intuito de actualizar o mapa de 2008 com as classes 

todas existentes para a modelação do risco de incêndio. Foi esta reclassificação que 

permitiu efectuar a detecção de alterações na ocupação do solo com o intuito de 

actualizar o mapa de 2008 com as classes todas existentes para a modelação do risco 

de incêndio. Este novo mapa actualizado para 2008, do concelho de Viseu, apresenta 

103 classes temáticas, 1ha de unidade mínima e 90% de precisão global. Contudo, há a 

referir que não foi alcançada a escala pretendida 1:25 000. Potencialmente a imagem 

SPOT5 permite uma cartografia 1:25 000, mas que para escalas superiores já será 

necessário usar imagens de alta resolução Quickbird ou WorldView-2 de modo a poder 

almejar caracterizar as classes do nível 5 da COS2007. 

Produção de nova carta de risco actualizada 

 A metodologia seguida para a elaboração de cartografia de risco foi, como 

referido anteriormente, a proposta por Verde (2008) e adoptada pela AFN (2012). Para 

o efeito foram calculados o diferentes parâmetros do modelo de risco, 

nomeadamente: a) probabilidade: utilizou-se a cartografia das áreas ardidas 

disponibilizadas pela AFN. Resultou da multiplicação (Times) por 100 do raster das 

áreas ardidas da área em estudo e divisão (Divide) por 10 (período de retorno). Foi 

utilizada uma série de 10 anos para período de retorno. Face aos resultados obtidos 

sugere-se que em futuros trabalhos se usem períodos de retorno mais longos, entre 15 

a 20 anos; b) susceptibilidade: no cálculo da susceptibilidade foi considerada a 
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informação de base referente ao declive (derivado do raster do modelo digital do 

terreno) e ocupação e uso do solo. Foram utilizadas operações de Álgebra de Mapas, 

somando o raster dos declives com o raster da ocupação do solo actualizada, seguida 

de uma reclassificação do raster resultante para um raster com cinco classes de 

susceptibilidade; c) perigosidade: foi calculada pela simples multiplicação entre o 

raster de probabilidade pelo raster de susceptibilidade. Foi criada a Carta de 

Perigosidade. Esta tem cinco classes: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta. É 

uma carta particularmente indicada para acções de prevenção; d) valor económico e 

vulnerabilidade: Foi elaborada uma carta com a distribuição dos valores económicos 

de modo estimar-se o valor dos bens e serviços a perder caso ocorra um incêndio e/ou 

o custo de reposição. Para tal foi também utilizada a tabela do ANEXO Nº3, que, por 

conveniência de leitura integra os valores de vulnerabilidade e económicos de 

referência. Para a elaboração desta tabela foi utilizada uma solução de compromisso, 

atribuindo  os valores económicos e de vulnerabilidade, por igual, a todas as funções 

da floresta. Estes valores, em futuros trabalhos deverão ser revistos, não só para a 

área de estudo, como para outros locais de aplicação. Foram utizados os valores 

respeitantes à vulnerabilidade constantes da mesma tabela do ANEXO Nº3 de modo a 

elaborar a Carta da Vulnerabilidade que é função da probabilidade de ocorrência e da 

sua magnitude, tendo sido um dos componentes do modelo que mais inflenciou os 

resultados da cartografia do risco; e) dano potencial: foi calculado através de uma 

simples multiplicação de Álgebra de Mapas entre o raster de vulnerabilidade e o raster 

do valor económico. O aparente desajustamento dos resultados a que chegamos para 

os valores do dano potencial em determinadas classes de risco sugerem uma afinação 

em termos de valores económicos em futuros trabalhos, quer na área de estudo, quer 

noutras. Ou seja, um melhor conhecimento pericial e f) risco: o componente 

considerado como resultado final foi calculado através da multiplicação do raster da 

perigosidade pelo raster do dano potencial. A carta produzida atribuiu ao risco de 

incêndio 5 classes, combinando as denominações atribuídas à perigosidade com o 

valor económico do elemento em risco: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto 

com uma perda de x €/m2. A metodologia parece estar bem aplicada pois as áreas 

onde ocorreraram incêndios de forma recorrente desde 1990 são aquela, onde o risco 

aparece como Médio e Alto na sua maioria. Contudo, dados os valores 4% para o valor 
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de Risco Alto e 1% para Risco Muito Alto e tendo em conta o conhecimento do 

concelho sugere-se a aplicação da mesma metodologia em concelhos limitrofes e 

igualmente propensos a terem um Alto e Muito Altos Risco de Incêndio, calculados por 

outras metodologias de maneira a averiguar a validade dos resultados obtidos pela 

metodologia utilizada neste Projecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AFN. 2012, Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Guia Técnico, 

Autoridade Florestal Nacional. Disponível em: 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/guia-tec-pmdfci-

abril12, Lisboa, consultado em 25 de Maio de 2014. 

AFN. 2012b, Informação Geográfica, Cartografia nacional de áreas ardidas (formato 

 "shapefile"): 1990-1999; 2000-2008; 2009; 2010; 2011; 2012. Disponível em 

 http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo, Lisboa, consultado em 25 

 de Maio de 2014. 

APIF. 2005, Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, MADRP, Miranda 

 do Corvo.  

Allgower, B., Carlson J. D. e Wagtendonk, J. W. 2003. Introduction to Fire Danger 

 Rating and Remote Sensing - Will Remote Sensing Enhance Wildland Fire 

 Danger Rating? In Wildland Fire Danger Estimation and Mapping. The Role of 

 Remote Sensing Data. A. P. Cracknell. World Scientific Publishing Co. Pte. 

 Ltd. Singapore.  

Aguado I. Chuvieco E., Boren R. Nieto H. 2007, Estimation of dead fuel moisture 

 content from meteorological data in Mediterranean areas. Applications in fire 

 danger assessment. International Journal of Wildland Fire, vol 16, pp. 390–397.  

Almeida, R., Caridade, Redinha, J., Grilo, F., M., António, R., Castro, M. Vinagre, P., 

 Pinheiro, D., Guerreiro, J. Sousa e C. Mendonça, M. 1995, Relatório do Projecto 

 Piloto de Produção de Cartografia de Risco de Incêndio Florestal, Centro 

 Nacional de Informação Geográfica, Lisboa. 

Alves, P. 2011, Probabilidade de Ignição e Suscetibilidade de incêndios Florestais.

Faculdade de letras da Universidade do Porto, Departamento de Geografia. 

Dissertação de Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 

Ordenamento do Território, Porto, disponível em http://repositorio-

aberto.up.pt/ , consultado em 23 de Novembro de 2013. 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/guia-tec-pmdfci-abril
http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/guia-tec-pmdfci-abril
http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo
http://repositorio-aberto.up.pt/
http://repositorio-aberto.up.pt/


105 

 

Aronoff, S. 1982, Classification accuracy: a user approach. Photogrammetric 

 Engineering and Remote Sensing, vol. 48, n. 8, pp. 1299-1307. 

Bachmann, A. e Allgöwer, B. 1999, The need for a consistent wildfire risk 

 terminology. In G.E. Gollberg. The Joint Fire Science Conference and 

 Workshop. University of Idaho an International Association of Wildland Fire, 

 Boise, Idaho.  

Bachmann, A. e Allgöwer, B. 2000, The Need for a Consistent Wildfire Risk Terminology. 

 Crossing the Millenniium: Integrating Spatial Technologies and  Ecological 

 Principles for a New Age in Fire Management. Idaho, The University of  Idaho 

 and the International Association of Wildland Fires. 

Botelho, H. e Salgueiro, A. 1990, Aspectos Metereológicos e Topográficos com 

 Influência no Comportamento do Fogo. A técnica do Fogo Controlado. 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real. 

Brass, J. A., Likens, W. C., e Thornhill, R. R. 1983, Wildland inventory for Douglas and 

 Carson City Counties, Nevada, using Landsat and digital terrain data, NASA 

 Technical Paper n. 2137, Washington, DC. Boise, Idaho, June pp. 15-17. 

Burrough, P.A. 1986, Principles of Geographic Information Systems for Land Resources 

 Assessment. Clarendon, Oxford. 

Caetano, M. e Santos, T. 2001, Updating land cover maps with satellite images. 

 Proceedings of IGARSS’2001, Sydney. 

Caetano, M., Nunes, V. e Araújo, A. 2008, Concepção e desenvolvimento das 

 especificações técnicas da nova Carta de Ocupação do Solo de Portugal 

 Continental. Actas do X Encontro de Utilizadores de Informação Geográfica 

 pp. 14-16. 

Campbell, J.B. 1987, Introduction to Remote Sensing. New York, The Guilford Press. 

Carvalho, P. 2005, Modelação do Risco de Incêndio Florestal com Redes Neurais 

 Artificiais: aplicação ao Parque Natural de Montesinho. Instituto  Superior de 

 Estatística e Gestão de Informação, Universidade Nova de Lisboa. Lisboa,

 Dissertação de Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica., 



106 

 

 disponível em http://run.unl.pt/handle/10362/3632, consultado em 13 de 

 Dezembro de 2013. 

Cardona, O. 2004, The need for rethinking the concepts of vulnerability and risk from 

 a holistic perspective: A necessary review and criticism for effective risk 

 management,  Mapping vulnerability: Disasters, development and people, p.p. 

 37-51. 

Ceccato, P., Leblon, B., Chuvieco, E., Flasse, S. e Carlson, J. D. 2003, Estimation of live 

 fuel moisture content, in Wildland Fire Danger Estimation and Mapping: The 

 Role of Remote Sensing Data, World Sci. Publ., Singapore. 

Chuvieco, E. 1995, Fundamentos de teledeteccion espacial. Segunda Edición.Ediciones 

 Rialp. Madrid. Spain.  

Chuvieco, E., Aguado, I., Yebra, M., Nieto, H., Salas, J., Martín, MP., Vilar, L., Martínez, 

 J., Martín, S., Ibarra, P., de la Riva. J., Baeza, J., Rodríguez, F., Molina, JR., 

 Herrera, MA., Zamora, R. 2010, Development of a framework for fire risk 

 assessment using remote sensing and geographic information system 

 technologies. Ecological Modelling, vol. 221, pp. 46–58.   

Cihlar J. 2000, Land cover mapping of large areas from satellites: status and research 

 priorities. International Journal of Remote Sensing, vol. 21, nº 6, pp. 1093-1114. 

Congalton, R. G. 1991, A review of assessing the accuracy of classifications of remotely 

 sensed data. Remote Sensing of Environment, vol.  37, nº1, pp.  35-46. 

Congalton, R. e Green, K. 2009, Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: 

 Principles and Practices. Second Edition. CRC/Taylor & Francis, Boca Raton, FL. 

Cottrele, W. H. 2004, The Book of Fire. Missoua Press Publishing Company.  

Cowen, D.J. 1988, "GIS vs. CAD vs. DBMS: What are the Differences?", 

 Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, vol. 54, n. 11. 

David J.U. 1997, Curriculum Design for GIS, NCGIA Core Curriculum in GIScience, 

 disponível em http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u159/u159.html, 

 acedido em 2 de Outubro de 2013.  

http://run.unl.pt/handle/10362/3632
http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u159/u159.html


107 

 

Department of the Army - US Army Corps of Engineers. 2003, Engineering and Design 

REMOTE SENSING, disponível em 

http://www.publications.usace.army.mil/USACEPublications/EngineerManuals.  

aspx?udt_43544_param_page=9, acedido em 2 de Fevereiro de 2014. 

DGRF. 2007, Guia Técnico para elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

 Contra Incêndios, Direcção Geral dos Recursos Florestais. 

DGRF. 2008, Notícias GAUF - Nota Informativa sobre o uso do fogo. Número 2, Julho 

 2008. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas – 

 Direcção-Geral dos  Recursos Florestais – Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 2014 - Gabinete de Uso do Fogo e Gestão Estratégica de Combustíveis. Lisboa, 

 disponível em http://www.afn.minagricultura.pt/portal/dudf/gauf/noticias-

 gauf-maio, consultado em 23 de Março de 2014. 

ESRI. 2013,  ArcGIS (version 10.2) ESRI. www.esri.com. 

Franklin, S.E. e Wilson, B.A. 1992, A three-stage classifier for remote sensing of 

 mountain environments. Photogramm, Eng. Rem. Sensing, vol. 58, pp. 449-454. 

Ferreira, A. 2011, Sistema de Informação Geográfica e Susceptibilidade a Incêndio 

Florestal. Porto, Faculdade de letras da Universidade do Porto, Departamento 

de Geografia. Dissertação de Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica 

e Ordenamento do Território. Disponível em http://repositorio-aberto.up.pt/, 

acedido em 6 de Outubro de 2013. 

Freire, S., Carrão, H. e Caetano, M. 2002, Produção de cartografia de risco de incêndio 

 florestal com recurso a imagens de satélite e dados auxiliares. ESIG 2002, 

 Oeiras. Disponível  em 

 http://www.academia.edu/1208986/Producao_de_cartografia_de_risco_de_in

 cendio_florestal_com_recurso_a_imagens_de_satelite_e_dados_auxiliares, 

 acedido em 2 de Janeiro de 2014. 

Freska, C. e Barkowsky, T. 1996, Relations between spatial concepts and geographic 

 objects, Geographic Objects with Indeterminate Boundaries, Burrough, P. A. 

 and Frank, A. U. eds., Taylor & Francis. 

http://www.publications.usace.army.mil/USACEPublications/EngineerManuals.%20%20aspx?udt_43544_param_page=9
http://www.publications.usace.army.mil/USACEPublications/EngineerManuals.%20%20aspx?udt_43544_param_page=9
http://www.afn.minagricultura.pt/portal/dudf/gauf/noticias-gauf-maio
http://www.afn.minagricultura.pt/portal/dudf/gauf/noticias-gauf-maio
file:///D:/MestradoDetecçãoRemota/user/Desktop/tório.%20Disponível%20e
http://repositorio-aberto.up.pt/,
http://www.academia.edu/1208986/Producao_de_cartografia_de_risco_de_incendio_florestal_com_recurso_a_imagens_de_satelite_e_dados_auxiliares
http://www.academia.edu/1208986/Producao_de_cartografia_de_risco_de_incendio_florestal_com_recurso_a_imagens_de_satelite_e_dados_auxiliares


108 

 

Fimia,  J. C. M. 2000, Factores Ambientales - Factores Topográficos. In La 

 Defensa Contra Incendios Forestales - Fundamentos y experiencias, Muñoz, R. 

 V. Madrid. McGraw Hill.  

Goodchild, M.F. 1997, What is Geographic Information Science?, NCGIA Core 

Curriculum in GIScience, Disponível em 

http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u002/u002.html, acedido em 20 de 

Agosto de 2013. 

ICNF. 2013, IFN6 – Áreas dos usos do solo e das espécies florestais de Portugal 

continental. Resultados preliminares. [pdf], 34 pp, Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas. disponível em 

http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/gloablnews/ifn6, acedido em 5 de 

Dezembro de 2013, Lisboa. 

IGP. 2004, Cartografia de Risco de Incêndio Florestal, Relatório do Distrito de Viseu. 

 Instituto Geográfico Português, Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

 do Território e do Desenvolvimento Regional, Lisboa. 

IGP. 2007, Cartografia de Risco de Incêndio Florestal, Relatório do Distrito de Porto. 

 Instituto Geográfico Português, Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

 do Território e do Desenvolvimento Regional, Lisboa. 

IGP. 2010, Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007 (COS 

 2007), Memória Descritiva, Lisboa. 

INE. 2002, Censos 2001 – XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento 

Geral Habitação, Resultados Definitivos Portugal, Lisboa, Instituto Nacional de 

Estatística. Disponível em http://www.ine.pt, acedido em 27 de Dezembro de 

2013. 

IM.   2007,  Normais Climatológicas 1961-1999, Instituto de Metereologia, Lisboa. 

ISA. 2005, Proposta Técnica de Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 

 Incêndios, ISA, disponível em  http://www.isa.utl.pt/pndfci/, consultado  em 14 

 de Março de 2014, Lisboa. 

http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/gloablnews/ifn6
http://www.ine.pt/
http://www.isa.utl.pt/pndfci/


109 

 

JRC. 2005, European Forest FireInformation System - EFFIS, disponível em 

 http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/, consultado em 23 de Maio de 2014. 

Koshkariov, A.V., Tikunov, V.S., e Trofimov A.M. 1989, The Current State and the Main 

 Trends in the Development of Geographical Information Systems in the 

 USSR, International Journal of Geographical Information Systems, vol. 3, n. 3, 

 p.p. 257-272. 

ITT Visual Information Solutions. 2010, ENVI Tutorials, Boulder, Colorado, ITT Visual 

 Information Solutions Corporation. 

Jensen, J.R. 1996, Introductory Digital Image Processing - A Remote Sensing 

 Perspective, Second edition, Prentice Hall. 

Julião, R.P., Nery, F., Ribeiro. J.L., Branco M.C., Zézere, J.L. 2009, Guia Metodológico 

 para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas 

 de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal, Autoridade de Protecção 

 Civil. 

Lara, C. H. 2000, Combustibles Forestales: Inflamabilidad. In La Defensa Contra 

 Incendios Forestales - Fundamentos y experiencias. Madrid. McGraw Hill.  

Lillesand, T. M., e Kiefer, R. W. 1994, Remote sensing and Image Interpretation, Third 

 Edition, New  York, John Wiley and Sons, Inc. 

Lourenço, L. 1992, Avaliação de Risco de Incêndio nas Matas e Florestas de Portugal 

 Continental. Finisterra, vol. XXVII, n. 53-54, pp. 115-140.  

Lourenço, L. 1996, Risco de Incêndio Florestal. Encontro Pedagógico sobre Fogos 

 Florestais, ASEPIF, pp. 56-61. 

Lovett, A. 2011, GIS for Landscape Planning. Data Integration and Modelling. Lisboa. 

 Universidade Nova de Lisboa. Faculdade Ciências Sociais e Humanas. 

Macedo, F. W. e Sardinha, A. 1987, Fogos Florestais, publicações Ciência Viva, Lisboa.  

Malczewski,  J. 1999, GIS and multicriteria decision analysis, John Wiley & Sons, United 

 States of America. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/


110 

 

Malczewski, J. 2000, On the Use of Weighted Combination Method in GIS: Common and 

 Best Practice Approaches, Transactions in GIS, vol. 4, pp. 5-22. 

Matos J. 2001, Fundamentos de Informação Geográfica, Colecções Geomática. 

 Edições Lidel, Lisboa. 

Muñoz, R. V. 2000. Combustibles Forestales: Combustibilidad. In La Defensa Contra 

 Incendios Forestales - Fundamentos y experiencias. R. V. Muñoz, McGraw 

 Hill. Madrid. 7.1 - 7.16. 

Ozemoy V.M., Smith D.R. e Sicherman A. 1981, Evaluating computerized geographic 

 information systems using decision analysis. Interfaces, vol. 11, p.p.92-8. 

Rossa, C., Viegas, X.D. e Ribeiro, M.L. 2011, Incêndios Florestais, Dashöfler 

 Holding Ltd, Lisboa. 

Richards, J.A. e Jia, X. 1999, Remote Sensing Digital Image Analysis, Springer, Berlin.  

Santos, T. 2003. Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico. 

Actualização de Cartografia Temática com Imagens de Satélite. Dissertação 

para obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Informação Geográfica. 

San Miguel Ayanz J., Barbosa P., Schmuck G., Liberta G. e Schulte E. 2002, Towards a 

 Coherent Forest Fire Information System in Europe: The European Forest Fire 

 Information System (EEFIS). Forest Fire Research and wildland Fire Safety, pp. 5-

 16. 

Skidmore, A.K. and Turner, B.J. 1988, Forest mapping accuracies ares improved using a 

 supervised nonparametric classifier with SPOT data. Photogrammetric 

 Engineering and Remote Sensing, vol. 54, pp. 14515-1421. 

Story, M. e Congalton, R.G. 1986, Accuracy assessment: A  user’s perspective. 

 Protogrammetric Engineering and Remote  Sensing, vol. 52, nº3 , pp. 397-399.  

San-Miguel-Ayanz, J., Carlson. J.D. , Alexander, M.E., Tolhurst, K., Morgan, G., 

 Sneeuwjagt, R. e Dudley, M. 2003, Current Methods to Assess Fire Danger 

 Potencial. Wildland Fire Danger Estimation and Mapping. The Role of Remote 

 Sensig Data. A.P. Cracknerll, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 

 Singapore. 



111 

 

Soares, R.V. 1984, Prevenção e controle de incêndios florestais, FUPEF -  Fundação de 

 Pesquisas Florestais do Paraná, Curitiba.  

Steham, S. V. 1999, Basic probability sampling designs for thematic map accuracy 

 assessment. International Journal of Remote Sensing, vol. 20, nº12, p.p. 2423-

 2441. 

Sivakumar M., Roy P., Harmsen K. e Saha S.  2004, Satellite Remote Sensing and GIS 

Applications in Agricultural Meteorology. Proceedings of the Training Workshop 

7-11 July, 2003, Dehra Dun, India, disponível em         

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/publications/AGM8_en.php, 

acedido em 2 de Outubro de  2013. 

Swain, P.H. e Davies, H.M. 1978, Remote Sensing: The Quantitative Approach. 

McGraw-Hill, New York. 

Torres-Rojo, J.M., Magaña-Torres, O.S. e Ramírez-Fuentes, G.A. 2007, Índice de peligro 

de incendios forestales de largo plazo, Agrociencia, vol.41, n.6, pp. 663-674. 

Tou, J. T. e Gonzalez R. C. 1974, Pattern Recognition Principles, Addison-Wesley 

 Publishing Company, Massachusetts, Reading. 

Van Wagner, C.E. 1987, Development and structure of the Canadian Forest Fire 

 Weather Index System, Canadian Forestry Service, Forestry Technical Report 

 n.35. Otawa. 

Vettorazzi, C. e Ferraz, S. 1998, Mapeamento de Risco de Incêndios Florestais por meio 

 de Sistema de Informação Geográfica (SIG), São Paulo. Scientia Forestalis, vol. 

 53, p.p. 39-48. 

Varnes, D.J. 1984, Landslide hazard zonation: a review of principles and practice,

 UNESCO, Paris. 

Verde, J. e Zêzere, J. L. 2007, Avaliação da Perigosidade de Incêndio Florestal. Actas do 

VI Congresso da Geografia Portuguesa. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 

disponível em 

http://riskam.ul.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Ite 

d=163, acedido em 23 Fevereiro de 2014. 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/publications/AGM8_en.php
http://riskam.ul.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=163
http://riskam.ul.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=163


112 

 

Verde, J. 2008, Avaliação da Perigosidade de Incêndio Florestal, Faculdade de letras da 

Universidade de Lisboa, Departamento de Geografia. Dissertação de Mestrado 

em Geografia Física, Riscos e Recursos Ambientais, Disponível em 

http://repositorio.ul.pt/, acedido em 23 de Novembro de 2013, Lisboa. 

Vorissis, D. 1999. Definition of the Needs of Suppress Group as Concern of the 

 Prediction of the Behaviour of Wild Land Fires. Athens In DELFI, pp. 159-163.  

Viegas, D. X. Bovio, G., Nosenzo, A., Sol, B., 1999, Comparative Study of various 

 Methods of Fire Danger Evaluation in Southern Europe. International Journal of 

 Willand Fire, pp. 235-246.  

Zeiler, M. 2002, Modeling Our World, Environmental Systems Research  Institute, Inc., 

 Redlands. 

 

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS 

Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, Diário da República, I Série, n.º 170 de 4 de 

 Setembro de 2007, pp. 6126-6181. 

Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de Junho, Diário da República, I Série-A, n.º 133 de 9 de 

 Junho de 1999, pp. 3249-3252. 

Decreto-Lei n.º 127/2005 de 5 de Agosto, Diário a República, I Série-A, n.º 150 de 5 de 

 Agosto de 2005, pp. 4521-4527. 

Decreto-Lei 16/2009 de 14 de Janeiro, Diário da República, I Série, n.º 9 de 14 de 

 Janeiro de 2009, pp. 268-273 

Decreto-Lei n.º 27/2014 de 18 de Fevereiro, Diário da República, 1.ª série — N.º 34 — 

 18 de fevereiro de 2014, pp. 1464 - 1479 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, Diário da República, 

 I Série, n.º 102 de 26/05/2006, pp. 3511-3559. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de Setembro, Diário da 

 República, I Série, n.º 179 de 15 de Setembro de 2006, pp. 6730-6809 



113 

 

Declaração de Rectificação n.º 80-A/2007 de 7 de Setembro, Diário da República, I 

 Série, n.º 173 de 7 de Setembro de 2007, pp. 6352-(2)-6352-(58) 

Declaração de Rectificação n.º 80-A/2007 de 7 de Setembro, Diário da República, I 

 Série, n.º 173 de 7 de Setembro de 2007, pp. 6352-(2)-6352-(58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1 - PROCESSO DE DETECÇÃO REMOTA (DEPARTMENT OF THE ARMY - US ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2003). ...... 6 

FIGURA 2 - RELAÇÃO ENTRE A RESOLUÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE VÁRIOS SENSORES E RESPECTIVAS APLICAÇÕES. (JENSEN, 

1996). .................................................................................................................................................. 9 

FIGURA 3 - CURVAS DAS REFLECTÂNCIAS ESPECTRAIS CARACTERÍSTICAS DE MATERIAIS DA ÁGUA (1),  DA VEGETAÇÃO (2) E DO 

SOLO (3). (ADAPTADO DE SWAIN E DAVIES, 1978).................................................................. .................... 10 

FIGURA 4 - COMPONENTES DO MODELO DE RISCO. (ADAPTADO DE VERDE, 2008). ..................................................... 29 

FIGURA 5 - ESTRUTURA DO SISTEMA DE INDEXAÇÃO DE PERIGO DE INCÊNDIO CANADIANO (FWI). (ADAPTADO DE ROSSA ET  

AL., 2011)................................................................................................................. .......................... 35 

FIGURA 6 - METODOLOGIA DE CÁLCULO DE RISCO DE INCÊNDIO................................................................................ 40 

FIGURA 7 - CRITÉRIOS CONSIDERADOS NO CÁLCULO DE RISCO DE INCÊNDIO SEGUNDO O INSTITUTO  GEOGRÁFICO PORTUGUÊS. 

FONTE: IGP (2004).............................................................................................................. ................ 42 

FIGURA 8 - CRITÉRIOS CONSIDERADOS NO CÁLCULO DE PERIGO DE INCÊNDIO SEGUNDO O INSTITUTO                       

GEOGRÁFICO PORTUGUÊS. FONTE: IGP (2007)..................................................................................... ..... 45 

FIGURA 9 - CRITÉRIOS CONSIDERADOS NO CÁLCULO DE RISCO DE INCÊNDIO SEGUNDO VETTORAZZI E FERRAZ (ADAPTADO DE 

FERREIRA, 2010)................................................................................................................................... 47 

FIGURA 10 - IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS CLASSES DE OCUPAÇÃO DE SOLO, EXEMPLIFICADO COM A ACTUALIZAÇÃO DA CARTA 

DE OCUPAÇÃO DO SOLO DE 2007 PARA 2008. ........................................................................................... 50 

FIGURA 11 - ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DA ÁREA DE ESTUDO. .......................................................................... 60 

FIGURA 12 - ÁREAS ARDIDAS NO CONCELHO DE VISEU DE 1990 A 2007. .................................................................. 62 

FIGURA 13 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE TESTE DA METODOLOGIA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES E POSTERIOR MODELAÇÃO, 

NUMA IMAGEM SPOT5 XS EM COMBINAÇÃO FALSA COR (421). .................................................................... 64 

FIGURA 14 - CARTA DE ALTERAÇÕES DA OCUPAÇÃO DO SOLO COM POTENCIAL INFLUÊNCIA NO RISCO DE INCÊNDIO DO 

CONCELHO DE VISEU 2008...................................................................................................................... 71 

FIGURA 15 - CARTA DE PROBABILIDADES DO CONCELHO DE VISEU. ........................................................................... 73 

FIGURA 16 - CARTA DAS ÁREAS ARDIDAS ENTRE 1998 E 1007 NO CONCELHO DE VISEU. ............................................. 74 

FIGURA 17 - CARTA DE SUSCEPTIBILIDADE DO CONCELHO DE VISEU.                                                                                                

FIGURA 18 - CARTA DE PERIGOSIDADE DO CONCELHO DE VISEU. .............................................................................. 76 

FIGURA 19 - CARTA DO VALOR ECONÓMICO DO CONCELHO DE VISEU.  ..................................................................... 76                                                                                         

FIGURA 20 - CARTA DA VULNERABILIDADE DO CONCELHO DE VISEU. ........................................................................ 79 

FIGURA 21 - CARTA DE DANO POTENCIAL DO CONCELHO DE VISEU. ......................................................................... 81 

FIGURA 22 - CARTA DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL DO CONCELHO DE VISEU PARA 2008. ....................................... 83 

FIGURA 23 - COS CHANGES: IMAGEM DE SATÉLITE SPOT5 CLASSIFICADA PELO MÉTODO DA MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA.

 .......................................................................................................................................................... 86 

FIGURA 24 - ÁREA DA PERIGOSIDADE AO INCÊNDIO DO CONCELHO........................................................................... 94 

FIGURA 25 - ÁREA DO RISCO DE INCÊNDIO DO CONCELHO. ..................................................................................... 98 

 



115 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ANEXO Nº1 - Informação de Base do Local de Estudo 
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CARATERÍZAÇÃO FÍSICA 

 Os factores topográficos que mais influenciam, o comportamento dos incêndios 

florestais são: o relevo, a exposição e o declive (Fimia, 2000 cit. Carvalho, 2005). 

Altimetria 

 A altimetria  é um factor orográfico que se revela de grande importância, uma 

vez que com sua variação verificam-se alterações de vários elementos climáticos e, 

consequentemente, a nível do coberto vegetal e seu desenvolvimento vegetativo 

(Botelho e Salgueiro, 1990). Contudo, parece ser consensual na comunidade científica 

que a redução de temperatura com a altitude e o aumento (de forma teórica) da 

humidade relativa, a altitude se encontre correlacionada de forma negativa com o 

risco de incêndio. No âmbito da (DFCI) Defesa da Floresta contra Incêndios, revela-se 

bastante importante em virtude de ser um factor que pode dificultar, de forma 

significativa, o combate aos fogos florestais. Conforme a Figura A1 1 pode-se verificar 

que a altitude máxima não passa dos 899 metros nas zonas do Perímetro Florestal de 

São Salvador.  

          Tabela A1 1 - Classes de Altimetria da Área de Estudo. 

Altimetria 
Intervalo % 

697 897 3 

596 696 9 

531 595 17 

471 530 22 

406 470 24 

326 405 17 

174 325 8 

 

 As classes altimétricas mais representativas conforme se pode verificar na  

          Tabela A1 1 situam-se entre os 471m e os  530m (22%) e 406m e 

470m em cerca de 24% da área. As altitudes a partir dos 596 metros representem 12 % 

estando situadas principalmente na zona Noroeste do Concelho, pelo que deverão ter 

um esquema de vigilância mais rigoroso.  
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Figura A1 2 - Carta da Altimetria do Concelho de Viseu. 
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Declive 

 Pode-se afirmar que é o factor topográfico com mais influência no 

comportamento dos incêndios florestais. O declive exerce uma influência significativa 

na velocidade de progressão e intensidade dos fogo florestais uma vez que como Fimia 

(2000) refere, os fenómenos de convecção e radiação são mais eficientes, em virtude 

da forte influência que tem nas formas de transmissão de energia.  Por outro lado 

declives elevados também condicionam os acesso de meios humanos e materiais, 

dificultando assim as acções de combate. O declive condiciona ainda a infiltração das 

águas, o processo de erosão e o ângulo de incidência dos raios solares o que potencia 

ou reduz o efeito das exposições. Os intervalos de declives predominantes são os 0º-

15º (41%) e 15º-25º (35%), o que por é indicativo de um concelho com declives 

moderados. Contudo, junto aos vales do Rio Vouga na zona Noroeste que delimita as 

freguesias de Ribafeita e Calde, bem como o Concelho de São Pedro do Sul, verificam-

se os maiores declives com declives no intervalo dos 40º-50º e escarpas superiores a 

50º, na Zona Norte no vale do Vouga que separa a freguesia de Cota de Cepões, bem 

como na freguesia de Cota, nas áreas dos Perímetros Florestais de S. Salvador 

(incluindo a Fraga do Sobreiro) e Perímetro Florestal de São Miguel São Lourenço. Na 

Zona central do Concelho, na Serra do Castro voltam a verificar-se declives desta 

grandeza. Em toda a Zona Este do Concelho , ao longo do vale do Rio Dão os Declives 

são acentuados verificando-se sempre declives superiores a 40º pelo que são zonas a 

ter em atenção em termos de planeamento DFCI. 
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Figura A1 3 - Carta de Declives do Concelho de Viseu. 
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Tabela A1 2 - Classes de Declives da Área de Estudo. 

Declives Percentagem 

Intervalo % 

0-15 41 

15-25 35 

25-40 16 

40-50 6 

> 50 3 

 
 
 

Exposição 

 A exposição de um terreno corresponde à sua orientação geográfica, 

relacionando-se com o grau de insolação incidente.  De forma genérica e na ausência 

de outros factores de variabilidade (Carvalho, 2005) a carta de exposições solares 

permite-nos assim verificar quais as áreas mais soalheiras (com temperatura mais 

elevada e menor teor de humidade) e as mais sombrias num dado espaço geográfico 

(local de estudo). A quantidade de radiação solar recebida varia consoante as 

diferentes exposições, variando desta forma o microclima (humidade, temperatura do 

ar e solo) assim bem como o tipo e a quantidade de vegetação combustível. As 

encostas que recebem maiores quantidades de insolação são as mais propícias à 

deflagração e propagação de incêndios florestais uma vez que nestas, as temperaturas 

são mais elevadas (apresentam menor quantidade de combustível) o que origina a 

diminuição do teor de humidade dos combustíveis e consequentemente o aumento da 

sua inflamabilidade. Os parâmetros como a temperatura, humidade relativa do ar, 

velocidade e direcção dos ventos locais estão directamente relacionados com esta 

variável fisiográfica, tendo desta forma  grandes implicações no planeamento da DFCI. 

Fazendo-se a análise da Carta das exposições do Concelho  Figura A1 4, verifica-se que 

as áreas planas são quase inexistentes. Cerca de 20% são áreas viradas a Norte, 35% a 

Este, 40% a Sul e o restante a Oeste. No que diz respeito ao planeamento DFCI, as 

zonas com exposições a Sul são as mais vulneráveis à ocorrência de fogos florestais, 

em virtude de receberem mais radiação solar. Quando associado ao tipo de vegetação 

e baixos teores de humidades são situação potenciais de fogos florestais. 
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Figura A1 4 - Carta de Exposições do Concelho de Viseu. 
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Hidrografia  

 Em termos hidrográficos, o Concelho de Viseu é atravessado a Norte pelo Rio 

Vouga, a Este pelo Rio Dão, ao Centro pelo Rio Pavia, a Oeste pelo Rio Troço e Rio 

Asnes. As principais Ribeiras são as Ribeiras de Pisão e Várzea a Norte, a Ribeira de 

Sátão a Este e a Oeste a Ribeira de Quintela. Pela análise da  Figura A1 5 verifica-se que 

o Concelho tem uma distribuição homogénea dos cursos de água, o que em termos de 

planeamento DFCI é uma boa característica. Na tabela Tabela A1 3, encontra-se 

resumida toda a rede hidrográfica do Concelho de Viseu. 

 

Tabela A1 3 - Rede Hidrográfica do Concelho de Viseu 

Rios  

Nome Comprimento 
(m) 

Vouga 37383 

Pavia 39085 

Rio Troco 19422 

Rio Dão 32429 

Rio Asnes 15470 

Ribeira Várzea 7834 

Ribeira Sátão 10824 

Ribeira Caldeirão 8974 

Ribeira de Mel 6019 

Ribeira Farreco 7251 

Ribeira Freiras 6449 

Ribeira Igreja 8245 

Ribeira Lobao 15278 

Ribeira Nelas 5114 

Ribeira Pereiro 7336 

Ribeira Pisão 8597 

Ribeira Quintela 8569 

Ribeira S. Pedro 5602 

Ribeira Santiago 5165 

Ribeira Santos Evos 8218 

Ribeira Sasse 16273 

  279537  
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 Figura A1 5 - Carta da Rede Hidrográfica do Concelho de Viseu. 
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

 O clima é todo um conjunto de fenómenos meteorológicos que ocorrendo a 

nível da atmosfera da Terra que caracterizam o tempo atmosférico. Neste sentido são 

consideradas as variações médias dos fenómenos meteorológicos durante as estações 

dos anos durante pelo menos 30 anos. O tempo atmosférico é o parâmetro mais 

crítico para o desenvolvimento dos fogos florestais  dada a sua instabilidade (Botelho e 

Salgueiro, 1999). A importância do clima no comportamento do incêndio florestal 

manifesta-se não só nas condições meteorológicas que se fazem sentir no momento 

do incêndio florestal, mas também nas condições prévias (Allgöwer et al., 2003).  

 Vão-se referir a temperatura do ar, a humidade relativa do ar e a precipitação. 

A temperatura porque tem influência directa sobre o Fuel Moisture Content (FMC), a 

humidade relativa do ar que quando em combinada com a temperatura do ar pode 

induzir a um maior ou menor risco de incêndio e a precipitação dada a sua acção 

directa na humidade dos combustíveis  

 

Temperatura do ar 

A temperatura do ar é um parâmetro meteorológico que se revela de  grande 

importância na prevenção e combate dos incêndios florestais. A sua variação é 

condicionada por diversos factores, nomeadamente, pelo relevo, pela latitude, 

natureza do coberto vegetal, afastamento do litoral e regime dos ventos. Para análise 

deste parâmetro atmosférico foram usados os dados do Instituto de Meteorologia. Da 

análise da Figura A1 6, as temperaturas mais altas verificam-se nos meses de Junho, 

Julho, Agosto e Setembro. As médias máximas nos meses de Julho e Agosto atingem 

quase os valores de 30ºC, o que tem  grande impacto na prevenção e combate dos 

florestais, visto as temperaturas elevadas tornarem os combustíveis mais secos, logo, 

mais susceptíveis de entrarem em combustão. As temperaturas elevadas também 

influenciam a Humidade Relativa, uma vez que quanto mais elevada esta for, menor 

capacidade o ar tem de conter o vapor de água.  
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    Figura A1 6 - Temperatura mensal no concelho de Viseu, Média das     
    mínimas,  médias e máximas, entre 1961-1990. (IM,2007). 

 

Torna-se importante referir que a temperatura varia durante o dia, 

conjuntamente com o movimento diurno aparente do Sol. Deste modo apresente um 

mínimo ao nascer do Sol, visto decrescer durante a noite, e um máximo pelas 14 horas. 

Este não é o máximo de insolação, uma vez que este ocorre pelas 12h.  Com base 

nestas informações as acções no âmbito do combate devem ser intensificados durante 

a madrugada e primeiras horas do dia em que se verificam temperaturas e humidades 

relativas mais elevadas. 

 

Humidade Relativa 

 

 A humidade relativa do ar é um parâmetro meteorológico que exerce elevada 

influência no desenvolvimento da vegetação, sendo um parâmetro que varia de uma 

forma inversa na evolução da temperatura ao longo do dia, atingindo os valores mais 

baixos durante a tarde, quando a temperatura do ar é mais elevada. Através da análise 

da Figura A1 7 pode-se verificar que os valores mais baixos verificam-se nos meses 

estivais, o que a nível de acções DFCI tem o seu impacte, uma vez que a vegetação se 

encontra bastante seca, logo bastante susceptível à ignição. 
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     Figura A1 7 - Humidade relativa média mensal no concelho de Viseu às 9 horas   

    e às 18 horas, entre 1961-1990. (IM,  2007). 

Precipitação 

 Dos anos de observação, os meses de Julho e Agosto são os que registam 

menor precipitação, podendo-se deduzir que actualmente são estes os meses 

continuam a assinalar menor precipitação. Em termos de DFCI, este facto é bastante 

importante uma vez que a precipitação influência o estado da vegetação e 

consequentemente a propensão de um fogo florestal. Deste modo os esquemas de 

vigilância nos espaços florestais são de grande importância para evitar o aumento de 

tamanho da possíveis ocorrências. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Figura A1 8 -  Precipitação média mensal e máximo diário no concelho de Viseu,    
      entre 1961-1990. (IM, 2007). 
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Ventos Dominantes 

 O vento é um parâmetro muito inconstante, estando fortemente interligado 

com a dispersão dos incêndios florestais. No quadro seguinte (Figura A1 9), é possível 

verificar a velocidade média e frequência do vento, em cada um dos pontos cardeais e 

colaterais, para cada mês do ano, no período compreendido entre 2001 e 2006. 

Através desta análise, consegue-se saber qual a direcção preferencial do vento, em 

cada mês, e qual a direcção em que este parâmetro se manifesta com maior 

intensidade. 

 

 N NE E SE S SW W NW C 

 f v f v f v f v f v f v f v f v f 

Janeiro 2,7 3,1 19,3 5,7 5,4 4,9 3,6 4,9 6,1 4,6 19,6 8,1 5,2 8 4,5 6,3 33,6 

Fevereiro 3,6 2,9 18,3 7,8 5,4 6,6 3 4,5 5,4 5,5 23,5 7,4 7,7 6,6 6,5 6,5 26,4 

Março 4 3,7 22,6 9,5 7,4 6,6 2,2 4 4,3 4,7 17,7 7,4 8,4 6,3 12,5 5,3 20,9 

Abril 5,7 4 25,2 7,3 6,5 6,3 3 3,5 3,9 4,7 17,1 7 8,9 6,9 16 5,9 13,7 

Maio 5,8 4,8 21,6 7,1 4,7 5,9 2,6 4,5 4,9 4,2 18,9 6,1 11,1 6,5 17,3 5,2 13,2 

Junho 7,4 3,8 21,1 6,9 4,6 5,3 3,4 3,7 3,7 3,5 15,6 6,3 11,6 6,2 14,7 5,2 17,9 

Julho 10,2 4,3 20,6 6,3 4,9 5,4 2,3 3,9 3,2 4,3 10,9 5,1 12,1 5,4 14,2 5 21,7 

Agosto 8,3 4,5 19,9 7,4 2,2 6,6 1,9 4,3 2,1 4,1 10,6 5,3 11,1 6 15,6 6 28,4 

Setembro 7,3 3,9 16,3 6,2 3,2 6 3,6 4 3,1 4,2 13,9 5,8 11,2 5,9 8,5 5 32,8 

Outubro 2,5 2,2 18,8 6,1 6,4 4,1 4 3,9 3,5 4,6 12,2 5,5 5,9 5 4,3 4,9 42,4 

Novembro 2,7 3 19,6 6,4 6,6 4,8 3,2 4,2 2,5 5,3 13,6 7 4,6 6,9 4 4,9 43,4 

Dezembro 2,2 4 23,8 6,2 7,3 4,1 3,8 3,6 3,9 4,1 15,1 6,5 4 6,9 3,1 5,6 36,7 

f = frequência (%)  

v = velocidade do vento (Km/h) 

C = Situação em que não há movimento apreciável do ar, a velocidade não ultrapassa 1 km/h 

 Valor superior de frequência   Valor superior de 
velocidade 

Figura A1 10 - Médias mensais da frequência e velocidade do vento no concelho de Viseu, entre 2001 

e 2007. (IM,2007). 

Da análise do quadro anterior verifica-se que a velocidade média do vento varia 

ao longo do ano entre os 6,1,4 Km/h em Outubro e os 9,5 Km/h em Março, ocorrendo 

as maiores velocidades na direcção Nordeste. Durante os meses de Julho e Agosto a 

velocidade do vento verificada no quadrante Norte é razoavelmente forte, com uma 

frequência compreendida entre 8 e 10%. Contudo, são verificadas  maiores 

frequências e velocidades nos quadrantes Nordeste e Noroeste. Estes factos revestem-

se de elevada  importância no que diz respeito ao planeamento DFCI. 
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CARATERIZAÇÃO DO USO DO SOLO E ZONAS ESPECIAIS  

 A análise da ocupação do solo é essencial para entender a estrutura da 

paisagem em que se insere o Concelho de Viseu, no sentido que depois de faça o 

melhor planeamento DFCI.  Para a análise da ocupação do solo e dos povoamentos 

florestais do Concelho, optou-se pelo uso da Carta de Alterações da Ocupação do Solo 

com Potencial Influência no Risco de Incêndio actualizada para 2008, bem como a 

cartografia do Plano Regional Ordenamento Florestal (PROF) Dão Lafões. 

Uso e Ocupação do Solo 

 Após a actualização da COS2007 e referindo a ocupação do Concelho em 

termos de nomenclatura nível 1 verifica-se a predominância da ocupação, Florestas e 

meios naturais e semi-naturais e Áreas agrícolas e agro- florestais, representando estas 

46,38% e 24 %, respectivamente. Com menos representatividade surgem os Territórios 

artificializados com 8,9% e os Corpos de água com uns residuais 0,097%. 

  

Áreas Protegidas, Rede Natura 2000 (ZPE+ZEC) e Regime Florestal 
 

Através da leitura da Figura A1 11, pode-se verificar a existência de uma 

pequena zona de protecção especial (ZPE) integrante da rede natura 2000 (ZPE+ZEC) a 

Norte do concelho (freguesia de Côta) pouco representativo. No que diz respeito à 

área do Regime Florestal esta é bastante representativa distribuída pelos cerca de 

7352ha dos Perímetros Florestais de São Miguel_SãoLourenco, Mundão, Serra do 

Crasto  e São Salvador. As zonas de regime florestal são bastante mais representativa a 

Norte do concelho, áreas estas que têm sofrido bastante, com os fogos florestais nos 

últimos dez anos. Deve-se então olhar para estas áreas em termos de planeamento 

DFCI com especial atenção.



 

Figura A1 11 - Carta das Áreas Protegidas e Regime Florestal do Concelho de Viseu. 
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Instrumentos de Gestão Florestal 

 À data da modelação do Risco de Incêndio (2008) apenas a Zona de Intervenção 

Florestal Boa Aldeia estava em fase de constituição. Estas áreas com a  obrigatoriedade 

de possuírem um plano de gestão florestal e um plano de defesa da floresta contra 

incêndios, merecem à partida particular destaque nas acções DFCI (Decreto-Lei n.º 

127/2005, de 5 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2014 de 18 de Fevereiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A1 12 - Carta dos instrumentos de gestão florestal do Concelho de Viseu. 
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ANEXO Nº2 - Nomenclatura da Carta de Uso e Ocupação do Solo de 
Portugal Continental para 2007 (COS2007) - v. 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura A1 13 - Nomenclatura da Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007 (COS2007) - v. 2.15 
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ANEXO Nº3 - Valores de Referência de Vulnerabilidade e Valor 
Económico para elementos em Risco. 

 

Tabela A1 4 - Valores da Vulnerabilidade e do Valor Económico em €/ha, (Adaptado de DGRF, 2007 e 

DGRF, 2008) . 

 Descrição Vulnerabilidade Valor Económico 

€/ha 

111 Tecido urbano contínuo 0,75 650 

112 Tecido urbano 

descontínuo 

0,75 650 

121 Espaço de actividades 

industriais, comerciais 

e de equipamentos gerais 

0,75 0 

122 Infraestruturas da rede de 
auto-estradas e da 

rede ferroviária 

0,35 0 

124 Aeroportos 0,50 0 

131 Pedreiras, zonas de 
extracção de areia, minas 

a céu aberto 

0,00 0 

132 Locais de deposição de 

resíduos 

0,00 0 

133 Estaleiros 0,00 0 

141 Espaços verdes urbanos 0,40 150 

142 Zonas com equipamentos 
desportivos e de 

ocupação tempos livres 

0,40 150 

211 Zonas de utilização 
agrícola fora dos 

perímetros de rega 

0,30 200 

221 Vinha 0,20 200 

222 Pomares 0,20 200 

223 Olivais 0,30 200 

231 Culturas anuais associadas 
às culturas 

permanentes 

0,20 200 
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241 Culturas anuais associadas 
às culturas 

permanentes 

0,20 200 

242 Sistemas culturais e 

parcelares complexos 

0,30 200 

243 Terras ocupadas 
principalmente por 

agricultura com espaços 

naturais importantes 

0,70 200 

244 Territórios agro-florestais 0,60 600 

311 Floresta de folhosas 0,60 800 

312 Floresta de resinosas 0,85  494 

313 Floresta com mistura de 

espécies florestais 

0,70 600 

321 Pastagens pobres, trilhos 0,40  52 

322 Matos 0,40  52 

323 Vegetação esclerofitica 1,00  20 

324 Espaços florestais 

degradados 

1,00 20 

331 Praias, dunas e areais 0,20  20 

332 Rocha nua 1,00  200 

334 Zonas ardidas 

recentemente 

0,60 500 

511 Linhas de água 0,00  0 

512 Planos de água, lagos 0,00  0 
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ANEXO Nº4 - Matrizes de erro dos mapas obtidos na detecção de 
alterações 

 

Classificador da Máxima Verosimilhança 

  
Verdade de Campo Total Inclusão (%) Pixels  

  
Nao Floresta Urbano Ardido Floresta Precisão do Utilizador (%) 

Classes  Nao Floresta 59 6 3 1 69 14,49 85,50 

de Mapa Urbano 1 51 3 0 55 7,27 92,72 

Temático Ardido 0 2 51 4 57 10,52 89,47 

  Floresta 0 1 3 55 59 6,77 93,22 

Total de pixels de campo 60 60 60 60 240       

Omissão [%] 1,66 15 15 8,33 
    

Precisão do Produtor(%) 98,33 85 85 91,66 
    

 

Índice Kappa 0,86 

Precisão Global  0,9 

 

Classificador K-Means 

  
Verdade de Campo Total Inclusão (%) Pixels  

  
Nao Floresta Urbano Ardido Floresta Precisão do Utilizador(%)  

Classes  Nao Floresta 48 20 36 48 152 68,42 31,57 

de Mapa  Urbano 10 40 0 10 60 33,33 66,66 

Temático Ardido 2 0 20 2 24 16,66 83,33   

Floresta 0 0 4 0 4 0 100 

Total de pixels de campo 60 60 60 60 240     

Omissão [%] 20 33,34 66,67 100 
   

Precisão do Produtor(%) 80 66,66 33,33 0 
   

 

Índice Kappa 0,29 

Precisão Global  0,45 
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Classificador ISODATA: 

 

  
Verdade de Campo Total Inclusão (%) Pixels  

  
Nao_Floresta Urbano Ardido Floresta bem Classificados (%) 

Classes  Nao_Floresta 32 10 3 32 77 58,44 41,55   

de Mapa Urbano 14 38 1 14 67 43,28 56,71   

Temático Ardido 7 0 15 15 37 59,45 40,54   

  Floresta 7 12 41 41 101 59,40 40,59   

Total de pixeis de campo 60 60 60 60 240       

Omissão [%] 46,7 36,7 75 31,7 
    

 

Índice Kappa 0,32 

Precisão Global 0,52 
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ANEXO Nº5 - Registo das Áreas Ardidas entre 1998 e 2007  

 

Tabela A1 5 - Áreas ardidas do decénio 1998 - 2007,(Adaptado de AFN, 2012b). 

Nº da 
Ocorrência 

Ano Hectares 

1 2007 15,49 

2 2007 68,20 

3 2005 69,70 

4 2005 22,42 

5 2005 155,66 

6 2005 42,18 

7 2005 76,08 

8 2005 409,28 

9 2005 46,24 

10 2005 627,44 

11 2005 13,11 

12 2005 20,17 

13 2005 21,32 

14 2005 15,65 

15 2005 7,46 

16 2005 23,51 

17 2005 2798,36 

18 2005 480,67 

19 2005 247,56 

20 2005 5,56 
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21 2005 7,00 

22 2005 13,93 

23 2005 169,85 

24 2005 316,16 

25 2005 73,96 

26 2005 456,00 

28 1998 1990,86 

30 1998 800,28 

31 1998 665,40 

32 1998 560,97 

34 1998 501,03 

35 2002 488,41 

38 2000 345,30 

43 2001 215,81 

46 1998 176,69 

49 1999 165,46 

51 2003 161,22 

52 2001 156,48 

53 2002 154,37 

56 2003 136,83 

58 1998 123,38 

62 2000 98,27 

63 2000 95,68 

68 1998 84,26 
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69 2002 82,78 

72 1998 75,04 

73 2002 73,38 

79 2001 65,22 

80 2000 63,95 

81 1998 63,90 

83 1998 60,09 

84 2002 58,14 

85 2002 58,14 

86 1998 57,18 

87 1998 53,37 

88 2004 51,41 

89 2000 50,99 

90 2001 50,24 

93 2000 47,09 

98 2000 41,60 

100 2004 40,41 

101 2000 40,38 

103 2000 39,24 

106 1998 32,40 

107 1998 32,15 

108 1998 31,86 

110 2003 31,71 

113 1998 30,78 
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114 2002 30,08 

120 2001 27,66 

121 2001 27,25 

124 1998 24,82 

125 1998 24,75 

127 1998 23,13 

129 2003 21,99 

130 2001 21,39 

132 2001 20,08 

135 1998 19,17 

141 2000 16,57 

142 1999 16,41 

143 2003 16,34 

145 1999 15,89 

147 1999 15,51 

149 2003 14,72 

150 2000 13,54 

155 1998 12,87 

156 2000 12,60 

158 2000 12,07 

159 2001 11,92 

160 2002 11,88 

161 2002 11,48 

163 2002 11,16 
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164 2002 10,94 

165 1998 10,71 

167 2002 10,19 

170 2003 9,92 

171 2001 9,89 

172 2003 9,68 

178 2001 9,06 

181 1999 8,51 

182 2002 8,33 

185 2003 8,21 

187 1998 8,06 

188 2002 8,01 

189 2003 7,89 

190 2002 7,81 

193 2001 7,38 

196 2002 7,17 

197 1999 7,14 

198 2000 7,13 

199 2001 7,03 

204 2002 6,56 

206 2000 6,44 

208 2001 6,38 

209 2004 6,30 

210 1998 6,30 
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212 2000 5,95 

215 2003 5,88 

217 2002 5,67 

218 2003 5,62 

219 1999 5,62 

220 1998 5,58 

223 2000 5,40 

224 2002 5,39 

225 2000 5,22 

227 2001 5,09 

228 1999 5,07 

229 2006 10,13 

230 2006 48,50 

231 2006 8,60 

232 2006 20,91 

233 2006 149,32 

234 2006 130,60 

  15411,90 ha 

 

 

 

 


