
Dominic Royé
José Antonio Aldrey Vázquez

Marcos Valcárcel Díaz
Miguel Pazos Otón

María José Piñeira Mantiñán

2012

XIII Coloquio Ibérico de Geografía

Respuestas de la Geografía Ibérica a la crisis actual

Santiago de Compostela

Coordinadores





XIII Coloquio Ibérico de Geografía

Respuestas de la Geografía Ibérica a la crisis actual

SANTIAGO DE COMPOSTELA

24 – 27 de octubre 2012

COORDINADORES
Dominic Royé

José Antonio Aldrey Vázquez
Miguel Pazos Otón

María José Piñeira Mantiñán
Marcos Valcárcel Díaz



Portada: © Dominic Royé
Logotipo: © Marcos Valcárcel Díaz
Mapa: © Jesús Horacio
Producción: Unidixital 
© Meubook
ISBN: 978-84-940469-7-1
D.L.: C 2129-2012



Parte 5
Aplicaciones cartográficas y SIG
Vulnerabilidad y riesgo en la sociedad actual

ALMENDRA, R., FREIRE, E., VASCONCELOS, J., SANTANA, P.
EXCESSO DE MORTALIDADE NO INVERNO NOS PAÍSES DA EUROPA MEDITERRÂNEA .....818

ANTUNES, G.
DA INTEGRAÇÃO URBANÍSTICA À INCLUSÃO SOCIAL – MITO OU REALIDADE? .................826

COSTA, F., CABRAL, A.
AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À EROSÃO HÍDRICA NA PROVÍNCIA DO 
HUAMBO (ANGOLA) ......................................................................................................................................837

FERRÃO, J., VENTURA, J., ALVES DA SILVA, A.
A INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE POSTOS UDOMÉTRICOS NA MODELAÇÃO 
DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO ANUAL: O CASO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO MIRA (SO DE PORTUGAL) .........................................................................847

FERREIRA-LEITE, F., BENTO-GONÇALVES, A., LOURENÇO, L., ÚBEDA, X.
PROBLEMAS METODOLÓGICOS NO ESTUDO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM 
PORTUGAL CONTINENTAL. O CASO DOS GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS......................857

FREIRE, S., FONSECA, I., BRASIL, R., ROCHA, J., TENEDÓRIO, J.
THE IMPORTANCE OF SAMPLING FOR THE EFFICIENCY OF ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS IN DIGITAL SOIL MAPPING ................................................................................................867

LOURENÇO, A., GAMA, A., NOGUEIRA, H., MOURÃO, I., ROSADO, V., PADEZ, C.
RELACIÓN ENTRE OBESIDAD INFANTIL Y AMBIENTE: ANÁLISIS EXPLORATÓRIO EN 
UN DISTRITO PORTUGUÉS ..........................................................................................................................878

MATOS, F., MARTINS, L., SANTOS, M., BATEIRA, C., TEIXEIRA, M., MOREIRA, S., COSTA, A.
SINISTRALIDADE E PERIGOSIDADE RODOVIÁRIA NOS CONCELHOS DE SANTO 
TIRSO E TROFA .................................................................................................................................................878

MÁYER SUÁREZ, P., MARZOL JAÉN, M.
LA CONCENTRACIÓN Y LA AGRESIVIDAD DE LA LLUVIA EN LAS ISLAS DE LA 
MACARONESIA ................................................................................................................................................896

MOTA, C., CORREIA, M., VIEIRA, A., CUNHA, L.
O CONTRIBUTO DOS SIG E DA DETECÇÃO REMOTA NO ESTUDO DO GLACIAR 
HORCONES INFERIOR (ACONCÁGUA, ARGENTINA) ........................................................................907

NOGUEIRA, H., GAMA, A., MOURÃO, I., ROSADO MARQUES, V., PADEZ, C.
PERCEPTIONS OF SOCIAL AND BUILT NEIGHBORHOOD ENVIRONMENTS AND 
CHILDHOOD OBESITY: IS THERE A GENDER DIFFERENCE AMONG PORTUGUESE 
SCHOOL CHILDREN? .....................................................................................................................................913

NUNES, MARIA C., COSTA, F., ROSA, F.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E A DETECÇÃO REMOTA NO ESTUDO DE 
ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NA BACIA DO RIO GEBA (GUINÉ-BISSAU) ...................................928

PÉREZ MORALES, A.
VALIDACIÓN DEL MAPA DE VULNERABILIDAD FÍSICA Y SOCIAL ANTE EL RIESGO 
SÍSMICO. EL CASO DEL TERREMOTO DE LORCA DE MAYO DE 2011 ...........................................938

REBELO, C., GONÇALVES, J., TENEDÓRIO, J.
ANÁLISE DE DADOS LIDAR PARA A EXTRACÇÃO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS..........949



PROBLEMAS METODOLÓGICOS NO ESTUDO DOS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS EM PORTUGAL CONTINENTAL. 

O CASO DOS GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS 
 
 

FERREIRA-LEITE, FLORA  
Aluna de Doutoramento – Bolseira FCT 

Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) 
floraferreiraleite@gmail.com 

BENTO-GONÇALVES, ANTÓNIO 
Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) 

Departamento de Geografia da Universidade do Minho 
LOURENÇO, LUCIANO 

Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) 
Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

ÚBEDA, XAVIER 
Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM) 

Department de Geografia i Anàlisi Geogràfica Regional Universidad de Barcelona 
 

 
Resumo 

O fogo é um dos elementos presente nas paisagens dos países do Sul da Europa. 
Todavia, num passado não muito longínquo, os incêndios não eram considerados um 
problema-chave para a floresta. Em Portugal, foi a partir da década de 70 do século 
passado, face às profundas alterações verificadas na sociedade portuguesa, no que se 
refere às estruturas socioeconómica, etária e cultural da população residente nas áreas 
florestais, assim como daquela que as frequenta, que o número de incêndios florestais, a 
extensão da área ardida anualmente e a ocorrência de grandes incêndios florestais (GIF) 
sofreram um acréscimo significativo.  

Embora os GIF representem apenas 0,5% do total das ocorrências registadas pela 
Autoridade Florestal Nacional (AFN) foram responsáveis por mais de 75% da área 
ardida em Portugal Continental nos últimos 15 anos. 
Os dados da AFN, a entidade responsável pela divulgação dos dados oficiais de 
incêndios, apenas possibilitam a análise estatística dos incêndios florestais por dimensão 
a partir de 1996, apresentando desde 1980 apenas os totais anuais a diversos níveis. Para 
além dos dados estatísticos, a AFN divulga ainda a cartografia nacional de áreas 
ardidas, desta feita, de 1990 a 2010. 

Pese embora o esforço feito, pelas entidades responsáveis que se foram sucedendo 
ao longo dos anos, no sentido de melhorar o rigor e qualidade da informação de 
incêndios florestais, a verdade é que a confrontação de alguns dos dados divulgados 
pela AFN revela algumas lacunas, o que certamente acrescenta alguma margem de 
incerteza às análises de incêndios florestais. 
 
Palavras-chave: Portugal Continental, grandes incêndios florestais, informação 
estatística, informação cartográfica. 
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Abstract 
METHODOLOGICAL PROBLEMS IN THE STUDY OF FOREST FIRES IN 
PORTUGAL. THE CASE OF THE LARGE FOREST FIRES. 

Fire is one of the elements present in the landscapes of the southern countries of 
Europe. However, in a not too distant past, fires were not considered a key problem for 
the forest. In Portugal, it was from the 70s of last century, given the profound changes 
in Portuguese society, with regard to socio-economic and cultural structures of the 
population living in forest areas, as well as that which attends, that the number of forest 
fires, the extent of area burned annually and the occurrence of large forest fires (LFF) 
experienced a significant increase. 

Although the LFF represent only 0.5% of total incidents recorded by the National 
Forest Authority (NFA), but they were responsible for more than 75% of the burnt area 
in Portugal in the last 15 years. 

Data from the NFA, the entity responsible for the dissemination of official data on 
fires, only enable the statistical analysis by size of forest fires since 1996, presented 
since 1980 only the annual totals at different levels. Beyond the statistics, the NFA also 
publishes national mapping of burned areas, this time from 1990 to 2010. 
Despite the effort made by the responsible entities in terms of accuracy and quality of 
the information for forest fires, the truth is that the confrontation of some of the data 
published by NFA reveals some gaps, which certainly adds some uncertainty to the 
analysis of forest fires. 
 
Keywords: Portugal, large forest fires, statistical information, cartographic information. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A evolução do uso do fogo em Portugal seguiu as mesmas tendências do restante 
mundo mediterrâneo, onde este sempre fez parte dos ecossistemas.  
Em Portugal Continental, os incêndios florestais deliberadamente provocados pelo 
homem, as queimadas com fins agro-pastoris, remontam no tempo e os seus efeitos 
nocivos são conhecidos pelo menos desde meados do século XV, na região das Beiras 
(FERNANDES MARTINS, 1940). 

Embora em Portugal não sejam conhecidos muitos documentos escritos relativos a 
grandes incêndios florestais anteriores ao séc. XX, podemos destacar alguns relatos 
existentes: SILVA E BATALHA (1859) referem que a região da Mata Nacional de 
Leiria foi afetada por diversos fogos entre 1818 e 1824, o último dos quais terá sido de 
grandes proporções (5000 hectares); também PINTO, na sua obra “O Pinhal do Rei” 
(1939), relata que um incêndio florestal em 1824 consumiu cerca de 5000 hectares na 
referida Mata Nacional de Leiria; ainda no séc. XIX, em 1882-1883 (?), terá ocorrido 
um incêndio de grandes proporções na “Matta do Bussaco”, referido por NAVARRO 
(1884) no seu livro “Quatro dias na serra da Estrela”.  

Mais recentemente, nos anos 60, já do séc. XX, depois do grande incêndio florestal 
de Vale do Rio (Leiria, Figueiró dos Vinhos) em 1961 (LOURENÇO e MALTA, 1993), 
o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (APIF, 2005) refere a 
ocorrência de outras três ocorrências de grandes proporções: Viana do Castelo (1962), 
Boticas (1964) e Sintra (1996). 
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Apesar destes relatos, até à década de 70 do século passado, os incêndios não eram 
considerados um problema-chave para a floresta portuguesa. A partir desta data, 
verificou-se um aumento da acumulação de combustível nas florestas, devido à redução 
do pastoreio e à falta da roça de matos, provocadas pelo êxodo rural iniciado por volta dos 
anos 50, que refletia de perto as mudanças socioeconómicas em curso nos países do sul da 
Europa, em particular nas regiões do Mediterrâneo (LOURENÇO, 1991; VÉLEZ, 1993; 
MORENO et al., 1998; REGO, 2001). Estas mudanças no uso tradicional da terra e estilo 
de vida das populações implicaram o aumento de grandes áreas abandonadas de 
anteriores terras agrícolas, o que, por um lado, levou à recuperação da vegetação e ao 
aumento do combustível acumulado nos espaços florestais tradicionais (LOURENÇO, 
1991; REGO, 1992; GARCÍA-RUIZ et al., 1996; ROXO et al., 1996) e, por outra parte, 
conduziu, naturalmente, ao aumento dos espaços com uso florestal. Muitas destas áreas 
rurais tornaram-se paisagens propensas à ocorrência de incêndios de grande intensidade, 
devido aos elevados níveis de biomassa, acumulados ao longo dos anos e prontos para 
alimentar incêndios catastróficos. 
 
 
1.1 Os dados estatísticos e cartográficos de incêndios florestais em Portugal 
Continental 
 

Uma forma de avaliar a importância dos incêndios florestais consiste em 
analisar os dados estatísticos sobre a sua ocorrência numa dada região e período de 
tempo. Desde há alguns anos, que a maioria dos países em que o problema dos 
incêndios florestais adquire alguma importância, guarda um registo desses dados. 
Atualmente, em Portugal a entidade responsável pelo registo das ocorrências de 
incêndios florestais é a Autoridade Florestal Nacional (AFN) (antiga Direção-Geral 
das Florestas - DGF), em colaboração com outras entidades, nomeadamente, a 
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

Quando nos anos 80 do século passado se começaram a investigar cientificamente 
os incêndios florestais em Portugal (REBELO, 1980; LOURENÇO, 1986), um dos 
problemas mais complicados de ultrapassar era o da disponibilidade e da qualidade dos 
dados existentes. Desde então, alguns esforços foram feitos, quer no que respeita à 
qualidade da recolha e tratamento da informação, quer no que respeita à sua 
disponibilização, continuando no entanto a subsistir graves lacunas em todo o processo.  
Mas o que dizer dos registos anteriores a 1980? Estes, não se encontram compilados em 
bases de dados nem os “documentos-fonte”, “Autos de notícia”, “Autos de ocorrência” 
e “Fichas individuais de fogo” se encontram catalogados e/ou arquivados, sendo pois de 
difícil acesso, o que à partida inviabiliza qualquer análise num período temporal 
superior a 30 anos.  

Foi, de facto, apenas a partir de 1980, que a informação estatística anual sobre 
incêndios florestais ficou disponível com algum rigor. Esta informação é relativa aos 
totais anuais a nível nacional, distrital e concelhio, para o período de 1980 a 2010. Ao 
longo destes anos foram sendo introduzidas pequenas alterações. Em 2010, por 
exemplo, foi promovida uma reformulação ao Sistema de Gestão de Incêndios 
Florestais (SGIF)1, processo esse que exigiu uma análise exaustiva da base de dados dos 
incêndios florestais desde a sua implementação, tendo sido detetadas algumas 
                                                            
1 O Sistema recebe dados provenientes de três entidades distintas: a AFN, GNR e Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, com interesses muitas vezes distintos que têm promovido algumas críticas à sua validade. 
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incongruências que resultaram em valores díspares dos que haviam sido publicados 
(AFN, 2012).  

Para além dos dados estatísticos, a AFN divulga ainda a cartografia nacional de 
áreas ardidas em formato shapefile para utilização em sistemas de informação 
geográfica, o que possibilita verificar a distribuição espacial das áreas ardidas, por 
dimensão, permitindo uma análise geográfica do problema dos grandes incêndios 
florestais no nosso país, e a diferentes escalas. Reconhecendo a importância desta 
informação cartográfica, a Direcção-Geral das Florestas (DGF) (atual AFN) iniciou, em 
1990, um processo de cartografia das áreas ardidas anualmente no território de Portugal 
Continental, com recurso a imagens de satélite (Landsat)2. A dimensão mínima das 
áreas passiveis de serem cartografadas foi-se alterando ao longo do tempo, de acordo 
com as especificidades técnicas de recolha de imagem. Assim, nos anos iniciais, entre 
1990 a 1992, a dimensão mínima das áreas queimadas cartografadas era de 25 hectares, 
já nos anos de 1993 e 1994 a área de intervenção do satélite foi reduzida para 15 
hectares, tendo sido, desde 1995, inclusive, reduzida para 5 hectares (BENTO-
GONÇALVES, 1993). Ora, assim sendo, as áreas representadas, especialmente as 
anteriores a 1995, pecam por defeito, o que aliado ao facto de não ter havido validação 
da informação no terreno, acrescenta alguma margem de erro aos dados cartográficos. 
Tais problemas derivarão certamente das limitações existentes no tratamento de 
imagens de satélite, motivo pelo qual, seria importante a validação dessa tarefa com 
recurso a trabalho de campo. O próprio trabalho de campo, por sua vez, não estará 
isento de erros, pois os critérios utilizados assim como as próprias técnicas e softwares 
não são normalizados nem uniformizados, pelo que será imprescindível que, depois de 
uniformizados os critérios, os diferentes organismos que o executam, proporcionem 
formação adequada aos seus colaboradores, quer em termos técnicos, quer em termos da 
importância que um bom levantamento tem no planeamento, ordenamento e defesa dos 
espaços silvestres. 
 
 
1.2 Os grandes incêndios florestais em Portugal Continental, de 1996 a 2010 
 

Apesar de se tratar de um problema global, quer pela repartição espacial quer pela 
sua evolução temporal, não existe na literatura nacional ou internacional uma definição 
universal de GIF. Em Portugal, estatisticamente, a AFN define como GIF os incêndios 
cuja área ardida seja superior a 100ha3. Em Espanha, por exemplo, apenas se 
denominam GIF, do ponto de vista da estatística oficial, os superiores a 500ha (ROMERO 
e SENRA, 2006), existindo ainda autores que defendem que para o Mediterrâneo, apenas 
se deveriam considerar GIF aqueles que afetem uma área igual ou superior a 10.000ha 

(BINGGELI, 2008). Internacionalmente, a confusão ainda é maior, pois existem várias 
expressões, Large Forest Fire, Big Forest Fire e, mais recentemente, Mega Forest Fire, 
para designar um incêndio florestal de grandes proporções. Para além desta clara 
indefinição do conceito de grande incêndio florestal, parece-nos óbvio que incêndios de 

                                                            
2 Numa primeira fase, correspondendo aos anos de 1990 a 1992, este processo foi efetuado através de 

aquisições de serviços a uma empresa especializada. A partir de 1993, este processo passou a ser 
efetuado através de um protocolo de colaboração estabelecido entre a DGF e o Departamento de 
Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia (PNDFCI, 2005). 

3 Na década de 70 do século passado a então Direção Geral das Florestas considerava como GIF os 
incêndios cuja área ardida fosse superior a 10ha. 
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100ha ou 500ha não podem ser considerados na mesma classe de grandeza que 
incêndios com 10.000ha, e estes, por sua vez, não podem ser diretamente comparados 
com os de 1.000.000ha, pelo que será importante definir também uma tipologia para os 
GIF.  

Tratando especificamente o caso dos grandes incêndios é imperiosa a existência de 
informação relativa à dimensão das ocorrências e, embora estejam disponíveis as bases 
de dados da informação estatística (em excel) dos incêndios desde 1980, não é possível, 
em período anterior a 1996, analisar cada ocorrência, individualmente, como seria 
necessário para fazer a desagregação dos incêndios por dimensão, o que invalida, à 
partida, qualquer análise para um período superior a 15 anos. 

Através da análise do número de incêndios em Portugal Continental, nos últimos 15 
anos4, de acordo com os dados disponíveis, podemos observar que os grandes incêndios 
florestais (>100 hectares) representam apenas 0,5% do total das ocorrências registadas, 
sendo que a grande maioria das ocorrências, 81,5%, diz respeito a fogachos (<1 
hectare). Embora estas premissas nos possam iludir no sentido da reduzida importância 
dos GIF, a verdade é que quando se analisa a distribuição percentual do número de 
ocorrências e da respetiva área ardida verifica-se que os fogachos, num total de 81,5% 
das ocorrências, queimaram apenas 1,7% da área ardida total, enquanto os grandes 
incêndios, representando somente 0,5% das ocorrências, foram responsáveis por mais 
de 75% da área ardida no país (Quadro I e Figura 1). 
 
Quadro I – Evolução (em percentagem) do número de ocorrências e da área ardida por 

classes de dimensão, entre 1996 e 2010, em Portugal Continental, de acordo com a 
base de dados estatística da AFN. 

 

Ano 

Distribuição das ocorrências (%), por classes de 
dimensão de área ardida 

Distribuição da área ardida (%), por classes de 
dimensão de área ardida 

0-1 1-100 >100 0-1 1-100 >100 

1996 73,6 25,9 0,6 3,0 44,1 52,9 

1997 76,0 23,8 0,2 7,7 65,4 27,0 

1998 74,5 24,8 0,7 2,1 28,1 69,8 

1999 77,3 22,2 0,4 3,4 32,8 63,7 

2000 73,4 25,7 0,9 2,0 29,0 69,0 

2001 78,1 21,4 0,6 2,4 34,7 62,9 

2002 80,5 18,9 0,6 2,0 30,2 67,7 

2003 82,4 16,8 0,8 0,5 6,5 92,9 

2004 85,4 14,1 0,5 1,5 20,4 78,1 

2005 83,7 15,4 0,8 0,8 14,1 85,0 

2006 88,9 10,7 0,4 2,1 25,5 72,4 

2007 88,2 11,7 0,1 3,2 35,0 61,8 

2008 88,7 11,2 0,1 7,0 65,8 27,2 

2009 82,9 16,7 0,4 2,6 39,6 57,8 

2010 87,5 12,0 0,6 1,4 22,1 76,5 

Quindénio 81,5 17,9 0,5 1,7 23,2 75,1 

                                                            
4 De acordo com as estatísticas divulgadas pela Autoridade Florestal Nacional (2012), atualizada em 

conformidade com a base de dados do SGIF. 
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Figura 1 – Área ardida em grandes incêndios florestais (> 100 hectares), entre 1996 e 
2010, em Portugal Continental, de acordo com a informação cartográfica da AFN. 

 

 

 
 
 
2. OS PROBLEMAS METODOLÓGICOS NO ESTUDO DOS GRANDES 

INCÊNDIOS FLORESTAIS EM PORTUGAL CONTINENTAL 
 

O acesso à informação da ANPC sobre grandes incêndios florestais, quer se trate 
dos relatórios de ocorrências ou da cartografia, que poderia ser da maior utilidade, 
apresenta-se muito difícil, mesmo impossível, em alguns casos, sobretudo, quando se 
trata de estudos académicos, restando o acesso à informação disponibilizada pela AFN. 
Na informação da AFN, os principais problemas metodológicos no estudo dos grandes 
incêndios florestais, para além dos já referidos, inerentes aos próprios formatos da 
informação, relacionam-se com a confrontação dos dados estatísticos (excel) e 
cartográficos (shapefile), o que evidencia desde logo incorreções da informação contida 
numa das bases de dados ou mesmo nas duas. De facto, a informação cartográfica, 
apenas disponível a partir de 1990, não corresponde diretamente, num grande número 
de casos, aos dados estatísticos relativos às mesmas ocorrências, sendo que no caso 
concreto do estudo dos grandes incêndios esta é uma questão premente. 

Num exercício de identificação dos incêndios de maior dimensão, em cada ano, no 
período de 1996 a 2010, verifica-se a existência, na base de dados estatística, dos 
registos que abaixo se apresentam (Quadro II). 
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Quadro II – Área ardida das maiores ocorrências registadas, por ano, entre 1996 e 
2010, em Portugal Continental, de acordo com a base estatística (formato excel) da 
AFN. 
 

Ano Distrito 
Área ardida (ha) 

Povoamentos Matos Total 

1996 Castelo Branco 2650 5 2655 

1997 Braga 780 50 830 

1998 Castelo Branco 2146 379 2525 

1999 Castelo Branco 2400 750 3150 

2000 Coimbra 3215 1075 4290 

2001 Castelo Branco 1431,5 1841 3272,5 

2002 Castelo Branco 4611,5 235 4846,5 

2003 Santarém 13434,5 8462,5 21897 

2004 Faro 10757,6 2049,8 12807,4 

2005 Coimbra 6775 4931,8 11706,8 

2006 Viana do Castelo 200 5390 5590 

2007 Viseu 0 16770 16770 

2008 Santarém 400 221,5 621,5 

2009 Guarda 3080 4000 7080 

2010 Viseu 2500 2566 5066 

 
 
Repetindo o mesmo exercício relativamente à base de dados cartográfica verifica-se que 
os dados não correspondem à informação estatística (Figura 2 e Quadro III). 
 

Figura 2 – Área ardida nas maiores ocorrências registadas, por ano, entre 1996 e 
2010, em Portugal Continental, de acordo com a informação cartográfica da AFN. 
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Quadro III – Área ardida das maiores ocorrências registadas, por ano, entre 1996 e 
2010, em Portugal Continental, de acordo com as bases estatística e a cartográfica da 
AFN. 
 

Ano 
Informação Estatística AFN (excel) Informação Cartográfica AFN (shapefile) 

Distrito Área ardida (ha) Distrito Área ardida (ha) 

1996 Castelo Branco 2655 Vila Real 3905 

1997 Braga 830 Braga 458 

1998 Castelo Branco 2525 Castelo Branco/Santarém 6845 

1999 Castelo Branco 3150 Guarda 3740 

2000 Coimbra 4290 Coimbra 3840 

2001 Castelo Branco 3272 
Guarda/Coimbra/ Castelo 
Branco 

8652 

2002 Castelo Branco 4846 Castelo Branco 4949 

2003 Santarém 21897 Beja/Faro 66070 

2004 Faro 12807 Beja/Faro 23219 

2005 Coimbra 11706 Coimbra 18741 

2006 Viana do Castelo 5590 Viana do Castelo 6235 

2007 Viseu 16770 Santarém 2861 

2008 Santarém 621 Guarda 908 

2009 Guarda 7080 Guarda 9242 

2010 Viseu 5066 Viseu/Guarda 6768 

 
 

Algumas das situações mais paradigmáticas e que merecem destaque relacionam-se 
desde logo com a não correspondência do local do incêndio. Note-se que estamos a 
tratar as ocorrências de GIF ao nível do distrito, sendo que a informação está disponível 
ao nível da freguesia e do próprio local onde ocorreu o incêndio, no entanto, mesmo à 
escala do distrito algumas das ocorrências não correspondem. Nestes casos 
identificamos situações distintas.  

Em primeiro lugar trataremos os casos em que o incêndio, de grandes dimensões, 
afeta dois ou mais distritos, é exemplo disso o GIF de 1998, que na base de dados 
estatística é registado como tendo ocorrido no distrito de Castelo Branco e na 
cartografia, a mancha relativa à área ardida do mesmo incêndio, localiza-se no distrito 
vizinho de Santarém; o incêndio de 2001, que de acordo com a estatística oficial 
deflagrou no distrito de Castelo Branco mas cuja cartografia não permite localizar 
claramente o incêndio, sendo que a área deste abrange 3 distritos: Castelo Branco, 
Guarda e Coimbra; o GIF de 2004, cuja área ardida se divide entre os distritos de Faro e 
Beja; e o de 2010, que se divide entre Viseu e Guarda.  

Em segundo lugar, importa destacar os casos em que a localização do incêndio nas 
duas bases de dados foi registada em distritos que não são sequer vizinhos, como é 
exemplo o GIF ocorrido em 1996, que de acordo com a informação estatística se 
registou no distrito de Castelo Branco, mas de acordo com a cartografia se registou no 
distrito de Vila Real; também o GIF de 2003, ocorrido em Santarém, de acordo com a 
estatística oficial, mas que de acordo com a cartografia oficial parece ter ocorrido em 
Faro, ultrapassando os limites administrativos do distrito para o distrito vizinho (Beja). 
Outro exemplo é o incêndio de 2007, ocorrido em Viseu, de acordo com a estatística e 
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em Santarém, de acordo com a cartografia, assim como o de 2008 em Santarém/Guarda. 
Nestes casos, parece-nos que a justificação para estas discrepâncias se deve também a 
duas ordens de razões, a primeira relaciona-se com os problemas inerentes à utilização 
das imagens de satélite, ou seja, casos em que se trata efetivamente da mesma 
ocorrência mas cujas características inerentes à captação de imagens de satélite 
promovem algumas disparidades relativamente ao trabalho levado a cabo pelos técnicos 
responsáveis pela entrada das ocorrências nos registos estatísticos, parece-nos ser o caso 
dos GIF cuja área ardida regista algumas diferenças mas que podem ser justificadas pela 
razão evocada, note-se o exemplo do GIF de 2008, com 621 hectares (estatística oficial) 
contra 908 hectares (cartografia oficial); e a segunda razão tem a ver com o facto de 
simplesmente não se tratar do mesmo incêndio dada a grande disparidade no que 
respeita à dimensão da área ardida, sendo disso exemplo o GIF de 2003 com 21897 
hectares, de acordo com a estatística oficial, que regista, na base de dados cartográfica, 
66070 hectares, e o de 2007, com 16770 hectares contra 2861 hectares. 

Para além da questão dos problemas inerentes à utilização das imagens de satélite, 
já referidas anteriormente neste artigo, importa destacar um outro aspeto que se 
relaciona com a desagregação dos dados, isto é, em muitos destes casos apercebo-nos de 
que no excel é feita uma desagregação dos dados relativos à área ardida por distrito. 
Note-se como exemplo mais paradigmático o GIF de 1998, registado na base de dados 
estatística como uma ocorrência com 2525 hectares e cartografado com uma área de 
6845 hectares, sendo que, cartograficamente agregava também a área ardida em Mação, 
distrito de Santarém, com 3844 hectares, perfazendo a área ardida total, que apesar de 
não corresponder exatamente ao valor da base cartográfica parece-nos corresponder à 
mesma ocorrência. A questão aqui envolvida tem que ver sobretudo com o facto de 
alguns técnicos, responsáveis pela validação da ocorrência no terreno registarem como 
local do incendio o local onde ocorreu a deflagração, muitas vezes baseando-se para tal 
apenas nas informações de populares, enquanto em termos da cartografia, uma vez que 
não se referencia o local de início do incêndio, é disponibilizada apenas uma mancha 
que se estende pela área total percorrida pelo incêndio. 

Para além dos aspetos mencionados, importa contar também com outros problemas 
como seja o facto de a informação não ser validada no terreno, quer se trate da registada 
na base de dados excel, quer das shapefiles cartografadas, e de muitas vezes estarmos a 
tratar de dados provisórios, aliás, à data deste artigo, estão apenas disponíveis os dados 
definitivos relativos às ocorrências registadas no ano de 2010. 
 
3. CONCLUSÃO 
 

Ao longo dos anos foram feitos alguns esforços por parte das entidades responsáveis 
pela informação sobre incêndios florestais no sentido da melhoria na recolha e 
tratamento dos dados, no sentido de um maior rigor da informação. Contudo, as 
metodologias aplicadas, quer no que diz respeito às estatísticas sobre incêndios 
florestais quer à cartografia das áreas ardidas, têm sido diversas, influenciando os 
resultados obtidos. A recolha de informação no campo pressupõe interpretações 
qualitativas e muitas vezes subjetivas, que dependem consideravelmente da experiência 
e habilidade do técnico que as trabalha e das equipas de manutenção e exploração de 
informação florestal (EMEIF) responsáveis por carregar os dados.  Para além disso, 
outras questões se levantam, o próprio SGIF recebe dados provenientes de três 
entidades distintas: AFN, GNR e Autoridade Nacional de Proteção Civil, com interesses 
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muitas vezes distintos. Também as imagens de satélite, que constituem fontes de 
informação indispensáveis à cartografia de incêndios florestais, pressupõem 
metodologias e especificações técnicas, sobretudo, no que se relaciona com a escala e a 
unidade mínima cartográfica, que influenciam diretamente os dados. Apesar de estes 
efeitos não poderem ser considerados erróneos, uma vez que na sua maioria, são 
consequência direta da resolução espacial inerente a cada imagem, parece-nos imperiosa 
a necessidade de os identificar e quantificar, for forma a melhor compreender, 
interpretar e, consequentemente utilizar a informação recolhida. E em última instância, 
alertar quem lê os resultados para o facto de estes estarem comprometidos.  

Do nosso ponto de vista, o principal objetivo da AFN, no âmbito da informação 
sobre incêndios florestais, deverá consistir na melhoria e harmonização dos inventários, 
de forma a produzir informação comparável, nos diferentes formatos, e promover o uso 
de metodologias na conceção das bases de dados e na recolha e tratamento dos mesmos, 
por forma a uniformizar e a compatibilizar a informação, tornando-a assim um 
instrumento útil no estudo científico dos incêndios florestais. 
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