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Fraca taxa de regeneração florestal num contexto de mudança global.

Alto risco de incêndio florestal nas florestas do espaço SUDOE, 

as quais têm uma limitada capacidade de regeneração pós-fogo devido, em 

parte, à estrutura da floresta gerada pela gestão tradicional.

Desenvolver e incentivar a adoção de ferramentas 
de gestão florestal e de planos de ação 

num contexto de prevenção de riscos (incêndio e 
seca) e de reabilitação de áreas, 

através de trabalhos em diferentes áreas piloto, 
envolvendo parceiros do espaço SUDOE.

O projeto quer responder aos seguintes 
problemas:

Objetivo principal
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A maioria das ignições que estiveram na causa dos 
incêndios florestais na Europa, deveu-se a fatores 
humanos, por ignições acidentais (a maior parte 
da Europa) ou intencionais, no caso de Espanha, 
Itália, e Portugal [1].

Em Espanha, 59% em 88% dos incêndios de causa 
conhecida, são resultado de fogo posto, e em 
Portugal, 31% em 62% dos incêndios de causa 
conhecida foram originados por incendiários [2].

Causas dos incêndios florestais na Europa e em Países que integram o 
ForManRisk

[1] Tedim, F., Xanthopoulos G., Leone V. 2015. Forest fires in Europe: facts and challenges. In: Shroder JF, Paton 
D. eds. Wildfire Hazards, Risks and Disasters, 77–99. doi https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410434-1.00005-1

[2] Hirschberger, P. 2016. Forests ablaze: causes and effects of global forest fires. Deutschland. Berlin: WorldWildlife Fund.
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Propor ou implementar operações de renovação 
dos povoamentos florestais nas florestas-piloto, 

permitindo tornar as florestas futuras mais resistentes e 

mais resilientes ao risco de incêndio.

Desenvolver técnicas inovadoras para caracterizar o 
estado dos povoamentos após os incêndios e 
otimizar a operação de regeneração florestal.

Reduzir a vulnerabilidade florestal 
face ao risco de incêndios (GT2)

Trabalhar na prevenção de riscos com a 

implementação, desde a fase de 
regeneração, de uma planificação técnica e 

financeira das operações de prevenção, a ser 

integrada no desenvolvimento de uma 
plataforma de gestão online acessível a 

todos os utilizadores do espaço SUDOE.
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Principais 
mecanismos de 
prevenção de 
incêndios

Reduzir a vulnerabilidade florestal 
face ao risco de incêndios (GT2)

Sensibilização 
e educaçãoLegislação Gestão de combustíveis

Ordenamento e 
gestão do território

Síntese bibliográfica.

Instrumentos de prevenção 
para a gestão de riscos.

Método ARCHI aplicado aos 
sobreiros em povoamentos 
ibéricos e aos pinheiros.

Diagnóstico e 
monitorização



Síntese bibliográfica
trabalho de equipa dos parceiros
dos três países
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Metodologia

Preparação de guião (comum)

Pesquisa de documentação (por País, por região)

Síntese

Compilação

Análise

Ponto de situação abrangente da
bibliografia referente a trabalhos já realizados 
sobre o risco de incêndio
(Espanha, França e Portugal)

Diagnóstico de forças, de debilidades e de 
oportunidades

Suporte a outras
atividades do 
projeto



Guião da síntese bibliográfica

1
Quadro regulamentar
Cadre réglementaire
Normativa

2
Instrumentos de prevenção
Outils de prévention
Instrumentos de prevención

3
Avaliação de riscos
Évaluation du risque
Evaluación del riesgo

4
Gestão de combustíveis
Gestion des combustibles
Gestión del combustible

6
Projetos
Projets
Experiencias y proyetos

5
Desafios
Enjeux
Retos 
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Quadro regulamentar
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Normativa
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Espanha
A nível estatal, os instrumentos de 
prevenção e gestão dos riscos de incêndio 
florestal são regulamentados 
principalmente pela Ley de Montes 
43/2003 e pelo Decreto Real 893/2013, que 
aprova a diretriz básica para o 
planeamento de emergências da proteção 
civil devido a incêndios florestais.

Quadro regulamentar
Cadre réglementaire
Normativa

França

A França adotou um 
código florestal, cuja 
primeira versão data do 
século XIV.

Como parte das medidas 
de prevenção, o Código 
Florestal prevê o 
desenvolvimento, de um 
Plano de Prevenção de 
riscos naturais previsíveis 
(PPRIF) no que diz 
respeito aos incêndios 
florestais e introduz os 
Planos de Proteção das 
Florestas contra 
Incêndios.

A política de gestão do 
risco de incêndio da 
floresta é organizada 
segundo o artigo L136.1 do 
código.

Portugal

O Decreto-Lei nº 124/2006 
estrutura o Sistema Nacional 
de Defesa da Floresta contra 
Incêndios. A 16 de junho de 
2020, entrou em vigor a 
Resolução do Conselho de 
Ministros (DR nº 115/2020) que 
aprova o Plano Nacional de 
Gestão Integrada de Fogos 
Rurais (PNGIFR) e que confia à 
Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais 
(AGIF), a elaboração do 
Programa Nacional de Ação e 
dos programas regionais a ele 
subordinados, bem como a 
monitorização da execução do 
PNGIFR.



Quadro regulamentar
Cadre réglementaire
Normativa
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A regulamentação específica 
inclui o Artigo 33 da Lei 6/1988 
Florestal da Catalunha, no qual 
são identificadas as competências 
dos departamentos com 
responsabilidades e o Decreto 
64/1995 que estabelece medidas 
para a prevenção de incêndios 
florestais. São complementados 
pela Lei 5/2003 e Decreto 123/05, 
com alterações legislativas quanto 
à prevenção nas urbanizações, e 
pelo  Decreto 312/06, em relação à 
utilização do fogo técnico pelos 
bombeiros.

A comunidade autónoma de 
Aragão tem um Código Florestal, 
que legisla em relação aos seus 
espaços florestais. As zonas de 
alto risco devem ser definidas 
pelas autoridades, e deve ser 
elaborado um plano de defesa 
para ajudar a reduzir os riscos e a 
gerir a paisagem. 

A região tem um instrumento de 
controlo do risco de incêndio que 
verifica se o público pode ser 
autorizado a utilizar o fogo, de 
acordo com o risco. 

AragãoCatalunha
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A prevenção de incêndios e gestão 
de riscos é articulada pelo 
desenvolvimento de regulamentos 
estatais e pelo programa Defensa 
del Monte (Plan Forestal de Castilla
y Leon, 2001-2027). Este programa 
estabelece e orçamenta o 
desenvolvimento do quadro 
normativo e técnico para a defesa 
contra os incêndios florestais e 
inclui aspetos específicos (e.g. a 
revisão de regulamento acerca da 
gestão do fogo; seguimento e 
revisão do plano INFOCAL, pelo 
Decreto 274/199) também 
regulamentados.

Castilla y León

O código dos incêndios 
florestais na Galiza baseia-se no 
PLADIGA, um plano de 
prevenção e defesa dos 
incêndios florestais.

A prevenção incide 
principalmente no controlo do 
combustível nas redes de 
faixas de gestão de biomassa 
(redes primárias, secundárias e 
terciárias), em conformidade 
com a Lei 3/2007, sobre a 
prevenção e defesa contra os 
incêndios florestais na Galiza.

Galiza
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ES FRPT

A legislação produzida nos três países é bastante focada em ações de prevenção e 
redução do risco de incêndio, sendo importante comparar as medidas preconizadas 

nos três países (e comunidades autónomas), a esse nível e a outros, identificando as 

que são comuns ou semelhantes a todos, certificando a sua eficácia, e identificando 

quais as que, não estando ainda consideradas, poderiam ser relevantes para adoção.
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Predição do comportamento do fogo
As ferramentas mais comuns são as desenvolvidas pelo USDA Forest Service, ou que 

integram os respetivos modelos de comportamento do fogo, nomeadamente:

Behave Plus [EL]

FARSITE [EP]

FlamMap [EP]

(o FlamMap6 inclui agora o FARSITE)

Wildfire Analyst [EL]
O Wildfire Analyst um programa dos componentes de software da 
Tecnosylva que permite fazer uma análise do comportamento do incêndio 
florestal em tempo real e simula a propagação do fogo. 

[EL] Escala Local (povoamento)

[EP] Escala de Paisagem

[EE] Escala Europeia



Instrumentos de prevenção
Outils de prévention
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É um sistema de modelação do fogo 
baseado em modelos matemáticos 
que descrevem o comportamento e 
efeitos do fogo e o ambiente do fogo.

Entre os cerca de 40 modelos 
matemáticos do BehavePlus estão o 
comprimento da chama, a distância 
de mancha, fator de ajustamento do 
vento, e espessura da casca. Inclui 
modelos de combustível (valores 
necessários para o modelo de 
propagação do fogo de superfície).

FlamMap

É uma aplicação de análise de incêndios. 
Pode simular características potenciais 
de comportamento do fogo (taxa de 
propagação, comprimento da chama, 
intensidade da linha de fogo, etc.), 
crescimento e propagação do fogo.

Com a inclusão de FARSITE pode agora 
calcular o crescimento e comportamento 
do fogo por períodos mais longos sob 
condições heterogéneas de terreno, 
combustíveis, humidades do combustível 
e clima. 

BehavePlus Burn-P3

Fire Growth Model Prometheus (Burn-P3) 
é uma ferramenta que permite calcular a 
probabilidade de ocorrer um incêndio. 
Desenvolvido no Canadá, é uma
aplicação autónoma, disponível
gratuitamente. Funciona com dados 
raster e produz um mapa de 
probabilidade, onde em cada pixel é 
registada a probabilidade de ocorrência 
de um incêndio, com base em várias 
simulações de incêndio. Requer dados 
tais como combustíveis, topografia, 
localização da ignição, zonas de fogo, as 
zonas meteorológicas entre outros 
elementos.
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No planeamento e avaliação do fogo 
controlado são utilizadas aplicações em 
Excel, o PiroPinus para pinhal bravo e o 
Piroglobulus para eucalipto.

Modelam a propagação do 
fogo centram-se na 
representação da área 
queimada de uma forma 
espacialmente explícita. 
Representam a paisagem 
como uma rede, com 
condições homogéneas dentro 
de cada célula em termos dos 
seus atributos (e.g., tipo de 
combustível, declive).

CFIS, PPPY

O Crown Fire Initiation and 
Spread (CFIS) e o Pine 
Plantation Pyrometrics
(PPPY) são modelos para 
avaliação do comportamento 
potencial do fogo de copas.

Autómatos celulares PiroPinus, Piroglobulus
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Escala local

Phoenix Rapid Fire (PRF)
Greek AEGIS
Coupled Atmosphere-Wildland Fire Environment (CAWFE)
PYROLOGIX Nexus 2.1 
HIGRAD/FIRETEC 
Fire Paradox Vesta 
Fire Paradox Hazard Mapper
Géoplatform 17 
Fire Spread Probability (FSPro),  integrado na plataforma Wildland Fire Decision 
Support System 
ForeFire
FlogA
CITISENS 

Escala de paisagem
WFR-SFIRE integrado na plataforma 
Weather Research and Forecasting Model 
CSIRO AMICUS
ArcFuels
Fire NVC

Escala europeia
EFFIS 
Sistema Europeu de Informação 
sobre Incêndios Florestais
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À escala nacional é produzida cartografia da perigosidade de 
incêndio, nas modalidades estrutural e conjuntural.

PT
O Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF) divulga anualmente 
a classificação do território continental 
segundo o índice de perigosidade de 
incêndio rural.

No âmbito do planeamento municipal da 
defesa da floresta contra incêndios é 
desenvolvida cartografia à escala municipal, 
que inclui mapas de perigosidade, risco e 
prioridades de intervenção.

Carta de perigosidade estrutural 2020-2030 

A cartografia de perigosidade conjuntural 
possui caráter anual, tendo por base a 
perigosidade estrutural e o efeito dos 
incêndios ocorridos nos últimos três anos.

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/cartografia
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PT

O Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera (IPMA) 
produz diariamente previsões 
de um conjunto de índices e 
indicadores de perigo de 
incêndio para os dias 
seguintes, baseados em dados 
observados na rede de 
estações meteorológicas, 
modelos e deteção remota, 
nomeadamente os índices do 
Sistema Canadiano de 
Indexação de Perigo 
Meteorológico de Incêndio 
(FWI) que serve de base à 
gestão do fogo em Portugal e 
em diversos outros países 
europeus e do mundo.

A plataforma CeaseFire da 
Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa fornece 
informação similar à do IPMA. 
Contudo, propõe um índice de 
perigo próprio, que calibra o 
FWI com a potência radiativa 
dos incêndios do passado. 
Produz também mapas 
nacionais que indicam se as 
condições pirometeorológicas
estão dentro da janela de 
prescrição do fogo controlado.
Existe um aplicativo compatível 
com dispositivos móveis 
Ceasefire Light.



Avaliação de riscos
Évaluation du risque
Evaluación del riesgo

19 de novembro de 2020

GT2 – Prevenção de riscos

FR

Griffon /Météo France

O Griffon é um sistema que avalia os 
riscos de incêndio com base no 
modelo canadiano, com dados 
meteorológicos da Météo France.
Depois fornece índices de risco às 
várias autoridades que necessitam 
destes dados para trabalhar na defesa 
e prevenção de incêndios florestais. 
Está disponível a nível nacional, mas 
os dados são produzidos e fornecidos 
mais localmente. 

Também produz dados para a 
plataforma de Defesa das Florestas 
contra os incêndios, DFCI. Esta é 
uma plataforma livre que fornece 
mapas com o risco associado para 
cada região. 

O Índice Meteorológico Florestal 
(IFM) é uma quantificação diária da 
propensão para a deflagração do fogo 
e propagação inicial do fogo com 
base apenas nos parâmetros 
meteorológicos. 
Tem em conta a precipitação, a 
humidade relativa do ar, a 
temperatura e a velocidade do vento, 
bem como as reservas de água do 
solo, entre outros fatores.

Pode ser deduzido das previsões 
meteorológicas. 



Avaliação de riscos
Évaluation du risque
Evaluación del riesgo

19 de novembro de 2020

GT2 – Prevenção de riscos

ES
O plano INFOCAL (Decreto 
274/1999), tem atribuída a análise do 
risco de incêndio. 
Especifica a metodologia para 
quantificar um índice diário de risco 
de incêndio, que é calculado por 
município, utilizando um índice de 
risco potencial (combinando valores 
de frequência, causalidade, 
perigosidade e vulnerabilidade), e 
um índice de risco meteorológico 
(combinando valores de ignição e 
propagação). 

Castilla y León

Há numerosos trabalhos científicos 
que analisam a probabilidade de 
incêndio em Espanha e em Castilla y 
León, e o seu comportamento, com 
recurso a técnicas LiDAR, imagens de 
satélite e drones. 
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ES
O código dos incêndios 
florestais na Galiza baseia-se 
no PLADIGA, um plano de 
prevenção e defesa dos 
incêndios florestais. Refere-se a 
toda a legislação e regras que 
devem ser aplicadas. 
A Xunta de Galicia tem uma 
base de dados com 
informação que pode ser 
usada para obter mapas de 
risco, mas não se publicam 
mapas com regularidade.

Galiza

Plano de risco feito para o projeto FOMFIS em 1998, 
com base em dados históricos 1991-1996.

Nº de incêndios/ano/100 km2 de área florestal por município. Galiza.
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ES

Catalunha

Mapas de risco mais relevantes

Municipios con alto riesgo de 
incendio forestal

Perímetros de protección 
prioritaria para la prevención de 
incendios forestales

Mapa de peligro básico de incendio 
florestal

Mapa de Riesgo de Incendio Tipo 
de Cataluña de las Orientaciones 
de Gestión Forestal Sostenible de 
Cataluña (ORGEST)

Combustibilidad

Inflamabilidad

Outras ferramentas

CVFoc
Chaves ou diagramas para 
determinar rapidamente no terreno a 
vulnerabilidade de um povoamento 
florestal aos incêndios de copa das 
árvores

Previncat
Servidor que oferece as informações 
necessárias para planear ações de 
gestão florestal que permitam a 
prevenção de grandes incêndios 
florestais na Catalunha
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ES FRPT

Os métodos e as técnicas referidas nas síntese efetuadas apresentam bastantes 
semelhanças, sendo comum a todos os países o controlo de combustíveis 
em faixas de gestão de biomassa, ainda que com especificidades próprias, e 

práticas silvícolas.
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Estratégia de isolamento
na forma de:

faixas de gestão de combustível (FGC) 

ou na variante,
faixas de interrupção de combustíveis 
(redes primária, secundária e terciária),

ou de faixas verdes com baixa 
combustibilidade.

O objetivo de esta abordagem é isolar ou 
compartimentar o espaço florestal ou a 
interface entre espaço urbano e espaço 
rural.
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Estratégia de redução ou 
modificação do combustível

a fim de constituir um mosaico de 
áreas com diferentes 
combustibilidades na paisagem.

Esta abordagem visa a 
modificação do fogo e é 
implementada com parcelas e 
mosaicos de gestão de 
combustível.

Dada a dificuldade em 
implementar tratamentos em 
mosaico à escala desejável, 
tem sido defendida a 
intervenção em pontos 
estratégicos de gestão (PEG).

De acordo com esta 
aproximação, a localização dos 
tratamentos é planeada de 
forma a causar a máxima 
disrupção possível na 
propagação de um incêndio.
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A gestão de combustível 
assenta em intervenções 
motomanuais, 
mecanizadas e fogo 
controlado, podendo 
incluir outros 
procedimentos como o 
pastoreio dirigido, a 
lavoura, ou 
herbicidas, 
para a redução 
de sobcoberto.

O fogo controlado destaca-se, principalmente pela 
superior eficiência e versatilidade, mas também por 
motivos económicos. 

Providencia o mais completo impacte na carga, 
estrutura e continuidade do combustível e é a única 
técnica aplicável numa escala espacial significativa.

A sua principal limitaçãolimitaçãolimitaçãolimitação é a necessidade de 
obediência a um ambiente meteorológico restrito ambiente meteorológico restrito ambiente meteorológico restrito ambiente meteorológico restrito 
devidamente especificado (nem sempre conseguido, 
e.g., Algarve).

A ação prioritária é a redução do combustível de 
superfície (manta morta, ervas, arbustos)
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Inclui técnicas de 
engenharia, usualmente 
tipificadas como 
silvicultura 
preventiva, para promoção 
da descontinuidade.

Os procedimentos envolvidos podem incluir 
limpezas, desramações ou desbastes para a 
redução da continuidade de combustível, 
e o risco associado de incêndios florestais 
de alta severidade.

Segue-se o aumento da descontinuidade vertical 
entre a superfície e a copa das árvores

e o aumento da descontinuidade 
horizontal entre copas

Mas, distanciar a copa do solo e reduzir a sua 
densidade para minimizar o potencial de fogo de 
copas aumenta a velocidade do vento à superfície e 
diminui a humidade do combustível, favorecendo a 
progressão do fogo e aumentando a sua intensidade.
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As técnicas de 
engenharia podem
incluir modelos 
silvícolas 
desenhados 
especificamente 
para redução do 
combustível.

Quanto aos modelos 
silvícolas a adotar, as 
opiniões não são 
consensuais

Se por um lado copas mais abertas 
evitam fogos de copas 
elas também permitem maior 
desenvolvimento do sub-bosque.
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Relação entre a 
densidade arbórea e
a vegetação de 
sobcoberto

Fonseca, T., J. Calçada-Duarte. 2017. A silvicultural stand density model to control understory in 

maritime pine stands. iForest 10: 829-836
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Parece não ser necessário propor modelos únicos de 
silvicultura, quando existem formas muito diferentes de 
prevenção:

– Florestas fechadas com sombra intensa no subsolo são 
barreiras à propagação do fogo;

– Florestas abertas com rigoroso controlo de mato são 
também barreiras à propagação do fogo.
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Tem sido difícil 
concretizar e manter a 
rede primária de 
Faixas de Gestão de 
Combustível (FGC)  fora 
do contexto dos espaços 
florestais comunitários e do 
Estado,

não sendo provável 
que esta rede esteja 
ou venha a contribuir 
substancialmente para 
reduzir a área ardida, 

dado o grau de implementação 
atual, o desenho algo casuístico 

e a incerteza do desenlace 

inerente a uma estratégia de 
compartimentação perante os 

incêndios 

Dispor de 
conhecimento, 
validado pela 
ciência

e usar esse 
conhecimento
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Medidas para melhorar a 
prevenção de incêndios

“Rever os regulamentos existentes e 

avançar para medidas mais eficazes 
baseadas no financiamento público 
para a manutenção de faixas de gestão 

da biomassa, sem sobrecarregar os 
proprietários florestais.”

“O incentivo à silvicultura para fins 
produtivos ou de conservação é uma 

forma útil de prevenir incêndios.”

“As medidas devem ter como fim 

controlar o combustível e não forçar 
mudanças ao nível da escolha das 
espécies.”

Dar voz aos 
intervenientes

e incluí-los
no processo
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Sensibilizar e 
educar

de modo 
eficiente

because most fires are human 
caused, a reduction in the number 
of unwanted fires cannot change 
without behavioral change.

Hesseln, H.  (2018). Wildland Fire Prevention: a Review. Current Forestry Reports. 

https://doi.org/10.1007/s40725-018-0083-6
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O que cada um de nós 
pode fazer pela 
floresta?

#ForManRisk
Juntos pela floresta



Teresa Fidalgo Fonseca

tfonseca@utad.pt
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