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Resumo:

A análise geográfica dos perigos naturais tem uma tradição que remonta ao início do 
século XX. Na procura de compreender como as sociedades percebem o perigo e o mitigam a 
investigação geográfica deu ênfase aos estudos da perceção e mais tarde da vulnerabilidade. 
Neste artigo considera-se o incêndio florestal como um perigo natural. O risco de incêndio 
florestal resulta da interação entre o perigo e a vulnerabilidade. Este artigo apresenta uma 
reflexão sobre a conceptualização da vulnerabilidade aos incêndios florestais e as metodolo-
gias de avaliação. Propõe um conceito de vulnerabilidade aos incêndios florestais e identifica 
as vantagens na sua operacionalização. O artigo conclui identificando os desafios que se 
colocam à operacionalização do modelo e, paralelamente, a sua importância para uma 
gestão mais eficaz e sustentável do risco de incêndio florestal.
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Abstract:

The contribution of vulnerability for forest fire risk reduction

The geographical analysis of natural hazards is a tradition dating back to the early 
twentieth century. Seeking to understand how societies perceive the hazard and mitigate it, 
the geographical research emphazed the study of perception and later of vulnerability. In this 
article we consider the forest fire as a natural hazard. Forest fire risk results from the 
interaction between hazard and vulnerability. This article presents a reflection on the 
conceptualization of vulnerability to forest fires and its assessment methodologies. Proposes 
a forest fires vulnerability framework and identifies the advantages in its operationalization.
Concludes by identifying the challenges of the model’s operationalization and its importance 
for more effective and sustainable management of forest fire risk.
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“Although fire itself is a biophysical process, fire management is essentially a social one”. 

(Mccaffrey, ToMan, STidhaM e Shindler, 2013: 20)

A análise geográfica dos perigos naturais

O geógrafo Harlan Barrows foi o precursor no estudo das relações entre o homem e o 
meio na perspetiva do “ajustamento humano” ao atribuir um papel central às escolhas humanas 
(KoelSch, 1969), mas o estudo dos perigos naturais (natural hazards) começou, efetivamente, 
com Gilbert White. A sua tese de doutoramento “Ajustamento humano às cheias”, publicada 
em 1945, é a obra de referência (WhiTe, 1945). O perigo natural foi definido por WhiTe (1974: 4) 
como uma interação da sociedade e da natureza governada pela presença do sistema humano 
na ocorrência de eventos naturais (Marandola e hogan, 2004). Trata-se, assim, de um evento que 
se manifesta na interface sociedade-natureza pois apenas os fenómenos naturais que ocorrem 
em áreas ocupadas pelo homem, ameaçando as populações e as suas estruturas vulneráveis, 
gerando danos e perdas, podem ser considerados como perigos (cannon, 2008; Marandola e hogan, 
2004). Nesta abordagem geográfica o objetivo não era apenas entender os danos que os perigos 
colocariam às populações mas, principalmente, determinar a probabilidade daqueles perigos 
ocorrerem. Assim a avaliação do risco era considerada como a probabilidade de um perigo 
ocorrer num determinado local (Marandola e hogan, 2005). A resposta ao perigo era a capacidade 
de diminuir as perdas e salvar vidas e estava relacionada com a perceção do fenómeno e do 
conhecimento das oportunidades de fazer ajustamentos (BurTon, KaTeS e WhiTe, 1978, citado por 
Marandola e hogan, 2005).

Na análise geográfica dos perigos naturais a perceção é uma temática fundamental 
explicada por duas ordens de fatores: (i) aqueles que influenciam o conhecimento que as pessoas 
têm do perigo (p.ex., experiência passada com um determinado perigo); (ii) e aqueles que 
influenciam a transformação do conhecimento em ação (p.ex., disponibilidade de recursos para 
agir) (Mccaffrey, 2004). Atualmente, o enfoque da perceção continua a atrair o interesse dos 
investigadores, nomeadamente, na análise dos incêndios florestais (p.ex., Kanclerz e dechano-
cooK, 2013; Mcfarlane et al., 2011; ryan e WaMSley, 2008) e é de extremo interesse, por exemplo, 
no desenvolvimento de programas de comunicação do risco.

Na procura de compreender como as sociedades percebem o perigo e o mitigam a 
investigação geográfica também desenvolveu o tema da vulnerabilidade. BurTon, KaTeS e WhiTe 
(1978) consideravam que a interação entre a natureza, a tecnologia e a sociedade criava 
vulnerabilidade que surgia subjacente à noção de capacidade de resposta (Marandola e hogan, 
2005). Segundo CuTTer et al. (2003) na literatura dos perigos naturais o termo vulnerabilidade 
é utilizado com diferentes conotações:”(i) a identificação das condições que tornam as pessoas 
ou os lugares vulneráveis a eventos naturais extremos (anderSon, 2000; BurTon, KaTeS e WhiTe, 
1993); (ii) o pressuposto de que a vulnerabilidade é uma condição social que mede a resistência 
ou a resiliência aos perigos (BlaiKie et al., 1994; heWiTT, 1997); (iii) e a integração da potencial 
exposição e da resiliência social centrada em determinados lugares ou regiões (cuTTer, MiTchell 
e ScoTT, 2000; KaSperSon, KaSperSon e Turner, 1995)” (pp. 242-243). Para cuTTer et al. (2008), 
vulnerabilidade são as inerentes características ou qualidades do sistema social que criam o 
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potencial para o dano; a vulnerabilidade é uma função da exposição e da sensibilidade do 
sistema. Todavia, outros autores (p.ex., BirKMann et al., 2006; collinS e Bolin, 2009: heWiTT, 1977; 
WiSner et al., 2004) consideram na definição de vulnerabilidade uma terceira componente - a 
capacidade dos elementos expostos de anteciparem, responderem e resistirem ao impacto de 
um perigo natural. A capacidade designa “a combinação da resistência, atributos e recursos dos 
indivíduos e das comunidades para atingirem determinados objetivos” (IPCC, 2012: 556).

A vulnerabilidade na perspetiva da análise geográfica dos perigos naturais constitui um 
adequado suporte teórico para compreender a relação da sociedade com os fenómenos naturais, 
nomeadamente os incêndios florestais (collinS e Bolin, 2009), e um instrumento fundamental 
para desenvolver estratégias de redução do risco que permitam às sociedades conviver com o 
perigo. 

Embora os incêndios florestais sejam um perigo natural têm sido poucos os trabalhos 
de investigação que adotam o enfoque dos perigos naturais talvez porque “os incêndios não 
eram percebidos como uma ameaça significativa pois as atividades de supressão dos incêndios 
florestais ainda eram razoavelmente efetivas” (Mccaffrey, 2004: 509). A autora prossegue dizendo 
que perante a evidência da impossibilidade de controlar todos os fogos importa prestar atenção 
à interação entre o homem e os fenómenos naturais que é o objeto da análise geográfica dos 
perigos naturais.

A construção social do risco de incêndio florestal

Embora os termos risco e perigo tenham assumido muitas vezes o mesmo significado, no 
presente é amplamente aceite que o perigo é uma componente do risco e não é o risco em si 
mesmo (WiSner et al., 2012, KernS e ager, 2007; Miller e ager, 2013). Na sua forma mais simples 
pode dizer-se que o risco é uma função do perigo e da vulnerabilidade. Ambos interagem 
para criar uma grande diversidade de situações de risco que são social e geograficamente 
diferenciadas (lavell, 2003). O termo risco de incêndio florestal surge na literatura específica com 
diferentes definições (ver TediM e carvalho, 2013), não obstante as tentativas de estandardizar e 
operacionalizar o conceito (BachMann e allgoWer 2001; hardy, 2005; finney, 2005; Marzano et al., 
2006).

Neste trabalho considera-se que o risco é a potencial ocorrência de perdas físicas, sociais, 
económicas e ambientais numa determinada área e num determinado período de tempo, 
resultante da vulnerabilidade dos sistemas socio-ecológicos quando são afetados por um perigo 
natural (p.ex., um incêndio florestal). Esta conceptualização identifica as duas componentes 
do risco: o processo físico enquanto perigo (p.ex., o incêndio florestal) e o processo social 
(vulnerabilidade do sistema socio-ecológico) (TediM e carvalho, 2013). Assim sendo o risco é uma 
construção social. 

O paradigma físico tem sido dominante na investigação e na orientação da política 
de gestão dos incêndios florestais, mas não permite contribuir de uma forma sustentável 
para a redução do risco de incêndio florestal. O fogo é uma componente natural de muitos 
ecossistemas e desempenha uma importante função ecológica (p.ex., MyerS, 2007), todavia, não 
é simplesmente um processo biofísico mas também um processo social (coughlan e peTTy, 2012; 
KuMagai et al., 2004; Mccaffrey et al., 2013; pyne, 2007). Como salienta pyne (2007) “os problemas 
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dos incêndios florestais são socialmente construídos e são problemas porque as sociedades 
os definem como tal, e quase todas as crises geradas pelo fogo podem ser resolvidas através 
de instrumentos sociais” (p. 274). Não obstante os milhares de anos decorridos desde que o 
homem começou a “manipular o fogo”, a relação entre as sociedades, o fogo e as paisagens 
continua a permanecer muito pouco compreendida pelo que há necessidade de existir uma 
abordagem mais integrativa dos aspetos sociais e físicos do fogo (coughlan e peTTy, 2012). Este 
enfoque será fundamental para que a gestão do risco de incêndio florestal possa, de uma forma 
mais eficiente, prevenir e mitigar os efeitos negativos e, paralelamente, incentivar a utilização 
ecológica e rentável do fogo (Mccaffrey et al., 2013). Numa altura em que em muitas regiões 
do Globo a expansão da interface urbano-florestal está colocando mais pessoas em risco vai 
aumentando o interesse das ciências sociais pelos incêndios florestais (MicKler et al., 2013). 

A vulnerabilidade aos incêndios florestais: diversidade conceptual

A comunidade científica está de acordo que a vulnerabilidade dos ecossistemas e das 
sociedades é determinante na explicação dos impactos dos perigos naturais e no surgimento das 
catástrofes (alexander, 2006; cannon, 2008, lavell et al., 2012; McenTire, 2012; WiSner et al., 2012). 
Distintos níveis de vulnerabilidade originam diferentes graus de danos e perdas em condições 
de exposição semelhantes a perigos de igual magnitude (WiSner et al., 2012). Estas evidências 
também são válidas para os incêndios florestais que como já referimos, são um perigo natural 
(Marzano et al., 2006; Mccaffrey, 2004) embora, ao contrário dos outros perigos naturais que 
resultam de um processo físico que não é possível controlar o seu aparecimento, a maior parte 
dos incêndios florestais têm origem antrópica; só posteriormente o comportamento do fogo e 
o seu carácter destrutivo são influenciados por fatores e processos naturais (SapounTzaKi et al., 
2009). 

Embora o conceito de vulnerabilidade esteja a ser utilizado de uma forma crescente no 
âmbito dos incêndios florestais, permanece ausente de alguns dos mais importantes glossários 
(AFAC, 2012; FAO, 2011; NWCG, 2012) e continua a ser um problema não resolvido devido 
à diferente conceptualização proveniente de áreas científicas distintas e aos modelos de 
avaliação existentes (coSTa e Kropp, 2013). 

O termo vulnerabilidade é utilizado como “causa” (ManTzavelaS et al., 2008: 4) e 
corresponde a um conjunto de variáveis biofísicas e humanas cuja dinâmica espacial e temporal 
produz situações mais ou menos perigosas para os elementos expostos (Buhler et al., 2012; 
orTega et al., 2012). Neste caso a vulnerabilidade surge como uma propriedade exterior aos 
elementos expostos e mais relacionada com as condições favoráveis à ignição e propagação do 
fogo. Esta definição de vulnerabilidade configura sobreposição com o conceito de suscetibilidade 
enquanto componente do perigo (ver TediM e carvalho, 2013).

Para outros autores vulnerabilidade é o grau de perda associado a um dado elemento ou 
conjunto de elementos (p.ex., recursos naturais, pessoas, estruturas, atividades produtivas) 
(aragoneSeS e ráBade, 2008; Blanchi et al., 2002; caBallero et al., 2007; calKin et al., 2011; chuvieco 
et al., 2010; finney, 2005; laMpin-MailleT et al., 2010; lenTile, 2006; roMán et al., 2013). Neste caso 
a vulnerabilidade inclui os efeitos do fogo assim como o valor dos elementos expostos (Marzano, 
2006; rodriguez y Silva et al., 2007), enquanto para outros autores (verde e zêzere, 2010) o valor 
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económico é exterior à vulnerabilidade e produz conjuntamente com esta o que designam de 
dano potencial.

JappioT et al. (2009: 43) define vulnerabilidade como “a suscetibilidade de uma estrutura” 
(p.ex., floresta, edifícios) relacionada com a capacidade de aguentar uma certa intensidade de 
calor durante um determinado período de tempo sem ser seriamente afetada. A vulnerabilidade 
considerada como uma característica intrínseca dos elementos expostos vai para além da 
probabilidade de destruição das estruturas físicas (Bovio et al., 2006; collinS, 2012; galiana-
MarTin, 2009; JappioT et al., 2009; SapounTzaKi et al., 2009; WhiTTaKer et al., 2012). Surge definida 
como a propensão ou fragilidade/sensibilidade dos ecossistemas e dos sistemas humanos para 
sofrerem danos quando expostos a um incêndio florestal.

Já alloza et al. (2006), iBarra et al. (2007) e duguy et al. (2012) consideram vulnerabilidade 
como a suscetibilidade do ecossistema para mudar como consequência do fogo, mas consideram-
na numa dupla dimensão temporal: o curto e o longo prazo. Neste caso a vulnerabilidade 
resultará da falta de resiliência, isto é, da capacidade da vegetação regenerar depois do fogo 
sem sofrer alterações significativas na sua composição e estrutura.

Em muitos dos estudos a vulnerabilidade aos incêndios florestais surge constituída 
por componentes. WhiTTaKer et al. (2012) identificam duas componentes: (i) a exposição das 
pessoas que é “socialmente determinada” (MuSTafa, 1998: 290), pelas opções de localização 
que as comunidades e as sociedades fazem; (ii) e a capacidade de resposta e de adaptação aos 
impactos do incêndio florestal. Já o modelo para avaliação da vulnerabilidade proposto por 
laMpin-MailleT et al. (2010) compreende quatro componentes (dificuldade de extinção, demanda 
de defesa da floresta, demanda de proteção civil e valor territorial). Os estudos relacionados 
com as alterações climáticas propõem: exposição, sensibilidade e adaptação/capacidade de 
adaptação (p.ex., lavorel et al., 2007; preSTon et al., 2009).

O projeto europeu Move (Métodos para melhorar a avaliação da vulnerabilidade na 
Europa - www.move-fp7.eu), adotando uma abordagem holística e multi-risco, desenvolveu um 
esquema conceptual composto por três componentes: (i) exposição (exposure) definida como 
o contexto social e material representado por pessoas, recursos, infraestruturas, produção, 
bens, serviços e ecossistemas que podem ser afetados por um perigo); (2) suscetibilidade/
fragilidade (susceptibility/fragility), isto é, as características dos elementos expostos em 
resultado de fatores físicos, sociais, económicos, ecológicos, institucionais e culturais que se 
revelam propensas a criarem danos; (3) falta de resiliência (lack of resilience) que influencia a 
capacidade de antecipar, resistir, responder e recuperar do impacto do evento físico (Wanczura 
e angignard, 2011). 

O modelo de vulnerabilidade aos incêndios florestais que se propõe neste trabalho (Fig.1) 
segue o esquema conceptual e, genericamente, as definições desenvolvidas pelo projeto Move. 
A principal diferença entre ambos é a designação e conceptualização da terceira componente. 
O modelo conceptual do projeto Move considera que a vulnerabilidade integra a capacidade 
de “responder e recuperar do impacto do evento físico” (Wanczura e angignard, 2011: 7). Por 
conseguinte, a resiliência está integrada na vulnerabilidade. 

A fundamentação para alterar a designação e restringir o âmbito da terceira componente 
baseia-se na convicção de que a vulnerabilidade e a resiliência são conceitos distintos embora 
não sejam independentes na explicação das interações entre o homem e o ambiente (adger, 
2006; cuTTer et al., 2008; Miller et al., 2010; WhiTTaKer et al., 2012). Como refere cuTTer et al. 
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(2008) “vulnerabilidade é o pré-evento, as características ou qualidades inerentes aos sistemas 
sociais que criam o potencial para o dano” (p. 599). Já a resiliência é considerada como a 
capacidade dos indivíduos, das comunidades, das sociedades e dos sistemas para responderem 
e recuperarem do impacto de um perigo, neste caso, de um incêndio florestal (cuTTer et al., 
2008; MiTchell e harriS, 2012; paTon, 2008).

Neste trabalho define-se vulnerabilidade como a propensão para sofrer dano em caso 
de incêndio florestal como função da exposição (exposure), do grau de fragilidade (fragility/
sensitivity) das pessoas, das comunidades e sociedades, das estruturas económicas, das 
estruturas físicas e dos ecossistemas, assim como da capacidade de intervenção (capacity to 
cope). Assim, o conceito de vulnerabilidade encerra a fragilidade mas também a capacidade 
de desenvolver medidas de prevenção e procedimentos para reduzir os danos em caso de 
ocorrência de um incêndio. 

A exposição representa a interface onde se processa a interação entre os processos 
naturais, neste caso concreto o fogo, e os sistemas socio-ecológicos. São os elementos expostos 
que a sociedade valoriza que representam a materialização desta interação. O enfoque pode 
recair sobre os elementos ecológicos, humanos ou socioeconómicos ou apenas sobre um deles, 
embora seja preferível adotar uma visão integrativa. A exposição tem para além da dimensão 
espacial uma dimensão temporal já que por exemplo a duração do contacto com o fogo de uma 
determinada intensidade influencia a severidade (SapounTzaKi et al., 2009).

A fragilidade/sensibilidade refere-se às características dos edifícios, pessoas, funções 
e organizações que afetam a sua integridade e/ou funcionalidade quando submetidas a um 
incêndio florestal.

Figura 1
Esquema conceptual da vulnerabilidade.
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A opção por designar a terceira componente por capacidade de intervenção (capacity 
to cope) em vez de utilizar capacidade de resposta prende-se com o fato desta última poder 
induzir a atuação no caso de ocorrência de um incêndio florestal. Este artigo propõe como 
definição de capacidade de intervenção a aptidão para utilizar competências assim como 
recursos (financeiros, técnico-científicos, humanos) das populações e organizações para 
reduzir a exposição e a fragilidade/sensibilidade dos elementos expostos e, consequentemente 
minimizar os impactos no caso de ocorrência de um incêndio florestal. 

Conforme proposto no modelo do projeto MOVE também se considera que a vulnerabilidade 
tem um carácter multidimensional (física ou estrutural, social, económica, cultural, ecológica e 
institucional). Esta conceptualização de vulnerabilidade em três componentes e seis dimensões 
permite compreender a estrutura e os fatores de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, orientar 
a sua operacionalização o que facilita o seu uso como uma ferramenta de suporte à decisão. 

A avaliação da vulnerabilidade aos incêndios florestais: os desafios da operacionalização do 
modelo

Como cuTTer et al. (2008) referem, a transição do modelo conceptual para a avaliação 
da vulnerabilidade encerra diversos desafios. Um dos desafios da operacionalização da 
vulnerabilidade prende-se com a seleção da escala espacial a que deve ser feita a sua avaliação. 
A escala local (place-based) parece a mais adequada pois, por um lado, há uma grande variação 
na vulnerabilidade em função dos lugares e das comunidades mesmo para perigos gerados à 
escala global (Turner et al., 2003) e, por outro, os desastres ocorrem à escala local embora 
possam afetar áreas com extensões muito variadas. A análise local não impede a capacidade 
de desenvolver caracterizações gerais da vulnerabilidade e de encontrar métodos que sejam 
úteis para avaliar as especificidades dos lugares e, paralelamente, construir a partir delas 
conceptualizações gerais (Turner et al., 2003:8076).

Um outro desafio é tornar a vulnerabilidade mensurável de modo a integrá-la na avaliação 
do risco de incêndio florestal. Na maior parte dos processos a avaliação da vulnerabilidade é 
quantitativa e usa um conjunto de indicadores (p.ex., iBarra et al., 2007; preSTon et al., 2009). 
Frequentemente, a seleção dos indicadores é orientada pela disponibilidade de informação 
estatística e cartográfica. Mas não é este o procedimento que permite uma efetiva redução da 
vulnerabilidade. Os indicadores não deverão ser selecionados em função da informação existente 
mas da sua importância para traduzir os fatores de vulnerabilidade e permitir a definição de 
procedimentos para a sua redução. Os critérios a utilizar na definição dos indicadores devem ser a 
validade científica e a relevância para a operacionalização da vulnerabilidade. Para alguns autores 
o contributo dos diferentes indicadores na explicação da vulnerabilidade é igual, enquanto outros 
adotam métodos diversos (p.ex., opinião de peritos) para atribuírem ponderação diferenciada 
aos diferentes fatores explicativos da vulnerabilidade. A atribuição de ponderação não é uma 
tarefa simples pois, por um lado, requer um bom conhecimento da importância relativa de cada 
indicador e da sua interação na criação de vulnerabilidade aos incêndios florestais e, por outro, 
o contributo de cada indicador na explicação da vulnerabilidade está dependente do contexto 
e pode variar ao longo do tempo (paTon e TediM, 2012). Vários autores têm procurado selecionar 
indicadores e, em seguida, agregá-los até obter um índice de vulnerabilidade. Se dispor de um 
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índice agregado de vulnerabilidade parece ser ideal para a implementação de medidas de gestão, 
o facto de não permitir identificar as dimensões e de este não ser apresentado em unidades 
mensuráveis torna difícil a sua interpretação (Miller e ager, 2013).

O último desafio tem a ver com o objeto de análise da vulnerabilidade: o sistema ecológico 
ou o sistema humano? O modelo de vulnerabilidade proposto permite utilizar diferentes enfoques 
e selecionar diversos elementos expostos. Se o objetivo é reduzir o risco há necessidade de se 
conhecer os elementos expostos mas também os fatores que explicam a vulnerabilidade de 
cada um deles e a forma como se interrelacionam para construir a vulnerabilidade do território. 
Deve-se adotar um enfoque o mais abrangente possível pois como referem Turner et al. (2003) 
considerar a totalidade do sistema é irrealista.

Conclusão 

A natureza dinâmica e multidimensional da vulnerabilidade que envolve processos esto-
cásticos e não lineares, assim como a complexidade da realidade social põe em causa repre-
sentações simplistas (collinS, 2012; Turner et al., 2003).

O modelo de vulnerabilidade proposto por este artigo permite ex-ante identificar as 
características dos sistemas humanos e ecológicos que os tornam mais propícios a sofrer danos 
provocados por incêndios florestais e, consequentemente desenvolver ações de prevenção e 
mitigação. Detentor de uma estrutura conceptual integrativa permite uma flexibilização na 
avaliação da vulnerabilidade a diferentes escalas temporais e espaciais o que é fundamental 
para aumentar a eficácia e sustentabilidade das medidas de redução do risco. O modelo 
conceptual apresentado permite suportar a escolha de métodos adequados de análise à escala 
local mas também pode ser utilizado noutras escalas (desde a escala do edifício até à escala 
regional ou mesmo nacional).

Na procura da efetiva operacionalidade do modelo optou-se por não o considerar uma 
“caixa fechada”. O esquema conceptual apresentado permite flexibilidade na operacionalização 
sem impactos negativos na avaliação da vulnerabilidade. Primeiramente, porque se centra na 
compreensão efetiva do processo de vulnerabilidade em vez de procurar apenas construir um 
índice resultado da agregação de indicadores utilizando procedimentos matemáticos mais ou 
menos complexos e “impressionáveis”. A identificação de indicadores com relevância para a 
compreensão da vulnerabilidade aos incêndios florestais organizados por variável, componente 
e dimensão permite facilmente modificar a listagem em função de novos desenvolvimentos 
científicos e da integração do conhecimento local. Embora tenham sido identificados indicadores 
para todas as componentes e dimensões propostas no modelo conceptual (ver TediM et al., 2011, 
TediM, 2012), para muitos deles não existe informação disponível nem a uma escala adequada 
nem com a qualidade requerida.

Num contexto de mudança e incerteza um modelo como o proposto por este artigo, permite a 
adequação a qualquer contexto geográfico, cultural e socioeconómico e às suas dinâmicas evolutivas. 
Cada uma das variáveis e dos indicadores definidos podem ser usados individualmente, ou podem ser 
agregados entre si para fornecer uma medida por componente e dimensão e, finalmente, um valor 
geral para a vulnerabilidade. Este pode ser obtido utilizando métodos geoestatísticos adaptados ao 
contexto. A vantagem da avaliação individual de cada indicador, de cada variável e componente 
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per si face a um modelo que admita apenas um valor global é que: (i) possibilita atuar de imediato 
sobre os fatores de vulnerabilidade identificados pois cada um deles tem significado por si mesmo; 
(ii) permite conhecer melhor a dinâmica socioeconómica dos territórios e identificar potenciais 
conflitos que podem causar ignições o que possibilita o desenvolvimento de ações com repercussões 
positivas na redução da incidência de incêndios florestais; (iii) torna possível compreender as 
relações entre variáveis e os reajustamentos entre elas.
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