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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita 
do Presidente da República 
Mário Soares às instalações 
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao 

lado, com o Ministro da 
Administração Interna Jorge 

Coelho e o Presidente da 
Liga dos Bombeiros 

Portugueses, Lourenço 
Batista, em 28/04/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução 
durante um EPRIF - Encontros 

Pedagógicos sobre Risco de Incêndio 
Florestal, em 20/11/1995.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 

consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.





PENSAR A FLORESTA NA 
PERSPETIVA DOS RISCOS

Dos incêndios florestais à 
diversidade ecológica

Luciano Lourenço, na selva Amazónica em 16/06/2012.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

Um índice de risco de incêndio foi aplicado às 972 freguesias da região Centro 
de Portugal Continental, integrando três dimensões: perigosidade, exposição e 
vulnerabilidade social. As freguesias do setor centro-sul apresentam níveis de risco 
mais elevados. Os padrões espaciais variam para cada dimensão; a vulnerabilidade 
mais elevada ocorre nas freguesias dos setores oriental e centro-sul, enquanto a 
perigosidade mais alta se localiza numa faixa N-S no setor central da região. As 
estratégias de redução de risco devem ser ajustadas de acordo com a relevância de 
cada dimensão.

Palavras-chave: Incêndios, perigosidade, exposição, vulnerabilidade, escala local.

Abstract

Assessing wildfire risk at the local scale in Central Portugal. A wildfire risk index was 
applied to the 972 parishes of the Central Region in Portugal, integrating three 
dimensions: hazard, exposure, and social vulnerability. The highest risk levels are 
found in the parishes of the centre-south sector. Each dimension shows different 
spatial patterns; the highest vulnerability occurs in the eastern and centre-south 
sectors, whereas higher hazard levels are found in a N-S strip in the central sector of 
the region. Risk reduction strategies should be adjusted according to the relevance of 
each dimension.

Keywords: Wildfires, hazard, exposure, vulnerability, local scale.
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Introdução

Os incêndios rurais têm destruído, nas últimas décadas, milhares de hectares em 
Portugal, ocupando uma posição de destaque na hierarquia dos perigos ambientais, 
tal como ficou demonstrado pelos eventos extremos ocorridos em 2017 (Lourenço e 
Félix, 2019; Turco et al., 2019). Especialmente no interior do território e nas áreas de 
montanha, a combinação entre a abundância de floresta inflamável e matos, os verões 
quentes e secos típicos do clima mediterrânico, e a topografia irregular, cria um contexto 
particularmente propício à progressão do fogo (Oliveira, Gonçalves e Zêzere, 2021). 
Impulsionado pelas alterações climáticas em curso, e enquadrado por uma evolução 
sociodemográfica nas zonas rurais que conduziu ao abandono de terras, à redução 
acentuada da atividade agrícola e de práticas de gestão de combustíveis (Lourenço, 
2018; Nunes, Lourenço e Castro Meira, 2016), Portugal confronta-se atualmente 
com circunstâncias sem paralelo, onde mega incêndios se tornam mais frequentes, 
ultrapassando a capacidade dos meios de supressão existentes e aumentando a exposição 
das comunidades (Moreira et al., 2020).

Tal como outros perigos naturais e ambientais, os incêndios rurais podem ser 
abordados numa perspetiva de redução do risco de desastres (DRR) (UNISDR, 
2015). A abordagem DRR concebe o risco como um fenómeno multidimensional, 
que inclui não só as características dos processos perigosos e das condições ambientais 
em que estes ocorrem, mas também o grau de exposição a estes processos perigosos 
por parte das populações, infraestruturas e atividades, bem como o seu nível de 
vulnerabilidade. 

Neste trabalho, apresenta-se uma nova abordagem, inspirada na metodologia 
INFORM (De Groeve, Karmen Poljansek e Vernaccini, 2014), para caracterizar as 
três dimensões do risco de incêndio rural na região centro de Portugal, ao nível da 
freguesia: o processo perigoso (perigosidade), a exposição e a vulnerabilidade, esta última 
considerada na sua dimensão social. A análise de risco foca-se, assim, na segurança dos 
residentes enquanto elementos expostos. Esta perspetiva integrada permite aos decisores 
implementarem medidas dirigidas a uma ou múltiplas dimensões específicas do risco, 
tendo presente que a redução em qualquer uma delas levará a uma redução do risco total 
associado a um determinado perigo.

Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos
Ana Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere

Avaliação de Risco de Incêndio Rural à escala local na região Centro de Portugal
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Área de estudo

A região centro de Portugal (NUTS II) tem uma extensão de cerca de 28 200 km2 e 
está dividida em 100 municípios, correspondendo a um total de 972 freguesias. As áreas 
das freguesias variam entre os 1,98 km2 e os 373,50 km2. Relativamente à demografia, 
segundo os censos de 2011, a densidade populacional varia entre 1 hab/km2 e 6614,4 
hab/km2, sendo que a média das freguesias da região centro é de 82,6 hab/km2.

Em relação à topografia da região centro, destaca-se a cordilheira central e a Serra da 
Estrela, a mais alta com 1993 m de altitude, sendo nesta área que se encontram os declives 
mais acentuados (>20°) (fig. 1, A). De acordo com a carta de Uso e Ocupação do solo 
para 2018 (COS 2018), da Direção-Geral do Território (DGT), predominam as áreas 
agrícolas e agroflorestais (27,4%), as florestas de espécies resinosas ocupam 23,2%, e as 
florestas de eucalipto ocupam 17,2% da região (fig. 1, B). A extensão de área ardida desde 
1975 totaliza 12 716,1km2, correspondendo a 45% da área da região, havendo áreas (25,8 
km2) que arderam mais de 10 vezes (fig. 1, C).

Fig. 1 - Distribuição das classes de declive (A), de tipos de ocupação e uso do solo (B) e do 
número de vezes ardidas a partir do histórico de áreas ardidas (C), na região Centro de Portugal.

Metodologia

A estruturação do índice de risco de incêndio foi adaptada do modelo genérico de risco 
INFORM (Index for Risk Management) (De Groeve et al., 2014), recentemente aplicada 
em Portugal a cheias por Santos et al. (2020) e a deslizamentos por Pereira et al. (2020). 
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É constituído por dimensões distintas mas interligadas, nomeadamente a perigosidade 
(hazard), a exposição (exposure), e a vulnerabilidade (vulnerability) aliada à falta de 
capacidade de resposta (lack of coping capacity). Os resultados obtidos para cada uma das 
dimensões são integrados num índice agregador que representa o risco (risk), definido na sua 
conceptualização ampla que abarca tanto a ocorrência e distribuição (espacial e temporal) 
do processo potencialmente perigoso, como as suas consequências (UNISDR, 2015). A 
análise é concretizada ao nível da freguesia, a unidade administrativa que representa a escala 
local de planeamento e intervenção mais desagregada em Portugal, tendo também em conta 
que a maioria dos dados estatísticos estão disponíveis a esta escala.

Perigosidade 

Esta dimensão foi baseada na avaliação de perigosidade estrutural desenvolvida 
para Portugal continental, disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF), e descrita em detalhe por (Oliveira et al., 2021). A perigosidade 
foi calculada como o produto da suscetibilidade com a probabilidade para arder num 
determinado período, de cada unidade espacial (célula de 25 m de resolução). O cálculo 
foi feito a partir de rácios de verosimilhança (RV) (likelihood ratios) para diversas classes 
de altitude, declive e ocupação do solo, em relação à distribuição de áreas ardidas entre 
1975 e 2018. O mapa de perigosidade foi classificado em cinco classes a partir das quebras 
na curva de sucesso e da capacidade preditiva do modelo. A conversão desta informação 
para as freguesias foi realizada calculando a percentagem da área de cada freguesia que 
é ocupada pelas duas classes de perigosidade mais elevadas, considerando que são estas 
classes que agregam as condições mais propícias à ocorrência de incêndios rurais. 

Exposição

O conceito de exposição abrange as pessoas, bens, sistemas ou outros elementos que, 
por estarem presentes em áreas de elevada perigosidade, estão sujeitos a perdas potenciais 
(De Groeve et al., 2014). No presente trabalho, o nível de exposição a incêndios de cada 
freguesia foi obtido a partir de duas componentes: o número de residentes, por edifício, 
em cada freguesia; e o padrão espacial de ocupação, relativo ao grau de dispersão do 
povoamento fora dos núcleos urbanos existentes na freguesia. 

Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos
Ana Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere

Avaliação de Risco de Incêndio Rural à escala local na região Centro de Portugal



83

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

O número de residentes foi estimado para cada edifício residencial a partir da 
distribuição dasimétrica proposta por Garcia et al.  (2016) intersetando a Base Geográfica 
de Edifícios (BGE), com a população residente da subsecção à qual pertencem os 
edifícios, obtida da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI). Ambas as 
bases de dados são referentes aos Censos de 2011. Os núcleos urbanos foram extraídos das 
áreas classificadas como artificializadas na COS 2018, com exceção das estradas. A partir 
destes dados, foram obtidas duas variáveis: número total de residentes, representativa 
da quantidade de pessoas e bens (edifícios) expostos; e a percentagem de residentes fora 
dos núcleos urbanos, representativa do grau de dispersão do povoamento. Neste caso, 
assumiu-se que o grau de exposição de uma freguesia será mais elevado com o aumento da 
dispersão espacial dos seus residentes/edifícios no seu território, uma vez que este padrão 
favorece a coexistência de estruturas construídas com espaços naturais.

O indicador de exposição resulta da agregação de ambas as subcomponentes, após a 
sua transformação para a escala [0-1], com a técnica de normalização min-max; de acordo 
com esta fórmula, cada valor x de uma variável com valor mínimo Minj e valor máximo 
Maxj é convertido num novo valor Xconv, que varia entre 0 e 1:

Xconv = (x-Minj) / (Maxj-Minj)

O valor de exposição final em cada freguesia resulta da média entre os valores 
normalizados das duas variáveis.  

Vulnerabilidade Social

A vulnerabilidade exprime a predisposição intrínseca de um elemento exposto para ser 
afetado pelos efeitos danosos da manifestação de um perigo, ou para ser suscetível a perdas e 
danos (Cunha, 2013; Oliveira et al., 2018). No presente trabalho, adotou-se a metodologia 
de cálculo da vulnerabilidade social (VS), aplicada à população, originalmente proposta por 
Mendes et al. (2011) e adaptada posteriormente a diferentes escalas espaciais (p. ex. Mendes 
et al., 2019). Segundo esta, a VS é constituída pelas subcomponentes de criticidade (CR) e 
capacidade de suporte (CS). A CR exprime as características individuais que influenciam o 
grau de perda e o potencial para recuperação (e.g. idade, emprego, qualificações, estrutura 
familiar e condições de habitação), representadas a partir de 20 variáveis obtidas dos Censos 
2011 à escala da freguesia. A CS descreve a infraestrutura e os equipamentos coletivos, 
públicos e privados, detidos por uma qualquer unidade territorial, que contribuem para 

(1) 
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a recuperação e reabilitação individuais e coletivas e que, consequentemente, diminuem o 
impacto causado por um evento danoso (Santos et al., 2020). A CS foi definida a partir de 
11 variáveis, variando em escala da freguesia ao município e representando a cobertura por 
serviços de saúde e proteção civil, a rede viária, a acessibilidade e conservação dos edifícios, 
e indicativas do dinamismo territorial (e.g. valor mediano das vendas de imobiliário e valor 
acrescentado bruto das empresas). Após a padronização de todas as variáveis, foi aplicada 
separadamente a Análise de Componentes Principais (ACP). A CR e a CS por freguesia 
foram quantificadas a partir da soma dos scores das respetivas CP, ponderada pela proporção 
de variância explicada por cada CP. Para agregar ambas as subcomponentes num indicador 
único de vulnerabilidade, os valores obtidos foram transformados pela técnica min-max (eq. 1) e 
combinados segundo a formulação:

SV = CR * (1-CS)

Índice de Risco de Incêndio

Para agregar as três dimensões num índice de risco, os valores obtidos foram 
convertidos para a escala entre 0 e 1, aplicando a técnica min-max (eq. 1). O índice de 
risco final (IRI) resulta da seguinte formulação:

IRI = P 1/3*E 1/3*VS 1/3 

Cada uma das dimensões, perigosidade (P), exposição (E) e vulnerabilidade social 
(VS), tem uma ponderação equivalente (1/3). Para evitar um valor de risco final nulo 
quando apenas uma das dimensões é nula, devido ao carácter multiplicativo da fórmula, 
os valores nulos de cada dimensão foram convertidos para um valor positivo inferior ao 
valor mais baixo das três (0,00001).

Resultados

Os padrões espaciais de cada uma das dimensões de risco de incêndio revelam 
contrastes evidentes. Em relação à perigosidade estrutural, em média, quase metade 
da área das freguesias (47,6%) é classificada como tendo perigosidade elevada e muito 
elevada. Os valores mais elevados ocorrem sobretudo numa faixa N-S na região central 
da área de estudo, e em menor grau no setor NE (fig. 2-A). Em contraste, os setores oeste 

(2) 

(3) 

Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos
Ana Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere
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e sudeste, bem como o seu limite sul, são caracterizados sobretudo por baixos valores 
de perigosidade. Algumas freguesias dispersas ao longo da costa apresentam elevada 
perigosidade, contrastando com os valores relativamente baixos que predominam 
naquele setor. 

Por sua vez, o nível de exposição na área de estudo é caracterizado por uma 
predominância de valores relativamente reduzidos, com o limite oriental da área de estudo 
a apresentar os valores mais baixos. As freguesias com exposição mais elevada formam um 
arco distinto ao longo do setor sul da região (fig. 2-B).  

O indicador de vulnerabilidade social agregou 6 componentes principais (CP) de 
criticidade, com um valor de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0,874, e que explicam 
73% da variância total, e 4 CP da capacidade de suporte, com um KMO de 0,733, 
que explicam 67% da variância. A distribuição espacial deste indicador (fig. 2-C) sugere 
dois padrões distintos; por um lado, as freguesias dos setores costeiro e centro-norte 
são caracterizadas, na generalidade, por uma vulnerabilidade reduzida. Em oposição, 
nas freguesias dos setores oriental e centro-sul predomina um nível de vulnerabilidade 
relativamente elevado, embora apenas algumas freguesias dispersas apresentem os valores 
mais altos.

Fig. 2 - Distribuição espacial das três dimensões de risco de incêndio nas freguesias da região 
Centro. (A) perigosidade; (B) exposição; (C) vulnerabilidade social. Valores normalizados foram 

classificados em intervalos iguais.

O índice de risco de incêndio normalizado varia entre 0,005 e 0,839, com um 
valor médio de 0,308. A distribuição espacial dos valores (fig. 3) permite distinguir 
quatro padrões. O primeiro caracteriza a área costeira e é marcado pela predominância 
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de freguesias de risco baixo a muito baixo, com algumas freguesias isoladas de valores 
médios. O segundo padrão caracteriza o centro-sul da área de estudo e é marcado pela 
concentração de freguesias de valores médios a muito elevados. Um terceiro padrão pode 
ser associado ao centro-norte e ao nordeste da área de estudo, onde freguesias com níveis 
contrastantes de risco de incêndio se distribuem de forma heterogénea. Finalmente, um 
quarto padrão espacial pode ser definido no setor sudeste, marcado pela concentração de 
freguesias de risco baixo.

Fig. 3 - Distribuição espacial do índice de risco 
de incêndio nas freguesias da região Centro. 
Valores normalizados foram classificados em 

intervalos iguais.

Discussão 

A espacialização do índice proposto (fig. 3) permite obter uma perspetiva geral dos 
padrões de distribuição do risco de incêndio rural nas freguesias da região Centro do 
país. Esta abordagem, baseada na delimitação de áreas de maior risco a partir de uma 
visão integrada das diversas dimensões, permite definir prioridades de intervenção, uma 
preocupação que se tem refletido nas políticas florestais e de defesa da floresta contra 
incêndios (DFCI) ao longo do tempo (Pinho e Mateus, 2019). De facto, a definição 
de zonas mais propícias ou sensíveis à ocorrência de incêndios, tem integrado inúmeros 
instrumentos legislativos e de planeamento, baseados em diferentes índices de risco com 
aplicações diversas (Lourenço, 2016; Oliveira et al., 2021).  

Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos
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Por outro lado, a possibilidade de aceder a níveis de informação progressivamente 
mais detalhados e específicos, através da análise de dimensões de risco distintas e das 
suas subcomponentes, permite identificar estratégias diferenciadas, mais ajustadas à 
dimensão que assuma maior relevância no nível de risco global e, por isso, potencialmente 
mais eficientes. Por exemplo, em freguesias dominadas pela elevada perigosidade, mais 
recursos podem ser alocados à deteção atempada e à supressão de incêndios, enquanto em 
freguesias onde a vulnerabilidade social é mais relevante, devem privilegiar-se mecanismos 
de evacuação rápida e a promoção de redes de suporte entre vizinhos. Nos casos em que 
as dimensões dominantes do risco podem ser decompostas em subcomponentes (como na 
vulnerabilidade social), o terceiro nível de detalhe serve igualmente de suporte à tomada 
de decisão, tendo em conta que níveis similares de vulnerabilidade social entre freguesias 
podem resultar, nalguns casos, de elevada criticidade e noutros de reduzida capacidade de 
suporte, as quais exigem estratégias de intervenção distintas. 

A adoção da freguesia como unidade de análise permite um grau de detalhe espacial 
relativamente elevado, que pode ser adaptado a outros níveis de gestão territorial. Neste 
sentido, podem diferenciar-se freguesias e estratégias dentro de um mesmo município, ou 
ajustar a uma escala de representação mais ampla (região ou associação de municípios), 
através da agregação ponderada dos valores das freguesias. 

Apesar da sua utilidade e relevância, a aplicabilidade do índice proposto apresenta 
algumas limitações. Por um lado, o nível de exposição integra apenas variáveis 
representativas do número de residentes e da dispersão do povoamento, não abrangendo 
outros elementos potencialmente expostos, como estruturas não-residenciais, atividades 
económicas ou áreas agrícolas e florestais, que têm sido integradas noutros estudos 
(p. ex. Salis et al., 2013). A diversificação dos elementos abrangidos pela dimensão da 
exposição deve ser considerada em trabalhos futuros, dependendo da disponibilidade e 
compatibilidade dos dados. Também a dimensão da vulnerabilidade foi, neste trabalho, 
limitada à vertente social, a mais complexa e prioritária, mas com a possibilidade de 
incorporar outros aspetos como o potencial nível de destruição de estruturas físicas 
(Mitsopoulos, Mallinis e Arianoutsou, 2014), a capacidade de recuperação de ecossistemas 
naturais (Sánchez-Pinillos, De Cáceres, Ameztegui e Coll, 2019) ou o valor económico 
estimado (Parente e Pereira, 2016).
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Conclusão

O índice de risco de incêndio rural proposto foi aplicado a 972 freguesias na região 
Centro de Portugal. A sua estrutura hierárquica permite abordar a gestão do risco de 
incêndio em diferentes níveis. Ao nível mais generalizado, o índice fornece uma 
perspetiva geral da distribuição dos níveis de risco na região. Ao nível das três dimensões 
do risco (perigosidade, exposição e vulnerabilidade social) e das subcomponentes, os 
resultados podem ajudar a definir medidas e adaptar as abordagens à especificidade de 
cada freguesia, alocando recursos de forma mais eficiente, tendo em conta a dimensão 
ou subcomponente mais relevante. O índice proposto oferece uma leitura integrada e 
espacialmente detalhada do risco de incêndio, podendo ser aplicado a outras áreas de 
estudo, e com outras unidades espaciais de análise para a qual existam dados compatíveis.
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