
G
eo

G
ra

fia
, risc

o
s e Pro

teç
ã

o
 c

iv
il

H
o

m
en

a
G

em
 a

o
 Pr

o
fesso

r
 D

o
u

to
r 

lu
c

ia
n

o
 lo

u
ren

ço

c o i m b r a
2 0 2 1

vo
lu

m
e 2

HomenaGem ao Professor Doutor 

luciano lourenço

riscos - associação PortuGuesa De riscos, 
Prevenção e seGurança

GeoGrafia, riscos
e  Proteção civil

volume 2

coordenadores:
adélia nunes

antónio amaro
antónio vieira

fátima velez de castro
fernando félix





GeoGrafia, riscos

e Proteção civil
HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR

LUCIANO LOURENÇO

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança

VOLUME 2

Coordenadores:
Adélia Nunes

António Amaro
António Vieira

Fátima Velez de Castro
Fernando Félix



Ficha Técnica

Título: Geografia, Riscos e Proteção Civil.
Homenagem ao Professor Doutor Luciano Lourenço.
Volume 2

Edição: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coordenação: Adélia Nunes, António Amaro, António Vieira, Fátima Velez de Castro e  Fernando Félix

Capa e contracapa: Fernando Félix

Concepção gráfica e paginação: Fernando Félix

Impressão: Simões & Linhares, Lda.

ISBN: 978-989-9053-05-2     ISBN digital: 978-989-9053-06-9

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2

Depósito Legal: 487457/21

1.ª Edição

Os trabalhos apresentados são da responsabilidade dos Autores.



Parceiros

DePGeoTUr
DeParTamenTo 
De GeoGrafia
e TUrismo

Este trabalho é Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no 
âmbito do projeto “UIDB/GEO/04084/2020”.
This work is Financed by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology under the project 
“UIDB/GEO/04084/2020”.





5

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

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.





15

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

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

Em Portugal, o número, a área e a intensidade dos incêndios florestais têm vindo a 
aumentar, fruto das mudanças climáticas, do desordenamento do território e da falta de 
gestão florestal. A destruição da vegetação após um incêndio, torna os solos desprotegidos 
no início das chuvas, sendo por isso necessário adotar medidas rápidas de mitigação por 
forma a reduzir a degradação do solo. A existência de uma cartografia expedita para 
identificar áreas prioritárias de intervenção, com recurso a imagens de satélite é crucial. 
O presente estudo, propõe a elaboração da Cartografia de Unidades Prioritárias de 
Intervenção integrando a informação da severidade com um modelo de risco de 
incêndio. A metodologia foi aplicada na serra de Monchique após ocorrência do 
incêndio do dia 3 de agosto de 2018. Foram criadas três classes prioritárias, sendo que, 
6098,0 ha foi classificada de prioridade Alta, 8129,1 ha de Média e 9037,6 ha de Baixa.

Palavras-chave: Cartografia de Unidades Prioritárias de Intervenção, severidade, risco 
de incêndio.

Abstract

Identification of cartographic units of priority intervention post-wildfire in Serra de 
Monchique. In Portugal, the number, area, and intensity of wildfires have been increasing 
due to the climate changes, territorial disorders, and the lack of forest management. The 
destruction of vegetation after wildfires, the soil became an unprotected at the beginning 
of rains, so it is necessary to take quick mitigation measures to reduce soil degradation. 
A fast mapping to identify priority areas of intervention, using satellite images is crucial. 
The aim of this study is to create a Priority Intervention Cartographic Units classes 
crossing severity and the risk wildfire model. The methodology was applied in Serra de 
Monchique, after the wildfire on August 3rd, 2018. The high priority class occupied 
6098,0 ha, the Average 8129,1 ha and the Low 9037,6 ha?

Keywords: Cartographic Units of Priority Intervention, severity, wildfire risk.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_07
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Introdução 

Os incêndios florestais em Portugal nas últimas décadas, aumentaram em número, área 
e intensidade, devido ao êxodo rural, à falta de gestão florestal e às alterações climáticas 
(Ferreira-Leite et al.,2012; Guo et al., 2019).

Os ecossistemas naturais estão cada vez mais expostos a eventos meteorológicos 
extremos, nomeadamente, a ondas de calor que provocam secas e incêndios florestais 
(van der Wiel and Bintanja, 2021) e a precipitação intensa que contribui para degradação 
dos solos (Avand et al., 2021). Segundo Reyes et al., (2013) e García et al. (2018), o 
processo de destruição do solo depende da recorrência, da intensidade e da severidade 
dos incêndios, da hidrofobicidade do solo, do clima e das características físicas das áreas 
afetadas, nomeadamente, a geologia, o declive e a exposição das vertentes. 

A necessidade de proteger o solo das primeiras chuvas após os incêndios florestais e 
aumentar a resiliência das áreas ardidas num curto espaço de tempo, é fundamental. Para 
isso torna-se necessária a elaboração de uma cartografia expedita para identificar áreas 
prioritárias de intervenção.

Neste trabalho com base no cruzamento dos mapas de severidade e de risco de 
incêndio propõe-se a criação de uma cartografia com três níveis de intervenção.

Metodologia

Área de Estudo

O trabalho de investigação proposto foi realizado na serra de Monchique onde têm 
ocorrido incêndios florestais de grande dimensão desde 2003. Monchique, localizado 37°18’N 
a 37°20’N e 8°33’O a 8°34’O, no distrito de Faro, é sede de município com 395 km² de 
área, subdividido em 3 freguesias: Monchique, Alferce e Marmelete. É limitado a norte pelo 
município de Odemira, a este por Silves, a sul por Portimão e a oeste por Aljezur (fig. 1).

Segundo Köppen–Geiger, o clima na área é Csb (Clima mediterrânico de inverno chuvoso 
e verão seco pouco quente), apresenta uma temperatura média de 14.8 °C e uma pluviosidade 
média anual de 624 mm. De acordo os Censos 2011 (INE, 2018), o concelho de Monchique, 
apresenta uma população aproximadamente de 5243 habitantes, com uma densidade popula-
cional de 13,3 habitantes/km2. É constituída principalmente por uma população envelhecida, 
em que cerca 40% está incluída na faixa etária superior a 60 anos de idade.

Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez
Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária 

pós incêndio florestal na Serra de Monchique
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O último grande incêndio florestal em Monchique, ocorreu em 2018. Teve início na 
freguesia de Monchique, perto da localidade de Perna Negra por volta das, 13 horas do 
dia 3 de agosto progredindo na direção sudeste, tendo sido extinto no dia 17 de agosto. O 
incêndio atingiu quatro concelhos do distrito do Algarve (Monchique, Silves e Portimão) 
e uma pequena parte do concelho de Odemira (nos limites das freguesias de Saboia e São 
Teotónio). A área ardida contabilizou cerca de 280 km2, tendo ardido cerca de 68,35% da 
área do concelho de Monchique (fig. 2).

Índice de Severidade

Neste trabalho de investigação foram identificadas e classificadas as áreas onde o incêndio 
florestal de Monchique de 2018 teve maior ou menor poder destrutivo, através do cálculo do 
índice de severidade dNBR (Normalized Burn Ratio Diference Index) (Key and Benson, 2006), 
tendo como base imagens Landsat 8 antes e pós incêndio, obtidas do site do Serviço Geológico 

Fig. 1 - Mapa de enquadramento e de localização do incêndio florestal de Monchique de 2019.
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dos Estados Unidos (USGS) United States Geological Survey. As imagens dizem respeito às bandas 
b5 (0,85 µm - 0,87 µm) e b7 (2,11 µm - 2,29 µm) do sensor OLI (Operational Land Imager) 
com uma resolução espacial de 30 m dos dias 29 de julho de 2018 e 30 de agosto de 2018. 

As imagens foram sujeitas a um pré processamento para converter níveis digitais (ND) 
em refletâncias (), a partir da Eq. 1.

       
Onde, Mk e Ak são os fatores de reescalonamento multiplicativo e aditivo da banda k, 

respetivamente, e θ o ângulo zenital do sol (em graus). 
O cálculo do dNBR é dado pela Eq. 2.

    
Onde NBR é a Razão de Queima Normalizada (Normalized Burn Ratio) antes e pós 

incêndio, dado pela Eq. 3.

       

Fig. 2 - Evolução do incêndio florestal de Monchique de agosto de 2018.
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O dNBR foi classificado em quatro classes distintas, Severidade Alta, Severidade 
Moderada, Severidade Baixa e Áreas Não Queimada, conforme a classificação do 
Copernicus Emergency Management Service (IWG-SEM, 2018) (Tabela I).

dNBR Classes

≤ 0,1 Área Não Queimada

  ]0,1 – 0,27] Severidade Baixa

]0,27 – 0,66] Severidade Moderada

>0,66 Severidade Alta

Tabela I - Classificação do Índice de Severidade segundo 
Copernicus Emergency Management Service.

Risco de Incêndio

O modelo de Risco de Incêndio na serra de Monchique, foi adaptado do guia 
técnico do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), da 
Autoridade Florestal Nacional (AFN, 2012). Resultou da integração da Perigosidade 
do incêndio com o Dano Potencial causado nos elementos incluídos no espaço florestal. 
A Perigosidade foi determinada pelo produto da Probabilidade da ocorrência de um 
incêndio tendo como base os eventos decorridos entre 1990 e 2018, com a respetiva 
Suscetibilidade que o território apresenta, atendendo à topografia (declive e exposição 
das vertentes) e ao uso e ocupação do solo. O Dano Potencial do elemento da paisagem 
foi determinado pelo produto do seu Valor Económico em euros com a Vulnerabilidade 
que lhe é intrínseca. Foram utilizados os valores económicos dos espaços florestais 
por m2 disponíveis na Atualização da Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015 e os valores de reconstrução 
disponíveis na Portaria nº 1240/2008, de 31 de outubro. Para elaborar a carta da 
vulnerabilidade, foi necessário recorrer à carta de usos do solo COS 2015 e aos valores 
e referência de vulnerabilidade, para as diferentes ocupações disponíveis no PMDFCI 
(AFN, 2012). O modelo de Risco de Incêndio, bem como todos os componentes que o 
compõem, foram reclassificados em cinco classes segundo o método dos quantis: Baixo, 
Baixo Moderado, Moderado, Elevado e Muito Elevado.
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Unidades cartográficas de intervenção prioritária

Para que a floresta possa recuperar de um incêndio florestal e tornar-se mais resiliente 
a novos incêndios, antes das primeiras chuvas, é importante implementar medidas de 
mitigação e proteção do solo. É crucial identificar zonas críticas ao processo de erosão do 
solo para uma intervenção prioritária. Propõe-se neste trabalho de investigação identificar 
áreas com três níveis de prioridade (Alta, Média e Baixa) relacionando a gravidade do 
incêndio com o modelo de risco de incêndio (Tabela II). 

        Severidade

Risco
Não Ardida Baixa Moderada Elevada

Baixo 0 1 2 2

Baixo Moderado 0 1 2 3

Moderado 0 1 2 3

Elevado 0 2 3 3

Muito Elevado 0 2 3 3

Tabela II - Graus de intervenção prioritária: 
Sem Prioridade (0), Prioridade Baixa (1), Média (2) e Alta (3).

Resultados e discussão

O resultado do índice de severidade dNBR após o incêndio florestal de Monchique, 
de agosto de 2018 (fig. 3).

As classes Baixa e Moderada são as mais representativas neste incêndio. A Severidade 
Baixa distribui-se com maior incidência na zona mais a sul, com cotas inferiores a 300 
m e declives inferiores a 20%. A Severidade Moderada, surge mais a norte em cotas 
superiores a 300 m e declives superiores a 20%. A Severidade Elevada, apresenta uma 
área reduzida, localizando-se na zona central, nos afloramentos rochosos, a nascente e 
poente da vila de Monchique, com cotas superiores a 400 m. As classes de severidade 
Baixa, Moderada e Elevada ocupam 43,9%, 41,2% e 0,6% de área, respetivamente 
(Tabela III). Estes resultados são menos nefastos quando comparados com os obtidos 
por Tedim et al. (2018) para os incêndios ocorridos em agosto de 2003. Para estes 
incêndios as classes Baixa, Moderada e Elevada tiveram uma ocupação de 8%, 25% 
e 67%, respetivamente.

Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez
Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária 

pós incêndio florestal na Serra de Monchique
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Cerca de metade da área de estudo (46,9%) apresenta uma perigosidade Moderada 
a Elevada. A classe Muito Elevada, com uma ocupação de 13,6%, encontra-se nas 
vertentes de declives acentuados expostas a sudoeste e na área de maior histórico 
de incêndios localizada a sudoeste da vila de Monchique. As classes Baixa e Baixa 
Moderada com 39,4% de ocupação, situam-se principalmente em redor das zonas 
urbanas, junto às linhas de água, em vales de declive suaves com pastagens (nordeste) e 
nas zonas agrícolas (sudeste) (fig. 4 e Tabela IV). As classes de perigosidade Moderada, 
Elevada e Muito Elevada, são mais representativas, quando comparadas com as do 
mapa de perigosidade do PMDFCI 2016-2020 de Monchique (CMDFCIM, 2015). 

Fig. 3 - Índice de Severidade dNBR.

Classe de Severidade Ocupação (%) Área (ha)

Área não Queimada < 0,1 14,3 4110,4

Baixa 0,1 – 0,27 43,9 12613,8

Moderada 0,27 – 0,66 41,2 11862,5

Elevada > 0,66 0,6 174,5

Tabela III - Ocupação do dNBR na área do incêndio florestal.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.2_07
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Este facto poderá ter sido devido à inclusão de mais uma variável de suscetibilidade, a 
Exposição das Vertentes, o que não aconteceu no PMDFCI 2016-2020. Contudo, nas 
ribeiras e nas áreas de maior histórico de ocorrências de incêndios existe concordância 
com o mapa de perigosidade do PMDFCI 2016-2020. 

 Fig. 4 - Mapa da Perigosidade do Risco de Incêndio Florestal.

Classes de Perigosidade Ocupação (%) Área (ha)

Baixo 15,8 16014,2

Baixo Moderado 23,6 23882,2

Moderado 20,2 20462,8

Elevado 26,7 27024,4

Muito Elevado 13,6 13775,0

Tabela IV - Ocupação da Perigosidade de Risco de Incêndio.

Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez
Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária 

pós incêndio florestal na Serra de Monchique

Cerca de 49,7 % do território apresenta risco Baixo e Baixo Moderado, normalmente 
associado às áreas agrícolas e junto às linhas de água. Os valores de risco de incêndio Elevado e 
Muito Elevado com 32,0 % de ocupação, localizam-se na sua maioria na zona circundante à vila 
de Monchique. Numa eventual ocorrência de um incêndio, os meios de combate deverão atuar 
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primordialmente nesta zona, por forma a ser extinto antes de atingir a vila (fig. 5 e Tabela V). 
Na zona sudeste em torno da barragem de Odelouca, os resultados obtidos apresentam 
semelhança com os do PMDFCI 2016-2020. A restante área já apresenta discrepâncias, uma 
vez que o PMDFCI 2016-2020 foi realizado com dados de 2010 e por isso desatualizado.

Fig. 5 - Mapa do Risco de Incêndio Florestal.

Classes de Risco Ocupação (%) Área (ha)

Baixo 17,4 17561,6
Baixo Moderado 32,3 32698,4

Moderado 18,3 18505,5
Elevado 14,6 14810,5

Muito Elevado 17,4 17582,2

Tabela V - Ocupação do Risco de Incêndio.

As áreas de intervenção de Prioridade Alta e Média ocupam 21,2% e 28,3%, 
respetivamente. Localizam-se a norte das freguesias de Alferce e Monchique, onde os 
declives variam de moderado a muito elevado. As áreas de Prioridade Baixa (31,4%) 
encontram-se principalmente nas zonas de declives suaves, mais propriamente a sul 
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de Monchique, na freguesia de Silves (fig. 6 e Tabela VI). Os graus de prioridade 
das unidades cartográficas podem ser ajustados na Tabela II, de acordo com os meios 
económicos, técnicos e humanos, disponíveis para execução das ações de intervenção.

Grau de Intervenção Ocupação (%) Área (ha)

Sem Prioridade 19,1 5480,4

Baixa 31,4 9037,6

Média 28,3 8129,1

Alta 21,2 6098,0

Fig. 6 - Mapa das Unidades Cartográficas de Intervenção Prioritária.

Tabela VI - Ocupação das áreas prioritárias.

Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez
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Conclusão 

A área de estudo apresenta características de um clima mediterrâneo com influência 
atlântica, o que permite uma boa regeneração da vegetação. A alteração climática, mudança 
da tipologia florestal, o abandono das terras, a população envelhecida e a presença 
de declives acentuados são fatores que contribuem para o aumento da severidade dos 
incêndios florestais. A caracterização e a avaliação biofísica da área de estudo, o número 
de registos de ocorrências de incêndios, a vulnerabilidade e o valor económico de cada 
elemento da paisagem são fatores fundamentais para avaliar o risco de incêndio florestal, 
podendo auxiliar os stakeholders a definir estratégias para a recuperação da paisagem. As 
metodologias para a redução dos processos de degradação do solo e o reflorestamento após 
o incêndio florestal são importantes, mas exigem custos e urgência na sua implementação 
antes das primeiras precipitações. Portanto, uma cartografia que identifique as áreas 
críticas com graus de prioridade de intervenção é crucial. 

O incêndio florestal de Monchique de agosto de 2018 apresentou 85,1% de Severidade 
Baixa e Moderada e apenas 0,6% foi de Severidade Elevada. 

A região apresentou uma área com 60,5% de Perigosidade Moderada a Muito Elevada 
e 68,0% de Risco Incêndio Florestal Baixo a Moderado. 

Foram identificadas 21,2% de áreas intervenção de prioridade Alta, 28,3% de Média 
e 31,4% de Baixa.
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