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RESUMO
No Sul da Europa, a densidade de incêndios é muito variável, associada a factores
climáticos como precipitação, ao tipo de vegetação e a factores humanos. A
importância destes factores varia consoante o país ou região. Esta distribuição
espacial reflecte também a ocorrência de situações extremas, com número elevado
de incêndios e de grande dimensão, no período em estudo.
Palavras-chave: Sul da Europa, factores estruturais, densidade de incêndios,
eventos extremos

The occurrence of forest fires in Southern Europe.
Spatial distribution, structural factors and the influence of large fires
ABSTRACT
In Southern Europe, fire density is highly variable, associated with climatic variables
such as precipitation, with vegetation and with human factors. The importance of
these factors varies throughout countries or regions. The spatial distribution of forest
fires reflects as well the occurrence of extreme events, with large fires and a high
number of fire events, during the study period.
Keywords: Southern Europe, structural factors, fire density, extreme fire events
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INTRODUÇÃO
Os incêndios florestais são frequentes na Europa, com maior incidência nos países
mediterrâneos do Sul, onde arde mais de meio milhão de hectares de áreas florestais por ano
(Martínez et al 2009; San-Miguel e Camia 2009; San-Miguel-Ayanz et al., 2013). Apesar da
relação intrínseca entre os incêndios e as condições ambientais das regiões mediterrâneas
(Pausas 2004; Pausas et al. 2008; San-Miguel-Ayanz et al., 2012), o regime natural de fogo foi
modificado nas últimas décadas, devido ao abandono de terrenos agrícolas e consequente
acumulação de combustível, a mudanças nos usos tradicionais da terra e de produtos florestais
resultantes de mudanças demográficas e socioeconómicas, e devido à arborização de terras
agrícolas (Badia et al., 2011; Bento-Gonçalves et al., 2012; Moreira et al 2001, 2011, 2012; SanMiguel-Ayanz et al., 2012). Os incêndios são, actualmente, a principal causa da degradação do
solo na Europa Mediterrânea (Amatulli e Camia 2007) e podem ser considerados eventos
catastróficos (Pausas et al., 2008) pelos impactes negativos que acarretam; de facto, as épocas
de incêndio dramáticas de 2003 e 2005, em Portugal, e de 2007, na Grécia, por exemplo,
relembram a relevância deste fenómeno nestes países, profundamente afectados ao nível
ambiental, socioeconómico e humano (Birot 2009; Boschetti et al., 2008; San-Miguel e Camia
2009; Trigo et al., 2006). Estes acontecimentos recentes, encorajam uma investigação mais
aprofundada de todas as vertentes associadas à ocorrência de incêndios e obrigam a repensar as
estratégias de gestão do fogo nesta região (Birot 2009; Conedera et al. 2011).
Assim, neste trabalho investiga-se a ocorrência de incêndios e a sua variabilidade no Sul da
Europa, numa perspectiva de longo prazo, com o objectivo de contribuir para uma melhor
compreensão dos factores estruturais que influenciam a ocorrência de incêndios nesta região. Os
factores estruturais reflectem as condições socioeconómicas e ambientais que permanecem
estáveis ao longo de vários meses ou anos, e são particularmente relevantes para a avaliação da
susceptibilidade a incêndios para a fase de prevenção e para a gestão dos recursos disponíveis.
Mais especificamente, os objectivos deste estudo foram:
a) Investigar os padrões espaciais da ocorrência de incêndios em diversos países do Sul da
Europa;
b) Identificar os factores estruturais que influenciam a ocorrência de incêndios, associados
ao número de incêndios e à variação do seu grau de influência na área em estudo;
c) Avaliar a susceptibilidade a incêndios nos países mais afectados, através do
desenvolvimento de um modelo baseado em variáveis estruturais.

1. DADOS E METODOLOGIA
1.1. Área de estudo
Este estudo foi aplicado aos países do Sul da Europa onde a ocorrência de incêndios é
relativamente frequente, uma área de estudo vasta, que se estende desde Portugal, a Oeste, até à
Turquia, a Este, de clima de tipo mediterrâneo, embora com diferentes subtipos, e com condições
biogeográficas e socioeconómicas distintas (fig. 1). A investigação foi realizada para os países
com dados de número de incêndios compatíveis com a escala de longo prazo.
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Figura 1. Área de estudo, composta por 14 países (PT, Portugal; ES, Espanha; FR, França; ISSO,
Itália; HR, Croácia; BH, Bósnia e Herzegovina; SRB, Sérvia; MN, Montenegro; AL, Albânia; MK,
antiga República Jugoslava da Macedónia FYROM; BG, Bulgária; GR, Grécia; TR, Turquia; CY,
Chipre) e as regiões biogeográficas representadas (ALP, Alpina; ANA, Anatólia; ATL, Atlântica;
BLK, Mar Negro; CON, Continental; MED, Mediterrânea). Retirado de Oliveira et al., 2013.
1.2. Dados
Os dados do número de incêndios foram obtidos da base de dados europeia, (European
Fire Database - EFD), pertencente ao European Forest Fire Information System (EFFIS, SanMiguel-Ayanz et al. 2012). Esta base de dados resulta da colaboração entre diversos países
europeus e foi criada para apoiar os serviços nacionais na gestão do fogo, para além de
disponibilizar dados harmonizados e actualizados sobre os incêndios florestais, aos serviços da
Comissão Europeia e ao Parlamento (Camia et al., 2010). Actualmente, a base de dados conta
com a participação de mais de 20 países, os quais disponibilizam dados sobre a localização dos
incêndios, a data e hora de início e de extinção, o tipo de cobertura do solo afectada e a possível
causa do incêndio, entre outros parâmetros. A variável dependente de número de incêndios foi
analisada em relação à superfície, representando a densidade de incêndios (nº incêndios/km2).
Para obter a densidade, e tendo em conta a dificuldade em obter a localização exacta de cada
incêndio, foram aplicados métodos de interpolação aos dados obtidos por NUTS III4. Utilizaram-se
os dados de número de incêndios de 1996 a 2010, ou a maior série de dados disponível para os
países com um período menos alargado de registo. A densidade de fogos corresponde à média do
número de incêndios no período em estudo para cada país.
As variáveis independentes, representativas de parâmetros físicos ou humanos, foram
obtidas de diversas fontes (Quadro 1), segundo dois critérios principais: a disponibilidade ao nível
Europeu e a compatibilidade com a escala temporal de longo prazo, que exige um número mínimo
de anos para calcular condições médias no período de tempo considerado, ou a utilização de
indicadores que representem variáveis estáticas (Conedera et al., 2011; Jappiot et al., 2009).
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, algumas das variáveis foram alteradas, o que
sucedeu sempre que versões mais actualizadas ou dados mais representativos foram
disponibilizados, de acordo com os dois critérios de selecção mencionados anteriormente.

4 Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos. As NUTS III correspondem, na maioria dos países europeus,
a províncias ou regiões; em Portugal correspondem a grupos de concelhos.
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Quadro 1. Tipo de variáveis independentes recolhidas para este estudo, a resolução/escala, a
fonte e referências.
Tipo de variáveis

Resolução/
Escala
1 km
1 km
100 m
1 km

Nome das variáveis

Topográficas

Altitude
Inclinação de vertentes
Rugosidade
Orientação solar

Uso do solo

Proporção de áreas florestais
Proporção de áreas arbustivas
Proporção de áreas herbáceas
Proporção de outras áreas naturais
Proporção áreas agrícolas e
naturais
Proporção áreas agrícolas
Proporção interface urbano-rural

Humidade Relativa

Corine Land Cover 2000
(EEA-ETC/TE, JRC, 2002)

1 km
(30 arc s)

WorldClim (normals 1961-1990)
(Hijmans et al., 2005)

18.5 km (10’)

Climate Research Unit (CRU) and
Tyndall Centre (normals 1961-1990)
(New et al., 2002)

5 km

JRC, Soil Moisture Archive (2010)

Humidade do solo (anomalia
média, no Verão)

Infraestruturas

Densidade de auto-estradas
Densidade de estradas principais
Densidade de estradas locais

1/100.000

Densidade de linhas eléctricas

Demográficas

DEM Europe
(Jarvis et al., 2008;
Reuter et al., 2007)

100 m

Média da temperatura máxima
Precipitação acumulada de Verão
Precipitação acumulada for a do
Verão
Climáticas

Fonte e referências

Vector

Densidade populacional
Proporção de area de densidade
urbana intermédia

Tele Atlas (2007) (level 00)
Tele Atlas (2007) (levels 01 to 03)
Tele Atlas (2007) (levels 04 to 06)
Platts, McGraw-Hill Research and
Analytics, USA (2006)

100 m

Gallego (2010)

1:3 million

EUROSTAT, GISCO (2001)

Taxa de desemprego média

NUTS3

Densidade de gado (pecuária)

NUTS3

Socioeconómicas

EUROSTAT Regional Statistics (2010,
annual data)
Farm Structure Survey, EUROSTAT
(2000)

1.3. Metodologia
Todas as variáveis, dependentes e independentes, foram transformadas para uma escala
contínua e uma resolução de 10 km2. A investigação dos padrões de ocorrência de incêndios foi
realizada através da aplicação da Geographically Weighted Regression (GWR, Fotheringham et
al., 2002), um método de análise espacial que calcula o valor de regressão para cada uma das
observações (ou unidade de área), capturando as características espaciais das variáveis no
modelo. Este método tem a capacidade de revelar as potenciais variações no nível de importância
das variáveis na área de estudo, e as diferenças e semelhanças entre países e regiões. A GWR
foi aplicada a duas regiões distintas na Europa do Sul, definidas através de uma análise
exploratória da evolução do número de incêndios e das condições biogeográficas: Sudoeste e
Sudeste da Europa (fig. 1). O Sudoeste da Europa é composto por Portugal, Espanha, França e
Itália, e o Sudeste da Europa pela Eslovénia, Croácia, Bulgária, Grécia, Turquia e Chipre. Os
restantes países da região Balcânica não possuem, até agora, dados que correspondam aos
critérios definidos para a obtenção de variáveis, tendo sido, por isso, excluídos da análise.
Para a modelação da probabilidade de ocorrência de incêndios, foram aplicados dois
métodos diferentes: regressão linear múltipla, amplamente aplicada em estudos sobre incêndios
florestais (Keeley et al., 2005; Syphard et al., 2007; Sebastian-Lopez et al.,2008) e Random
Forest, uma alternativa não-paramétrica recente, baseada em árvores de classificação e
regressão (Breiman 2001; Cutler et al. 2007; Prasad et al., 2006). A capacidade preditiva e a
importância das variáveis seleccionadas, estimada por ferramentas específicas de cada método,
foram comparadas, com o intuito de verificar a aplicabilidade do método Random Forest na
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modelação da susceptibilidade a incêndios. O modelo foi desenvolvido para os 5 países da Europa
Ocidental mais afectados por incêndios (Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia).

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.1. Padrões espaciais da ocorrência de incêndios e factores estruturais
A distribuição do número de incêndios no Sul da Europa é extremamente heterogénea (fig.
2). O Sudoeste da Europa é a região com a média mais elevada de densidade de incêndios, que
se concentram sobretudo no noroeste da Península Ibérica. A variabilidade é também evidente
dentro de um país, verificando-se variações locais e regionais da densidade de fogos, como se
verifica, por exemplo, para a Itália, onde as regiões do Sul são mais afectadas por incêndios (fig.
3).

Figura 2. Média da densidade de incêndios (1996-2010) na área de estudo.

Figura 3. Média da densidade de incêndios (2000-2007) em dois países da área de estudo:
Portugal e Itália. Os valores foram obtidos para cada país individualmente, para mostrar as
diferenças dentro do território de cada um. As escalas de densidade são, por isso, diferentes entre
os dois países, o que revela também diferenças na escala da densidade de incêndios entre
ambos.
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A análise da influência das variáveis revelou padrões distintos em cada região. A variável
mais significativa, obtida a partir dos valores de T para cada unidade de área e calculados pela
GWR, varia consoante o local. Em ambas as regiões, a precipitação fora do Verão, a densidade
de gado caprino e a proporção de matos arbustivos surgem como a variável mais significativa em
áreas específicas. No Noroeste da Europa (fig. 4), a precipitação fora do Verão e a densidade de
gado caprino têm ambas uma influência positiva (aumenta a densidade de incêndios quando
aumentam os valores destas variáveis). Estes resultados indicam que a precipitação fora da
estação de Verão contribui para o crescimento da vegetação e para o aumento da carga de
combustível, que estará depois disponível para arder na estação seca (Pausas, 2004; Moreno et
al., 2011). A associação entre incêndios e a precipitação foi verificada também por outros autores
(Bravo et al., 2010; Carvalho et al., 2010; Drever et al., 2008; Nunes et al., 2013).
A importância da densidade de gado caprino sugere a relevância das actividades agrícolas
na ocorrência de incêndios nesta região, provavelmente relacionadas com a queima de vegetação
para manutenção ou criação de pastagens, conforme foi também indicado por diversos autores
(Carmo et al., 2011; Koutsias et al., 2010; Martinez et al., 2009).
A influência dos matos arbustivos na densidade de incêndios está associada ao tipo de
vegetação disponível nesta cobertura do solo, cuja estrutura e grau de inflamabilidade conferem
maior propensão para arder do que outros tipos de cobertura do solo, incluindo florestas (Carmo et
al., 2011; Mermoz et al., 2005).
A densidade populacional é outro factor significativo para o aumento da densidade de
incêndios em áreas específicas, sugerindo a importância da existência de agentes de ignição
(pessoas) para o número de fogos no Sul da Europa, onde mais de 90% dos incêndios são de
origem humana (Leone et al., 2009).

Figura 4. Distribuição da variável mais significativa para a densidade de incêndios no Sudoeste da
Europa. Retirado de Oliveira, 2013
Apesar da variável dependente reflectir condições médias ao longo do período em estudo,
verifica-se que, tanto a distribuição espacial, como a análise estrutural dos incêndios florestais no
Sul da Europa reflectem, em parte, a ocorrência de situações extremas ao nível da densidade e
dimensão de incêndios, ao longo do período em estudo. A elevada densidade de incêndios
concentrada em áreas específicas, como no Noroeste da Península Ibérica e no Sudoeste da
Grécia, resultou também de condições meteorológicas excepcionais, , com temperaturas muito
elevadas que favoreceram a ocorrência de incêndios, como foi o caso de Portugal, em 2003 e da
Grécia, em 2007 (Boschetti et al., 2008; Trigo et al., 2006).
2.2. Modelação da susceptibilidade a incêndios nos países mais afectados
O método Random Forest forneceu resultados mais sólidos na avaliação da susceptibilidade
a incêndios, em relação à regressão linear múltipla. A potencial existência de relações não
lineares entre as diversas variáveis, não capturadas pela regressão múltipla, é uma das possíveis
razões para a diferença nos resultados dos métodos. Apesar disso, os modelos seleccionaram
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variáveis comuns, demonstrando a sua importância para a ocorrência de incêndios,
independentemente do método aplicado. A precipitação, densidade de gado, densidade de
estradas e taxa de desemprego são variáveis importantes para ambos os modelos. A precipitação
fora do Verão tem uma associação positiva com a densidade de incêndios, sugerindo, uma vez
mais, o seu potencial efeito no crescimento de vegetação e acumulação de combustível antes da
estação seca, enquanto que a precipitação no Verão tem uma associação negativa com os
incêndios e a sua ocorrência na estação mais seca diminui a densidade de fogos (Drever et al.,
2008).
Os resultados sugerem que as actividades agrícolas, reflectidas na associação positiva dos
incêndios com a densidade de gado, contribuem para o aumento da densidade de fogos nestes
países, o que se verificou também com a aplicação do método GWR, mencionado anteriormente.
A densidade de estradas, particularmente as estradas locais, reflecte o nível de acessibilidade às
áreas de ocorrência de incêndios, um factor de grande importância no contexto Europeu, onde a
maioria dos incêndios são causados por pessoas. De facto, outros autores sugeriram esta
associação entre estradas e incêndios em diversos locais, como na região central de Espanha
(Romero-Calcerrada et al., 2008), no sul da Califórnia (Syphard et al., 2008) e em Portugal (Catry
et al., 2009).
A relação da densidade de incêndios com a taxa de desemprego tem sido apontada noutros
estudos, embora a justificação para esta associação seja difícil (Martínez et al., 2009; Oliveira et
al., 2012; Sebastián-López et al., 2008) Neste caso, o modelo não-paramétrico de Random Forest
identificou esta variável com maior importância do que o modelo de regressão linear múltipla, o
que sugere a existência de uma relação não linear entre a densidade de fogos e a taxa de
desemprego. Por um lado, o desemprego pode ser um indicador de depressão económica em
determinadas áreas, o que está associado ao abandono da terra em áreas rurais; por outro lado,
pode ser um indicador de potenciais conflitos sociais e ser uma motivação para ignições
deliberadas (Ferreira de Almeida e Vilaça e Moura, 1992; Leone, 1999; Velez, 2000).
Os mapas de susceptibilidade a incêndios produzidos pelos modelos mostram uma grande
variabilidade na sua distribuição espacial (fig. 5); as áreas mais susceptíveis a incêndios são o
noroeste da Península Ibérica e o sul de Itália, enquanto que as áreas menos susceptíveis são o
norte de França e o norte da Grécia, para ambos os modelos, embora o mapa derivado de
Random Forest mostre uma menor dispersão espacial dos valores mais elevados, que
correspondem com maior precisão à distribuição dos valores observados, indicando um melhor
desempenho deste método.
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Figura 5. Mapas de susceptibilidade a incêndios resultantes do modelo de regressão múltipla (em
cima) e Random Forest (em baixo). Adaptado de Oliveira et al., 2012

3. CONCLUSÃO
A distribuição espacial da densidade de incêndios é extremamente irregular no sul da
Europa. As áreas mais susceptíveis à ocorrência de incêndios são o noroeste da Península
Ibérica, o sul de França, o sul de Itália (incluindo as principais ilhas) e a região centro-sul da
Grécia. Nestas áreas devem ser implementadas medidas de prevenção de forma atempada,
focadas nos principais factores que explicam a sua propensão à maior densidade de incêndios e
permitindo, assim, uma gestão mais eficiente dos recursos. Variáveis climáticas, como a
precipitação antes do Verão, as actividades agrícolas, a densidade de estradas e factores
socioeconómicos como o desemprego, são factores estruturais que influenciam grandemente a
ocorrência de incêndios nesta região da Europa, a diferentes níveis consoante o local. O
conhecimento aprofundado dos factores estruturais que determinam a distribuição dos incêndios
no sul da Europa, pode contribuir também para promover a cooperação internacional, através da
partilha de soluções para problemas comuns entre os vários países.
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