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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito da revisão da cartografia de risco de incêndio rural, pretende-se com este 

documento apresentar a metodologia de elaboração da proposta das várias componentes 

nomeadamente, mapa de perigosidade de incêndio rural, mapa de risco de incêndio rural e 

mapa de prioridades de defesa. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 16º da Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto que altera o Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, procedendo à quinta alteração ao Decreto-

lei n.º 124/2016, de 28 de junho, a classificação e qualificação do solo definidas no âmbito 

dos instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares devem considerar a 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI a integrar, 

obrigatoriamente, na planta de condicionantes dos planos municipais e intermunicipais de 

ordenamento do território. 

Neste seguimento e tendo em conta a publicação do Plano Diretor Municipal (PDM) à data 

de 02 de Julho de 2018 e considerando a necessidade de ajustar a cartografia deste plano 

com a cartografia de risco de incêndio rural com as novas delimitações do solo urbano e do 

uso do solo rústico, torna-se da maior pertinência a atualização da informação constante no 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios perspetivando-se um melhor 

enquadramento e gestão do território no âmbito destas matérias. 
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2 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE 

RISCO DE INCÊNDIO RURAL 

A metodologia apresentada tem por base os apêndices 4 e 5 da edição de abril de 2012 do 

Guia Técnico do Plano Municipal de Defesa de Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), 

publicado no sítio da internet do Instituto da Conservação da Natureza (ICNF). 

Este trabalho foi executado em ambiente sig com recurso ao software Arcgis versão 10.5, 

pelo que serão mencionadas ferramentas e extensões deste software. 

Figura 01 | Componente do modelo de risco 
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2.1 Mapa de Perigosidade 

De acordo com o guia metodológico a perigosidade é o produto da probabilidade e da 

suscetibilidade. A perigosidade é “a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo 

de tempo e dentro de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente danoso” 

(Varnes, 1984), ou “um evento físico potencialmente danoso ou atividade humana que possa 

causar perda de vidas ou ferimentos, danos em bens, interferência social e económica ou 

degradação ambiental (…)” (UN/ISDR, 2004). 

2.1.1 Probabilidade 

A probabilidade traduz a verosimilhança de ocorrência de um fenómeno num determinado 

local em determinadas condições. A probabilidade far-se-á traduzir pela verosimilhança de 

ocorrência anual de um incêndio em determinado local, neste caso, um pixel de espaço 

florestal. Para cálculo da probabilidade atender-se-á ao histórico desse mesmo pixel, 

calculando uma percentagem média anual, para uma dada série de observações, que 

permitirá avaliar a perigosidade no tempo, respondendo no modelo desta forma: Qual a 

probabilidade anual de ocorrência do fogo neste pixel? 

Neste sentido, para o cálculo do mapa da probabilidade reuniu-se a informação do histórico 

dos incêndios rurais entre os anos de 2008 a 2017 publicados pelo ICNF 

(http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo). 

Após o download desta informação individualizaram-se os registos de cada ano por cada 

shapefille (formato vetorial), à exceção do ano de 2013 onde não se registaram incêndios no 

concelho. 
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Figura 02 | Mapa de histórico de incêndios. Fonte: ICNF 

 

Seguidamente procedeu-se à conversão do formato vetorial (shapefille) para formato 

matricial ou raster com pixel 10 metros. 

Figura 03 | Exemplo de conversão de formato vetorial para formato raster referente ao ano 
2017 

 



 

 

PÁG.6 

Proposta de revisão da cartografia 
de risco de incêndio rural 

Após estas conversões realizou-se a soma da informação anual com recurso à ferramenta 

raster calculator, não sendo utilizada previamente a ferramenta reclassify, pois a conversão 

do formato vetorial (shapefile) para o formato raster envolveu já o número de ocorrência por 

cada ano. 

Figura 04 | Exemplo da soma da shapefille de incêndios entre 2008 a 2017 

 

Assim, para o cálculo da probabilidade recorreu-se novamente à ferramenta raster calculator, 

aplicando-se a seguinte fórmula [(raster somaincendios)*100/10]. 
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Figura 05 | Cálculo da Probabilidade 

 

Com recurso à ferramenta reclassify foi reclassificado o formato raster da probabilidade de 

modo a que todas as áreas que arderam apenas uma vez sejam igualadas às que nunca 

arderam, evitando deste modo fenómenos sem recorrência que poderão ter sido fortuitos. As 

áreas que nunca arderam foram reclassificadas de zero para um, de modo a não funcionarem 

como elemento absorvente. 
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Figura 06 | Reclassificação do raster de probabilidade 

 

Desta reclassificação resultou o ficheiro formato raster reclassificado(1815_prob). 

Figura 07 | Mapa 1815_prob. 
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2.1.2 Suscetibilidade 

A suscetibilidade de um território – ou de um pixel – expressa as condições que esse território 

apresenta para a ocorrência e potencial de um fenómeno danoso. Variáveis lentas como as 

que derivam da topografia, e ocupação do solo, entre outras, definem se um território é mais 

ou menos suscetível ao fenómeno, contribuindo melhor ou pior para que este se verifique e, 

eventualmente, adquira um potencial destrutivo significativo. A suscetibilidade define a 

perigosidade no espaço, respondendo no modelo desta forma: Qual o potencial de 

severidade do fogo neste pixel? 

2.1.2.1 Declives 

Para o cálculo dos declives utilizou-se como fonte de informação as shapefiles das curvas de 

nível (equidistância de 5 metros) e pontos cotados da cartografia base homologada para a 

elaboração do Plano Diretor Municipal.  

Figura 08 | Mapa das shapefiles das curvas de nível e pontos cotados 

 

Com esta informação e com recurso à extensão Spatial Analyst do software Arcgis 10.5 criou-

se um modelo de elevação do terreno em formato TIN por interpolação. 
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Figura 09 | Carta de elevação do terreno 

 

Com recurso à ferramenta Tin to Raster  procedeu-se à transformação da carta de elevação 

do terreno (tin) para formato raster: 

Figura 10 | Resultado da tin para raster 

 



 

 

PÁG.11 

Proposta de revisão da cartografia 
de risco de incêndio rural 

Realizou-se também um clip ou recorte à informação do concelho, com a utilização da CAOP 

v2017 (fonte:DGT) com recurso à ferramenta extract by mask : 

Figura 11 | Clip ou recorte ao concelho 

 

Após este passo, e com recurso à ferramenta Slope procedeu-se à transformação da 

informação da altimetria para declives em graus, como a imagem seguinte descreve: 
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Figura 12 | Declive em graus 

 

Tendo a informação do raster dos declives, procedeu-se à distribuição em cinco classes de 

modo a se preparar a sua reclassificação: 

Para a reclassificação os valores adotados basearam-se no guia metodológico da seguinte 

forma: 

Classe de declives 0-5 graus – Valor 2 

Classe de declives 5 a 10 graus – Valor 3 

Classes de declives 10 a 15 graus – Valor de 4 

Classes de declives 15 a 20 graus – Valor de 5 

Classe 20 graus e superiores – Valor 6 
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Figura 13 | Classificação do formato raster com informação dos declives 

 

Com a ferramenta reclasssify obteve-se o ficheiro formato raster dos declives reclassificados 

(1815_rdeclive). 

Figura 14 | Formato raster dos declives reclassificado 
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2.1.2.2 Ocupação do solo 

A carta de ocupação do solo corresponde à utilizada pela Câmara Municipal de S. João da 

Pesqueira no âmbito da revisão do PDM tendo como base os ortofotomapas 2015 (Fonte: 

DGT) e respetivas validações de campo. 

A informação relativa ao solo urbano e ao solo rústico (espaços de atividades industriais e 

espaços consolidados dos recursos geológicos) correspondem ao apresentado na carta de 

ordenamento do PDM de S. João da Pesqueira. 

Figura 15 | Mapa representativo do solo urbano da carta de ordenamento, e espaços de 
atividades industriais e espaços consolidados dos recursos geológicos do solo rústico 

 

No seguimento da metodologia apresentada no guia técnico e fazendo corresponder as 

nomenclaturas da nossa carta com a nomenclatura da Carta de Uso e Ocupação do Solo de 

Portugal Continental para 2007 (COS2007) agruparam-se os códigos em 4 classes de 

suscetibilidade conforme a descrição seguinte (0,2,3,4) 

1. No espaço urbano identificaram-se com Classe de Suscetibilidade nula (valor 0): 

 Espaços urbanos da carta de ordenamento, e espaços de atividades industriais e 

espaços consolidados dos recursos geológicos do solo rústico; 
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 Cursos de água naturais; 

 Outros planos de água artificiais. 

2. No espaço rústico identificaram-se com Classe de Suscetibilidade Baixa (valor 2): 

 Culturas temporárias de regadio; 

 Culturas temporárias de regadio associadas a culturas permanentes; 

 Culturas temporárias de sequeiro associadas a culturas permanentes; 

 Pastagens associadas a culturas permanentes; 

 Pomares; 

 Pomares com olival; 

 Pomares com vinha; 

 Praias, dunas e areais interiores; 

 Vinhas; 

 Vinhas com olival; 

 Vinhas com pomar; 

3. No espaço rústico identificaram-se com Classe de Suscetibilidade Média (valor 3): 

 Culturas temporárias de sequeiro; 

 Olivais; 

 Pastagens permanentes; 

 Sistemas agro-florestais (SAF); 

 Sistemas culturais e parcelares complexos; 

4. No espaço rústico identificaram-se com Classe de Suscetibilidade Elevada (valor 4): 

 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais; 

 Cortes rasos e novas plantações; 

 Florestas abertas de misturas de folhosas; 

 Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas; 

 Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas; 

 Florestas abertas puras de folhosas; 

 Florestas abertas puras de resinosas; 

 Florestas de misturas de folhosas; 

 Florestas mistas de folhosas com resinosas; 

 Florestas puras de folhosas; 
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 Florestas puras de resinosas; 

 Matos densos; 

 Matos pouco densos; 

 Vegetação esclerófita densa; 

 Vegetação esclerófita pouco densa; 

 Vegetação esparsa; 

 Vegetação herbácea natural; 

Após esta classificação na tabela de atributos do uso de solo, efetuou-se de seguida a 

conversão do formato vetorial para formato raster (1815_rocup) utilizando para isso o valor 

da suscetibilidade (0,2,3,4). 

Figura 16 | Conversão do formato vetorial da ocupação do solo para formato raster 

 

Seguidamente com recurso à ferramenta raster calculator multiplicou-se o ficheiro formato 

raster dos declives (1815_rdeclive) com o ficheiro do formato raster da ocupação do solo 

(1815_rocup). 
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Figura 17 | Multiplicação do formato raster dos declives com o formato raster da ocupação do 
solo 

 

Após esta operação, chegou-se ao resultado do mapa de suscetibilidade (1815_suscep). 

Figura 18 | Mapa de suscetibilidade 
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Seguidamente e tendo já os resultados das componentes probabilidade e susceptibilidade, e 

mais uma vez com recurso à ferramenta raster calculator multiplicaram-se estes dois modelos 

matriciais de forma a chegarmos à carta de perigosidade base (1815_bpif). 

Figura 18 | Multiplicação da componente probabildade e suscetibildade 

 

Figura 19 | Mapa perigosidade base (1815_bpif) 
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Mais uma vez, recorreu-se à ferramenta reclassify de forma a reclassificar o mapa de 

perigosidade em 5 quantis (5 classes) de acordo com o guia metodológico. 

Figura 20 | Reclassificação do mapa de perigosidade 

 

Figura 21 | Mapa perigosidade (1815_rpif) 
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2.2 Mapa de Risco 

O risco é o produto da perigosidade pelo dano potencial, ou, de forma mais desagregada, o 

produto probabilidade x suscetibilidade x vulnerabilidade x valor. O risco pode definir-se por 

“probabilidade de uma perda, o que depende de três coisas; perigosidade, vulnerabilidade e 

exposição. Numa aplicação direta aos incêndios florestais, o risco é “a probabilidade de que 

um incêndio florestal ocorra num local específico, sob determinadas circunstâncias, e as suas 

consequências esperadas, caracterizadas pelos impactes nos objetos afetados” (Bachmann 

e Allgöwer, 1998).  

Para a elaboração do mapa de risco de incêndio rural utilizou-se novamente a carta de uso 

do solo, ao qual se criaram dois campos (vulnerabilidade e valor económico) seguindo o guia 

metodológico. 

Figura 22 | Tabela de Atributos dos campos de vulnerabilidade e valor económico 

 

Com recurso à ferramenta feature to raster e utilizando os valores dos campos 

vulnerabilidade e valor económico transformou-se a shapefile (formato vetorial) em raster 

(formato matricial) (1815_vuln) e (1815_valor) respectivamente. 
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Figura 23 | Formato raster da vulnerabilidade (1815_vuln) 

 

Figura 24 | Formato raster do valor económico (1815_valor) 

 

Sendo o dano potencial a multiplicação das componentes vulnerabilidade e valor económico, 

existem duas vias para chegar ao mapa do dano potencial. A primeira via seria a multiplicação 

dos ficheiros em formato matricial (raster) com recurso à ferramenta raster calculator, a 
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segunda e foi a que se optou, realizou-se a multiplicação da coluna da vulnerabilidade com 

a coluna do valor económico na tabela de atributos do formato vetorial do uso do solo, dando 

origem ao campo denominado dano_potencial. 

Figura 25 | Tabela de atributos e multiplicação dos campos vulnerabilidade valor 
económico 

 

Com recurso à ferramenta feature to raster e utilizando os valores do campo dano potencial 

criado no passo anterior, transformou-se a shapefile (formato vetorial) em raster (formato 

matricial) (1815_dano). 
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Figura 26 | Formato raster do dano potencial 

 

Multiplicaram-se o ficheiro raster do dano potencial (1815_dano) e o ficheiro raster da 

perigosidade base (1815_bpif), com recurso mais uma vez à ferramenta raster calculator por 

forma a obter-se o mapa de risco (1815_brif). 

Figura 27 | Multiplicação dos ficheiros matriciais de dano potencial e perigosidade base 
originando o mapa de risco base 
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Mais uma vez, recorreu-se à ferramenta reclassify de forma a reclassificar o mapa de risco 

base (1815_brif) em 5 quantis (5 classes) de acordo com o guia metodológico, dando a carta 

de risco de Incêndio (1815_rrif). 

Figura 28 | Reclassificação do mapa de risco base (1815_brif) em quantis 

 

Figura 29 | Mapa de risco de incêndio rural reclassificado (1815_rrif) 
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2.3 Mapa de Prioridades de Defesa 

O mapa de prioridades de defesa tem como objetivo a identificação dos elementos que 

interessa proteger, através da representação das manchas de risco de incêndio rural com 

classificação alta e muito alta sobre as quais se desenham os elementos prioritários, como 

pontos ou polígonos conforme a sua natureza. 

São eleitas áreas prioritárias de defesa, as áreas envolventes de interesse natural e cultural, 

nomeadamente S. Salvador do Mundo, na União de Freguesia de S. João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões, Srª de Lurdes, na Freguesia de Nagoselo do Douro, S.ª do Monte, na 

Freguesia de Soutelo do Douro, bem como o espaço rural localizado na Freguesia de 

Ervedosa do Douro, que é apelidado “Mata do Sarzedinho” e constituído essencialmente por 

sobreiros. 

Figura 30 | Mapa de Prioridades de defesa 
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