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Resumo 

Na atualidade, os incêndios rurais são causados maioritariamente por ações humanas, 

ou seja, são resultado da interação entre a sociedade, ambiente e economia. Neste 

sentido, compreender as causas que originam os incêndios é essencial para a redução 

das ignições. O município de Lousada, área de estudo, encontra-se segundos os 

relatórios do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) entre os 20 

municípios portugueses com maior número de ocorrências. Desta forma, é fundamental 

que as raízes dos seus incêndios sejam estudadas, possibilitando assim o 

estabelecimento de ações que visem a redução do número de ignições. O objetivo geral 

desta investigação consiste em compreender quais são as principais causas dos 

incêndios no município de Lousada entre 2001 e 2020. Para tal, recorreu-se a dados 

secundários disponibilizados pelo ICNF, sendo estes analisados através de técnicas de 

estatística descritiva. Foi utilizado o método de regressão exploratória para calcular a 

relação entre os tipos de causas e variáveis biofísicas. Recorreu-se a dados primários 

através da elaboração de entrevistas semiestruturadas junto dos militares responsáveis 

pela investigação das causas em Lousada.  

Embora tenham sido feitos progressos no apuramento das causas, um elevado número 

de ocorrências continua a apresentar um caráter desconhecido, associado 

principalmente à falta de efetivos para realizar a investigação das causas e às 

dificuldades de aplicação do método das evidências físicas. Os principais resultados 

demonstram que os reacendimentos e as causas negligentes explicam a maior parte dos 

incêndios com causa conhecida, estando os reacendimentos associados a territórios 

artificializados, aos declives e às florestas, e as causas negligentes correlacionadas 

positivamente com áreas florestais e espaços descobertos. Desta forma, para reduzir as 

causas desconhecidas é fundamental reforçar os efetivos responsáveis pela investigação 

e  melhorar se possível as técnicas de investigação. Para reduzir os reacendimentos é 

preciso aumentar a formação dos bombeiros sobre técnicas de rescaldo  e dar-lhes 

condições para que este seja devidamente executado. Em relação à redução das causas 

negligentes é importante intensificar as ações de sensibilização no município e conhecer 

as necessidades das pessoas em relação ao uso do fogo. 
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Palavras-chave: Incêndios rurais; Causas dos incêndios; Investigação das causas; Lousada. 

Abstract 

Nowadays, rural fires are caused mostly by human actions, i.e., they are the result of the 

interaction between society, environment, and economy. In this sense, understanding 

the causes that cause fires is essential to reduce ignitions. The municipality of Lousada, 

the study area, is according to ICNF (Institute for Nature Conservation and Forests) 

reports among the 20 Portuguese municipalities with the highest number of 

occurrences. Thus, it is essential that the roots of its fires are studied, thus enabling the 

establishment of actions aimed at reducing the number of ignitions. The general 

objective of this research is to understand what are the main causes of fires in the 

municipality of Lousada between 2001 and 2020. For this purpose, secondary data made 

available by ICNF were used, which were analyzed using descriptive statistical 

techniques. The exploratory regression method was used to calculate the relationship 

between the types of causes and biophysical variables. We used primary data through 

semi-structured interviews with the military responsible for investigating the causes in 

Lousada.  

Although progress has been made in ascertaining the causes, a high number of 

occurrences still have an unknown character, mainly associated with the lack of 

manpower to investigate the causes and the difficulties in applying the physical evidence 

method. The main results show that rekindles and negligent causes explain most of the 

fires with a known cause, with rekindles being associated with artificial territories, slopes 

and forests, and negligent causes correlating positively with forested areas and open 

spaces. Thus, to reduce the unknown causes it is essential to strengthen the staff 

responsible for the investigation and improve, if possible, the investigation techniques. 

To reduce reignitions, it is necessary to increase the training of firefighters in techniques 

of the aftermath and give them conditions for it to be properly executed. About reducing 

negligent causes, it is important to intensify awareness actions in the municipality and 

to know people's needs regarding the use of fire. 

Keywords: Rural fires; Causes of fires; Investigation of causes; Lousada. 
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1. Introdução 

O fogo é uma combustão controlada que resulta da interação de três elementos 

fundamentais que constituem o chamado “triângulo do fogo”. São eles o combustível, 

o comburente (o oxigénio) e um fator de ignição (Motta, 2008). Frequentemente, este 

é conhecido como “tetraedro do fogo” quando é considerado um quarto elemento, a 

reação em cadeia, uma vez que para o fogo se manter é necessário que a chama 

transmita calor suficiente para que o combustível continue a queimar, ou seja, é 

necessária uma sequência de reações (Motta, 2008). Já os incêndios são combustões 

descontroladas no espaço e no tempo que causam diversas consequências.  

Recentemente, em Portugal começou a ser utilizado o termo incêndios rurais, para 

classificar incêndios que ocorrem no território rural, exterior a edifícios, que afetam 

formações agrícolas, florestais e/ou matos (Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro). 

No entanto, nos restantes países europeus o termo utilizado continua a ser incêndios 

florestais.  

Na atualidade os incêndios rurais ainda são, frequentemente, considerados um 

fenómeno natural, porém, a ignição de um fogo apresenta causas e motivações bastante 

diversificadas, que resultam maioritariamente de ações antrópicas (Tedim et al., 2019; 

Lovreglio et al., 2010). São resultado de complexas inter-relações entre a sociedade-

ambiente-economia, que podem apresentar um caráter voluntário ou involuntário 

(Lovreglio et al., 2010; Tedim et al., 2014).  

1.1. Dificuldades na investigação das causas dos incêndios rurais  

Identificar o ponto de ignição e a causa de um incêndio não é um processo simples, 

visto que requer grande habilidade e esforço, que muitas vezes origina resultados 

inconclusivos (Camia et al., 2013). A investigação deve apresentar um caráter minucioso 

e objetivo, exigindo experiência, concentração e perseverança, sendo muitas vezes 

necessário recomeçar de novo ou reiniciar o ciclo num outro ponto (SILVA, 2001 citado 

por Bento Gonçalves et al., 2007). Esta deve ser feita através do método das evidências 

físicas (MEF) que analisa o rasto deixado pelas chamas nos materiais combustíveis e não 

combustíveis ao longo do seu percurso, permitindo definir a direção, o sentido, a 
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intensidade calórica e a velocidade de propagação de um incêndio (Pereira et al., 2010). 

Se todas estas variáveis forem interpretadas de forma correta, será possível localizar o 

local de ignição e o dispositivo que a causou (Pereira et al., 2010). 

Contudo, o elevado número de ocorrências e a falta de recursos humanos em algumas 

localidades não permite que haja investigação das causas de todos os incêndios (Tedim 

et al., 2019). Para além destas dificuldades os técnicos especializados na investigação 

confrontam-se com outros problemas relacionados com o tempo de chegada ao local 

de ignição, a falta de conhecimentos das equipas de investigação para compreender as 

causas e motivações dos incêndios e a complexidade de aplicação do MEF devido à 

dificuldade objetiva de aplicação no caso de eventos intencionais (Tedim et al., 2019). 

Para além das dificuldades de investigação, existem também problemas de 

comparabilidade das causas dos incêndios entre países, uma vez que cada país utiliza 

uma classificação nacional específica adaptada às suas realidades, o que dificulta a 

comparabilidade de dados entre países (Camia et al., 2013).  

1.2. Importância da compreensão das causas dos incêndios rurais 

O estudo das causas de incêndios rurais e das suas motivações, ou seja, dos motivos 

que provocaram a existência de uma determinada causa, são de extrema importância, 

visto que esse conhecimento permite melhorar a compreensão dos incêndios rurais, 

apoiar as políticas ambientais e de proteção civil e contribuir para a criação de medidas 

de prevenção adequadas (Camia et al., 2013). É impossível desenhar e implementar 

campanhas específicas de prevenção contra incêndios, se as causas e as suas motivações 

não forem investigadas ou permanecerem com um caráter desconhecido (FAO , 1999).  

Em Portugal verifica-se a existência de um maior enfoque no combate, no 

desenvolvimento de técnicas para deteção rápida das ignições, na modelação do 

comportamento provável do fogo, na implementação de medidas prevenção estruturais 

(p.ex. criação de rede viária e pontos de água) para facilitar o acesso ao incêndio e apoio 

ao combate e na gestão de combustível. No entanto, esta abordagem tem vindo a 

alterar-se, uma vez que no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

(PNGIFR), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020 de 16 de 
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junho, a investigação das causas aparece como um dos três grandes processos pós-

evento, sendo explicado todo o procedimento de identificação do ponto de ignição e da 

investigação das causas e motivações dos incêndios. É, igualmente, realçada a 

importância da investigação para a implementação de medidas eficazes de 

planeamento, preparação, prevenção e resposta em pré-supressão (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, 16 de junho). O tema das causas surge de forma 

esporádica ao longo do PNGIFR associado à modificação de comportamentos de risco, 

com o objetivo de reduzir o número de ignições.  

A investigação das causas e, consequentemente, a prevenção, têm surgido lentamente 

na legislação portuguesa, contribuindo para a sua afirmação os incêndios trágicos  de 

Pedrógão Grande e os incêndios de outubro, em 2017, que evidenciaram a ineficácia 

das políticas de extinção e a falta de prevenção e sensibilização da população para as 

problemáticas dos incêndios (Tedim et al., 2019).  

O modelo de governança dos incêndios rurais alterou-se recentemente respondendo 

a três grandes princípios: a aproximação da prevenção e do combate, a 

profissionalização e qualificação e a especialização na intervenção (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, 16 de junho), focando-se essencialmente na 

educação e sensibilização das comunidades (com objetivo de alterar comportamentos 

e haver menos ocorrências) e na gestão dos combustíveis (com o intuito de reduzir as 

consequências materiais e humanas).  

Em Portugal, a sensibilização da população está considerada no PNGIFR, no Decreto-

Lei n.º 2/2019 de 11 de janeiro e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017 

de 30 de outubro. No geral, esta legislação define como objetivo, informar a população 

sobre os riscos existentes, de modo a que se criem atitudes de autoproteção que 

possibilitem a mitigação do número de ignições e das suas consequências, dado que 

muitas vezes o número elevado de ocorrências está associado a comportamentos 

negligentes adotados pela população (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

160/2017, 30 de outubro; Decreto-Lei n.º 2/2019, 11 de janeiro; Ferreira et al., 2019). 

Neste sentido, é essencial transmitir à população os riscos existentes, evitando-se assim 

fontes de calor como as queimadas e as fogueiras em períodos críticos, reforçando-se a 
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ideia de que as técnicas usadas no presente para gerir os excedentes agrícolas e 

florestais não podem ser as mesmas do passado (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 45-A/202, 16 de junho).  

Contudo, muitas vezes as campanhas de sensibilização são ineficazes devido à 

desarticulação da mensagem com o perfil do público-alvo (ou seja, a experiência, 

condições físicas, idade e cultura de cada indivíduo) o que vai condicionar a forma como 

a mensagem é recebida, podendo não se traduzirem em alterações efetivas dos 

comportamentos (Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/202, 16 de junho; 

Ferreira et al., 2019). Além disso, é muito difícil alterar hábitos enraizados na população, 

como é exemplo as queimadas ilegais que ainda existem em grande número, o que 

demonstra que a legislação não tem provocado alterações efetivas (Ferreira et al., 

2019).  

1.3. Objetivos  

Ao longo dos últimos anos, os municípios portugueses não têm conseguido diminuir o 

número de ignições, principalmente no verão quando existem condições propícias para 

o deflagrar de vários incêndios em simultâneo (Lourenço et al., 2012). Assim, para que 

seja possível diminuir a incidência destes eventos é fundamental perceber o que os 

origina (Lourenço et al., 2012). Neste sentido, esta investigação é suportada no 

conhecimento de que existe uma deficiente avaliação das causas dos incêndios rurais 

em Portugal, na dominância de causas relacionadas com a utilização negligente do fogo, 

e na sobrevalorização das causas intencionais em alguns concelhos do país.  

O presente relatório de estágio tem como principal objetivo compreender quais são as 

principais causas dos incêndios rurais no município de Lousada, entre 2001 e 2020. 

Foram estabelecidos quatro objetivos específicos: 1. Analisar a distribuição espacial das 

causas dos incêndios rurais no município de Lousada; 2. Identificar relações entre 

variáveis biofísicas e a incidência de determinadas causas; 3. Compreender as maiores 

dificuldades na investigação e determinação das causas dos incêndios; 4. Propor 

medidas específicas para reduzir a incidência de determinadas causas.  
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1.4. Estrutura  

A restante parte deste documento está estruturado em 6 capítulos. No capítulo 

seguinte, dedicado à metodologia, primeiramente é apresentada uma contextualização 

do estágio realizado. Segue-se a caracterização da área de estudo e são expostos todos 

os métodos e técnicas utilizados nesta investigação.  

O terceiro capítulo apresenta a revisão da literatura das causas dos incêndios florestais 

nos países do Mediterrâneo através de um mapeamento sistemático. Neste capítulo 

também é realizada uma análise comparativa das classificações das causas dos incêndios 

em alguns países da Bacia do Mediterrâneo e é mencionada a classificação das causas 

existente a nível europeu.  

O quarto capítulo aborda as causas dos incêndios nos países da Bacia do Mediterrâneo 

através da análise dos dados provenientes das bases de dados oficiais de cada país e da 

opinião de especialistas obtidas através do método de Delphi, apresentados em vários 

estudos.  

No quinto capítulo é feita uma análise relacionada com as ocorrências, as áreas ardidas 

e a representatividade das diferentes causas dos incêndios em Portugal. 

O sexto capítulo refere-se ao estudo de caso, sendo realizada uma análise ao regime 

do fogo, ou seja, às ocorrências, às áreas áridas, à probabilidade de ocorrência e à 

severidade, entre outras.   

O penúltimo capítulo também se refere ao estudo de caso e neste é exposto o processo 

de investigação das causas em Portugal segundo a experiência de Lousada, e 

posteriormente é realizada uma análise das causas de incêndio no município, bem como 

são expostas algumas medidas a adotar para reduzir a incidência de determinadas 

causas no município. Por último, neste estudo são expostas as considerações finais 

sobre a temática.  

 

 

 



19 

2. Dados e Métodos 

2.1. Contextualização do estágio  

O estágio associado a este relatório foi cumprido no Centro de Estudos de Geografia e 

Ordenamento do Território – Porto, onde foram realizadas 500 horas de estágio entre 

novembro de 2021 e fevereiro de 2022.  

Este teve como objetivo desenvolver o conhecimento conceptual e metodológico no 

domínio dos incêndios rurais, compreender o modelo de governança e o modelo de 

gestão dos incêndios rurais existente em Portugal, reforçar competências em análise 

quantitativa e qualitativa de dados de incêndios rurais e desenvolver conhecimentos em 

análise espacial com recurso aos sistemas de informação geográfica.  

Neste sentido, foram desenvolvidas as seguintes tarefas (Tabela 1): 1. Realização de 

pesquisa bibliográfica sobre as causas dos incêndios rurais e realização de uma reflexão 

crítica; 2. Recolha, análise e interpretação de dados estatísticos dos incêndios rurais 

disponibilizados pelo ICNF; 3. Preparação, implementação e análise de entrevistas 

relacionadas com o tema das causas; 4. Participação na organização de workshops.   

 Tabela 1- Tarefas realizadas durante o estágio 

Tarefas Novembro  Dezembro  Janeiro  Fevereiro  

Pesquisa bibliográfica e reflexão 
crítica  

X    

Recolha e análise de dados 
estatísticos  

X X   

Preparação, implementação e 
análise de entrevistas 
relacionadas com o tema das 
causas dos incêndios  

 X X  

Organização de workshops    X X 

Fonte: Elaboração própria  
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2.2. Área de estudo  

A área de estudo selecionada foi o município de Lousada, devido ao facto de este, 

segundo o relatório de incêndios rurais de 2020 do Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas (ICNF), encontrar-se entre os 20 municípios portugueses com maior 

número de ocorrências. Desta forma, é fundamental compreender as causas e 

motivações de incêndios rurais, de modo a contribuir para a definição de estratégias de 

redução das ignições de natureza antrópica. 

Este município, localiza-se no Noroeste de Portugal continental, incorporando-se na 

NUT II- Norte e na NUT III – Tâmega e Sousa. Os concelhos limítrofes são, Vizela a Norte, 

Felgueiras a Noroeste, Amarante a Este, Penafiel a Sul, Paredes a Sudoeste e Paços de 

Ferreira e Santo Tirso a Oeste (Figura 1). 

Figura 1 - Localização da área de estudo 

 

Fonte: CAOP, 2020 
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Apresenta uma extensão territorial de 96,08 km2 onde, atualmente, residem 47 376 

habitantes, 22 895 homens e 24 481 mulheres (INE, 2021). À data dos censos 2011 

residiam cerca de 47 387 indivíduos no município, 23 077 homens e 24 310 mulheres. 

De um modo geral, verifica-se que a população decresceu ligeiramente (-0,02%) na 

última década, no entanto este comportamento não é visível no grupo das mulheres 

uma vez que, se registou um pequeno aumento (0,70%) (Anexo A.1).  

O município encontra-se dividido em 15 freguesias, existindo maior densidade 

populacional na freguesia de Macieira (830 hab/km2), na União de Freguesias de 

Cristelos, Boim e Ordem (728 hab/km2) e na União de Freguesias de Nespereira e Casais 

(736 hab/km2). Com densidade populacional mais reduzida na classe dos 266 – 379 

hab/km2, encontram-se as freguesias mais distantes do núcleo central sendo estas a 

União de Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estevão), Sousela, União de Freguesias 

de Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida), Vilar do Torno e Alentém e 

Caíde de Rei (Anexo A.2). 

O índice de envelhecimento em Lousada, em 2021, é de 116 o que significa que há 116 

idosos por cada 100 jovens. As freguesias de Meinedo (170) e Vilar do Torno e Alentém 

(147) apresentam o índice de envelhecimento mais elevado. Por sua vez, nas freguesias 

de Lodares, Aveleda e na União de Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estevão), o 

envelhecimento é mais reduzido, o que revela a existência de um menor número de 

idosos nestas freguesias (Anexo A.3).  

Lousada, é na sua maioria ocupado por espaços agrícolas e florestais, que representam 

respetivamente 3 474,8 ha (36,2%) e 3 216,2 ha (33,5%). O território artificializado 

corresponde a 2 066,5 ha ou seja a cerca de 21,5% do território do município. Com 

menor relevância encontram-se os espaços descobertos ou com pouca vegetação que 

representam cerca de 12,5 ha, ou seja, apenas 0,1% do território e também as pastagens 

que correspondem a 2,4 ha (0,02%) (Anexo A.4).  

A nível económico, o município é fortemente caracterizado pela produção agrícola e 

florestal, sendo de destacar também outros setores como o têxtil e a produção vinícola 

(CML, 2020).  
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2.3. Aquisição de dados  

Para além dos dados provenientes dos Recenseamentos da População mencionados 

na secção anterior, neste estudo foram utilizados dados secundários provenientes das 

seguintes instituições: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

Direção-Geral do Território (DGT), Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), 

OpenStreetMap e U.S. Geological Survey (USGS). Na Tabela 2 encontram-se descritos os 

dados recolhidos em cada instituição. 

Tabela 2 - Origem dos dados secundários utilizados  

Origem dos dados Informação disponibilizada 

INE  População residente em 2011 e 2021  
População residente entre 0 e 14 anos em 
2021  
População residente com 65 e mais anos 
em 2021  

ICNF Incêndios entre 2001 e 2020 (Nº de 
ocorrências, mês, ano, causas e 
motivações, coordenadas dos pontos de 
ignição, áreas ardidas, entre outros)  

DGT CAOP (Carta Administrativa Oficial de 
Portugal), 2020 
COS (Carta de Uso e Ocupação do Solo), 
2018 

SRTM MDT (Modelo Digital de Terreno (30 m)) 

OpenStreetMap Rede Viária  

USGS Imagens de satélite 

Fonte: Elaboração própria  

Para complementar as lacunas dos dados secundários sobre o processo de recolha e 

determinação das causas e compreender alguns dos comportamentos das causas no 

município de Lousada, foi necessário recorrer a dados primários, através de entrevistas 

aplicadas a 4 guardas-florestais e militares do Serviço de Proteção da Natureza e 

Ambiente (SEPNA) que são responsáveis pelo processo de investigação das causas dos 

incêndios rurais no município de Lousada.  
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2.4. Métodos e técnicas  

A abordagem metodológica adotada apresenta um caráter misto (qualitativo e 

quantitativo), integrando diversas técnicas. A análise dos dados foi feita nomeadamente 

com recurso aos softwares Excel e ArcGis. 

2.4.1. Mapeamento sistemático  

Para compreender como o tema das causas dos incêndios tem sido abordado na 

investigação científica foi essencial elaborar um mapeamento sistemático sobre o tema 

(p.ex. Petersen et al., 2008). 

Foram consultadas quatro bases de dados: Web of Science, Scopus, Science Direct e 

Google Académico (nesta última base de dados foi feita uma pesquisa em português e 

em inglês). Os termos de pesquisa estão expostos na Tabela 3. Foram utilizados 

diferentes termos de forma a alcançar os melhores resultados em cada base de dados. 

A pesquisa foi feita apenas ao título das publicações.  

Tabela 3 - Bases de dados consultadas e termos de pesquisa  

Base de dados  Termos de pesquisa  

Web of Science TITLE (Fire causes OR Fire motives OR Fire 
ignitions) AND TITLE (Forest OR Wildfire 
OR Rural) 

Scopus  TITLE (Fire causes OR Fire motives OR Fire 
ignition) AND TITLE-ABS-KEY (Forest OR 
Wildfire OR Rural) 

Google académico (pesquisa em Inglês) ("Fire causes" OR "Fire motives")  

Google académico (pesquisa em 
Português) 

Título (Causas OR Motivações) AND 
(Incêndios) 

ScienceDirect  TITLE (“Fire causes” OR “Fire motives” OR 
“Fire ignitions”)  

Fonte: Elaboração própria 

Posteriormente, os artigos passaram por um processo de seleção baseado em critérios 

de exclusão e inclusão definidos. Os artigos que foram excluídos do mapeamento 

sistemático estão associados aos seguintes critérios: 1. Referem-se apenas a um tipo de 
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causa de incêndio (p.ex. referem-se apenas a incêndios provocados por cigarros); 2. 

Referem-se apenas a causas naturais; 3. Apresentam como caso de estudo países que 

não integram a Bacia do Mediterrâneo; 4. Englobam incêndios urbanos ou industriais; 

5. Apenas abordam probabilidade de ignição não considerando especificamente os tipos 

de causas ou a importância da redução das ocorrências; 6. Abordam outros assuntos 

sobre os incêndios não relacionados com as causas e motivações.  

Por sua vez, os artigos incluídos apresentam as seguintes características: 1. Englobam 

mais do que um tipo de causas; 2. Foram publicados entre 2010 e 2021; 3. Referem-se 

a países da Bacia do Mediterrâneo; 3. Incluem o tema das causas associadas a incêndios 

rurais ou florestais; 4. Abordam apenas a probabilidade de ignição não discriminando as 

causas, mas explicam a importância da redução das ignições.  

Desta forma, foi possível identificar na totalidade 195 artigos, onde 83 foram 

encontrados na Web of Science, 65 no Scopus, 9 no Google Académico através da 

pesquisa em inglês e 15 na pesquisa em português; por último, no ScienceDirect foram 

encontrados 23 artigos.  

Após todo o processo de seleção e análise apenas foram incluídos nesta revisão 

sistemática 20 artigos que estavam de acordo com todos os critérios de inclusão (Figura 

2).  
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      Figura 2 – Processo de seleção dos artigos a incluir na revisão sistemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

2.4.2. Estatística descritiva  

Com o objetivo de compreender o comportamento dos incêndios rurais e as principais 

causas e motivações de incêndios, assim como a sua distribuição espacial em Portugal e 

no município de Lousada, foi essencial analisar os dados recolhidos na base de dados do 

ICNF. A informação estatística foi analisada com recurso à estatística descritiva em Excel, 

resumindo-se e organizando-se toda a informação em gráficos e tabelas.  

Recorreu-se ao Arcgis 10.8.1 para fazer o mapeamento de alguns dados existentes, 

como, por exemplo, a distribuição espacial das ignições por tipo de causa no município 

de Lousada. Foi detetado que as coordenadas de alguns dos pontos de ignição 

recolhidos na base de dados do ICNF, apresentam-se incorretas, não tendo sido 

considerados 172 pontos de ignições, de um total de 5243, no processo de tratamento 

de dados (Anexo A.5)  

Artigos identificados nas bases de 
dados(n=195): 

Web of Science (n=83) 
Scopus (n=65) 
Google Académico (Pesquisa em 
inglês) (n=9) 
Google Académico (Pesquisa em 
Português) (n=15) 
ScienceDirect (n=23) 

Artigos duplicados removidos 
(n=33) 

Título e resumo analisados (n=162) 
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Artigos excluídos com base no título 
e/ou resumo (n=139) 

 

Artigos analisados por completo 
(n=23) 

 

Artigos incluídos na revisão (n=20) 

 

Artigos excluídos após análise do 
texto completo (n=3) 
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2.4.3. Densidade de Kernel  

Os pontos de ignição dos incêndios do município de Lousada, foram utilizados para a 

elaboração de um mapa de densidade de Kernel (ESRI, 2021). Esta técnica estatística 

não paramétrica tem como objetivo criar uma superfície de densidade a partir da 

localização dos pontos de ignição. Para tal, recorreu-se ao Arcgis 10.8.1 e utilizou-se a 

ferramenta kernel density, sendo assim possível verificar onde existe maior e menor 

densidade de ocorrências no município de Lousada.  

2.4.4. Recorrência, probabilidade de ocorrência, suscetibilidade e perigosidade dos 

incêndios rurais  

Para a elaboração dos mapas da recorrência e probabilidade de ocorrência dos 

incêndios rurais no município de Lousada, recorreu-se ao Arcgis 10.8.1 e utilizou-se as 

áreas ardidas no município entre 2001 e 2020. Na tabela de atributos foi necessário   

criar uma coluna com valor 1 (pixéis que arderam) e selecionar cada ano e exportar. De 

seguida foi necessário converter a shapefile da área de estudo e das áreas ardidas para 

raster. Posteriormente, foi necessário reclassificar os rasters das áreas ardidas de cada 

ano, sendo 1 o que ardeu e 0 o que não ardeu; de seguida recorreu-se à ferramenta 

raster calculator e somaram-se todos os rasters reclassificados das áreas ardidas, sendo 

assim possível chegar ao mapa da recorrência que se encontra dividido em 6 classes, a 

primeira representa as áreas que nunca arderam e a última representa as áreas que já 

arderam 5 vezes.  

Para obter o mapa da probabilidade de ocorrência, foi necessário recorrer novamente 

à ferramenta raster calculator e inserir a seguinte fórmula de cálculo: soma dos 

rasters*100/20; sendo que 20 representa o número de anos analisados. O mapa final 

apresenta 6 classes onde a primeira representa uma probabilidade muito baixa de 

ocorrência e a última uma probabilidade extrema.  

Para a elaboração do mapa da suscetibilidade aos incêndios rurais utilizou-se um MDT 

com resolução de 30m. Através deste construiu-se um mapa de declives recorrendo-se 

à ferramenta slope, sendo este posteriormente reclassificado da seguinte forma: Classe 

0 a 5 – Valor 2; Classe 5 a 10 – Valor 3; Classe 10 a 15 – Valor 4; Classe 15 a 20 – Valor 5; 
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Classe 20 e superiores – Valor 6 (AFN, 2012). Utilizou-se também a shapefile do uso do 

solo, sendo que na sua tabela de atributos foi gerado um novo campo para atribuir os 

valores adequados de suscetibilidade. Estes estão agrupados em três classes conforme 

a descrição seguinte: Classe de Suscetibilidade Baixa (valor 2): 212, 213, 221, 222, 241, 

331; Classe de Suscetibilidade Média (valor 3): 211, 223, 231, 242, 244; e Classe de 

Suscetibilidade Elevada (valor 4): 243, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 332, 333, 334 

(AFN, 2012). De seguida, foi necessário transformar o uso do solo em formato raster e 

recorrer novamente à ferramenta raster calculator para calcular a suscetibilidade 

multiplicando-se os declives pelo raster do uso do solo. O mapa final encontra-se 

dividido em 5 classes, onde a primeira representa suscetibilidade muito baixa e a última 

suscetibilidade muito alta. 

Por último, para calcular a perigosidade, multiplicou-se a suscetibilidade pela 

probabilidade de ocorrência, obtendo-se um mapa de perigosidade com 5 classes. Neste 

procedimento foi utlizada a ferramenta raster calculator 

2.4.5. NDVI e índice de severidade  

Para analisar o impacto dos dois maiores incêndios (07/08/2005 e 06/08/2016),  

ocorridos no período em análise no município de Lousada, foi utilizado um índice de 

vegetação por diferença normalizada (NDVI), que permite identificar a presença de 

vegetação e caracterizar a sua distribuição espacial e temporal, através de um cálculo 

que utiliza as bandas de infravermelhos NIR e RED (Leal et al., 2019).  

NDVI = (NIR− RED) / (NIR + RED) 

NDVI = índice de vegetação por diferença normalizada; NIR= refletância no topo da 

atmosfera na banda do infravermelho próximo; Red = refletância no topo da atmosfera 

na banda do vermelho. 

Para tal, foram recolhidas imagens de satélite que corresponderam a datas pré e pós-

fogo (Tabela 4). Para o incêndio de 2016 recorreu-se a imagens do satélite Sentinel 2. 

No caso do incêndio de 2005 foi utilizado o Landsat 5, uma vez que o Sentinel 2 apenas 

foi lançado em 2015. 
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Tabela 4 - Imagens utilizadas para o cálculo do NDVI  

Imagem pré-fogo  Data do incêndio  Imagem pós-fogo  Satélite  

01/08/2005  06/08/2005 17/08/2005 Landsat 5  

01/08/2016 07/08/2016 18/08/2016 Sentinel 2  

Fonte: Elaboração própria  

Posteriormente as bandas foram inseridas no Arcgis 10.8.1 e através da ferramenta 

raster calculator foi possível calcular o NDVI para as imagens anteriores e posteriores 

aos incêndios. É de salientar que, os valores obtidos através do NDVI variam entre -1,0 

e 1,0, sendo os valores negativos (<0), gerados por nuvens, água e neve. A segunda 

classe de valores entre 0 e 0,15 estão associados ao solo e a áreas de rocha a nú, os 

valores moderados (entre 0,15 e 0,3) representam arbustos e pastagens e, por último, 

os valores mais elevados, entre 0,3 e 0,9, correspondem à vegetação densa (Brown, 

2018; ESRI, 2016).  

Ainda, através da ferramenta raster calculator foi possível calcular a severidade das 

áreas ardidas, que foi obtida através da subtração dos valores dos pixéis do NDVI antes 

do incêndio com os valores dos pixéis do NDVI após o incêndio (Leal et al., 2019).  

NDVI = NDVI antes – NDVI após  

Por último, após a obtenção das imagens os pixéis foram classificados em 5 classes que 

correspondem a baixa, moderada, média, alta e muito alta severidade, sendo de 

salientar que para esta classificação foi utilizado o método Natural Breaks (Jenks). 

2.4.6. Regressão exploratória  

Com o objetivo de determinar alguns dos fatores que estão correlacionados à ignição 

dos incêndios rurais e à dimensão das áreas ardidas no município de Lousada, recorreu-

se à regressão exploratória que é uma ferramenta estatística que calcula a relação 

estimada entre uma variável dependente e diversas variáveis independentes. Desta 

forma, este método avalia as combinações possíveis entre as variáveis em estudo, de 

modo a perceber quais são as variáveis independentes que podem justificar o 

comportamento da variável dependente selecionada (ESRI, 2018).  



29 

A relação entre estas variáveis é detetada através do grau de significância de cada uma, 

ou seja, através da proporção de vezes que a variável é estatisticamente significante. 

Além disso, este método consegue revelar a estabilidade das variáveis sendo que estas 

podem ser estáveis principalmente negativas ou positivas (ESRI, 2018).  

Para o município de Lousada foram consideradas as seguintes variáveis 

independentes: o declive, a distância à estrada (a distância de 10 m à estrada, a distância 

de 10 a 25m à estrada, a distância de 25 a 50m à estrada) e a ocupação do solo (os 

territórios artificializados, a agricultura, as pastagens, as florestas, os matos e os espaços 

descobertos ou com pouca vegetação). Estas tiveram como objetivo explicar a relação 

com as variáveis dependentes selecionadas sendo estas as ignições desconhecidas, as 

intencionais, as negligentes, os reacendimentos, as áreas ardidas de 0 a 10 ha e as áreas 

ardidas de 11 a 500 ha. Este método foi aplicado através do Arcgis 10.8.1, recorrendo-

se a diversos passos que culminaram na utilização final da ferramenta Exploratory 

Regression que calculou a correlação existente entre as variáveis utilizadas. Através 

deste método foi possível perceber alguns dos fatores que influenciam os diferentes 

tipos de causas no município em estudo, sendo que para obter um modelo mais 

explicativo e aprofundado da temática em causa, seria necessário eliminar algumas das 

variáveis que apresentam pouca significância e acrescentar outras.  

2.4.7. Entrevistas 

Para colmatar algumas lacunas relacionadas com os dados secundários utilizados, foi 

realizada uma entrevista semiestruturada a 4 membros do SEPNA que atuam em 

Lousada. Os principais objetivos destas entrevistas foram: 1. Identificar as principais 

dificuldades que os militares e guardas-florestais encontram na investigação das causas 

de incêndios; 2.Compreender como é realizado o processo de recolha e validação dos 

dados das causas; 3.Perceber se a listagem das causas dos incêndios utilizada está 

adaptada à realidade nacional; 4.Compreender os fatores que contribuem para o 

elevado número de causas não investigadas e desconhecidas no município de Lousada; 

5.Descobrir se a investigação das causas contribuiu para a redução do número de 

ocorrências.  
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O guião para as entrevistas contém 7 perguntas fundamentais para alcançar os 

objetivos propostos (Anexo A.6). Posteriormente, foi solicitada autorização ao Comando 

de Doutrina e Formação da GNR para aplicação das entrevistas aos militares 

responsáveis pela investigação das causas no município de Lousada. Após a aprovação 

do pedido, a entrevista foi aplicada presencialmente, no Destacamento Territorial de 

Felgueiras, a 1 militar do SEPNA e 3 guardas-florestais que atuam na investigação das 

causas no município de Lousada, sendo mantido o anonimato dos entrevistados. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas na integra (Anexo A.7, A.8, A.9 e A.10), 

passando posteriormente por um processo de análise de conteúdo.  
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3. As causas dos incêndios florestais nos países da Bacia do 

Mediterrâneo  

3.1. As causas dos incêndios na Bacia do Mediterrâneo: mapeamento 

sistemático    

No mapeamento sistemático elaborado onde foram analisados 20 artigos (Anexo A.11 

artigos analisados), verifica-se que os países da Bacia do Mediterrâneo que apresentam 

um maior número de estudos sobre o tema das causas são Portugal e Espanha, estando 

estes referidos em 12 estudos (Anexo A.12). O facto de existir um grande enfoque nestes 

países pode ser justificado pelo elevado número de ocorrências e extensão das áreas 

ardidas aí registadas, sendo assim fundamental analisar as causas que originam o 

elevado número de ocorrências nestes países. De seguida destacam-se países como a 

Itália, Argélia e França analisados cada um em 3 estudos. É ainda de salientar que, a 

maioria dos artigos apresenta apenas um país ou região como área estudo, no entanto 

dois dos artigos selecionadas englobam mais do que um país (Tedim et al., 2014; D’Este 

et al., 2020).  

Quanto à distribuição temporal dos artigos analisados que se estendeu entre 2010 e 

2021 (Anexo A.13), verificou-se que o ano que apresenta maior número de estudos é 

2013 (4 estudos;20%), seguido do ano de 2020 (3 estudos;15%). Ainda, é de salientar 

que o ano de 2021 não apresenta nenhum artigo relacionado com o tema.  

Os artigos apresentam diferentes objetivos (Anexo A.14) que estão associados na sua 

maioria à compreensão das principais causas que estão na origem dos incêndios (35%), 

à análise dos fatores que impulsionam a ignição de incêndios florestais (28%) e à 

identificação dos padrões espaciais dos incêndios (25%). Os restantes objetivos são 

mencionados menos vezes nos artigos.  

Os artigos em análise utilizam diferentes tipos de dados (Anexo A.15). Em 15 estudos 

(75%) são utilizados dados secundários, sobretudo provenientes das bases de dados 

nacionais (70%) e também provenientes de artigos sobre a temática dos incêndios (5%). 



32 

Por sua vez, os restantes 5 estudos (25%) utilizam dados primários provenientes de 

questionários (20%) e trabalho de campo (5%).  

A nível metodológico, verifica-se a existência de uma conjugação de diferentes 

técnicas e métodos em cada estudo (Anexo A.16), destacando-se na maioria dos artigos 

a utilização de análises de estatística inferencial (55%), estando incluídos neste grupo 

técnicas como coeficiente de Spearman, coeficiente de correlação de Pearson, matrizes 

de correlação, árvores de regressão, regressão logística, análise de componentes 

principais (PCA), modelos de rede bayesiana, máxima verossimilhança restrita (REML) e 

análise de clusters.  

Cerca de 26% dos artigos analisados utilizaram análises de estatística descritiva 

associadas ao tratamento de dados provenientes das bases de dados nacionais e dos 

inquéritos aplicados. Uma das técnicas mais utilizadas é o método de Delphi para avaliar 

a opinião dos especialistas em relação à representatividade das causas. Os métodos de 

análise espacial (16%) e bibliográfica (revisão da literatura) (3%) foram menos utilizados.  

Cerca de 60% dos estudos utilizaram diversas variáveis explicativas das causas dos 

incêndios florestais, nomeadamente a cobertura do solo, as áreas de interface, as áreas 

protegidas, as características climáticas, as características físicas, as infraestruturais, as 

características turísticas, as características agrícolas, as características socioeconómicas, 

número de ocorrências e áreas ardidas, entre outras (Anexo A.17 a A.28). As variáveis 

mais utilizadas nos estudos são as ocorrências (12 estudos;100%), os incêndios por tipo 

de causa (9 estudos;75%), área florestal (8 estudos;67%), estradas/densidade de 

estradas (8 estudos;67%), topografia (6 estudos;50%), distribuição espacial da 

população/densidade populacional (5 estudos;42%) e área agrícola (4 estudos;33%).  

Das variáveis utilizadas nos estudos, as que apresentam maior correlação com o 

número de ocorrências são as estradas/densidade de estradas (presente em 7 artigos; 

58%), área florestal (5 artigos;42%), área agrícola (4 artigos;33%) e distribuição espacial 

da população/densidade populacional (3 artigos;25%); existem outras variáveis que 

apenas se apresentam em alguns artigos (Anexo A.29 a A.37).  
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As classificações das causas utilizadas nos artigos analisados (Anexo A.38), adotam 

procedimentos idênticos, verificando-se que todos os artigos que discriminam os tipos 

de causas incluem as causas intencionais (100%) na sua investigação, e alguns 

apresentam as causas intencionais divididas em duas categorias, o incendiarismo e as 

causas estruturais (Lourenço et al., 2012;Tedim et al., 2014; Mira & Lourenço, 2019).  

Também são consideradas em grande parte dos artigos as causas negligentes (83%), 

desconhecidas (83%), naturais (78%), acidentais (72%) e reacendimentos (50%). No caso 

das causas negligentes, estas encontram-se expostas de forma diferente em alguns 

estudos, uma vez que se encontram subdivididas, por exemplo, em negligentes por 

trabalhos profissionais e negligentes por atividades de lazer (Curt et al., 2016, 

Ganteaume & Guerra, 2018), ou encontram-se agrupadas com as causas acidentais 

(Chas-Amil et al., 2010; Vilar del Hoyo et al., 2011).  

Alguns estudos englobam causas mais específicas como é o caso de pastores (11%), 

fumadores (11%), agricultores (11%), linhas elétricas (11%), queima de 

restolho/pastagem (11%), caça (6%), trabalho florestal (6%), fogueiras (6%), incêndio 

causado por piquenique (6%) e maquinaria (6%) (Balsa-Barreiro & Hermosilla, 

2013;Sevinc et al., 2020;González-Olabarria et al., 2015). 

Por fim, é importante salientar que os estudos analisados referem a extrema 

importância do conhecimento das causas e dos seus padrões espaciais. Afirmam que é 

necessário evitar uma abordagem fragmentada do fogo, voltada apenas para o 

combate, uma vez que lidar com os problemas apenas quando eles surgem pode levar 

a que mais tarde o mesmo problema reapareça (Lovreglio, et al., 2010). Desta forma, é 

fundamental aprofundar o estudo das causas dos incêndios, bem como é essencial 

encontrar as motivações que potenciaram determinados padrões, para desenhar 

políticas de prevenção adequadas às características socioeconómicas, culturais e 

ambientais de cada território. Além disso, alguns dos estudos também refletem sobre a 

importância do reforço da investigação e apuramento das causas, uma vez que a 

redução do número de causas desconhecidas proporcionará uma melhoria dos 

resultados sobre o tema (Lourenço et al., 2012;Tedim et al., 2019).  
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3.2. Análise comparativa das classificações de causas de incêndio 

Em Espanha, existe apenas uma base de dados de incêndios, a EGIF (General Forest 

Fire Estatistic), que está ativa desde 1989 e é coordenada na atualidade pelo  Ministério 

para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico (Savazzi et al., 2010; EFFIS, 2020). 

Esta base de dados utiliza uma classificação das causas com 5 grandes categorias: Raios, 

Negligente/Acidental, Intencional, Desconhecido e Reacendimentos (Apêndice 1). A EGIF 

apresenta uma singularidade na categoria intencional, dado que esta é detalhada noutra 

subcategoria que contém 24 motivações distintas (Savazzi et al., 2010). 

No caso de França, existem três base de dados, duas a nível regional (“Prométhée” e 

“SIFORA”) e uma a nível nacional (“BDIFF”). A “Prométhée”, foi criada em 1973 e é 

responsável por recolher os dados do Sudeste do país; apresenta uma classificação que 

contém cinco grandes grupos, sendo estes o natural, acidental (devido a algum tipo de 

instalação), intencional (origem humana), involuntário (devido a questões de trabalho) 

e involuntário (devido a questões privadas) (Apêndice 2). Ainda, é de salientar que nesta 

base de dados as causas conhecidas surgem em três classes “certa”, “provável” e 

“suposta”, o que não acontece noutros países como é o caso de Portugal até este 

momento. A segunda base de dados chama-se “SIFORA”, existe desde 1996 e reúne 

dados de incêndios do Sudoeste do País. A sua classificação das causas apresenta apenas 

4 categorias designadas por Raio, Acidental, Deliberado e Desconhecido (Savazzi et al., 

2010) (Apêndice 3). A última base de dados denomina-se de “BDIFF” e é responsável 

pelos dados de todo o país, as categorias das causas são: Desconhecida, Natural, 

Acidental e Deliberada (Savazzi et al., 2010) (Apêndice 4). É de salientar que em França 

a forma de atuar e registar as causas é a mesma nas três bases de dados, sendo que para 

cada incêndio é aberto um inquérito por parte dos bombeiros e de alguns parceiros 

como é exemplo a polícia (Savazzi et al., 2010).  

No caso de Itália, existia apenas uma base de dados Nacional AIB (ANTI INCENDI 

BOSCHIVI) que foi criada em 1996 e era coordenada pelo CFS: Corpo Forestale dello 

Stato; a mesma recolhia apenas informações de incêndios florestais (Savazzi et al., 

2010). A organização italiana em causa foi extinta em 2016 e apenas permanece ativa 

na Região da Sardenha. Esta tentava obter a causa de ignição para todos os incêndios, 

https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+para+la+Transici%C3%B3n+Ecol%C3%B3gica+y+el+Reto+Demogr%C3%A1fico
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+para+la+Transici%C3%B3n+Ecol%C3%B3gica+y+el+Reto+Demogr%C3%A1fico


35 

mesmo que a informação registada fosse hipotética (Savazzi et al., 2010). A classificação 

da NACIONAL AIB contém 7 categorias: Natural, Acidental, Pontas de Cigarros ou 

Fósforos, Atividades Agrícolas e Florestais, Descuido, Intencional e Desconhecido, e tal 

como Espanha, apresenta um leque de motivações intencionais mais detalhado 

(Apêndice 5), uma vez que um dos principais objetivos da investigação neste país é 

identificar e responsabilizar legalmente os causadores deste tipo de ignições (Savazzi. et 

al., 2010). A classificação Italiana não contém a categoria reacendimentos, visto que 

quando estes acontecem a causa considerada é a do primeiro incêndio, mesmo que o 

reacendimento ocorra muitos dias depois (Savazzi et al., 2010). É importante salientar 

que, atualmente a responsabilidade da recolha da informação das causas em Itália é do 

Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentar (CUFAA), que é uma unidade 

especializada da força Carabinieri italiana (EFFIS, 2021). Nesta encontram-se integrados 

os recursos humanos e as funções do Corpo Forestale dello Stato (EFFIS, 2021).  

Na Grécia, existe apenas uma base de dados que se chama Nacional Forest Fires 

Database e é coordenada pela Direção Geral de Desenvolvimento e Proteção da Floresta 

e do Meio Ambiente Natural (GDDPFNE), que pertence ao Ministério do Ambiente, 

Energia e Mudanças Climáticas (Savazzi. et al., 2010). Neste país, não existe uma 

estrutura hierárquica das causas na sua base de dados, apenas existe uma lista com 

algumas causas prováveis como: incêndios causados por raios, exercícios militares, uso 

de explosivos, faísca de motores, linhas e instalações elétricas, fumadores, queima de 

resíduos, queima de área agrícola, queima de pasto, intencionais (voluntário, de 

propósito), turismo/lazer, caçadores, pessoas que trabalham no interior (ex. 

trabalhadores florestais), pirómanos, crianças, psicopatas, doentes mentais, outras 

conhecidas e desconhecidas (Savazzi et al., 2010) (Apêndice 6).  

A classificação das causas na Croácia, apresenta apenas um campo não hierárquico, 

onde existem 5 tipos de causas intencionais, negligentes, provocadas por crianças, 

naturais e desconhecidas (Apêndice 7).  

Na Turquia, existe a Base de Dados Nacional de Incêndios Florestais que é gerida pela 

Direção Geral de Silvicultura (OGM). Nesta base de dados a classificação das causas está 

dividida em 2 níveis, o primeiro apresenta 4 categorias: negligente, intencional, 
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desconhecidas e raios, e o segundo nível, apenas discrimina as motivações associadas às 

causas negligentes tal como acontece em Espanha e Itália (Apêndice 8).  

As classificações das causas de incêndios dos países do Mediterrâneo divergem em 

vários aspetos, como por exemplo, na estrutura das categorias. As classificações de 

Espanha, França, Itália e Turquia apresentam níveis hierárquicos, ou seja, contêm 

algumas categorias principais e também subcategorias que exibem as atividades 

específicas que podem gerar um incêndio. Pelo contrário, a classificação adotada na 

Grécia e na Croácia não apresenta uma organização hierárquica, existindo apenas uma 

lista de possíveis causas de ignição.  

Dentro dos países que apresentam uma classificação hierarquizada, também surgem 

algumas diferenças relacionadas com o número de categorias que cada classificação 

apresenta. No caso de França e da Turquia existem apenas 4 categorias, em Espanha 5 

e em Itália verifica-se a existência de 7.  

É ainda de salientar que algumas bases de dados não apresentam um grande rigor no 

apuramento das causas que originam os incêndios, podendo algumas vezes serem 

integradas causas que são puramente supostas, devido ao facto de o seu ponto de 

ignição ou a sua motivação não serem rigorosamente identificados.  

3.3. Classificação europeia das causas e motivações de incêndios rurais  

De modo a facilitar o processo de conhecimento e análise da origem dos incêndios, foi 

criada uma classificação harmonizada das causas de incêndio para toda a União 

Europeia adotado pelo Banco de Dados Europeu do European Forest Fire Information 

System (EFFIS), que tem como objetivo melhorar a comunicação para fins estatísticos e 

científicos entre os países pertencentes ao EFFIS (Camia et al., 2013). Este esquema tem 

como características fundamentais, a existência de um conjunto de causas comuns a 

todos os países europeus e a existência de definições simples e claras sobre cada uma 

das categorias propostas na classificação harmonizada (Camia et al., 2013).  

Esta, encontra-se dividida em 3 níveis hierárquicos, sendo o nível mais detalhado 

aquele que apresenta 29 tipos de causas de incêndio, estruturadas em 8 grupos que se 
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integram em 6 categorias gerais (Camia et al., 2013): 1. Desconhecido; 2. Natural; 3. 

Acidente; 4. Negligência; 5. Deliberado; 6. Reacendimento (Apêndice 9). 

Além disso, este esquema apresenta uma declaração explícita do nível de confiança do 

conhecimento da causa e não integra na sua classificação os incêndios em que não haja 

certezas da causa que o gerou, ou seja, a causa só é reconhecida na base de dados 

europeia quando a sua motivação e ponto de ignição forem identificados sem qualquer 

dúvida (Camia et al., 2013). Caso não seja possível detetar o ponto de ignição e a sua 

motivação, esta é classificada como desconhecida. Além de que, se o ponto de ignição 

não for especificado com precisão, a causa normalmente também é incluída no grupo 

das motivações desconhecidas, devido ao facto da investigação ser feita à base de 

suposições (Camia et al., 2013) (Apêndice 10).  
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4. As causas dos incêndios florestais em países da Bacia do 

Mediterrâneo: Bases de dados e método de Delphi    

Os países da Bacia do Mediterrâneo são fortemente afetados por incêndios florestais, 

que causam todos os anos uma grande área ardida e um elevado número de ocorrências 

(Tabela 5), que são influenciados por diversos fatores, como o combustível, o relevo, o 

clima, a pressão humana, o crescimento urbano, a falta de gestão florestal, entre outros 

(Ganteaume & Jappiot, 2013). 

Tabela 5 - Incêndios florestais em países da Bacia do Mediterrâneo (1990- 2020) 

Países Número médio de 
ocorrências por ano 

Área ardida 
média por ano 

(ha) 

Portugal 23 783 134 496 

Espanha 16 385 129 885 

França 4 853 19 760 

Itália 8 110 90 641 

Grécia 1 498 39 499 

Croácia 266 13 463 

Turquia 2 361 11 126 

Fonte: Adaptado de EFFIS,2020 

Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2006, as 

ocorrências de incêndios na Bacia do Mediterrâneo são provocadas principalmente por 

motivações antrópicas. Esta é considerada a região do planeta que apresenta as 

percentagens mais elevadas deste tipo de causas (95%), sendo seguida pelo Sul da Ásia 

(90%), América do Sul (85%) e Nordeste da Ásia (80%) (Lovreglio et al., 2010).  

Entre 2006 e 2010 as causas humanas que predominaram nos países europeus 

mediterrâneos, foram as intencionais (55,8%) seguidas pelas negligentes (33,5%). 

Apresentando menor incidência as causas acidentais (6,0%) e naturais (4,7%). 

(Ganteaume et al., 2013). 
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No entanto, segundo Tedim et al., 2022, verifica-se através da perceção de 

especialistas sobre o tema que a maioria dos incêndios resulta de comportamentos 

negligentes. O que revela que os incêndios intencionais são sobrestimados pela 

estatística (Tedim et al., 2022). Nas seções seguintes serão abordadas as causas dos 

incêndios em vários países da Bacia do Mediterrâneo enquanto a análise sobre Portugal 

será abordada no capítulo 5. 

4.1. As causas dos incêndios florestais segundo as bases de dados 

oficiais de cada país 

Para o conhecimento das causas de incêndios dos países da Bacia do Mediterrâneo 

segundo as bases de dados oficiais de cada país, foi essencial recorrer a artigos 

relacionados com o tema, no entanto a maioria dos artigos apresenta dados 

desatualizados, o que levou a que fosse necessário consultar os relatórios anuais do 

EFFIS, com objetivo de obter dados mais recentes. Os anos consultados variaram 

conforme cada país, uma vez que alguns relatórios não apresentam dados sobre as 

causas de incêndios de determinados países.  

4.1.1. Nos países do “clube do fogo” 

4.1.1.1. Em Espanha  

Em Espanha, mais de 90% dos incêndios são causados pelo homem, sendo de destacar 

as causas intencionais (queimadas intencionais, interesses urbanísticos, indústria da 

madeira, pirómanos) e as negligentes/acidentais (queima de lixo, queimadas agrícolas, 

regeneração de pasto, linhas elétricas) responsáveis respetivamente por 54,7% e 23,3% 

das ocorrências (Navarro, 2017)(Apêndice 11).  

No que diz respeito aos reacendimentos, verifica-se que são provocados por falta ou 

deficiente rescaldo e correspondem apenas a 2,2% das ocorrências; por sua vez, as 

causas naturais estão associadas predominantemente a raios e apresentam também 

uma incidência reduzida (4,4% das ocorrências) (Navarro, 2017).  
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Quanto às causas desconhecidas, nota-se que estas são responsáveis por cerca de 

15,4% das ignições e são fruto da falta de provas e de especialistas para realizar a 

investigação (Navarro, 2017).  

O processo de investigação realizado em Espanha apresenta pouco rigor, uma vez que 

algumas ocorrências não são identificadas de forma concreta, principalmente no caso 

dos incêndios intencionais onde os especialistas por estarem familiarizados com os 

padrões sociais de um determinado local, assumem de forma intuitiva qual a motivação 

daquele incêndio, mesmo que não haja provas reais (Navarro, 2017). Percebe-se que 

existe falta de certeza na atribuição das motivações, levando a que os dados existentes 

no país não sejam completamente fiáveis (Navarro, 2017). 

Neste sentido, é essencial melhorar a eficácia e rigor da investigação das causas e 

apostar em campanhas de sensibilização dirigidas ao público-alvo, de modo a evitar que 

estes indevidamente originem incêndios (Navarro, 2017). Além disso, também é 

importante melhorar a punição dos indivíduos que iniciam ignições intencionais, dado 

que muitas vezes estes acabam por não ser oficialmente culpados e punidos devido à 

falta de provas materiais (Navarro, 2017).  

4.1.1.2. Em França  

Em França, as causas que apresentam maior frequência são as desconhecidas; no 

entanto, a partir de 2003 ocorreu um melhoramento das técnicas de investigação, 

levando a que a quantidade de motivações desconhecidas diminuísse ligeiramente 

(Ganteaume & Jappiot, 2013). Estas causas, tal como é visível no Apêndice 12, 

apresentam maiores percentagens em incêndios de pequena dimensão o que releva a 

existência de um maior esforço de investigação e apuramento das causas em incêndios 

de grande dimensão (Ganteaume & Jappiot, 2013).  

Das causas conhecidas, as mais frequentes em incêndios de grande dimensão são as 

intencionais (42%) associadas à piromania e a conflitos/interesses provocados por 

caçadores e pastores (Ganteaume & Jappiot, 2013). Em incêndios de pequena 

dimensão, as causas negligentes (25%) são as que se destacam, estando relacionadas 

principalmente com o uso tradicional do fogo (Ganteaume & Jappiot, 2013).  
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As causas acidentais e naturais apresentam pouca relevância independentemente da 

dimensão do incêndio, contudo é importante salientar a existência de um pequeno pico 

em 2003 de ignições naturais, onde foram registados sete incêndios causados por raios 

(Ganteaume & Jappiot, 2013).  

Através dos dados do EFFIS verifica-se que França continua a apresentar resultados 

idênticos, visto que, em 2019, as causas desconhecidas continuam a dominar (66%) 

(EFFIS, 2020). Das causas apuradas, as negligentes são as mais representativas (23%), 

seguindo-se as intencionais (9%) e, por último, as naturais (2% das ignições) (EFFIS, 

2020). No ano de 2020, denota-se um pequeno crescimento das causas desconhecidas 

que atingem os 70% (EFFIS, 2021). Em relação às causas conhecidas, verifica-se que as 

negligentes e intencionais decresceram ligeiramente, sendo responsáveis por 21% e 7% 

das ignições respetivamente. Independentemente dos valores verifica-se que nestes 

dois últimos anos as causas negligentes são mais do dobro das intencionais. Quanto ao 

valor das causas naturais, verifica-se que este se manteve nos 2% (EFFIS, 2021).  

4.1.1.3. Em Itália  

Em Itália, entre 1997 e 2007, as motivações desconhecidas apresentaram uma 

percentagem de 22,5%, ou seja, estas ocorrências foram bem mais reduzidas 

comparativamente com França. Quanto às causas naturais, estas apresentam uma 

importância diminuta (1,2%) , à semelhança do que se verificou em Espanha e França 

(Lovreglio et al., 2010). 

As causas intencionais prevalecem (59%) e estão sobretudo relacionadas com busca 

de lucro, manifestações de revolta e ressentimento em relação às florestas (Lovreglio et 

al., 2010). As negligentes também apresentam relevância (17,3%) estando associadas às 

pontas de cigarros e fósforos depositados no solo e ao uso cultural do fogo para 

atividades agrícolas e florestais (Lovreglio et al., 2010). 

A análise dos dados do EFFIS de 2008 a 2020, permite comprovar que, no presente as 

causas em Itália permanecem com comportamento idêntico. As motivações intencionais 

são responsáveis por um maior número de ocorrências (cerca de 60%) relacionadas com  

atividades de caça, renovação de pastagens, piromania e agitação social (EFFIS, 2020; 
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EFFIS, 2021). A percentagem elevada de causas intencionais em Itália está associada aos 

esforços feitos neste país para responsabilizar criminalmente as pessoas que originam 

estes incêndios, existindo um número considerável de indivíduos que têm vindo a ser 

denunciados e presos (Apêndice 13). 

A incidência de causas negligentes ronda os 12%, e as suas motivações estão 

associadas principalmente à queima de restos de plantas gerados pela atividade agrícola 

e florestal e ao uso negligente de componentes elétricos ou mecânicos que 

desenvolvem faíscas que originam estes eventos (EFFIS, 2010). As causas naturais 

rondam os 2% e estão associadas principalmente a episódios provocados por raios.  

4.1.1.4. Na Grécia  

Na Grécia as causas desconhecidas são as que apresentam maior frequência (48,6% 

das ocorrências). Das causas apuradas, são as negligentes as principais responsáveis 

pelo maior número de incêndios (28,2%), provocados por queimas de restolho, queima 

de lixo e cigarros. De seguida, destacam-se as causas intencionais com 18% das 

ocorrências, com motivações associadas aos lucros e vinganças (Xanthopoulos, 2008). 

Com uma importância residual encontram-se as causas naturais (2,7%) e acidentais 

(2,5%) (Xanthopoulos, 2008).  

A Grécia segue os comportamentos dos restantes países do “clube do fogo”, uma vez 

que 95% dos incêndios são de origem antrópica (Xanthopoulos, 2008). Contudo, neste 

país não são as causas intencionais as principais responsáveis pela maioria dos 

incêndios, visto que, apesar de um grande número de incêndios estar associado a 

pessoas que desejam obter ganhos pessoais, existem uma predominância ainda maior 

de ocorrências negligentes provocados pela falta de sensibilização e, também, devido 

ao facto de existir uma forte crença iniciada pelos meios de comunicação social, de que 

os incendiários são os principais responsáveis pela maioria dos incêndios, levando assim 

à despreocupação com os comportamentos negligentes individuais que proporcionam 

o aumento da incidência de incêndios com este caráter (Xanthopoulos, 2008).  
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4.1.2. Noutros países da Bacia do Mediterrâneo  

4.1.2.1. Na Argélia  

Na Argélia, as causas que são responsáveis pela maioria dos incêndios em 

praticamente todas as regiões do país são as desconhecidas, com percentagens entre os 

50 e 85%, devido ao facto de não existir uma investigação sistemática sobre a ignição do 

fogo (Souidi et al., 2015; Curt et al., 2020). No entanto, os dados oficiais não 

correspondem à realidade, dado que muitos dos incêndios que são classificados como 

desconhecidos estão relacionados com questões de segurança (originados pelo exército 

argelino de forma a combater o terrorismo) e de origem criminosa (muitas vezes, os 

incêndios provocados de forma intencional são considerados desconhecidos porque 

existe falta de provas conclusivas e o incendiário não foi preso) (Meddour-Sahar et al., 

2013a).  

Contudo, através das causas apuradas verifica-se que quase todas as ignições são 

provocadas pelo homem, predominando as causas intencionais associadas como foi 

referido anteriormente a atividades criminosas, à “indústria do fogo” e a problemas 

políticos (Meddour-Sahar et al., 2013a). De seguida destacam-se as causas negligentes 

relacionadas principalmente com trabalhos agrícolas e florestais (Souidi et al., 2015). As 

ignições naturais são praticamente nulas devido “à ausência de fenómenos climáticos 

como as tempestades secas” (Souidi et al., 2015, p. 158). É de salientar ainda, que na 

Argélia a maioria dos incêndios surgem em áreas florestais e perto de interfaces urbano-

florestais (Curt et al., 2020).  

4.1.2.2. Na Bósnia e Herzegovina  

Na Bósnia e Herzegovina, não existe uma base de dados oficial que apresente as causas 

de incêndios rurais (Drašković et al., 2020). Contudo, segundo Drašković et al. (2020) 

cerca de 98% dos incêndios são de origem humana, associados predominantemente a 

causas negligentes como as queimadas agrícolas (limpeza de campos na primavera e 

queima de restolho no verão). 

Os incêndios provocados de forma intencional também apresentam alguma 

frequência, no entanto, não existem provas oficiais destes uma vez que, não é feita uma 
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investigação oficial para apurar as causas nem são atribuídas responsabilidades jurídicas 

aos indivíduos que originam estes incêndios (Drašković et al., 2020). 

As ocorrências que apresentam menor frequência são provocadas por fenómenos 

naturais (2%)(Drašković et al., 2020).  

4.1.2.3. Na Croácia  

Na Croácia, mais de metade dos incêndios têm origem desconhecida (53%); das causas 

apuradas, são as negligentes que apresentam maior relevância (31%), estando 

relacionadas predominantemente com a gestão da vegetação. Seguem-se as causas 

acidentais (8%) e as naturais (6%). Por último, as causas intencionais são as que 

apresentam a menor frequência (2%) ao contrário da maioria dos países da Bacia do 

Mediterrâneo (EFFIS, 2020)(Apêndice 14).  

Os fatores que influenciam a ocorrência de incêndios neste país, dizem respeito à falta 

de gestão florestal e ao abandono da agricultura que fazem com que muitas áreas 

fiquem cobertas de vegetação, sendo assim essencial implementar medidas de 

prevenção para combater estes problemas, de modo a reduzir a incidência do fogo 

(Jurjević et al., 2009). Além disso, é importante aumentar o número de estradas 

florestais, para melhorar a acessibilidade das equipas de bombeiros; deve-se investir 

também no monitoramento e relato de incêndios, ou seja, deve ser possível detetar um 

incêndio de forma rápida e organizada explicando o local da ocorrência e a direção de 

propagação, de forma que o combate seja mais rápido e eficaz (Jurjević et al., 2009).    

4.1.2.4. Na Turquia  

Na Turquia, a partir de 2012 os incêndios com caráter desconhecido começaram a 

aumentar progressivamente correspondendo em 2020 a 55% das ocorrências, o que 

demonstra que as dificuldades de investigação aumentaram substancialmente 

(EFFIS2013; 2021).  

No caso das ocorrências apuradas, entre 2010 e 2020, os incêndios por causas 

negligentes destacam-se, estando associados a percentagens entre os 59% em 2018 e 

os 28% em 2020; as principais motivações destes dizem respeito a atividades agrícolas 
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e florestais (queima de restolho, limpeza de encostas e pousios, entre outras), fogueiras 

para atividades recreativas e caça (EFFIS,2019; 2021). De seguida, destacam-se as 

ocorrências naturais com percentagens entre os 20% em 2010, e 7% em 2013, que são 

provocadas predominantemente por raios (EFFIS,2011; 2014). 

As causas intencionais detêm percentagens entre os 12% e os 2%, respetivamente em 

2010 e 2020, verificando-se uma tendência regressiva deste tipo de ocorrências (EFFIS, 

2011; 2021). 

Os incêndios acidentais apresentam percentagens entre os 4% e os 6%, estando 

associadas principalmente a acidentes com linhas elétricas (EFFIS,2011; 2021).  

4.2. As causas de incêndios florestais segundo o método de Delphi  

O método de Delphi, normalmente é utilizado em temáticas onde não existem dados 

suficientes e/ou existem teorias incompletas sobre um determinado fenómeno 

(Lovreglio et al., 2010). Na área das causas dos incêndios, diversos autores utilizam o 

método de Delphi com objetivo de colmatar as carências existentes no que diz respeito 

à falta de exatidão e precisão das estatísticas (Tedim et al., 2022). Desta forma, através 

do contributo de especialistas, será possível obter informações mais fiáveis sobre as 

causas dos incêndios de cada país (Tedim et al., 2022).  

4.2.1. Nos países do “clube do fogo”  

4.2.1.1. Em Espanha  

Em Espanha, segundo o método de Delphi, verifica-se que as causas desconhecidas 

(2.6±1.1) (Apêndice 15), apresentam pouca relevância, bem como os reacendimentos 

(2.4±1.2) que também são bastante reduzidos (Tedim et al., 2022).  

Das causas apuradas, as que predominam são as negligentes, existindo um maior 

número de incêndios associados à gestão da vegetação (3.8± 1.1) e a queimadas 

agrícolas (3.7±1.0) (Tedim et al., 2022).  De seguida, verifica-se uma predominância de 

causas intencionais, destacando-se os conflitos/vinganças (3.6±1.2), os interesses/lucro 

(3.3±1.3), o vandalismo (3.3±1.1) e as doenças mentais (3.3±1.3) (Tedim et al., 2022). As 
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causas acidentais também apresentam alguma relevância estando associadas a obras 

(2.9± 1.1) e a energia elétrica (2.2± 0.8)(Tedim et al., 2022).    

Por último, as ocorrências provocadas por causas naturais são reduzidas, existindo 

apenas alguns eventos provocados por raios (1.6±0.9), principalmente na área de 

Castela e Leão (Tedim et al., 2022).   

4.2.1.2. Em França  

Em França, no que concerne às causas desconhecidas verifica-se que os especialistas 

comprovaram os dados oficiais existentes, uma vez que, estes confirmaram a existência 

de um número bastante elevado de causas desconhecidas (3.8±1.6) (Tedim et al., 2022).  

Em relação às causas naturais, denota-se que existem alguns incêndios provocados por 

raios (2.4±1.1), sendo França o país do “clube do fogo” que apresenta a média mais 

elevada nesta tipologia (Tedim et al., 2022).    

Das causas apuradas destacam-se os incêndios intencionais e os negligentes. No caso 

dos incêndios intencionais, existe um destaque para os incêndios provocados por 

interesses/lucro (4.0±0.7), seguidos pelos conflitos/vinganças (3.6±1.5), e pelo 

incendiarismo (3.2±1.8) (Tedim et al., 2022 ). No que concerne aos incêndios negligentes 

destacam-se motivações associadas à gestão da vegetação (3.4±1.5) e às queimadas 

agrícolas (2.6±1.8). Em França, os incêndios acidentais são provocados maioritariamente 

por acidentes em obras (3.2±1.3) e através da energia elétrica (2.8±0.8), apresentando 

as restantes causas acidentais uma média reduzida (Tedim et al., 2022). Por último, é de 

destacar os reacendimentos (2.6±0.5), que neste país apresentam pouca relevância 

(Tedim et al., 2022).   

4.2.1.3. Em Itália   

Através do método de Delphi foi possível obter algumas conclusões distintas das 

obtidas através da análise da base de dados italiana e pelo EFFIS, devido ao facto de os 

especialistas inquiridos, afirmarem que em termos de frequência os incêndios 

negligentes se destacam em relação aos intencionais. Esta tendência resulta de motivos 

culturais ligados ao uso do fogo nas atividades agrícolas, nomeadamente na queima de 
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restolho. Contudo, os peritos demonstram que um dos motivos mais banais, os cigarros 

descartados sem cuidado, apresentam pouca relevância (Lovreglio et al., 2010).  

No que concerne aos motivos intencionais, os mais frequentes estão relacionados com 

conflitos de trabalho, confirmando a presença da “indústria do fogo”, ou seja, estes 

incêndios são provocados por trabalhadores sazonais, como é o caso dos bombeiros, 

que têm como objetivo manter o seu emprego ou aumentar a sua receita (Lovreglio et 

al., 2010). É de salientar ainda, que incêndios deste tipo normalmente estão 

relacionados com níveis baixos de remuneração, ou seja, quanto menor o nível salarial, 

maior será o número de incêndios provocados (Lovreglio et al., 2010). Além disso, neste 

grupo também se englobam motivos como a colheita de cogumelos e brotos comestíveis 

(que surgem após a passagem do fogo), a renovação de pastagens e os pirómanos 

(Lovreglio et al., 2010). Contudo, no que diz respeito à classe dos pirómanos, esta pode 

não apresentar toda a relevância que lhe é dada, visto que, os pirómanos são pessoas 

com problemas mentais que apresentam um desejo incontrolável de iniciar incêndios e 

normalmente apresentam-se em número reduzido; o que aumenta a proporção de 

incêndios causados por este grupo é o facto deste termo ser utilizado como sinónimo 

de incendiário em Itália e em outros países (Lovreglio et al., 2010). 

O estudo de Tedim et al. (2022), apresenta resultados idênticos aos de Lovreglio et al. 

(2010), comprovando que as causas negligentes se destacam em relação às intencionais. 

No caso dos incêndios negligentes as motivações principais mantêm-se associadas a 

queimadas agrícolas (4.2±1.0) e à gestão da vegetação (3.9±1.1). Neste estudo Delphi as 

motivações relacionadas com cigarros (2.1±1.2) também apresentam pouca relevância 

(Tedim et al., 2022).   

No que concerne às causas intencionais, estas também surgem associadas a 

interesses/lucros (3.3±1.4), conflitos/vinganças (2.8±1.5) e ao incendiarismo (2.7±1.2). 

As causas acidentais não são mencionadas no Delphi de 2010, no entanto neste é 

percetível que os acidentes mais frequentes correspondem a obras (2.5±1.2) e a 

ferrovias (2.1±1.1) (Tedim et al., 2022).  
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Relativamente às causas desconhecidas (2.2±1.2), verifica-se que estas apresentam 

pouca relevância comparativamente com os restantes países do “clube do fogo” (Tedim 

et al., 2022).   

Por último, as causas naturais estão associadas principalmente a raios (2.0±1.0), no 

entanto também existem algumas ocorrências associadas ao vulcanismo (1.0±0.0) 

principalmente na Sicília onde se situam os vulcões Etna e Stromboli (Tedim et al., 2022).   

4.2.1.4. Na Grécia  

Na Grécia, segundo o método de Delphi as causas naturais relacionadas 

principalmente com raios (2.2±1.2) apresentam pouca importância como nos restantes 

países do “clube do fogo” (Tedim et al., 2022).   

No que concerne às causas desconhecidas (3.1±1.3), denota-se que ainda existem 

algumas dificuldades na investigação das causas uma vez que estas ainda apresentam 

valores consideráveis, com uma média superior a 3 (Tedim et al., 2022).   

Das causas apuradas, as que predominam são as negligentes associadas a queimas 

agrícolas (4.2±1.0), à gestão dos resíduos (3.5±1.2) e à gestão da vegetação (3.0±1.5) 

(Tedim et al., 2022). De seguida, destacam-se as causas intencionais, associadas aos 

interesses/lucro (3.7±1.4), aos conflitos/vinganças (2.8±1.4) e às doenças mentais 

(2.6±1.2). 

As causas acidentais também apresentam alguma relevância, estando associadas 

principalmente a acidentes em obras (3.4±1.0) e de energia elétrica (3.1±1.0), 

apresentando estes uma média superior a 3 (Tedim et al., 2022). Os reacendimentos 

(2.6±1.4), apresentam pouca relevância (Tedim et al., 2022).   

4.2.2. Noutros países da Bacia do Mediterrâneo  

4.2.2.1. Na Argélia  

A aplicação do método de Delphi na Argélia comprova os resultados provenientes da 

base de dados oficial, visto que, através deste é percetível que as causas desconhecidas 

predominam e as causas com menor relevância são as naturais (Meddour-Sahar et al., 

2013a). As causas que apresentam maior importância são provocadas pelo homem, 
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podendo ser de caráter negligente (despejo e queima ilegal de lixo, restos de cigarro e 

trabalhos agrícolas) ou criminoso (mudanças no uso do solo, renovação de pastagens, 

recolha de mel silvestre e piromania) (Meddour-Sahar et al., 2013a) 

Analisando detalhadamente as causas verifica-se que o despejo e queima de lixo ilegal 

é uma das motivações mais comuns no país e é causado principalmente pela densidade 

populacional existente, que contribui para a propagação de lixeiras ilegais e não 

controladas próximas de áreas florestais, onde posteriormente, os resíduos são 

queimados, provocando a propagação do fogo de forma descontrolada (Meddour-Sahar 

et al., 2013a).  

O uso tradicional do fogo por parte da população na Argélia também se apresenta 

como uma causa bastante comum e tem vindo a originar diversos incêndios florestais 

(Meddour-Sahar et al., 2013b). O fogo é utilizado principalmente pelos agricultores, para 

eliminar o restolho da lavoura e também para criar mais espaços de cultivo (Meddour-

Sahar et al., 2013a). Além disso, também é utilizado para melhorar as áreas de pastagem 

dos animais (principalmente das ovelhas), quando estas queimadas coincidem com 

épocas de temperaturas elevadas e alto risco, acabam por criar situações bastante 

perigosas, sendo notável que “os pastores não se abstêm de usar o fogo para atingir 

seus objetivos, mesmo que isso signifique arriscar as florestas, que estão demasiado 

utilizadas e degradadas” (Meddour-Sahar et al., 2013a, p.252).  

A vingança também é uma causa comum, visto que, muitos incêndios surgem devido 

a interesses pessoais (ex. mudanças no uso do solo), bem como por motivos políticos e 

de conflitos com a administração pública. É de salientar ainda, as tensões sociais e 

interpessoais, ou seja, conflitos relacionados com as propriedades e com o 

ordenamento florestal (Meddour-Sahar et al., 2013a). 

Por último, os reacendimentos, também apresentam uma grande frequência 

resultando da inexistência de operações de rescaldo eficientes. Isto acontece devido ao 

elevado número de incêndios a que as corporações de bombeiros têm de responder e 

também pelas condições de instabilidade existentes em algumas regiões da Argélia, 

onde diversos grupos de terroristas são bastante ativos (Meddour-Sahar et al., 2013a).  



50 

4.2.2.2. Na Bósnia e Herzegovina  

Na Bósnia e Herzegovina, é notório que as causas desconhecidas (2.4±1.1) têm pouca 

representatividade, o que demonstra que o esforço de investigação neste país tem 

obtido sucesso. As causas naturais também apresentam pouca relevância estando 

associadas essencialmente a raios (2.3±0.6) (Tedim et al., 2022).   

Das causas apuradas, existe uma predominância de causas negligentes, algumas com 

uma média igual ou superior a 4, como é o caso das queimadas agrícolas (4.5±0.7) e da 

gestão de resíduos (4.0±0.8) (Tedim et al., 2022).   

No grupo das causas intencionais, o vandalismo (3.7±1.3), as crianças (3.5±1.2) e as 

doenças mentais (2.6±1.4) prevalecem, verificando-se que neste país existe um grande 

número de incêndios intencionais irresponsáveis (Tedim et al., 2022).   

As causas acidentais, apresentam pouca relevância destacando-se acidentes em obras 

(2.3±1.0) e de autoignição (2.1± 1.0) (Tedim et al., 2022).   

Os reacendimentos (2.7±1.3) como na maioria dos países analisados apresenta pouca 

relevância (Tedim et al., 2022).   

4.2.2.3. Na Croácia  

Na Croácia, segundo o método de Delphi, as causas predominantes são as negligentes, 

destacando-se as queimadas agrícolas (4.5±0,7), os cigarros (3.8±1.3) e a gestão de 

resíduos (3.5±1.3) (Tedim et al., 2022).   

De seguida, destacam-se as causas acidentais associadas a ferrovias (3.2±1.1) e à 

energia elétrica (3.2±0.8). Neste país as causas intencionais apresentam um número 

mais reduzido de ignições estando associados ao vandalismo (2.7±1.3), ao incendiarismo 

(2.7±0.9) e às crianças (2.6±1.1). Por sua vez, as causas naturais estão associadas a 

trovoadas secas conjugadas com ventos fortes (2.9±1.0), sendo este o país que 

apresenta a média mais elevada de causas naturais comparativamente com os restantes 

países analisados.  

Os reacendimentos (2.5±1.5) são a causa que apresenta menor relevância (Tedim et 

al., 2022).   
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Por último, as causas desconhecidas (2.6±1.2), apresentam uma média baixa, 

comparativamente com outros países analisados (Tedim et al., 2022).    

4.2.2.4. Na Turquia  

Na Turquia, os especialistas revelam que as ocorrências desconhecidas (3.2±1.1), 

apresentam uma frequência considerável dado que a média atribuída é superior a 3 

(Tedim et al., 2022).    

Das ocorrências apuradas, destacam-se as negligentes, principalmente as queimadas 

agrícolas (4.2±1.4), os cigarros (3.9±1.2), a gestão de resíduos (3.4±1.4) e a recreação 

(3.4±1.6) que é frequente devido aos churrascos ao ar livre e à forte utilização de 

grelhadores neste país. Relativamente às causas intencionais destacam-se os 

conflitos/vinganças (3.0±1.5), interesses/lucro (2.7±1.5) e as doenças mentais (2.9±1.3) 

(Tedim et al., 2022).    

As principais causas acidentais neste país estão associadas à energia elétrica (3.8±1.2), 

a outros acidentes (2.4±1.2) e a veículos (2.3±1.3) (Tedim et al., 2022).    

Quanto às causas por reacendimento (2.6±1.2) e às causas naturais (raios) (2.5±0.8), 

denota-se que estas contêm pouca representatividade no número de ocorrências, 

segundo os peritos (Tedim et al., 2022).    

4.3. Síntese das causas dos incêndios rurais na Bacia do Mediterrâneo 

Em síntese, os países da Bacia do Mediterrâneo apresentam um elevado número de 

ignições de causa desconhecida (Tabela 6). Das causas apuradas, predominam as de 

origem antrópica (negligentes, intencionais e acidentais), tendo as ignições naturais 

pouca relevância (Figura 3).  
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Figura 3 - Causas e motivações dos incêndios na Bacia do Mediterrâneo 

  

Fonte: Elaboração própria baseado em Vélez, 2001; Lovreglio et al., 2010; Meddour-Sahar et 
al., 2013a; Camia et al., 2013; Tedim et al., 2022.  

Segundo as bases de dados oficiais dos países em análise, das causas provocadas pelo 

homem são as intencionais e as negligentes que se destacam. Através da análise dos 

artigos que utilizam o método de Delphi verifica-se que em praticamente todos os países 

analisados são as causas negligentes que predominam, o que revela que diversas vezes 

as causas intencionais são sobrevalorizadas (Tedim et al., 2022).  

Neste sentido, segundo as bases de dados oficiais, o uso tradicional do fogo (p.ex. 

queima dos restos das colheitas, remoção de arbustos e ervas daninhas para melhorar 

a atividade agrícola, queimadas) é uma das principais causas associadas aos incêndios 

negligentes que se torna um problema quando as queimadas se descontrolam e levam 

à criação de incêndios com consequências graves (Vélez, 2001). A queima de lixo é 

também uma das principais causas negligentes nos países analisados, estando 

relacionada com falta de soluções na gestão do lixo, levando a que os resíduos sejam 

acumulados e eliminados pela queima, o que muitas vezes gera incêndios 

descontrolados (Velez, 2009). Através do método de Delphi conclui-se que dos países 

analisados, os que apresentam um maior número de incêndios negligentes são a Bósnia 

e Herzegovina, a Argélia, a Croácia e a Grécia. Além disso, através da opinião dos 

especialistas também se verifica que uma das principais motivações negligentes é a 

gestão da vegetação, contudo apenas nos países do “clube do fogo”, apresentando uma 
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importância reduzida nos outros países da Bacia do Mediterrâneo analisados (Tedim et 

al., 2022).  

O método de Delphi, também permitiu concluir que os incêndios provocados por 

cigarros apresentam uma frequência mais reduzida nos países do “clube do fogo” 

comparativamente com os restantes países analisados. No entanto verifica-se que esta 

causa tem vindo a decrescer drasticamente nos últimos anos devido à redução do 

consumo de tabaco e às novas tecnologias de cigarros à “prova de fogo” (Tedim et al., 

2022).  

Relativamente às ignições intencionais, segundo as bases de dados oficiais dos países 

analisados destacam-se os incêndios florestais associados à delinquência e a vinganças 

particulares contra determinadas propriedades e pessoas (Vélez, 2001). Exemplo destes 

casos são os caçadores que quando não conseguem encontrar um lugar para caçar 

demonstram o seu descontentamento ateando fogo à floresta (Vélez, 2001) ou conflitos 

entre associações de caçadores. Na categoria intencional também se englobam 

nomeadamente, os trabalhadores florestais que iniciam incêndios para manter o seu 

trabalho, bem como, indivíduos que utilizam o fogo como arma estratégia para facilitar 

a mudança de estatuto do solo para uso urbano (Vélez, 2001). Por último, é de relembrar 

a existência de pirómanos, sendo que a este grupo muitas vezes é atribuída uma 

culpabilidade demasiado exagerada comparativamente com a verdadeira realidade 

(Vélez, 2001).   

Nos estudos que utilizaram o método Delphi as ignições intencionais que se destacam 

são os interesses/lucro e os conflitos/vinganças que são predominantes na maioria dos 

países em análise, principalmente nos do “clube do fogo”, sendo de salientar que as 

ignições intencionais não responsáveis (Incêndio causado por indivíduos que não são 

responsáveis pelas suas ações, como por exemplo, menores de idade ou doentes 

mentais) (Camia et al., 2013), estão presentes principalmente na Argélia, Bósnia e 

Herzegovina, Croácia e Turquia (Meddour-Sahar et al., 2013a; Tedim et al., 2022; 

Lovreglio et al., 2010).  
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No que concerne às causas acidentais, é dada uma maior importância às mesmas na 

análise do Delphi denotando-se que estas ocupam o terceiro lugar na maioria dos países, 

existindo diversos incêndios provocados por obras e por energia elétrica, contudo, nesta 

categoria não existe uma convergência de opiniões por parte dos especialistas, uma vez 

que alguns países apresentam outros tipos de motivações, além das mencionadas 

anteriormente (Tedim et al., 2022).  

Por último, os reacendimentos são responsáveis por um número reduzido de incêndios 

na maioria dos países analisados, exceto na Argélia, devido à intensa instabilidade 

política e à insegurança existente em determinadas áreas deste país, onde os bombeiros 

acabam por não finalizar corretamente as operações de rescaldo, o que leva a que os 

incêndios deflagrem novamente (Meddour-Sahar et al., 2013a).  

Tabela 6 - Comparação das principais causas nos países da Bacia do Mediterrâneo segundo os 

dados oficiais e a aplicação da técnica de Delphi 

Países Causas dos dados oficiais Causas segundo o Delphi 

Espanha Intencionais  
Negligentes  

Negligentes  
Intencionais  

França Desconhecidas  
Negligentes  

Intencionais 
Desconhecidas  

Itália Intencionais  
Negligentes 

Negligentes  
Intencionais  

Grécia  Desconhecidas  
Negligentes  

Negligentes  
Desconhecidas  

Argélia  Desconhecidas  
Intencionais  

Desconhecidas  
Negligentes  

Bósnia e Herzegovina  Negligentes  
Intencionais  

Negligentes  
Intencionais  

Croácia  Desconhecidas  
Negligentes  

Negligentes 
Acidentais  

Turquia  Desconhecidas  
Negligentes  

Negligentes  
Desconhecidas  

Fonte: Elaboração própria 
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5. As causas dos incêndios rurais em Portugal 

Atualmente, as causas dos incêndios são codificadas de acordo com a classificação que 

é utilizada desde 2000 (DGRF, 2008; Savazzi et al., 2010). Esta é uma classificação 

hierarquizada em três níveis. O primeiro apresenta as seis grandes categorias 

denominadas de Uso do fogo, Acidentais, Estruturais, Incendiarismo, Naturais e 

Indeterminadas (DGRF, 2008; Savazzi et al., 2010). O segundo nível discrimina as causas 

em grupos e identifica as suas atividades específicas. Por sua vez, o terceiro nível divide 

em subgrupos as suas atividades e identifica comportamentos e atitudes singulares 

(DGRF, 2008; Savazzi et al., 2010)(Apêndice 16). 

5.1.Tendência na evolução das ocorrências e área ardida, entre 2001 e 

2020 

Em Portugal Continental, entre 2001 e 2020 ocorreram cerca de 456 871 ocorrências 

(Figura 4), sendo que é no Norte que se concentra o maior número que, em média, 

representa 2,7 vezes mais ocorrências anuais do que a média do país (Tedim et al., 

2019). Os anos com maior número de ocorrências são 2005 com 41 689 ignições e os 

anos de 2009 e 2011, com 29 783 e 29 782 ocorrências respetivamente. Os anos com 

menos ignições são 2014 e 2020 com respetivamente 9 388 e 9 619 ocorrências.  

Os distritos com mais ocorrências são os do Porto (29,7%), Braga (14%) e Lisboa 

(10,5%) (Figura 5).  

A área ardida total, entre 2001 e 2020, foi de aproximadamente 2 898 258 ha (Figura 

4). A área ardida no Norte é 2,4 vezes superior à média do país (Tedim et al., 2019). Os 

anos de 2003, 2005 e 2017, destacam-se respetivamente com 471 750, 346 718 e 539 

921 ha. Pelo oposto, os anos com menor área ardida são 2007, 2008 e 2014 com, 

respetivamente 36 413, 19 897 e 22 820 ha.  
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Figura 4 - Distribuição do número de ocorrências e área ardida, em Portugal Continental, entre 

2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Figura 5 - Distribuição das ocorrências, por distrito, em Portugal Continental, entre 2001 e 

2020   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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5.2. Principais causas de ignição em Portugal  

Em Portugal Continental, entre 2001 e 2020, apenas foram investigadas cerca de 45,5% 

das ocorrências (Figura 6), o que revela que ainda existem grandes dificuldades na 

investigação das causas dos incêndios no território português.  

Figura 6 - Total de ocorrências investigadas e não investigadas, em Portugal Continental, entre 

2001 e 2020 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Durante todo o período analisado, verifica-se que, as dificuldades de investigação eram 

mais frequentes antes de 2006, uma vez que apenas 7 a 12% (Figura 7) dos incêndios 

foram investigados. A partir de 2007, a investigação dos incêndios intensificou-se 

progressivamente alcançando os 92% em 2019 (Figura 7).  

Figura 7 - Causas investigadas e não investigadas, por ano, em Portugal Continental, entre 

2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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Os distritos com maior número de ocorrências investigadas são Leiria (71,7%), Coimbra 

(70,2%) e Portalegre (70,0%) enquanto os de Porto, Setúbal e Lisboa registaram o menor 

número com 23,7%, 30,7% e 31,9%, respetivamente (Figura 8). Pode-se concluir que os 

distritos que apresentam as maiores densidades populacionais são aqueles que 

apresentam uma taxa de investigação mais reduzida (Lourenço et al., 2012). Esta grande 

diferenciação permite perceber que não existe uma importância semelhante dada à 

investigação dos incêndios em todos os distritos (Lourenço et al., 2012).  

Figura 8 - Causas investigadas e não investigadas, por distrito, em Portugal Continental, entre 

2001 e 2020 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Apesar do aumento do número de incêndios investigados, nem sempre os resultados 

das investigações foram conclusivos, uma vez que existe ainda um elevado número de 

ignições com causa desconhecida. Estas alcançaram o seu máximo em 2006, 

representando 59% das causas investigadas (Figura 9). Entre 2007 e 2020 as causas 

apuradas predominaram, no entanto, as desconhecidas continuaram a apresentar 

valores consideráveis compreendidas entre 30% e 45%. Os motivos que justificam estes 

valores estão associados à falta de recursos humanos, à destruição de provas durante o 

combate, à demora na chegada ao local das ocorrências e à falta de cuidado e dedicação 

na busca de indícios, sendo assim essencial combater estes problemas, para que seja 

possível aumentar o número de causas apuradas (Lourenço et al., 2012).  
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Figura 9 - Causas desconhecidas e apuradas, por ano, em Portugal Continental, entre 2001 e 

2020 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Os distritos que apresentam maior dificuldades na investigação e, por conseguinte, um 

número bastante elevado de causas desconhecidas são Lisboa (88,2%), Setúbal (66,7%), 

Évora (60,7%) e Aveiro (55,1%) (Figura 10). Nos restantes distritos verifica-se uma 

predominância de causas apuradas, destacando-se Viana do Castelo (97,1%), Vila Real 

(93,8%), Guarda (82,6%) e Bragança (82,2%).  

Figura 10 - Causas desconhecidas e apuradas, por distrito, em Portugal Continental, entre 2001 

e 2020 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

No que concerne apenas às causas determinadas, existe uma predominância de 

ignições provocadas por comportamentos humanos, sendo de destacar as causas 

negligentes, responsáveis por 49,8% das ignições (Figura 11).  
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Figura 11 - Classificação das causas apuradas, em Portugal continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As causas negligentes estão associadas predominantemente a queimadas de 

sobrantes florestais ou agrícolas feitas sem qualquer tipo de vigilância e cuidado (Tabela 

7). O maior número de ignições deste tipo ocorre no norte e centro do país, destacando-

se os distritos de Viseu, Vila Real e Viana do Castelo (Figura 12). Esta causa é bastante 

recorrente, uma vez que o uso tradicional do fogo é uma prática enraizada na cultura 

mediterrânica; tem como objetivo utilizar o fogo como uma ferramenta de queima de 

sobrantes já desnecessários e de preparação da terra para novas culturas. Este tipo de 

incêndios é provocado principalmente por agricultores já com alguma idade (Coutinho, 

2009). 

É importante salientar que no grupo das ignições negligentes foram incluídas as causas 

acidentais que apresentam pouca representatividade no país e estão associadas a 

outros acidentes (causas acidentais menos comuns), transportes e comunicações 

(Faíscas e faúlhas que dão origem a ignições de combustível) e maquinaria (maquinaria 

de uso específico nas atividades agroflorestais), que representam respetivamente 2,8%, 

2,5% e 2,0%.    
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Tabela 7 - Tipos de motivações negligentes, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

Motivações negligentes  Nº %  

Queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas 2 465 62,5 

Queimas amontoados de sobrantes florestais ou agrícolas 491 12,4 

Uso do fogo - Queima de lixo 257 6,5 

Queimadas para gestão de pasto para gado 181 4,6 

Uso do fogo – Fumar 141 3,6 

Acidentais – Outros 110 2,8 

Acidentais - Transportes e Comunicações 98 2,5 

Uso do fogo – Fogueiras 88 2,2 

Acidentais – Maquinaria 79 2,0 

Uso do fogo - Lançamento Foguetes 26 0,7 

Uso do fogo – Outros 11 0,3 

Total  3947 100,0 

 Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Figura 12 - Ignições provocadas por queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas, em 

Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

De seguida, destacam-se as causas intencionais responsáveis por 29% das ignições 

(Figura 11) relacionadas principalmente com o incendiarismo de caráter imputável 
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(Tabela 8), ou seja, com atitudes onde existe uma intenção de dolo; nestes casos o fogo 

é utilizado por puro prazer de destruição ou por conflitos e vinganças associados a 

assuntos de terras, água ou utilização indevida de uma propriedade.  

Normalmente, estas ignições são causadas por indivíduos com mais de 45 anos e com 

baixa escolaridade (Coutinho, 2009), sendo que espacialmente estes incêndios 

originam-se em maior número no Norte e Centro do país nos distritos de Viana do 

Castelo, Viseu, Braga e Vila Real (Figura 13). É importante ainda referir que apesar destas 

causas apresentarem um caráter criminoso, normalmente é difícil comprovar as 

mesmas em tribunal (Coutinho, 2009).  

Tabela 8 - Tipos de motivações intencionais, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

Motivações intencionais  Nº % 

Incendiarismo – Imputáveis 836 51,2 

Incendiarismo - Sem motivação conhecida 742 45,4 

Estruturais - Caça e vida selvagem 17 1,0 

Estruturais - Uso do solo 16 1,0 

Incendiarismo – Inimputáveis 13 0,8 

Estruturais – Outras 9 0,6 

Total  1633 100 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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Figura 13 - Ignições provocadas por incendiarismo (imputáveis), em Portugal Continental, 

entre 2001 e 2020 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As causas por reacendimento são responsáveis por 20,1% (Figura 11) das ocorrências, 

e, normalmente são provocados pela reativação de um incêndio anterior, devido ao 

calor latente ou brasas. Este reinício do fogo acontece devido à falta de meios humanos 

e materiais para responder ao elevado número de ignições, sendo que muitas vezes em 

situações críticas acaba-se por prescindir de um rescaldo bem concluído, ou seja, utiliza-

se apenas água não se recorrendo também a meios mecânicos para garantir a qualidade 

do rescaldo (Coutinho, 2009). Estas ignições acontecem principalmente nos distritos 

onde existe um maior número de incêndios, destacando-se Porto, Braga, Aveiro e Viseu 

(Figura 14).  
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Figura 14 - Ignições provocadas por reacendimento, em Portugal Continental, entre 2001 e 

2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Por sua vez, as causas naturais apresentam valores desprezíveis (1,2%) (Figura 11), 

estando associadas maioritariamente a episódios de relâmpagos e concentram-se 

principalmente no interior do país, onde o território é acidentado e apresenta altitudes 

consideráveis (Figura 15)  
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Figura 15 - Ignições provocadas por raios, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

5.2.1. Relação entre os tipos de causa de incêndio e a respetiva área ardida, por 

mês  

Em Portugal, existe uma predominância de ocorrências que contribuíram para áreas 

ardidas de pequena dimensão, uma vez que os incêndios entre 0 e 100 ha correspondem 

a 99,3% das ocorrências (ICNF, 2020). Por sua vez, os eventos superiores a 100 ha, ou 

seja, de grande dimensão (segundo os padrões do ICNF), apresentam uma importância 

muito reduzida, correspondendo apenas a 0,7% (ICNF,2020).  

Analisando de modo geral as áreas ardidas (Figura 16), denota-se que os incêndios < 

100 ha estão predominantemente associados a causas desconhecidas (34,4%). Das 

causas determinadas as que se destacam são as negligentes (32,7%), seguidas pelas 

intencionais (18,8%) e por reacendimentos (13,3%).  

Nos incêndios de grande dimensão existe um maior número de ocorrências de caráter 

intencional (34,4%), seguido pelas negligentes (32%), desconhecidas (22,5%) e 
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reacendimentos (8,6%). Neste caso as ignições desconhecidas apresentam menor 

importância, o que demonstra que nos incêndios de maior dimensão existe um maior 

esforço para determinar a causa da ocorrência. No que diz respeito às causas naturais, 

verifica-se que estas têm maior representatividade em incêndios de grande dimensão, 

correspondendo a 2,5% das ocorrências.  

Figura 16 - Áreas ardidas de pequena e grande dimensão por tipo de causa, em Portugal 

continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Através da análise detalhada das áreas ardidas por cada tipo de causa, verifica-se que, 

os incêndios não investigados (Tabela 9), apresentam uma dimensão média de 2,3 ha. 

O maior número de ocorrências concentra-se na classe dos 0 aos 10 ha e a nível mensal 

existe um maior número de incêndios não investigados nos meses de julho, agosto e 

setembro, pois como há maior número de ignições não é possível investigar todas as 

ocorrências. O facto dos incêndios não investigados apresentarem uma dimensão 

reduzida, revela que a investigação feita em Portugal não é aleatória, existindo um maior 

enfoque na averiguação de incêndios de maior dimensão (Lourenço et al., 2012).  

Tabela 9 - Número de Incêndios não investigados segundo a sua área ardida por mês, em 

Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Área ardida/Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

0 a 1 ha 1896 6353 9574 8086 10562 24245 40435 49472 33875 14471 6453 3236 208658

1 a 10 ha 269 1542 2283 1461 1329 3307 6388 9003 6534 2843 1514 712 37185

10 a 20 ha 10 36 54 29 27 136 322 384 244 68 46 18 1374

20 a 50 ha 1 16 41 23 6 75 197 301 152 58 25 8 903

50 a 100 ha 0 6 22 11 2 38 119 146 67 22 5 4 442

100 a 500 ha 0 2 2 3 3 38 81 128 55 17 3 1 333

500 a 1000 ha 0 0 0 0 0 2 21 36 9 6 0 0 74

superior a 1000 ha 0 0 0 0 0 1 18 41 10 1 0 0 71

Dimensão média dos incêndios (ha) 0,4 0,7 0,8 0,6 0,4 1,1 2,3 4,9 1,8 1,2 0,8 0,6 2,3
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Os incêndios com caráter desconhecido (Tabela 10), apresentam uma dimensão média 

de 6,8 ha, destacando-se os meses de julho (9,2 ha) e agosto (12,7 ha) com as maiores 

dimensões. Quanto à distribuição mensal das ocorrências desconhecidas, denota-se que 

embora estas sejam bastante frequentes todo ano, existe um pico nos meses de julho, 

agosto e setembro, correspondente a 42 471 (59,6%) incêndios.  

Tabela 10 - Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida, por mês, em 

Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As ocorrências intencionais (Tabela 11), apresentam áreas ardidas consideráveis com 

uma dimensão média de 21,6 ha, verificando-se ainda que 889 incêndios apresentam 

uma dimensão superior a 100 ha. Estas ocorrências são frequentes principalmente nos 

meses de verão (em julho, agosto e setembro), sendo estes meses responsáveis por 

26 951 (68,1%) ignições. Os incêndios com maior dimensão média ocorrem em julho 

(23,6 ha), agosto (32,5 ha) e outubro (51,2 ha).  

Tabela 11 - Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida, por mês, em Portugal 

Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Os incêndios negligentes (Tabela 12), apresentam um grande número de ocorrências 

de pequena dimensão (≤10 ha). Existe um pico de ignições em julho, agosto, setembro 

e outubro, que são responsáveis por 37 537 eventos. Existe ainda um segundo pico em 

Área ardida/Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

0 a 1 ha 626 1638 2790 2260 3660 5594 11259 14232 9625 5449 1179 375 58687

1 a 10 ha 106 367 691 496 458 715 1586 2366 1601 1198 254 65 9903

10 a 20 ha 5 23 75 38 30 70 137 236 154 84 16 5 873

20 a 50 ha 2 21 50 31 15 54 154 236 139 77 14 4 797

50 a 100 ha 0 5 28 10 8 18 93 156 54 32 3 1 408

100 a 500 ha 2 3 15 8 7 35 99 155 66 45 3 1 439

500 a 1000 ha 0 1 1 0 0 6 14 38 8 4 0 0 72

superior a 1000 ha 0 0 0 0 0 4 21 36 6 4 0 0 71

Dimensão média dos incêndios (ha) 1,3 1,9 3,1 1,8 1 3,7 9,2 12,7 5 4 1,5 1,3 6,8

Área ardida/Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

0 a 1 ha 153 469 1204 954 1196 2231 5777 7997 5693 1876 267 121 27938

1 a 10 ha 73 296 759 456 285 540 1304 2286 1635 676 135 47 8492

10 a 20 ha 4 34 71 55 20 63 140 212 172 79 11 4 865

20 a 50 ha 5 28 72 27 16 45 140 293 180 65 10 3 884

50 a 100 ha 2 8 28 11 6 29 85 179 103 34 5 0 490

100 a 500 ha 0 5 16 5 3 24 112 266 133 40 4 2 610

500 a 1000 ha 3 0 0 0 1 6 29 63 21 8 0 0 131

superior a 1000 ha 0 0 0 0 1 1 30 83 18 15 0 0 148

Dimensão média dos incêndios (ha) 2,4 4,6 5,8 3 3 5,2 23,6 32,5 15 51,3 4,6 3,5 21,6
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fevereiro, março e abril que corresponde a 16 422 eventos. Esta distribuição mensal 

apresenta uma forte conexão com os trabalhos agrícolas associados ao uso tradicional 

do fogo e com outras atividades de verão como, por exemplo, as limpezas feitas por 

emigrantes quando retornam a casa (Tedim et al., 2019).  

Tabela 12 - Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida, por mês, em Portugal 

Continental, entre 2001 e 2020 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Os incêndios provocados por reacendimentos (Tabela 13), apresentam uma dimensão 

média de 8,3 ha, destacando-se os meses de agosto (10,2 ha) e outubro (33,7 ha), com 

as maiores dimensões. O maior número de ocorrências apresenta uma área ardida 

muito reduzida ≤ 1 ha, uma vez que foram registados 23 621 incêndios desta dimensão. 

A nível mensal, estes concentram-se nos meses de junho, julho, agosto e setembro.  

Tabela 13 - Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida, por mês, em 

Portugal Continental, entre 2001 e 2020 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Por último, os incêndios de causas naturais (Tabela 14), têm em média 66,5 ha, sendo 

de destacar o mês de agosto com uma dimensão média de 154,7 ha. O maior número 

de ocorrências tem menos de 10 ha e a sua distribuição mensal concentra-se nos meses 

de junho a setembro, sendo estes meses responsáveis por 1 487 (92,8%) incêndios.  

Área ardida/Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

0 a 1 ha 991 3295 4775 3176 3872 4262 6896 8409 7033 5417 1332 633 50091

1 a 10 ha 291 1228 2068 991 730 807 1378 2053 2016 1761 409 157 13889

10 a 20 ha 29 96 187 91 53 113 174 195 202 168 17 15 1340

20 a 50 ha 17 89 159 86 38 110 151 244 205 144 22 16 1281

50 a 100 ha 6 22 63 22 22 38 83 136 118 72 8 4 594

100 a 500 ha 2 13 44 12 5 44 122 197 112 63 3 5 622

500 a 1000 ha 0 0 2 1 0 9 26 49 22 10 1 0 120

superior a 1000 ha 0 0 1 1 0 2 22 43 7 9 0 1 86

Dimensão média dos incêndios (ha) 2 2,4 3,9 2,9 1,5 10,8 15,8 18,2 8,3 14,2 2,2 4,8 9,8

Área ardida/Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

0 a 1 ha 47 270 1025 869 827 2020 5004 7415 3989 1833 263 59 23621

1 a 10 ha 9 48 150 153 105 205 427 919 605 244 30 11 2906

10 a 20 ha 3 9 18 14 10 14 44 93 47 23 8 0 283

20 a 50 ha 3 2 20 10 5 25 39 104 34 13 7 2 264

50 a 100 ha 0 2 7 4 2 5 10 39 19 13 2 0 103

100 a 500 ha 0 2 5 3 1 13 18 76 29 8 2 0 157

500 a 1000 ha 0 0 1 1 0 2 5 19 4 1 0 0 33

superior a 1000 ha 0 0 1 0 0 0 5 20 2 4 0 0 32

Dimensão média dos incêndios (ha) 2,3 3,3 4,5 2,5 0,9 2,9 6 10,2 3,4 33,7 3,6 1,2 8,3
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Tabela 14 - Número de incêndios naturais segundo a sua área ardida, por mês, em Portugal 

Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

5.2.2. Distribuição horária por tipo de causa 

No geral, os diferentes tipos de ignições apresentam uma distribuição horária muito 

semelhante, uma vez que o maior número de ocorrências é registado entre as 11h e as 

17h. No caso das causas não investigadas (Figura 17), verifica-se um aumento das 

ignições a partir das 10h atingindo o seu máximo entre as 15h e as 15h59min, ou seja, 

quando existem condições meteorológicas que facilitam a ignição e a propagação. 

Posteriormente, volta a ocorrer um decréscimo das ocorrências, aumentando 

ligeiramente apenas entre as 21h e as 21h59min.  

Figura 17 - Horário das ignições não investigadas, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As causas desconhecidas começam a ser mais frequentes a partir das 10h, alcançando 

o máximo de ocorrências entre as 15h e as 15h59min. com cerca de 7 047 ignições e, 

posteriormente, observa-se um decréscimo progressivo das mesmas (Figura 18).  

Área ardida/Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

0 a 1 ha 1 1 4 21 56 243 266 380 240 9 0 0 1221

1 a 10 ha 0 0 0 3 11 51 66 65 41 2 0 0 239

10 a 20 ha 0 0 0 0 3 7 8 8 7 0 0 0 33

20 a 50 ha 0 0 0 1 1 8 9 5 6 0 0 0 30

50 a 100 ha 0 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 14

100 a 500 ha 0 0 0 0 1 8 8 18 3 1 0 0 39

500 a 1000 ha 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8

superior a 1000 ha 0 0 0 0 0 3 0 15 0 0 0 0 18

Dimensão média dos incêndios (ha) 0,001 0,008 0,1 2,2 4,5 71 10,3 154,7 4,7 26,3 0 0 66,5
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Figura 18 - Horário das ignições desconhecidas, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As ignições intencionais (Figura 19) apresentam um comportamento mais irregular; 

começam a aumentar progressivamente entre as 10h e as 16h59min, alcançando o 

máximo de 3 259 ignições entre as 15h e as 15h59min. De seguida, o número de ignições 

decresce verificando, posteriormente um novo aumento entre as 20h e as 1h59min, o 

que revela que alguns indivíduos que originam estes incêndios optam por horários 

noturnos de forma a estarem menos expostos.   

Figura 19 - Horário das ignições intencionais, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As ignições negligentes começam a aumentar a partir das 10h, sendo o seu máximo 

alcançado entre as 15h e as 15h59min (Figura 20); posteriormente, tal como na maioria 

dos tipos de ignições, existe um decréscimo gradual do número de ocorrências.  
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Figura 20 - Horário das ignições negligentes, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As causas por reacendimento (Figura 21) revelam um maior número de ignições 

também entre as 10h e as 16h59min, contudo o valor máximo (2 782 ocorrências) é 

atingido um pouco mais cedo entre as 14h e as 14h59min. 

Figura 21 - Horário das ignições por reacendimento, em Portugal Continental, entre 2001 e 

2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

No que diz respeito às causas naturais percebe-se um comportamento muito distinto 

das restantes ignições, visto que o maior número de incêndios é registado entre as 14h 

e as 19h59min, sendo o seu máximo alcançado entre as 17h e as 18h59min, com 384 

ocorrências no total (Figura 22).  
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Figura 22 - Horário das ignições naturais, em Portugal Continental, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

5.2.3. Síntese do comportamento dos incêndios e das suas causas em Portugal  

De um modo geral, verifica-se que Portugal é um dos países da Bacia do Mediterrâneo 

que se destaca no que diz respeito ao elevado número de ocorrências e áreas ardidas, 

sendo importante referir que o Norte de Portugal apresenta o maior número de 

incêndios e de área ardida.  

A investigação das causas é uma responsabilidade da GNR, mais concretamente do 

SEPNA, denotando-se que entre 2001 e 2020, a maioria das ocorrências não foram 

investigadas o que revela a existência de diversas dificuldades na investigação. No que 

concerne às causas investigadas, verifica-se que as de origem desconhecida apresentam 

uma grande representatividade no período em análise, o que demonstra que diversas 

vezes os resultados das investigações não foram conclusivos.  

Dos incêndios em que foi possível apurar as causas verifica-se um maior destaque para 

as negligentes, seguidas das intencionais e reacendimentos, apresentando as causas 

naturais uma importância residual. 

No que diz respeito às suas áreas ardidas, verifica-se que nos incêndios de pequena 

dimensão as causas apuradas que apresentam maior número de ignições, são as 

negligentes. Pelo oposto no caso dos incêndios de grande dimensão as que se destacam 

são as intencionais. É de salientar que na generalidade, todos os tipos de causas 

analisados apresentam maior número de ocorrências e de dimensão de área ardida no 

mês de agosto.  



73 

A nível horário, a maioria dos incêndios originam-se em maior número entre as 14h e 

as 15h59min. No entanto, as causas naturais não seguem este comportamento, uma vez 

que se regista um grande número de incêndios de causa natural entre as 17h e as 

18h59min.  

5.2.4. Comparação das causas dos incêndios rurais entre Portugal e outros países 

da Bacia do Mediterrâneo 

De um modo geral, segundo as bases de dados oficiais, Portugal segue as tendências 

dos países da Bacia do Mediterrâneo no que concerne às causas de incêndios, uma vez 

que tal como em grande parte dos países analisados (França, Grécia, Argélia, Turquia e 

Croácia), destaca-se o elevado número de causas desconhecidas.  

No caso das causas apuradas Portugal, segue o comportamento de países como a 

França, Grécia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Turquia, onde a estatística demonstra 

que são as causas negligentes que predominam.   

No que diz respeito às causas intencionais, verifica-se que no caso português, estas 

apresentam alguma relevância apresentando-se em segundo lugar na categoria das 

causas apuradas, tal como acontece em países como França, Grécia e Argélia.  

Os reacendimentos, não são mencionados na maioria dos países analisados, uma vez 

que estes não integram a classificação das causas de vários países, no entanto, verifica-

se que Portugal apresenta alguma representatividade nesta categoria, tal como 

acontece na Argélia.  

No que diz respeito às causas com menor número de ocorrências, o comportamento é 

idêntico ao de quase todos os países da Bacia do Mediterrâneo (Espanha, França, Itália, 

Grécia, Argélia, Bósnia e Herzegovina e Croácia), ocupando as causas naturais o último 

lugar.  

 

 

 



74 

6.  Os incêndios rurais em Lousada: estudo de caso 

6.1. O regime do fogo  

6.1.1. O conceito de regime de fogo 

O conceito de regime surgiu no século XIX, em França, utilizado na época para 

descrever variações no tempo e no espaço, relacionadas com características 

meteorológicas e climáticas, não estando ainda associado ao fogo (Krebs et al., 2010). O 

conceito de regime de fogo surge pela primeira vez associado às colónias africanas, com 

o intuito de descrever práticas pastorícias de queimadas no Senegal e em publicações 

científicas relacionado com vegetação nos territórios coloniais (Krebs et al., 2010). O 

conceito original de regime do fogo, refletia a imposição antropogénica ao ecossistema, 

e um processo destrutivo e regressivo oposto à ordem natural (Krebs et al., 2010). Ou 

seja, inicialmente o conceito de regime do fogo apresentava uma visão mais negativa, 

associada à necessidade que os ecologistas e gestores do fogo apresentavam para criar 

uma estrutura correta para analisar as principais características do fogo associadas a um 

determinado território (Krebs et al., 2010).  

Na versão mais atualizada de regime de fogo, verifica-se que este engloba um conjunto 

de parâmetros mais alargado que descrevem os incêndios (ocorrência, frequência, 

periodicidade, intensidade, sazonalidade e tamanho dos fogos e a severidade dos 

efeitos do fogo) e podem estar associados a diferentes intervalos de tempo (passado, 

presente e futuro; anos, décadas, séculos ou milénios) (Krebs et al., 2010; NWCG, 2021).  

6.1.2. Evolução das ocorrências e área ardida 

No período de 2001 a 2020, foram registados no município de Lousada 5 243 incêndios 

rurais (Figura 23). Os anos com mais ignições foram 2005 (468 ignições) e 2009 (488 

ignições). Esta tendência é justificada principalmente pelas condições meteorológicas 

mais severas existentes nestes anos que foram favoráveis à eclosão de incêndios 

(Lourenço et al., 2012). Quanto às áreas ardidas, verifica-se que os anos que se destacam 

são 2016 e 2005 com 671 e 546 ha afetados, respetivamente.  
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Figura 23 - Distribuição do número de ocorrências e das áreas ardidas, entre 2001 e 2020.  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

6.1.3. Padrão espacial da ocorrência de incêndios rurais  

Analisando a dispersão dos incêndios com base na nova reorganização administrativa 

(Figura 24), denota-se que a União de Lustosa e Barrosas (Santo Estevão) apresenta o 

maior número de ocorrências (18,7%). Pelo oposto, as freguesias com menos incêndios 

são Macieira (2%), Vilar do Torno e Alentém (2,2%), Torno (2,6%) e Aveleda (2,8%).  

Ao recorrer-se aos antigos limites administrativos das freguesias (Figura 25) é possível 

visualizar com maior pormenor a distribuição espacial das ocorrências detetando-se que 

Lustosa apresenta o maior número de ocorrências (13,6%), sendo seguida por Meinedo 

com 9,6% das ocorrências. As freguesias com menos ignições são as antigas freguesias 

de Lousada (Santa Margarida), Alvarenga, Nogueira, Pias, Aveleda, Macieira, Cernadelo, 

Torno, Vilar do Torno e Alentém, Ordem, Casais e Nespereira com percentagens que 

oscilam entre 1% e 3%. O facto de através dos antigos limites administrativos se observar 

com maior pormenor a distribuição das ocorrências e causas, levou à consideração neste 

estudo, dos antigos limites administrativos.  
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6.1.4. Recorrência e probabilidade de incêndios rurais  

A recorrência dos incêndios refere-se ao número de vezes que uma determinada área 

ardeu num determinado período de tempo. As áreas no município de Lousada que 

arderam 5 vezes, apresentam pouca representatividade, uma vez que afetam apenas a 

0,1% do território do concelho (Figura 26). Por sua vez, as classes de recorrência com 

maior representatividade são as de 1, 2 e 3 vezes que ocupam respetivamente 13%, 6% 

e 3% do território; localizam-se fundamentalmente nas freguesias de Sousela, Meinedo, 

Lustosa e Barrosas (Santo Estevão).  

Figura 24 - Distribuição das ocorrências, por 

freguesia, entre 2001 e 2020 (Antiga 

organização administrativa) 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020.  Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020.  

Figura 25 - Distribuição das ocorrências, por 

freguesia, entre 2001 e 2020 (Nova 

organização administrativa) 

24 25
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Figura 26 - Recorrência de incêndios rurais, entre 2001 e 2020 

 

Fonte: Dados retirados ICNF, 2020  

Neste sentido, é possível verificar que a probabilidade de ocorrência anual de um 

incêndio num determinado local (AFN, 2012), no concelho de Lousada encontra-se 

dividida em 6 classes, muito baixa, baixa, moderada, alta, muito alta e extrema (Figura 

27), sendo que a maioria do território concelhio se encontra com probabilidade de 

ocorrência muito baixa e baixa. 
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Figura 27 - Probabilidade de ocorrência dos incêndios rurais, entre 2001 e 2020  

 
Fonte: Dados retirados ICNF, 2020 

6.1.5. Suscetibilidade aos incêndios rurais  

A suscetibilidade representa a propensão que um determinado território apresenta 

para ser afetado por um incêndio rural, avaliando-se através das características, como 

os declives e o uso do solo, não sendo considerado o período de retorno ou a 

probabilidade de ocorrência (AFN, 2012).  

Lousada apresenta uma suscetibilidade a incêndios rurais moderada (Figura 28), uma 

vez que esta classe corresponde a 32% do território. As classes de suscetibilidade mais 

elevadas (alta e muito alta), correspondem a 0,9% e 19% e localizam-se na parte Norte 

do concelho nas freguesias de Sousela, Ordem, Lousada (Santa Margarida), Lustosa e 

Barrosas (Santo Estevão).  
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Figura 28 - Suscetibilidade a incêndios rurais, entre 2001 e 2020 

 

Fonte: Dados retirados ICNF, 2020 

6.1.6. Perigosidade dos incêndios rurais  

A perigosidade resulta da combinação da probabilidade com a suscetibilidade e 

permite compreender onde existe maior potencial para a ocorrência de um incêndio, 

demonstrando também onde estes podem adquirir maior magnitude (AFN, 2012). A 

maior parte do território, ou seja, cerca de 80,2% apresenta uma perigosidade associada 

à classe muito baixa (Figura 29). As classes alta e muito alta têm uma representatividade 

muito reduzida de 4,4 e 4,5%, respetivamente. A maior perigosidade ocorre nas áreas 

mais a Norte do concelho, nas freguesias de Sousela, Lustosa, Barrosas e Ordem e 

também a Sul na freguesia de Meinedo.  
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Figura 29 - Perigosidade dos incêndios rurais, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados ICNF, 2020 

6.1.7. Severidade dos grandes incêndios em Lousada  

O conceito de severidade surgiu da necessidade de explicar como a intensidade dos 

incêndios afeta e altera os ecossistemas, ou seja, da necessidade de analisar o grau de 

mudança ambiental causado pelo fogo (Lentile et al., 2006; Keeley, 2009; NWCG,2021). 

A maioria dos estudos que tem como objetivo analisar a severidade assentam no estudo 

da perda ou decomposição de vegetação e matéria orgânica (Keeley, 2009). 

Têm surgido dois termos diferentes que diversas vezes são confundidos e utilizados 

como sinónimos, sendo estes a severidade do incêndio (“Fire severity”) e a severidade 

da área queimada (“burn severity”). Desta forma, é essencial clarificar que a severidade 

do incêndio normalmente está associada aos efeitos imediatos pós-fogo num 

determinado local (Lentile et al., 2006). E por sua vez, a severidade da área ardida está 

associada aos efeitos pós-fogo de curto e longo prazo, ou seja, a severidade da área 

ardida é estabelecida através da análise do grau em que um ecossistema mudou devido 

a um incêndio (Lentile et al., 2006).  
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De modo a analisar as mudanças na cobertura vegetal do concelho de Lousada devido 

aos incêndios, foram analisadas as áreas ardidas de dois grandes incêndios (maiores de 

100 ha), que ocorreram em Lousada entre 2001 e 2020. O primeiro ocorreu a 

06/08/2005 e foi extinto a 07/08/2005 e a sua área ardida alcançou os 140 ha. O 

segundo ocorreu a 07/08/2016 e foi extinto em 08/08/2016. Este foi responsável por 

uma área ardida de 359 ha.  

No caso do incêndio de 06/08/2005, os valores de NDVI anteriores ao incêndio 

variavam entre 0,07 e 0,45 (Figura 30), denotando-se uma predominância de arbustos e 

pastagens (90%), seguidos de uma percentagem reduzida de solo nu (5%) e de 

vegetação densa (5%). Após o incêndio denota-se que a cobertura vegetal diminuiu, 

uma vez que os valores de NDVI encontravam-se entre 0,02 e 0,38 (Figura 30), estando 

o maior número de pixéis, ou seja, 83% na classe do solo nu. No caso dos arbustos e  

pastagens e da vegetação densa, estes correspondem a uma área muito mais reduzida 

representando respetivamente 16% e 1%.  

Figura 30 - Imagem NDVI de 1/08/2005 (antes da ocorrência do incêndio) e de 17/08/2005 

(depois da ocorrência do incêndio) 

 

Fonte: Dados retirados de USGS 
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Através da Figura 31 é possível visualizar espacialmente a severidade que o incêndio 

causou na vegetação. Denota-se que a classe de média severidade é a que apresenta 

maior expressividade, representando 29,7% da área ardida (Tabela 15), sendo seguida 

pela classe de alta severidade, que ocupa 23,1% do perímetro do incêndio. 

Figura 31 - Distribuição espacial da severidade do incêndio de 06/08/2005 

 

Fonte: Dados retirados de USGS 

Tabela 15 - Severidade do incêndio de 06/08/2005 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

No caso do incêndio de 07/08/2016, verifica-se que antes da ocorrência do mesmo, os 

valores de NDVI encontravam-se entre 0,06 e 0,84 (Figura 32), existindo uma 

predominância de vegetação densa (97%), apresentando as restantes classes pouca 

Classes  Nº de Pixel  % 

Baixa severidade  465 21,0 

Moderada severidade  313 14,1 

Média Severidade  659 29,7 

Alta severidade  513 23,1 

Muito alta severidade  267 12,1 
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representatividade. Após o incêndio os valores de NDVI decresceram drasticamente 

encontrando-se entre -0,06 e 0,78 (Figura 32). Neste caso a vegetação densa perdeu a 

sua expressividade representando apenas 12%, dando lugar a uma maior 

representatividade do solo nu (50%) e dos arbustos e pastagens (37%).  

Figura 32 - Imagem NDVI de 1/08/2016 (antes da ocorrência do incêndio) e de 18/08/2016 

(depois da ocorrência do incêndio) 

 

Fonte: Dados retirados de USGS 

No caso desta área ardida, a severidade é considerada média a alta apresentando estas 

classes um total de 58%, sendo ainda de salientar que, apenas 10% da área ardida é 

considerada de baixa severidade (Figura 33; Tabela 16).  

 



84 

Figura 33 - Distribuição espacial da severidade do incêndio de 07/08/2016 

 

Fonte: Dados retirados de USGS 

Tabela 16 - Severidade do incêndio de 07/08/2016 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes  Nº de Pixel  % 

Baixa severidade  3 654 9,6 

Moderada severidade  6 656  17,5 

Média Severidade  11 834 31,1 

Alta severidade  10 236 26,9 

Muito alta severidade  5 616 14,9 
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7. As causas dos incêndios rurais no município de Lousada  

7.1. O processo de investigação das causas  

De um modo geral, o processo de investigação das causas assenta “na preservação de 

vestígios no local pelas forças no terreno, recolha de indícios e materialização de prova, 

determinação da causa e fases do processo criminal” (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45-A/2020, pág.138). Desde 2006, a determinação das causas encontra-se 

atribuído à GNR, mais concretamente aos militares do SEPNA e guardas-florestais.  

Segundo os militares e florestais entrevistados, o processo de recolha dos dados das 

causas inicia-se através de uma ocorrência que promove a deslocação dos bombeiros 

ao local, sendo que este processo normalmente começa “pela denúncia, (…) o alerta 

muitas vezes é feito aos postos territoriais uma vez que estão no local (…) A patrulha vai 

ao local, elabora o auto de notícia (…)” (Entrevistado Nº 1) e faz uma mensagem via e-

mail para os militares e florestais do SEPNA responsáveis pelo território em causa.  

Estes através da plataforma SGIF (Sistema de Gestão de Informação de Incêndios 

florestais), que com a nova legislação futuramente passará a designar-se por SGIFR 

(Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais), têm acesso à ocorrência e dirigem-se ao 

local através das coordenadas expostas na plataforma (Entrevistado Nº 1). Quando 

chegam ao local iniciam o processo de determinação do ponto de ignição (Figura 34) e 

de investigação da causa, sendo este realizado através do método das evidências físicas 

(Entrevistados Nº 1 e Nº 4), ou seja, os militares e florestais fazem uma busca por 

indícios, analisando “como é que está a copa da árvore ardida, como é que está o tronco 

da árvore como é que [estão as] pedras que estão no chão (…)” (Entrevistado Nº 2), e 

através deste procedimento conseguem chegar ao ponto inicial; este, por vezes, pode 

ser registado com uma margem de 5/10 metros do verdadeiro ponto de ignição 

(Entrevistado Nº 2).  

Em relação à causa do incêndio, sempre que são encontrados indícios que permitam a 

determinação da mesma, é feito um registo fotográfico para depois ser elaborado um 

relatório que é encaminhado para o tribunal (Entrevistados Nº 2 e Nº 3). Quando 

existem suspeitas de dolo, presença de cadáveres ou ofensas à integridade física grave 
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o processo de investigação é atribuído à polícia judiciária (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45-A/2020). 

Os militares e florestais, além da determinação do ponto de ignição e da causa, ainda 

necessitam de delimitar a área ardida com auxílio de um GPS, determinar a quantidade 

de espécies por hectare que ardeu e fazer um cálculo do prejuízo (Entrevistados Nº 2, 3 

e 4). Todos os dados recolhidos no terreno pelos militares são inseridos na plataforma 

SGIF, e posteriormente são transmitidos a nível nacional, como manda a legislação, 

através do ICNF (Entrevistado Nº 3). 

Quanto à listagem das causas existente em Portugal, segundo a perspetiva dos 

entrevistados, a mesma está adaptada à realidade dos incêndios portugueses; no 

entanto os entrevistados Nº 2 e Nº 4 afirmam que existem algumas causas que já não 

estão a ser utilizadas porque já não têm enquadramento. Por sua vez, o entrevistado Nº 

1 revela que algumas vezes existem dificuldades em encaixar algumas causas: 

“chegávamos ali ao cardápio, íamos pesquisar onde é que a gente ia encaixar aquilo e 

ficava complicado e às vezes não jogava.” No entanto esta problemática, está a ser 

solucionada, uma vez que segundo os entrevistados Nº 1 e Nº 3 a classificação atual 

passou recentemente por um processo de análise, que levou à alteração de algumas 

causas e à criação de novas, tornado assim a listagem das causas mais abrangente.  

Figura 34 - Processo de investigação e recolha dos dados das causas  

 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas através dos entrevistados 
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7.2. A predominância  de incêndios não investigados  

7.2.1. Evolução da investigação das causas  

No que diz respeito à origem das ocorrências, verifica-se que não foram investigadas 

cerca de 76% dos incêndios. Nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005 não foi investigada a 

causa de nenhum incêndio (Figura 35). Contudo, a averiguação das causas foi 

melhorando ao longo dos anos, existindo um maior esforço de investigação a partir de 

2015, ano em que 96,6% das causas foram analisadas. É de salientar que o esforço de 

investigação foi total nos anos de 2017, 2018 e 2019 onde 100% das ocorrências foram 

investigadas (Figura 35). 

Segundo os entrevistados Nº 1, Nº 2 e Nº 4 esta mudança deveu-se ao deslocamento 

de dois guardas-florestais para o Destacamento Territorial de Felgueiras quase no final 

de 2014. Assim, a partir de 2015 houve “(…) uma maior disponibilidade para fazer a 

investigação das causas [dos incêndios] do município de Lousada e dos outros 2 a quem 

também fazemos parte que é Paços de Ferreira e Felgueiras.” (Entrevistado Nº 3), ou 

seja, “(…) A criação da equipa, em 2015 veio trazer uma mais-valia, uma vez que são 

pessoas mais dedicadas à floresta, à caça, à pesca e à investigação das causas dos 

incêndios, [o que] fez com que pudéssemos fazer um trabalho maior (…)” (Entrevistado 

Nº 1).  

Figura 35 - Causas investigadas e não investigadas por ano, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Em relação à investigação dos incêndios rurais por freguesias, verifica-se que Vilar do 

Torno e Alentém, Barrosas (Santo Estevão) e Nevogilde apresentam um maior número 

de ocorrências investigadas respetivamente com 35,4%, 35,2%, e 33,8%. Pelo contrário, 

as freguesias com menos ignições investigadas são Lousada (Santa Margarida), Torno e 

Macieira com percentagens de 8,3%, 11,8% e 12,5% (Figura 36), sendo estas também 

freguesias com menor número de ignições.  

Figura 36 - Causas investigadas e não investigadas por freguesia, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

No geral, analisando anualmente todas as freguesias, denota-se que a investigação das 

causas só se iniciou verdadeiramente a partir de 2010 e intensificou-se a partir de 2015. 

No entanto, em algumas freguesias as causas investigadas começaram a ter alguma 

frequência alguns anos mais cedo, sendo este o caso de Barrosas (Santo Estevão), Caíde 

de Rei, Lousada (São Miguel), Lustosa, Meinedo, Nespereira, Nevogilde, Silvares, Torno  

e Vilar do Torno e Alentém (Causas investigadas e não investigadas por freguesia no 

anexo A.39 a A.63) 

7.2.2.  Influência da sazonalidade e dimensão dos incêndios  

As ignições não investigadas (Figura 37), são predominantes nos meses de julho 

(19,8%), agosto (30,8%) e setembro (17,4%) e as suas áreas ardidas são de pequena 

dimensão (≤1h). O facto das causas não investigadas apresentarem áreas ardidas de 

pequena proporção pode ser justificado pela existência de um critério visível de 

favorecimento da investigação de incêndios de maior dimensão, principalmente a partir 

de 2009, onde não existe nenhum incêndio superior a 20 ha que não tenha sido 
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investigado. Contudo, é importante destacar a existência de um incêndio na freguesia 

da Ordem com uma dimensão de 140 ha que deflagrou no dia 7 de agosto de 2005, 

durou 31 horas, e cuja causa não foi investigada. Quanto às restantes freguesias, denota-

se que estas seguem a tendência geral do concelho, com maior número de ignições nos 

meses de julho, agosto e setembro e com áreas ardidas correspondentes às classes já 

especificadas (Causas não investigadas segundo a sua área ardida por mês nas freguesias 

em anexo A.64 a A.88).  

Figura 37 - Número de incêndios não investigados segundo a dimensão dos incêndios por mês, 

entre 2001 e 2020   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

As causas investigadas (Figura 38) apresentam o mesmo comportamento a nível 

mensal, uma vez que estas predominam nos meses de julho (23,6%), agosto (26%) e 

setembro (17%), e as suas áreas ardidas são ligeiramente maiores comparativamente às 

causas não investigadas, apresentando um maior número de ignições na classe de 1 a 

10 ha. Quanto às freguesias, verifica-se que a maioria segue um comportamento 

idêntico no que diz respeito aos meses com maiores ocorrências, exceto no caso de 

Figueiras que apresenta maior número de ocorrências em outubro e nos casos de 

Lodares, Nevogilde e Nogueira onde o mês de setembro se destaca. Quanto à dimensão 

das áreas ardidas, verifica-se que as freguesias que apresentam um maior número de 

ocorrências ≥ 10 ha são Caíde de Rei, Lustosa, Meinedo e Sousela (Gráficos das causas 

investigadas segundo a sua área ardida por mês nas freguesias em anexo A.89 a A.113).  
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Figura 38 - Número de incêndios investigados segundo a dimensão dos incêndios por mês, 

entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados de ICNF, 2020  

 

7.2.3. Distribuição horária das ignições não investigadas e investigadas  

A nível horário as ignições não investigadas (Figura 39) atingem o seu máximo entre as 

15h e as 15h59min, ou seja, quando existe maior insolação e temperatura do ar. 

Posteriormente, os valores decrescem e voltam a aumentar ao início da noite por volta 

das 21h. 

Figura 39 - Horário das ignições não investigadas, entre 2001 e 2020  

 

    Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

A nível horário verifica-se que as causas investigadas (Figura 40), começam a aumentar entre 

as 13h e as 13h59min, e atingem o máximo de ocorrências entre as 15h e as 15h59min, tal como 

acontece no caso das causas não investigadas revelando-se posteriormente uma tendência 

decrescente.   
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Figura 40 - Horário das ignições investigadas, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados de ICNF, 2020.  

7.3. Principais causas de ignição no total do concelho 

7.3.1. Causas desconhecidas  

Apesar do aumento do número de ocorrências investigadas no período em análise, não 

se obtiveram resultados efetivos, devido à elevada percentagem de investigações 

inconclusivas; cerca de 63% do total de causas investigadas foram classificadas como 

desconhecidas (Figura 41), ou seja, apesar de estas terem sido investigadas não foi 

possível determinar a sua causa.  

Figura 41 - Classificação das causas investigadas, entre 2001 e 2020   

 

       Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Segundo os entrevistados, isto acontece devido ao elevado número de ocorrências e à 

falta de efetivos, uma vez que estes não são responsáveis apenas pela investigação dos 

incêndios rurais, também estão associadas a outras competências ambientais como a 
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pesca, a caça, entre outras. Desta forma, na maioria das ocorrências, são estabelecidas 

prioridades de investigação, optando-se por investigar incêndios próximos de 

habitações, que registam vítimas e que apresentam áreas ardidas de grande dimensão 

(Entrevistado Nº 1 e Nº 4).  

Como consequência, muitas vezes, as autoridades só conseguem deslocarem-se ao 

local “(…) no dia a seguir ou passado 2 dias” (Entrevistado Nº 4), com o passar do tempo 

e com as alterações atmosféricas (provocadas pelo vento ou chuva, entre outros) acaba 

por ser ainda mais difícil encontrar vestígios que ajudem a determinar a causa 

(Entrevistado Nº 3 e Nº 4). Além disso, muitas vezes os militares e guardas-florestais têm 

dificuldades em interpretar os sinais do sentido de propagação do fogo o que dificulta a 

identificação do ponto de ignição e a determinação da causa do incêndio: “(…) a situação 

dos próprios locais dos incêndios, no meio da floresta é difícil encontrar os pontos iniciais, 

porque (…) nem todos os incêndios indicam os mesmos sinais de sentido de propagação 

do fogo, ou seja, às vezes nós vamos de acordo aos sinais de sentido em que o fogo vem 

e de repente, por exemplo, está uma árvore com um sinal de propagação diferente que 

nos troca ali as voltas à investigação (…)” (Entrevistado Nº 4). Além disso, é importante 

destacar as dificuldades associadas à ausência de prova material, uma vez que uma 

grande parte dos incêndios são provocados por chama direta o que leva a que não exista 

uma prova concreta (Entrevistado Nº 1).  

Desta forma, verifica-se que a maioria das causas desconhecidas, são registadas na 

base de dados como falta de prova material, contudo também é evidente a existência 

de incêndios onde falta a prova pessoal e outras informações. Esta percentagem elevada 

de investigações inconclusivas demonstra que o aumento do número de investigações 

nem sempre contribuiu para o melhoramento do conhecimento das causas. 

Espacialmente, estas causas encontram-se dispersas por todo o concelho (Figura 42).  
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Figura 42 - Ignições desconhecidas, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

 

Quanto à dimensão das áreas ardidas as causas desconhecidas (Figura 43), apresentam 

uma dimensão reduzida entre 0 a 1 ha (78,4%) e 1 a 10 ha (18%), apresentando as outras 

classes valores muito reduzidos. No entanto, é importante destacar a freguesia de 

Lustosa com um incêndio de 21 ha que ocorreu no mês de abril e a freguesia de Sousela 

com um incêndio de 22 ha no mesmo mês. Estes dois eventos revelam uma situação 

anormal, visto que, as condições climáticas nesta altura do ano não são geralmente 

propicias à existência de incêndios de dimensões consideráveis. Quanto à variação 

mensal verifica-se que estes incêndios deflagram nos meses de julho (22,4%), agosto 

(24,1%) e setembro (20,3%) (Gráficos das causas desconhecidas segundo a sua área 

ardida por mês nas freguesias em anexo A.114 a A.138).  
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Figura 43 - Número de incêndios desconhecidos segundo a dimensão dos incêndios por mês, 

entre 2001 e 2020   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

As ignições desconhecidas a nível horário (Figura 44), começam a apresentar maior 

representatividade a partir das 12h e alcançam o seu máximo entre as 15h e as 

15h59min, decrescendo nas horas seguintes. No entanto, volta a ocorrer um ligeiro 

aumento às 21h.  

Figura 44 - Horário das ignições desconhecidas, entre 2001 e 2020  

 
Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

7.3.2. Causas por reacendimento  

No que concerne às causas apuradas, verifica-se que todas apresentam origem 

antrópica sendo de destacar a maior representatividade dos reacendimentos. Os 

reacendimentos correspondem a 23% das causas investigadas (Figura 41) e estão 

dispersos por todo o concelho, existindo algumas concentrações de ignições em locais 

de altitudes baixas a moderadas (Figura 45).  
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Este tipo de causa poderia ser evitado se o rescaldo fosse efetuado de forma 

adequada; esta situação pode ser justificada pelo facto de Lousada apresentar um 

número anual de ignições elevado, o que incapacita os bombeiros de efetuar as 

operações de rescaldo de forma correta e eficiente.  

Figura 45 - Ignições por reacendimento, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Os reacendimentos (Figura 46), apresentam áreas ardidas de pequena dimensão, e 

estão concentrados principalmente nos meses de julho e agosto. Esta tendência pode 

ser justificada pelo facto de estes serem os meses onde ocorrem mais incêndios o que 

leva a que as operações de rescaldo dos bombeiros sejam feitas com maior dificuldade. 

Relativamente às freguesias as tendências são as mesmas exceto em Aveleda, Figueiras, 

Lodares, Macieira, Nevogilde, Nogueira e Pias onde não existe uma concentração de 

reacendimentos elevada nos meses de julho e agosto (Gráficos das causas por 

reacendimento segundo a sua área ardida por mês nas freguesias em anexo A.139 a 

A.163).  
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Figura 46 - Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida por mês, entre 

2001 e 2020   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Os reacendimentos (Figura 47), registam maior número de ocorrências, quando as 

temperaturas são mais elevadas, ou seja, durante a tarde, alcançando o seu máximo 

entre as 14h e as 14h59min. Pelo oposto, o menor número de reacendimentos ocorre 

durante a madrugada.  

Figura 47 - Horário das ignições por reacendimento, entre 2001 e 2020  

 

 Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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7.3.3. Causas negligentes  

As causas negligentes são responsáveis por 10% dos incêndios (Figura 41) e são 

frequentes principalmente em área agrícola e florestal (Figura 48). As suas motivações 

estão relacionadas principalmente com uso do fogo para a queima de lixo industrial e 

também com o uso do fogo na limpeza do solo florestal. É de salientar, que na categoria 

das causas negligentes encontram-se registadas duas ignições provocadas por 

brincadeiras de crianças, no entanto, estas foram registas na categoria errada, uma vez 

que segundo a classificação portuguesa das causas, este tipo de ignição corresponde a 

uma causa intencional. De modo geral, as ocorrências negligentes apresentam-se 

predominantemente em áreas de altitude reduzida (Figura 49).   

 

 

 

 

 

Figura 49 - Distribuição das ignições 

negligentes com base na ocupação do 

solo, entre 2001 e 2020  

Figura 48 - Distribuição das ignições 

negligentes com base no relevo, entre 

2001 e 2020  

 Fonte: Dados retirado do ICNF, 2020  

 

Fonte: Dados retirado do ICNF, 2020  

 

48 49
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Os eventos provocados por causas negligentes (Figura 50), estão associadas a áreas 

ardidas de pequena dimensão, destacando-se a classe de 0 a 1 ha (109 ocorrências; 

83,8%). No entanto, é evidente a existência de um incêndio de maior dimensão no mês 

de setembro com cerca de 30 ha provocado pela queima de lixo de uma indústria. As 

distribuições das ignições negligentes a nível mensal concentram-se principalmente nos 

meses de março a setembro, sendo que a maioria das freguesias segue a mesma 

tendência. (Gráficos das causas negligentes segundo a sua área ardida por mês nas 

freguesias em anexo A.164 a A.186).  

Figura 50 - Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida por mês, entre 2001 e 

2020   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

As ocorrências negligentes (Figura 51) apresentam um comportamento horário 

bastante irregular, sendo o seu máximo registado entre 15h e as 15h59min e o mínimo 

observado em horários matinais.  
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Figura 51 - Horário das ignições negligentes, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

7.3.4. Causas intencionais  

As causas intencionais são responsáveis apenas por 4% das ignições (Figura 41) e estão 

associadas maioritariamente a situações de dolo mais concretamente ao vandalismo 

(uso do fogo por puro prazer de destruição). Neste grupo também existem algumas 

ignições onde foi comprovada a existência de atos de incendiarismo, contudo sem 

motivação conhecida.  

Espacialmente as ignições provocadas por causas intencionais localizam-se 

predominantemente em área florestal e agrícola, em altitudes mais reduzidas (Figura 52 

e 53) e nas proximidades das estradas principais do concelho. Foram identificadas 13 

ocorrências a menos de 10 m da rede viária, 25 ignições a menos de 25 m e 30 a menos 

de 50 m (Figura 54 ,55 e 56).   
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Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Figura 55 - Ignições intencionais a 10 

metros da rede viária, entre 2001 e 2020 
Figura 54 - Ignições intencionais a 25 

metros da rede viária, entre 2001 e 2020 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

Figura 52 - Distribuição das ignições 

intencionais com base na ocupação do 

solo, entre 2001 e 2020 

 

Figura 53 - Distribuição das ignições 

intencionais com base no relevo, 

entre 2001 e 2020  

 

54 55
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Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

As causas intencionais (Figura 57), também apresentam áreas ardidas de dimensão 

reduzida, havendo um pico de incêndios intencionais no mês de agosto (19 ocorrências; 

40,4%). É de salientar a existência de dois incêndios com 99 ha na freguesia de Sousela 

e um outro de 44 ha na freguesia de Barrosas (Santo Estevão) classificados também 

como incendiarismo; ocorreram respetivamente em julho e agosto. Estas dimensões 

podem ser justificadas pelas condições meteorológicas dos meses de verão que 

favoreceram a propagação e dificultaram o combate (Causas intencionais segundo a sua 

área ardida por mês nas freguesias A.187 a A.203).  

Figura 56 - Ignições intencionais a 50 

metros da rede viária, entre 2001 e 

2020 
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Figura 57 - Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida, por mês, entre 2001 

e 2020   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Os incêndios de causas intencionais (Figura 58), registam um maior número de 

ocorrências entre as 14h e as 14h59min e as 16h e as 16h59min, sendo que neste caso 

se verifica a existência de um valor considerável de ignições pela madrugada entre a 0h 

e as 2h59min. É de salientar que este comportamento, é excecional dado que nas 

ocorrências provenientes dos restantes tipos de causas, as ignições são mais reduzidas 

pela madrugada, visto que, neste período do dia, normalmente acontece uma redução 

da temperatura que é acompanhada pelo aumento da humidade relativa do ar, 

contribuindo assim para maior humidade dos combustíveis, dificultando a ocorrência de 

um incêndio (Lourenço et al., 2012). As ignições noturnas demoram mais a ser detetadas 

e, por conseguinte, o incêndio pode aumentar de tamanho e intensidade. Por outro 

lado, de noite, é mais difícil o incendiário ser capturado. 

Figura 58 - Horário das ignições intencionais, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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7.3.5. Padrão espacial das causas dos incêndios  

Observando a dispersão espacial dos pontos de ignição (Figura 59) pelo concelho 

através da densidade de Kernel, verifica-se que a maior concentração de ignições, ou 

seja, que resultaram numa densidade alta (6,4%) e muito alta (1,3%) apresentam pouca 

representatividade, encontrando-se dispersas um pouco por todo o concelho. Nestas 

áreas de maior densidade verifica-se que praticamente a totalidade das ignições são de 

caráter não investigado, desconhecido e de reacendimento, o que revela que estes tipos 

de ignições espacialmente apresentam-se mais próximas (Figura 60).  

Por sua vez, a menor concentração de ignições, ou seja, as densidades mais reduzidas 

associadas à classe muito baixa (36,1%) e baixa (36,1%) apresentam uma grande 

representatividade. Neste caso apesar de existir um elevado número de causas não 

investigadas, desconhecidas e reacendimentos, verifica-se também que praticamente a 

totalidade das causas intencionais e negligentes encontram-se nestas classes o que 

revela que apresentam um caráter mais disperso.  

 

 

 

Figura 59 - Densidade das ignições, entre 

2001 e 2020 
Figura 60 - Tipos de ignições, entre 2001 e 

2020 

Fonte: Dados retirados ICNF, 2020  

 

Fonte: Dados retirados ICNF, 2020  
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7.4. Principais causas de ignição por freguesia  

Entre 2001 e 2020 (Figura 61) verificou-se que na maioria das freguesias 

predominaram as causas desconhecidas, sendo importante referir que em todas as 

freguesias o motivo principal para as causas apresentarem caráter desconhecido é o 

facto de não existir uma prova material. As freguesias de Cernadelo, Covas, Lodares, 

Lousada (Santa Margarida), Lousada (São Miguel), Meinedo, Nespereira, Nevogilde e 

Torno são as que apresentam percentagens mais elevadas de causas desconhecidas 

superiores a 70%.   

Os reacendimentos apresentam percentagens compreendidas entre os 4,5% e os 

46,7%, sendo a principal causa de incêndio apenas nas freguesias de Casais, Vilar do 

Torno e Alentém, Ordem e Alvarenga.  

 De um modo geral, verifica-se que as ocorrências negligentes e intencionais 

apresentam valores muito reduzidos em todas as freguesias do município. No entanto, 

na maioria das freguesias as causas negligentes apresentam maior representatividade 

do que as intencionais, exceto nas freguesias do Torno, Nespereira e Caíde de Rei. É de 

salientar que nas freguesias do Torno e de Lousada (Santa Margarida) não existe 

nenhum incêndio negligente, bem como nas freguesias de Alvarenga, Casais, Cernadelo, 

Covas, Lodares, Lousada (São Miguel), Lousada (Santa Margarida) e Vilar do Torno e 

Alentém não existem ignições intencionais.  

Quanto às motivações das causas negligentes a que se destaca é a queima de lixo 

industrial, predominante nas freguesias de Barrosas (Santo Estevão), Boim, Cristelos, 

Lousada (São Miguel), Lustosa, Nogueira e Ordem; isto acontece devido ao facto de 

estas serem freguesias onde existem algumas áreas industriais. No caso das intencionais 

todas as freguesias apresentam como motivação principal o vandalismo, exceto Aveleda 

e Figueiras onde predomina o incendiarismo.  
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Figura 61 - Causas investigadas por freguesia, entre 2001 e 2020  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

7.5. Evolução das principais causas investigadas 

7.5.1. No município  

Analisando todos os anos em estudo (2001-2020), verifica-se que as causas 

desconhecidas se destacam em quase todos os anos (Figura 62), sendo que em 2001, 

2006, 2007 e 2008, todas as causas que foram investigadas foram classificadas como 

desconhecidas o que demonstra que a investigação feita antes de 2010 apresentava 

muitas dificuldades. Contudo, a pesar do número de causas desconhecidas ter 

diminuído a partir de 2010 e ter aumentado o número de causas por reacendimento, 

intencionais e negligentes, estas continuam a apresentar percentagens reduzidas em 

praticamente todos os anos, exceto em 2010, 2011 e 2012 em que existiu um maior 

número de causas por reacendimento e em 2014 onde as causas intencionais 

predominaram.   
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Figura 62 - Causas investigadas por ano, entre 2001 e 2020  

 
   Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

 

7.5.2. Na freguesia  

Analisando anualmente todas as freguesias, denota-se que na maioria dos anos as 

causas que predominam são as desconhecidas e os reacendimentos, no entanto, as 

causas negligentes e intencionais apresentam grande importância em alguns anos e em 

algumas freguesias. No caso das causas intencionais, estas são relevantes no ano de 

2011 em Aveleda, 2014 em Caíde de Rei, 2010 em Figueiras, 2014 em Nevogilde, 2009 

em Nogueira e 2014 no Torno. Por sua vez, as negligentes são significativas em 2018 em 

Alvarenga, 2015 em Boim, 2015 em Cernadelo, 2015 em Cristelos, 2011 em Covas, 2018 

em Figueiras, 2011 e 2019 em Lodares, 2019 em (Lousada) São Miguel, 2015 em 

Macieira, 2011 em Nevogilde, 2015 e 2018 em Pias e 2014 em Sousela (Gráficos da 

evolução das causas investigadas por freguesia em anexo A.204 a A.228).   

7.6. Perceção dos entrevistados sobre as principais causas de ignição  

Analisando a perspetiva dos entrevistados, em relação às principais causas dos 

incêndios em Lousada, verifica-se que desde o início do ano até abril, destacam-se os 

incêndios por queima: “as pessoas fazem as queimas do material vegetal, das podas, do 

próprio trato dos terrenos e muitas vezes os incêndios têm origem aí (…) muitas vezes 

ficam as cinzas (…), o brasume e aquilo depois durante a noite com algum vento ou 

assim, origina um foco de incêndio muitas vezes é assim que funciona” (Entrevistado Nº 

2). Por sua vez, no pico do verão existe um maior número de causas intencionais, 
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associadas “(…) vontades ou algum distúrbio do foro psicológico (…). Seja as vezes por 

vinganças por ameaças há de tudo um pouco (..)” (Entrevistado Nº 1) 

Os entrevistados Nº 2 e Nº 3, salientam também o elevado número de incêndios 

provenientes da queima de resíduos, associados “a essa problemática que é o despejo 

de resíduos na área florestal ou no espaço rural, que depois faz com que também haja 

ignições para a floresta para a mancha florestal subjacente” (Entrevistado Nº 3). Além 

disso, os entrevistados ainda referem o elevado número de causas desconhecidas e por 

reacendimento que este município apresenta (Entrevistado Nº 1 e Nº 3). 

7.7. Relação entre os tipos de causas e algumas variáveis biofísicas 

O método de regressão exploratória permite verificar a relação existente entre os tipos 

de causas e variáveis biofísicas.  

No caso da variável dependente ignições desconhecidas (Tabela 17), existe uma 

significância elevada associada a variáveis independentes como os, espaços descobertos 

(100%), territórios artificializados (87,5%), os matos (75,0%), a agricultura (62,5%), as 

florestas (62,5%) e a distância de 10 metros da estrada (53,1%). Contudo é importante 

referir que as variáveis territórios artificializados e espaços descobertos apresentam 

uma relação negativa com as ignições desconhecidas, tendo as restantes variáveis 

mencionadas uma relação maioritariamente positiva. Assim, a maioria das ignições 

desconhecidas ocorrem em territórios de matos, agricultura e florestas e surgem muito 

próximas das estradas principais do concelho.  

Tabela 17 - Variável dependente ignições desconhecidas: significância das variáveis 

independentes  

 Ignições desconhecidas  

Variável Significância Negativa Positiva 

Espaços descobertos  100,00 100,00 0,00 

Territórios artificializados  87,50 100,00 0,00 

Matos  75,00 0,00 100,00 

Agricultura  62,50 12,50 87,50 

Florestas  62,50 43,75 56,25 

Distância 10 metros da estrada  53,12 0,00 100,00 

Distância 10 a 25 metros da estrada   0,00 62,50 37,50 

Distância 25 a 50 metros da estrada  0,00 43,75 56,25 
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Ocupação do solo  0,00 0,00 100,00 

Distância à estrada  0,00 50,00 50,00 

Declive  0,00 100,00 0,00 

Pastagens  0,00 93,75 6,25 

Fonte: Elaboração própria  

Em relação à variável dependente ignições intencionais (Tabela 18), denota-se que dos 

indicadores independentes em análise os que apresentam maior significância são a 

ocupação do solo (100%), as florestas (51,7%) e a agricultura (50,0%), demonstrando as 

restantes variáveis uma significância muito baixa, inferior a 45%, o que indica que estas 

não são relevantes para retirar conclusões confiáveis. No entanto, das variáveis com 

grande significância para as ignições desconhecidas apenas existe correlação positiva 

associada à agricultura (100%) o que revela que a maioria dos incêndios com caráter 

doloso ocorrem predominantemente em solo agrícola.  

Tabela 18 - Variável dependente ignições intencionais: significância das variáveis 

independentes 

Ignições intencionais 

Variável Significância Negativa Positiva 

Ocupação do solo  100,00 100,00 0,00 

Florestas  51,72 86,21 13,79 

Agricultura  50,00 0,00 100,00 

Pastagens  17,86 100,00 0,00 

Espaços descobertos  17, 86 96,43 3,57 

Distância 10 metros da estrada 6,25 0,00 100,00 

Distância 10 a 25 metros da estrada 0,00 0,00 100,00 

Distância 25 a 50 metros da estrada  0,00 90,62 9,38 

Distância à estrada   0,00 28,12 71,88 

Declive  0,00 100,00 0,00 

Territórios artificializados 0,00 25,81 74,19 

Matos  0,00 48,39 51,61 

Fonte: Elaboração própria  

No caso da variável independente ignições negligentes (Tabela 19), verifica-se que a 

maior significância está associada aos espaços descobertos (100%), às florestas (78,1%) 

e à agricultura (53,1%). Destas variáveis apenas os espaços descobertos (100%) e as 

florestas (90,6%) apresentam uma correlação positiva, demonstrando desta forma que 
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os incêndios negligentes se originam predominantemente em áreas de floresta e de 

espaços descobertos.  

Tabela 19 - Variável dependente ignições negligentes: significância das variáveis 

independentes 

Ignições negligentes 

Variável Significância Negativa Positiva 

Espaços descobertos  100,00 0,00 100,00 

Florestas  78,12 9,38 90,62 

Agricultura  53,12 96,88 3,12 

Territórios artificializados  28,12 81,25 18,75 

Pastagens  12,50 0,00 100,00 

Distância à estrada  6,25 0,00 100,00 

Matos  3,12 59,38 40,62 

Distância 10 metros da estrada  0,00 90,62 9,38 

Distância 10 a 25 metros da estrada  0,00 81,25 18,75 

Distância 25 a 50 metros da estrada  0,00 43,75 56,25 

Ocupação do solo  0,00 0,00 100,00 

Declive  0,00 100,00 0,00 

Fonte: Elaboração própria 

Na variável dependente ignições por reacendimento (Tabela 20), existe uma grande 

significância associada à distância de 10 metros da estrada (100%), aos declives (100%), 

aos territórios artificializados (87,1%), às pastagens (86,2%), aos espaços descobertos 

(82,8%), aos matos (75%), às florestas (64,5%) e à agricultura (48,4%), exibindo uma 

correlação maioritariamente positiva com os territórios artificializados (100%) os 

declives (100%) e as florestas (48,4%).  

Tabela 20 - Variável dependente ignições por reacendimento: significância das variáveis 

independentes  

Ignições por reacendimento 

Variável Significância Negativa Positiva 

Distância 10 metros da estrada  100,00 100,00 0,00 

Declive  100,00 0,00 100,00 

Territórios artificializados  87,10 0,00 100,00 

Pastagens  86,21 100,00 0,00 

Espaços descobertos 82,76 100,00 0,00 

Matos  75,00 100,00 0,00 

Florestas  64,52 51,61 48,39 
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Distância à estrada  50,00 100,00 0,00 

Agricultura  48,39 80,65 19,35 

Distância 10 a 25 metros da estrada   0,00 40,62 59,38 

Distância 25 a 50 metros da estrada   0,00 46,88 53,12 

Ocupação do solo  0,00 100,00 0,00 

Fonte: Elaboração própria  

De um modo geral é percetível que as ignições no concelho de Lousada são recorrentes 

em áreas florestais, agrícolas, de matos e de espaços descobertos, sendo de salientar 

que a distância à estrada não demonstra grande importância na maioria das ignições, 

exceto nas desconhecidas que apresentam uma significância elevada associada à 

distância de 10 metros da estrada.  

A variável dependente área ardida entre 0 a 10 ha (Anexo A.229), apresenta grande 

significância associada às ignições por reacendimento (54,6%), às ignições 

desconhecidas (49,9%) e às pastagens (47,0%). Contudo, apenas apresentam uma 

correlação positiva com as ignições por reacendimento (98,5%) e as pastagens (92,5%). 

Deste modo, verifica-se que a maioria das áreas ardidas de dimensão reduzida são 

provocadas por reacendimentos, e encontram-se predominantemente em áreas de 

pastagens.  

No caso da variável dependente áreas ardidas de 11 a 500 ha (Anexo A.230), existe 

maior significância associada a variáveis como ignições por reacendimento (54,6%), 

ignições desconhecidas (49,9%) e pastagens (47,0%). Neste caso apenas existe uma 

correlação positiva com as ignições desconhecidas (85,7%), o que revela que as ignições 

de maior dimensão apenas conseguem ser associadas fortemente às causas 

desconhecidas.  

De modo geral, verifica-se que as áreas ardidas estão associadas predominantemente 

a ignições desconhecidas e por reacendimento, devido ao facto de estas serem mais 

recorrentes no concelho, uma vez que as ignições intencionais e negligentes apresentam 

um número de ocorrências bastante reduzido. Contudo, é importante salientar que as 

causas desconhecidas são as que se destacam no que concerne a áreas ardidas de 

grande dimensão, sendo assim fundamental melhorar a investigação e conhecimento 
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das causas, de modo a reduzir a dimensão destas áreas ardidas e as suas consequências 

associadas.  

7.8. Medidas de prevenção para reduzir a incidência de incêndios rurais 

no município de Lousada  

Conhecer as principais causas dos incêndios e o período do ano em que ocorrem é 

fundamental para definir ações de prevenção mais adequadas às realidades de cada 

município, proporcionando assim melhores resultados na redução da incidência de 

incêndios. 

No caso de Lousada, uma das ações fundamentais para diminuir o número de causas 

desconhecidas e não investigadas, será o reforço de militares responsáveis pela 

investigação dos incêndios em Lousada, uma vez que existem apenas 3 guardas-

florestais para a investigação de incêndios em 3 municípios (Lousada, Paços de Ferreira 

e Felgueiras), sendo de salientar que 2 dos elementos só estão integrados na equipa 

desde 2019/2020. O reforço destes, poderá proporcionar um melhoramento da 

investigação, possibilitando a determinação das causas de ocorrência de um maior 

número de incêndios no menor tempo possível.  

Segundo o entrevistado Nº 2 a investigação é um fator extremamente importante para 

a redução da incidência dos incêndios, visto que, “(…) as pessoas vêm a autoridade no 

local e (…) já tomam mais cuidado em algumas coisas. E a própria investigação, muitas 

vezes quando nós investigamos e determinamos o incêndio (…) só o facto de as pessoas 

(…) serem (..) advertidas muitas vezes até autuadas ou constituídas arguidas (…) os 

demais que observam aquela situação ficam alertados.” (Entrevistado Nº 2). Além disso, 

o entrevistado Nº 2 afirma que o reforço da equipa de investigação em 2019/2020 

permitiu o melhoramento da determinação das causas e a consequente redução das 

ocorrências: “(…) tenho notado que os incêndios (…) têm diminuído, não posso afirmar 

a pés juntos que é por causa do reforço dos mais 2 elementos, mas penso que sim que 

fez alguma diferença nisso e o facto de virem mais 2 ou 3 elementos no futuro acredito 

que vai mudar muito mais, porque ajuda muito, as pessoas vêm-nos no local a investigar 

o incêndio e eles ficam logo: ‘está aqui a GNR é preciso ter cuidado no futuro (…).’” 
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Contudo, é importante salientar que esta redução também está associada à situação 

pandémica gerada pela Covid-19 que gerou restrições à circulação de pessoas, levando 

a que os incêndios provocados por ações humanas diminuíssem.  

No que concerne aos reacendimentos, que demonstram ser um grande problema 

neste município, a solução passa pelo aumento e melhoramento das ações de formação 

sobre técnicas de combate e rescaldo aos bombeiros.  

Para reduzir a incidência das causas negligentes, deve-se aumentar as ações de 

sensibilização junto da população, apostando-se em parcerias entre a câmara municipal 

e a GNR que possibilitem a alteração de comportamentos e mentalidades. Estas ações 

devem ter como principal objetivo a diminuição das motivações negligentes 

predominantes, associadas à queima de lixo e à utilização do fogo para eliminar resíduos 

florestais. Neste sentido, devem ser expostas soluções de gestão de resíduos mais 

seguras, vantajosas e sustentáveis que contribuam para a existência de alternativas ao 

uso do fogo na queima de lixo. No que concerne ao uso do fogo para a eliminação de 

resíduos florestais, é necessário expor outras soluções que não englobem a eliminação 

através das queimas, a título de exemplo poderá optar-se pela trituração.  

No entanto, quando não existem alternativas à utilização do fogo é necessário 

transmitir à população as boas práticas a adotar para que as suas queimas e queimadas 

não gerem incêndios negligentes e descontrolados. É de salientar, que estas campanhas 

educativas devem ter um maior foco nas áreas mais sensíveis (locais com habitações 

isoladas, áreas onde existe maior probabilidade de recorrência, locais com grandes 

áreas ardidas, entre outras). Segundo todos os entrevistados, têm sido implementadas 

algumas ações de sensibilização no município, no entanto estas ainda são reduzidas 

devido à falta de meios e elementos florestais (Entrevistados Nº 2 e Nº 4). Estas 

normalmente ocorrem entre janeiro a março/abril (Entrevistado Nº 2) e concentram-se 

nas áreas que apresentam maior perigo (p. ex. zonas de caça), demonstrando-se o que 

pode e o que não pode ser feito no meio rural (Entrevistados Nº 1 e Nº 3).  

A gestão do combustível também é extremamente importante, uma vez que se forem 

criadas faixas de segurança junto aos núcleos habitacionais mais isolados e até juntos às 
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próprias estradas, será possível diminuir os riscos associados a comportamentos 

incorretos.  

A gestão dos combustíveis deve ser incutida à população em geral e também às 

grandes instituições que devem ser as primeiras a demonstrar um comportamento 

consciente em relação a este tema. Este processo deve ser fiscalizado pelos guardas-

florestais e militares do SEPNA, que devem assegurar o cumprimento de todas as 

normas estabelecidas, no decreto-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, em relação à 

gestão dos combustíveis. Contudo, é importante salientar que ainda existem diversos 

problemas neste aspeto, uma vez que uma grande parte dos proprietários não possui 

condições financeiras para fazer as limpezas dos seus terrenos, bem como existe falta 

de recursos humanos para realizar as limpezas.  

Por sua vez, para reduzir as causas intencionais, é necessário reforçar o patrulhamento, 

a vigilância e os esforços de fiscalização em Lousada, principalmente nos meses mais 

críticos, de modo a evitar comportamentos inadequados. O patrulhamento deve ser 

incisivo nas freguesias onde existe um maior número de ocorrências intencionais. 

Atualmente, segundo o Entrevistado Nº 1 o patrulhamento tem-se concentrado 

principalmente na freguesia de Lustosa e Barrosas (Santo Estevão), no entanto é 

importante que Meinedo, Sousela e Caíde de Rei sejam incluídas nas freguesias 

prioritárias, uma vez que estas também apresentam um grande número de ocorrências. 

Além disso, deve ser feita uma identificação dos antigos condenados por motivações 

intencionais de modo que o comportamento destes não seja reincidente. Neste caso em 

específico das ignições intencionais, também é essencial aumentar as penas para os 

crimes relacionados com os incêndios, de modo a desincentivar comportamentos que 

promovam a destruição do património florestal.  

Por último, é essencial referir que os incêndios rurais não respeitam as fronteiras 

administrativas de um concelho ou região. Neste sentido, as medidas de prevenção a 

adotar devem ser articuladas com as dos concelhos envolventes gerando assim 

melhores resultados no que diz respeito à redução das ocorrências.  
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8. Considerações finais  

O conhecimento dos fatores que originam os incêndios rurais no município de Lousada, 

é de extrema importância, uma vez que este é um dos municípios portugueses com 

maior número de ocorrências. Esta situação só pode ser solucionada através do 

conhecimento da distribuição espacial das principais causas que caracterizam este 

município, o que permite a aplicação de medidas de prevenção adequadas às 

necessidades do mesmo (Tedim et al., 2019; Nunes et al., 2014).  

Este estudo teve como principal objetivo compreender as principais causas dos 

incêndios no município de Lousada entre 2001 e 2020, verificando-se que este município 

apresenta percentagens muito elevadas de causas não investigadas e desconhecidas, 

provocadas pelas dificuldades existentes associadas ao elevado número de ocorrências, 

à falta de recursos humanos e às dificuldades de aplicação do método das evidências 

físicas, principalmente quando o incêndio é provocado por chama direta, não existindo 

assim uma prova concreta.  

No caso das causas apuradas, é notório que todas são provocadas por atividades 

antrópicas, destacando-se os reacendimentos motivados pelas dificuldades existentes 

na realização das operações de rescaldo e de seguida as causas negligentes associadas 

ao uso tradicional do fogo para atividades florestais e também ao uso do fogo para 

atividades proibidas como a queima de lixo. 

Com menor relevância apresentam-se as causas intencionais associadas ao vandalismo 

e ao incendiarismo. Desta forma, verifica-se que o município de Lousada, não segue as 

tendências nacionais e dos países do Mediterrâneo.   

Apesar de ao longo dos últimos anos ter sido registado progressos na investigação dos 

incêndios, verifica-se que o esforço das autoridades em melhorar as estatísticas parece 

não ter registado um melhoramento efetivo denotando-se que a maior quantidade não 

produziu uma melhor qualidade de investigação (Lourenço et al., 2012).   

O facto de existir neste município um elevado número de resultados inconclusivos 

acaba por condicionar a importância da análise das causas na identificação das medidas 
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preventivas e de sensibilização mais adequadas, uma vez que não se conhece o motivo 

real de uma grande parte dos incêndios. No entanto, a recolha de dados primários sobre 

esta temática através da opinião dos militares e florestais responsáveis pela investigação 

em Lousada permitiu complementar as lacunas existentes na estatística, e compreender 

as causas dos incêndios através da perspetiva dos técnicos que se encontram no terreno. 

Neste sentido, é necessário referir que estatísticas fiáveis sobre as causas de incêndios 

são fundamentais para uma abordagem pró-ativa (Tedim et al., 2019), focada na 

prevenção e alteração de comportamentos inadequados, ou seja, o melhoramento da 

investigação e, consequentemente dos dados estatísticos permitirá compreender as 

raízes dos incêndios e reduzir a sua incidência. Desta forma, percebe-se que é necessário 

diminuir o investimento nas ações de combate que são mediaticamente 

impressionantes e demasiado dispendiosas (Lovreglio et al., 2010), e deve-se aumentar 

os esforços de prevenção, começando-se por investir na investigação ao nível local e 

nacional.  

Em síntese, a investigação proporciona um maior conhecimento sobre as causas e 

motivações dos incêndios, bem como permite conhecer os fatores que promovem 

determinados tipos de causas, sendo assim fundamental estudar as inter-relações 

existes ao nível não só das variáveis biofísicas como foi realizado neste estudo, mas 

também em relação às variáveis sociais e económicas, entre outras.  

 

 

 

 

 

 

 



116 

9.Referências Bibliográficas 

AFN. (2012). Guia Técnico para a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI). 1–118.  

Balsa-Barreiro, J., & Hermosilla, T. (2013). Socio-geographic analysis of wildland fires: 
Causes of the 2006’s wildfires in Galicia (Spain). Forest Systems, 22(3), 497–509.  

Bassi, S., & Kettunen, M. (2008). Forest fires: Causes and contributing factors in Europe. 
European Parliament, Brussels, January 2004.  

Bento Gonçalves, A., Lourenço, L., & Da Silva, J. (2007). Manifestação do risco de 
incêndio florestal, causas e investigação criminal. Territorium, 14, 81–87.  

Brown, J. (2018). NDVI, the Foundation for Remote Sensing Phenology. (USGS), U.S. 
Geological Survey.  

Camia, A., Durrant, T., & San-Miguel-Ayanz, J. (2013). Harmonized classification scheme 
of fire causes in the EU adopted for the European Fire Database of EFFIS. 

Chas-Amil, M. L., Touza, J., & Prestemon, J. P. (2010). Spatial distribution of human-
caused forest fires in Galicia (NW Spain). WIT Transactions on Ecology and the 
Environment, 137, 247–258.  

Coutinho, J. (2009). Incêndios florestais: causas e atitudes.  

Curt, T., Fréjaville, T., & Lahaye, S. (2016). Modelling the spatial patterns of ignition 
causes and fire regime features in southern France: Implications for fire prevention 
policy. International Journal of Wildland Fire, 25(7), 785–796.  

Curt, T., Aini, A., & Dupire, S. (2020). Fire activity in Mediterranean forests (The Algerian 
case). Fire, 3(4), 1–17.  

Decreto-Lei n.º 2/2019, de 11 de janeiro. Presidência do Conselho de Ministros. Diário 
da República n.º 8/2019, Série I de 2019-01-11, páginas 105 - 108 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro. Presidência do Conselho de Ministros. Diário 
da República n.º 199/2021, Série I de 2021-10-13, páginas 2 - 47 

D’Este, M., Ganga, A., Elia, M., Lovreglio, R., Giannico, V., Spano, G., Colangelo, G., 
Lafortezza, R., & Sanesi, G. (2020). Modeling fire ignition probability and frequency using 
Hurdle models: a cross-regional study in Southern Europe. Ecological Processes, 9(1).  

DGRF. (2008).  Codificação e Definição das Categorias das causas dos incêndios florestais  

Drašković, B., Gutalj, M., Милетић, Б., & Stjepanović, S. (2020). Climate changes and 
fires in Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the XI International Scientific 
Agricultural Symposium “Agrosym 2020,” October, 694–702.  

European Commission, Joint Research Centre, Directorate-General for Environment, 
Institute for Environment and Sustainability, Libertà, G., Schmuck, G., San-Miguel-Ayanz, 
J., et al., Forest fires in Europe, Middle East and North Africa 2012, Publications Office, 
2013 



117 

European Commission, Joint Research Centre, Directorate-General for Environment, 
Institute for Environment and Sustainability, San-Miguel-Ayanz, J., Rodrigues, D., 
Libertà, G., et al., Forest fires in Europe, Middle East and North Africa 2013, Publications 
Office, 2014 

European Commission, Joint Research Centre, Gazzard, R., Müller, M., Sciunnach, R., et 
al., Forest fires in Europe, Middle East and North Africa 2018, Publications Office, 2019 

ESRI. (2018). Exploratory Regression. 
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-
toolbox/exploratory-regression.htm 

ESRI. (2016). NDVI function. https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-
data/raster-and-images/ndvi-function.htm#:~:text=The Normalized Difference 
Vegetation Index,displaying greenness (relative biomass).&text=An NDVI is often 
used,zones%2C and map desert encroachment. 

ESRI. (2021). How Kernel Density works—ArcGIS Pro | Documentation. 
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/spatial-analyst/how-kernel-
density-works.htm# 

FAO Forestry Paper No 138. (1999). FAO Meeting on public policies affecting forest fires. 
Public Policies Affecting Forest Fires, 1–380.  

 FAO Forestry Paper Nº 151 (2006). Fire management - global assessment 2006. 

Ferreira, C., Madureira, H., & Tedim, F. (2019). Diálogo entre ciência e utilizadores. 
Potencialidades e fragilidades do PNDFCI 2006/2012. Os Incêndios Florestais. Em Busca 
e Um Novo Paradigma. II Diálogos Entre Ciência e Utilizadores.  

Ganteaume, A., Camia, A., Jappiot, M., San-Miguel-Ayanz, J., Long-Fournel, M., & 
Lampin, C. (2013). A review of the main driving factors of forest fire ignition over Europe. 
Environmental Management, 51(3), 651–662.  

Ganteaume, A., & Jappiot, M. (2013). What causes large fires in Southern France. Forest 
Ecology and Management, 294, 76–85. 

Ganteaume, A., & Guerra, F. (2018). Explaining the spatio-seasonal variation of fires by 
their causes: The case of southeastern France. Applied Geography, 90(October), 69–81. 
h 

González-Olabarria, J. R., Mola-Yudego, B., & Coll, L. (2015). Different Factors for 
Different Causes: Analysis of the Spatial Aggregations of Fire Ignitions in Catalonia 
(Spain). Risk Analysis, 35(7), 1197–1209.  

González-Olabarria, J. R., Mola-Yudego, B., Pukkala, T., & Palahi, M. (2011). Using 
multiscale spatial analysis to assess fire ignition density in Catalonia, Spain. Annals of 
Forest Science, 68(4), 861–871.  

ICNF. (2020). 8.o relatório provisório de incêndios rurais – 2020. 1–14. 

INE. (2021). Censos 2021 - Resultados provisórios.  



118 

Jurjević, P., Vuletić, D., Gračan, J., & Seletković, G. (2009). FOREST FIRES IN THE REPUBLIC 
OF CROATIA (1992–2007). 63–72. 

Krebs, P., Pezzatti, G., Mazzoleni, S., Talbot, L. , & Conedera, M. (2010). Fire regime: 
History and definition of a key concept in disturbance ecology. Theory in Biosciences, 
129(1), 53–69.  

Leal, F. A., Souza, C. M. de, Leal, G. D. S. A., & Miguel, E. P. (2019). Utilização Do Ndvi Na 
Análise Da Vegetação Após Ocorrência De Incêndio. Nativa, 7(2), 226.  

Lentile, L. B., Holden, Z. A., Smith, A. M. S., Falkowski, M. J., Hudak, A. T., Morgan, P., 
Lewis, S. A., Gessler, P. E., & Benson, N. C. (2006). Remote sensing techniques to assess 
active fire characteristics and post-fire effects. International Journal of Wildland Fire, 
15(3), 319–345.  

Lourenço, L., Fernandes, S., Bento-Gonçalves, A., Castro, A., Nunes, A., & Vieira, A. 
(2012). Causas de incêndios florestais em Portugal continental. Análise estatística da 
investigação efetuada no último quindénio (1996 a 2010). Cadernos de Geografia, 30–
31, 61–80.  

Lovreglio, R., Leone, V., Giaquinto, P., & Notarnicola, A. (2010). Wildfire cause analysis: 
Four case-studies in southern Italy. IForest, 3(JANUARY), 8–15.  

Meddour-Sahar, O., Meddour, R., Leone, V., Lovreglio, R., & Derridj, A. (2013a). Analysis 
of forest fires causes and their motivations in northern Algeria: The Delphi method. 
IForest, 6(5), 247–254.  

Meddour-Sahar, O., Lovreglio, R., Meddour, R., Leone, V., & Derridj, A. (2013b). Fire and 
People in Three Rural Communities in Kabylia (Algeria): Results of a Survey. Open Journal 
of Forestry, 03(01), 30–40. 

Meira Castro, A. C., Nunes, A., Sousa, A., & Lourenço, L. (2020). Mapping the causes of 
forest fires in Portugal by clustering analysis. Geosciences (Switzerland), 10(2), 7–11.  

Mira, M., & Lourenço, L. (2019). Grandes incêndios florestais de 17 de junho de 2017 em 
Portugal e exemplos da determinação das respetivas causas. 26(June 2017), 49–60. 

Montiel, C., & Herrero, G. (2010). An Overview of Policies and Practices Related to Fire 
Ignitions at the European Union Level. In J. S. Silva, F. Rego, P. Fernandes, & E. Rigolot 
(Eds.), Towards Integrated Fire Management – Outcomes of the European Project Fire 
Paradox (Issue November 2016). 

Motta, D. S. (2008). Identificação dos fatores que influenciam no comportamento do 
fogo em incêndios florestais. 24. 

Município de Lousada. (2020). Paisagem Protegida Local Do Sousa Superior.  

Navarro, J. (2017). Gestión territorial del riesgo de ignición forestal antrópica en Castilla-
La Mancha. 

Nunes, A., Lourenço, L., Fernandes, S., & Castro, A. C. M. (2014). Principais causas dos 
incêndios florestais em Portugal: variação espacial no período 2001/12. Territorium, 21, 
135–146.  



119 

NWCG. (2021). NWCG Glossary Of Wildland Fire, PMS 205. 
https://www.nwcg.gov/glossary/a-z 

Pereira, A., Cattaneo, A., Lacerda, F., Medeiros, F., Willmersdorf, O., & Avelar, P. (2010). 
Investigação de Incêndios Florestais. 

Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic Mapping Studies 
in Software Engineering. 2th International Conference on Evaluation and Assessment in 
Software Engineering (EASE), 1–12. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017, de 30 de outubro. Presidência do 
Conselho de Ministros.  Diário da República n.º 209/2017, Série I de 2017-10-30, páginas 
5822 - 5829 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020. Presidência do Conselho de 
Ministros. Diário da República n.º 115/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-06-16, 
páginas 2 - 145 

Ruffault, J., & Mouillot, F. (2017). Contribution of human and biophysical factors to the 
spatial distribution of forest fire ignitions and large wildfires in a French Mediterranean 
region. International Journal of Wildland Fire, 26(6), 498–508.  

Keeley, J. (2009). Fire intensity, fire severity and burn severity: A brief review and 
suggested usage. International Journal of Wildland Fire, 18(1), 116–126.  

Savazzi, R., Duché, Y., Ganteaume, A., Piwnicki, J., Lourenço, L., Gonçalves, B. A., Ferreira, 
A., & Suarez-Beltran, J. (2010). Determination of forest fire causes and harmonization 
for reporting them. 

Schmuck G, San-Miguel-Ayanz J, Camia A, Durrant T, Santos De Oliveira S, Boca R, 
Whitmore C, Giovando C, Liberta` G, Corti P, Schulte E. Forest Fires in Europe 2010. EUR 
24910 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2011. 
JRC66167 

San-Miguel-Ayanz, J., Durrant, T., Boca, R., Maianti, P., Liberta`, G., Artes Vivancos, T., 
Jacome Felix Oom, D., Branco, A., De Rigo, D., Ferrari, D., Pfeiffer, H., Grecchi, R., Nuijten, 
D. and Leray, T., Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2019, EUR 30402 
EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020 

San-Miguel-Ayanz, J., Durrant, T., Boca, R., Maianti, P., Liberta`, G., Artes Vivancos, T., 
Jacome Felix Oom, D., Branco, A., De Rigo, D., Ferrari, D., Pfeiffer, H., Grecchi, R., Nuijten, 
D., Onida, M. and Loffler, P., Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2020, 
EUR 30862 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021,  

Sevinc, V., Kucuk, O., & Goltas, M. (2020). A Bayesian network model for prediction and 
analysis of possible forest fire causes. Forest Ecology and Management, 457(October 
2019), 117723.  

Souidi, Z., Bento-Gonçalves A., & Vieira, A. (2015). FOREST FIRES IN ALGERIA: 
OCCURRENCES, CAUSES AND PREVENTION. In Wildland Fires: A Worldwide Reality (Issue 
January, pp. 152–168). 



120 

Tedim, F., Meddour-Sahar, O., Lovreglio, R., & Leone, V. (2014). Forest fires hotspots in 
EU Southern Member States and North Africa: a review of causes and motives. Advances 
in Forest Fire Research, 1843–1854.  

Tedim, F., Gutierres, F., Leone, V., Correia, F., & Magalhães, C.(2019). AS CAUSAS E AS 
MOTIVAÇÕES DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL. Os 
Incêndios Florestais. Em Busca e Um Novo Paradigma. II Diálogos Entre Ciência e 
Utilizadores.  

Tedim, F., Leone, V., Lovreglio, R., Xanthopoulos, G., Chas-amil, M., Ganteaume, A., Efe, 
R., Roy, D., Fuerst-bjeliš, B., Nikolov, N., & Musa, S. (2022). Forest Fire Causes and 
Motivations in the Southern and South-Eastern Europe through Experts ’ Perception and 
Applications to Current Policies. 1–21. 

Vélez, R. (2001). Causes of Forest Fires in the Mediterranean Basin.  

Vélez, R. (2009). Living with Wildfires: What Science Can Tell Us (Y. Birot (ed.)). 

Vilar del Hoyo, L., Isabel, M. P. M., & Vega, F. J. M. (2011). Logistic regression models for 
human-caused wildfire risk estimation: Analysing the effect of the spatial accuracy in fire 
occurrence data. European Journal of Forest Research, 130(6), 983–996.  

Xanthopoulos, G. (2008). Forest Fires in Greece 2007. International Forest Fire News, 
37(37), 2–17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

Anexos 

Anexo A.1. Total de residentes, no município de Lousada, em 2011 e 2021 

 

Fonte: Dados retirados do INE, 2021  

Anexo A.2- Densidade populacional, no município de Lousada, em 2021 

 

Fonte: Dados retirados do INE, 2021  
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Anexo A.3 - índice de envelhecimento no município de Lousada em 2021 

 

Fonte: Dados retirados do INE, 2021  

Anexo A.4 - Uso e Ocupação do solo, no município de Lousada  

Uso e ocupação do 
solo 

Área (ha) % 

Territórios 
artificializados 

2066,5 21,5 

Agricultura 3474,8 36,2 

Pastagens 2,4 0,02 

Florestas 3216,2 33,5 

Matos 836,4 8,7 

Espaços descobertos 
ou com pouca 
vegetação 

12,5 0,1 

Fonte: Dados retirados da carta de uso e ocupação do solo, 2018  

 

 



123 

Anexo A.5 – Pontos de ignição com coordenadas incorretas  

Anos Pontos de ignição 
excluídos 

2001 2 

2002 1 

2003 2 

2004 2 

2005 1 

2006 2 

2009 1 

2010 76 

2011 81 

2014 1 

2015 2 

2016 1 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.6 – Guião das entrevistas aplicadas aos membros do SEPNA  

 

Guião da entrevista 

No âmbito da minha dissertação de mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 

Território da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, associada ao tema “Causas 

e motivações dos incêndios rurais no município de Lousada”, venho solicitar a sua 

colaboração numa pequena entrevista semiestruturada que tem como principais 

objetivos compreender quais são as principais dificuldades de determinação das causas 

no município de Lousada e como é realizado todo processo de investigação das causas. 

Todos os dados recolhidos no âmbito desta entrevista serão utilizados exclusivamente 

para fins científicos. Neste sentido, autoriza-me a gravação desta entrevista?  

 

1. No caso específico do município de Lousada as causas não investigadas 

apresentaram uma taxa muito elevada até 2014, no entanto a partir de 2015 

estas diminuíram abruptamente, o que motivou este comportamento?  

2. Das causas investigadas as que se apresentam em maior número no município 

de Lousada, são as desconhecidas, de acordo com a sua experiência por que 
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razão não é possível determinar a causa destes incêndios? E o que deve ser feito 

para que estas diminuam? 

3. Quais são as dificuldades mais frequentes na investigação das causas de 

incêndios? 

4. Como é realizado o processo de recolha dos dados das causas dos incêndios?  

5. A listagem de causas de incêndios existente está adaptada à realidade atual dos 

incêndios portugueses?  

6. Utilizam ou alguma vez utilizaram a classificação das causas proposta em 2013 

pela comissão europeia?  

7. Na sua opinião a investigação das causas tem sido utilizada para reduzir a 

incidência e o impacto dos incêndios?  

Anexo A.7 – Transcrição da entrevista Nº 1  

No caso específico do município de Lousada as causas não investigadas apresentaram 

uma taxa muito elevada até 2014, no entanto a partir de 2015 estas diminuíram 

abruptamente, o que motivou este comportamento?  

Isto prende-se um pouco mais com o efetivo que nós temos, em 2014 aqui o Núcleo 

de Proteção Ambiental era constituído por militares, neste caso nesta entrevista o único 

militar vou ser eu, os outros são guardas-florestais. Isto tem haver com os guardas-

florestais, os guardas-florestais constituem equipas de proteção florestal e o trabalho 

dessa equipa só começou em meados mais coisa menos coisa de 2014, ou seja, 

efetivamente eles só começaram em 2015. Os guardas-florestais, estamos a falar de 

gente que tem todo o histórico, todo o conhecido, todo Know How que veio do Corpo 

Nacional da Guarda florestal, que em 2006 transitaram para o SEPNA. Nem todos foram 

para toda a estrutura, também face ao número de elementos que havia para atribuir a 

cada núcleo. E em 2014, foi a primeira vez, quase no final de 2014 que começamos a ter 

cá a equipa que começou a dar os primeiros passos, estando em total desenvolvimento 

em 2015, daí havendo mais empenho, porque as tarefas são atribuídas aos militares do 

SEPNA são muitas, além da investigação das causas, à de todo mais, a proteção dos 

recursos hídricos, poluição atmosférica, todas as matérias ambientais da guarda estão 
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acometidas a nós.  Para 3 concelhos, 4 militares em termos de número fica um pouco 

escasso.  

A criação da equipa, em 2015 veio trazer uma mais-valia, uma vez que são pessoas 

mais dedicadas à floresta, à caça, à pesca e à investigação das causas dos incêndios, fez 

com que pudéssemos fazer um trabalho maior. Apesar das causas muitas das vezes 

serem desconhecidas, pelo menos já temos pessoal, começamos a ter mais pessoal, 

apesar de ainda hoje ser poucos face ao número de ocorrências que nós temos. Para 

que possam em tempo útil ir ao local tentar investigar se há algum vestígio, algum 

indício, alguma matéria, alguma prova que muitas vezes nos incêndios é esse o principal 

problema haver muitas ocorrências, mas a prova ou é queimada ou é inexistente, 

porque facilmente alguém que provoca um incêndio com um isqueiro por exemplo, leva 

a prova e depois há ausência de prova material.  

Efetivamente dá-se esta diferença devido à tal implementação da equipa de proteção 

florestal que neste momento tem 3 elementos e prevemos este ano ainda reforçar um 

pouco mais se conseguirmos, para investigar mais as causas e chegar em tempo mais 

útil, embora muitas vezes sejam desconhecidas por falta de prova material.  

Das causas investigadas as que se apresentam em maior número no município de 

Lousada, são as desconhecidas, de acordo com a sua experiência por que razão não é 

possível determinar a causa destes incêndios? E o que deve ser feito para que estas 

diminuam? 

Em termos de atribuição das causas, isso tem haver um pouco com o ser da própria 

natureza do fogo do incêndio florestal. Nós temos um grande número de ocorrências 

aqui nos 3 concelhos com que trabalhamos não só Lousada, mas também trabalhamos 

com Felgueiras e Paços de Ferreira e são os mesmos elementos, o que leva a que nós 

não consigamos ter em tempo útil ou o que achamos que seria útil, para chegarmos ao 

local, face ao número de elementos, o pessoal tem folgas revezam-se por aí fora, mas 

não invalida que tenhamos ido depois à posteriori.  

Acontece como estava a falar há bocado, muitas das vezes, a própria causa, o que leva 

a provocar o fogo são bastante variadas a nível nacional. Às vezes são vontades ou algum 
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distúrbio do foro psicológico. Seja as vezes por vinganças por ameaças há de tudo um 

pouco, nós não fugimos a isso. Agora não conseguimos chegar porque quem chega o 

fogo não fica à espera que a gente chegue. Provocam o fogo e vão-se embora, isto 

estamos a falar na altura do verão, agora existem situações das quais as conhecidas, que 

as vezes são os descuidos e a negligência na realização de uma queima de amontoados 

ou numa queimada que não deveriam ser, há negligencia nesta parte e conseguimos 

chegar às causas, porque estão lá os indícios, uma fogueira não se esconde assim muito 

fácil e muitas vezes há sempre alguém que viu ou que falou. 

 Agora nos outros casos quando já são intencionais quando estamos a falar no pico do 

verão aí fica muito complicado, porque quem tem intenção de o fazer, fá-lo e não fica à 

espera que a gente lá chegue para se denunciar. Depois lá está enquanto nos outros 

tipos de crimes, comparando com a violência doméstica, o autor por norma será sempre 

conhecido, convive com a vítima, é conhecido da vítima, a vítima queixa-se e nós 

chegamos facilmente ao autor. No caso dos incêndios, a floresta não fala, os matos não 

falam e independentemente de quem queira fazer mal ou faça mal, às vezes a prova é 

bastante complicada, e não é assim tão fácil quanto isso também face ao número de 

ocorrências que temos.  

Quais são as dificuldades mais frequentes na investigação das causas de incêndios? 

A ausência de prova material, era bom que todos lá deixassem a sua impressão digital 

quando provocam um incêndio, mas não acontece. Isso é a principal depois há sempre 

outras, mas essa será a principal.  

Como é realizado o processo de recolha dos dados das causas dos incêndios?  

Recolha dos dados, nós temos acesso, ou seja, isto há uma ocorrência. Há aqui uma 

coisa que convinha esclarecer, em termos do que é uma ocorrência e que depois verte 

para o SGIF, a ocorrência dá-se sempre que há deslocação dos bombeiros. Muitas vezes 

há deslocação dos meios dos bombeiros para falsos alarmes e depois vai verter mais 

tarde no SGIF, Sistema de Gestão dos Incêndios Florestais, onde se vai corrigir muitos 

dados. Não sei se tem já conhecimento dessa plataforma, se teve acesso a ela.  
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Essa plataforma vai corrigir tudo isso e depois nós muitas vezes reparamos que apesar 

de termos 300/400 ocorrências, algumas delas são falsos alarmes, mas que foram 

registadas e depois tem de se começar a filtrar.  

O processo começa por aí, pela denúncia, pela alerta, o alerta muitas vezes é feito aos 

postos territoriais uma vez que estão no local, por exemplo Lousada é o concelho que 

tem um único posto, Paços de ferreira tem dois postos e Felgueiras tem dois postos.   

Mas no caso de Lousada começa por se dar conhecimento à patrulha, a patrulha vai ao 

local, elabora o auto de notícia, tenta ver se por norma face à localização e à 

proximidade são os primeiros a chegar tentam ver se há ali alguma matéria ou algum 

vestígio, ou testemunha que possa indicar o autor. Depois elabora o auto e faz uma 

mensagem para nós. Nós temos acesso à plataforma Sistema de Gestão de incêndios 

Florestais, SGIF, que com a nova legislação passará a chamar-se Sistema de Gestão de 

Fogos Rurais, SGIFR. Temos acesso a ela descarregamos a listagem, e vamos ao terreno 

verificar, tentar apurar as causas.  

Muitas vezes quando lá chegamos deparamo-nos com a tal ausência, há um acesso à 

listagem das ocorrências, deslocamo-nos ao local, como temos três concelhos temos de 

andar a dar prioridade de preferência aquelas que tem maior número de ocorrências ou 

de uma certa forma, no caso de vítimas, se há vítimas a lamentar essas tem prioridade 

sobre as outras e as que têm mais área ardida.  

Depois vai decrescendo por aí abaixo, muitas vezes aquelas ocorrências mais pequenas 

os fogachos, ou seja, áreas com menos de 1 hectare, conforme a informação prestada 

aí temos de ir validar, se é de facto aquilo ou não, por exemplo, às vezes aparecem-nos 

situações de 1 hectare, quando chegamos ao terreno depois de validarmos a área ardida 

deparamo-nos com 700/500 metros por aí fora, mas depois nós aqui fazemos isso. 

 Depois de saber isso, vamos para o local aferir isso com esse critério de prioridades, 

as mais prioritárias as que apresentam maior impacto e possam ter as vezes perda de 

vidas humanas que nunca se espera. Vamos por aí fora, e depois chegando ao local faz-

se a tal busca sobre alguns indícios tenta-se ver no processo que o pessoal já fez, o auto 

de notícia do posto se já existe alguma informação para pudermos trabalhar, tentar 
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perceber o enquadramento daquilo, perceber pelos arquivos, pelo histórico que vamos 

tendo, tentar localizar, já sabemos que naquele sítio ocorre sempre, porque chegando 

ao local sabemos que há ali uma lixeira, provavelmente lixos alguém que tenta eliminar 

lixos de forma incorreta, depois é uma questão de no terreno procurar, os indícios que 

nos possam encaminhar para a causa daquela ocorrência, daquele incêndio.  

Utilizam o método das evidências físicas? 

Sim, se as encontramos. É isso que todo o agente procura encontrar ao chegar ao local, 

todos nós estamos sempre com a esperança de que haja lá qualquer coisa de evidência 

física. Muitas vezes encontra-se, no caso quando cheguei aqui em 2015, quando 

começaram isso das causas, um caso em Sousela que estava mais que evidente quando 

lá chegamos a área estava queimada no final apurou-se mais de 3 hectares de eucalipto 

por metro florestal e que as evidências levaram-nos a uma fogueira, uma queima de lixo 

que as pessoas faziam habitualmente.  

Estamos a falar na altura da Páscoa mais coisa menos coisa, nos primeiros meses do 

ano não seria a altura propriamente dita, conhecida pelos fogos, mas levou-nos com as 

evidências à fogueira. Depois da fogueira falando com as pessoas e falando aqui e acolá 

entrevistando as possíveis testemunhas chegamos à autora, ela confessou não ao vivo, 

não houve flagrante, mas identificamos a senhora e depois mais tarde foi ouvida em 

tribunal. Foi uma fogueira que correu mal uma queima de lixo, que depois se propagou, 

falta de cuidado não há manutenção, para já não devia ser feito, porque os lixos não são 

para queimar, são para separar e encaminhar para os ecopontos, correu mal e daí 

propagou-se à floresta.  

Existe uma base de dados francesa que faz a divisão entre causas conhecidas, 

prováveis e suspeitas, isso não acontece em Portugal?  

Não, nós estamos a trabalhar com as tabelas do ICNF, é quem compete elaborar, fazer 

essa doutrina digamos assim. Nós recentemente, não sei precisar já no princípio deste 

ano ou no ano passado eu e outro elemento, recebemos formação sobre as novas causas 

atualizadas indo de encontro ao que está a ser utilizado na União Europeia, mesmo a 

própria União Europeia como isto é um processo dinâmico vão adaptando as normas.  E 
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Portugal está a fazer este trabalho, carece do ICNF, já foram feitas propostas a nível 

estamos a falar de chefias da direção SEPNA da GNR, contando com o ICNF para 

adaptarmos e trazermos para o nosso enquadramento jurídico e para as nossas 

doutrinas essas causas. Alterações de causas nós temos aqui já as propostas de definição 

e reclassificação de algumas, estamos a falar de várias entidades desde a AGIF, ICNF, 

GNR e a própria Proteção Civil. Estamos aqui a falar também relativamente aos 

indicadores e às próprias categorias que elas vão ser mudadas, mas isto ainda é só um 

draft, é um desenho que estamos a aguardar que o ICNF as publique, uma vez que isto 

compete a eles, é da responsabilidade deles finalizarem o produto, lançá-lo para depois 

podermos trabalhar com estas novas normas.  

Relativamente à base de dados, a que trabalhamos também é gerida pelo ICNF, a tal 

SGIF que vai passar a chamar-se SGIFR, e o que lá está, não há uma separação. Há uma 

ocorrência que depois nós editamos e vamos completando os dados que lá são pedidos, 

conforme estes manuais destas normais. Não conheço que haja plataforma que faça a 

distinção entre ocorrências prováveis ou não prováveis, que faça a distinção dessas 

causas, fica lá é na própria ocorrência, fica lá tudo se é um reacendimento por exemplo, 

que acontecem bastantes na nossa zona.  

Mas acha que seria bom fazer essa distinção? 

Nós para trabalhar essas causas, não estou a ver assim de momento qual seria a 

utilidade, provavelmente, depois quem faz a análise já não passa por nós, passará depois 

mais pela AGIF e pelo ICNF, depois em termos de aprenderem e estudarem e lançarem 

novas medidas, passaria mais por eles, a nós não estou a ver que essa informação seja 

útil. Mas eles lá está, essa própria aplicação conseguem fazer os filtros e ver o que é, 

provavelmente não têm esse acesso já disponível, eles terão que trabalhar isso, mas 

como também são eles que vão trabalhar esses dados. A nossa aplicação não permite 

tem a ocorrência e dentro da ocorrência trabalhamos e damos a informação que nos é 

competente, depois daí o que é feito com essa informação é… 

Mas sei que eles consultam e tanto é que estas normas e diretrizes que veem do ICNF 

e da AGIF veem desses estudos e dessas denúncias e dos locais para onde é que devemos 
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dirigir o nosso patrulhamento, às vezes nem sempre bate certo, temos situações ali um 

caso em Paredes, uma freguesia, Astromil, num ano teve num determinado local 30 e 

tal ocorrências, o indivíduo foi detido. Chegou-se às causas juntamente com a PJ, 

quando à intenção já não passa pela guarda fazer investigação, mas passa para a PJ, 

responsável da PJ quando há uma intenção deliberada em fazer, conseguiu-se chegar ao 

indivíduo mesmo assim temos 30 e tal ocorrências. No ano seguinte essa freguesia 

entrou como prioritária para a fiscalização, estamos a falar de uma freguesia pequena 

com pouca mancha florestal que nós chegamos lá e é assim o que é que vamos patrulhar, 

estava tudo queimado, às vezes é um pouco enganador, mas eles conseguem fazer o 

trabalho e lá está estamos a aprender com os bons exemplos. Falou no caso francês o 

que posso dizer em termos da floresta, parte do que nós estamos a trabalhar hoje em 

dia em termos de gestão também veio do plano deles: a limpeza das vias, os 10 metros 

e por aí fora, vem um pouco deles, provavelmente se for bom e se eles conseguirem 

copiar acredito que eles façam essas normas, depois nós cá estamos para aplicá-las. 

A listagem de causas de incêndios existente está adaptada à realidade atual dos 

incêndios portugueses?  

Da minha experiência (…), as causas já permitem um maior enquadramento, muitas 

das vezes face ao número reduzido havia causas que nós víamos ou havia indicadores 

para isso, mas depois não estavam de acordo com as normas que estávamos a utilizar, 

chegávamos ali ao cardápio, íamos pesquisar onde é que a gente ia encaixar aquilo e 

ficava complicado e às vezes não jogava. 

 Hoje nota-se que estas novas normas que veem, não sei se já teve acesso a elas a esta 

proposta, isto ainda é uma proposta não está publicada. Estas novas propostas são mais 

abrangentes e dá a sensação de que a máquina foi afinada.  

Utilizam ou alguma vez utilizaram a classificação das causas proposta em 2013 pela 

Comissão Europeia?  

Ainda não utilizamos, as normas são as que conhecemos há muitos anos nesta parte, 

por exemplo a nível de tabela quando à prejuízos, há tabelas que não estão atualizadas 

em termos de valores, quanto é que é o prejuízo se arder um hectare de mato e não 
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estão atualizadas. As tabelas que estamos a utilizar para as causas são as que estão em 

vigor neste momento em Portugal.  

Acha que seria bom utilizar a classificação da União Europeia? 

Para fazermos um trabalho mais correto sim, porque estamos a falar que isto é um 

processo dinâmico, hoje temos uma tendência, amanhã temos outra é um processo 

dinâmico e é mais enquadradora e abrangente e consegue-se afinar melhor a malha.  

Na sua opinião a investigação das causas tem sido utilizada para reduzir a incidência e 

o impacto dos incêndios?  

Muito concretamente, as vezes deparamo-nos é que a investigação das causas é vista, 

é tida, mas depois ações concretas no terreno às vezes não funciona porque se estamos 

a falar por exemplo de Lousada, se há um determinado número de ocorrência num 

determinado sítio o que nós acabamos por reparar no terreno na realidade é que deixa 

de arder ali por norma porque não há matéria para arder, mas vai arder noutro sítio.  

Se está a ser avaliado em termos de instruções, como disse há pouco, tem chegado 

informações para direcionar o patrulhamento para determinados sítios, como tem 

acontecido em Lousada que mantém uma freguesia com prioritária, este ano vai 

acontecer a mesma coisa que é Lustosa e Santo Estevão, vai continuar a ser prioritária. 

O ano passado não houve assim tantas ocorrências quanto isso, mas sabemos que é uma 

área que tem bastante mancha florestal, se acontecer pode haver mais impactante, mas 

direcionar para lá é…, quando temos freguesias com mais ocorrências e que não há 

indicação para lá.  

Causa efeito, o investigar das causas elas desconhecidas sabê-las para reduzir a 

incidência, a incidência acaba por reduzir naquele local por causa da inexistência de 

material para arder, agora passado 3/4 anos esse ciclo volta a haver sim. Em casos 

pontuais também tem havido, não fruto das causas que são determinadas, porque 

quando se olha para os relatórios dos incêndios vê-se muitas causas indeterminadas e 

só 30 e tal% é que se consegue apurar alguma causa, e dessas causas que se consegue 
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apurar a maior parte delas são indeterminadas, lá está voltamos outra vez à falta de 

prova.  

O que se consegue às vezes no terreno, é quando vamos ao local, quando há 

proximidades de casas, no caso de Lousada é a nossa realidade, as manchas florestais 

não estamos a falar de grandes hectares, como acontece em Amarante onde existe 

mancha continua.  

O que tem acontecido é junto às habitações e às vezes esse quadro ajuda-nos a 

perceber certos comportamentos não tendo prova para indicar a pessoa, o fulano A, B 

ou C, em conversa, sensibilizando tentando saber quem são os proprietários para chegar 

à fala com eles, sensibilizar para que de facto isto é um problema que pode ser maior 

para eles e tudo, consegue-se mudar os comportamentos, mais pela ação direta junto 

das pessoas, sensibilizá-las do que propriamente pelas causas. Porque isto é um 

processo que fica é visto pelo SGIF e está visto que nem toda a gente tem acesso a ele a 

não ser as entidades que estão ligadas ao processo, depois vem cá para fora os 

relatórios, mas está quase como o diário da república esta lá escrito, mas lê-los fica 

complicado. 

E sente-se que há mais, por exemplo o caso ali de Caíde há ali uma zona que havia lá, 

reconhecidamente a pessoa que chegou aquilo é complicado porque não vimos não 

houve flagrante, havia uns certos comportamentos de queimar lixo, e não estamos a 

falar de lixos domésticos, químicos nem plásticos estamos a falar de lixo de vegetação. 

Queimar junto às casas ali ao lado, queimar a fazer uma fogueira, um pequeno 

amontoado, o pessoal chega aquilo, queima e depois abandona, acaba por vir um 

bocado de vento junto à mancha florestal e depois propaga-se.  Em 2015 tivemos lá 

algumas situações, acabamos por abordar pessoas, um senhor que tem umas ovelhas, 

mais 3 ou 4 pessoas e dessa data para cá, ocorrências ali… 

 Nota-se que conseguimos chegar à fala por intermédio deles e também dos 

proprietários do terreno e a mancha envolvente às casas e à floresta, há ali uma mancha 

de salvaguarda que permite que eles possam viver com mais segurança e que não têm 

comportamentos de risco.  Muitas vezes é isso, o vizinho não corta, nós temos muito 
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uso do fogo, esta nossa zona Norte é característica um pouco por causa disso, 

resolvemos muitas coisas com fogo, uso recorrente e as vezes ingénuo para resolver as 

situações.  E esta cultura de passar de pai para filho “então não limpas, pega lá eu já vou 

limpar isto”, chega o fogo é rápido, não custa muito dinheiro, porque estar a pagar estar 

a cultivar aquilo fica caro, as pessoas dizem que pagam 300/400 euros para limpar um 

hectare de terreno. Eu não sei os preços que estão, eles é que dizem que o fazem, se eu 

pegar num isqueiro, se tiver a sorte de não ser apanhado por ninguém fico com o terreno 

vizinho limpo, fico com a minha casa salvaguardada e não corro riscos mais tarde de 

haver grandes incêndios. Agora tentar mudar esses comportamentos fica complicado.  

Acha que têm sido feitas ações de sensibilização suficientes?  

Isto como tudo devíamos começar por educar, só que chega a um ponto. Nós para 

tudo devíamos ser educados, chega a um ponto que depois há várias variantes dos 

estudos há quem siga ciências, há quem siga humanidades, depois das humanidades há 

uma série de matérias a especializar. Estar a dar a informação todas às pessoas é 

complicada, agora pontualmente em determinados casos falar com as pessoas, em 

determinados objetivos é sensibilizante. Nós temos feito isso, com a câmara no ano 

passado, eu fui colocado aqui no final do ano passado em julho, já estava a decorrer um 

período forte dos incêndios, mesmo assim quase no final do ano passado conseguimos 

com a câmara ir à zona de Lustosa.  

Uma zona que que oferece perigo face à envolvência de uma empresa de resíduos 

têxteis e conseguimos falar com as pessoas e conseguiu-se mudar uma série de 

comportamentos não só das pessoas dos proprietários dos terrenos, mas também da 

autarquia para que procedam com o cumprimento das faixas que estão escritas. Muitas 

das vezes as pessoas fazem estas, isto fala-se com a convicção de, não com a certeza, a 

nossa convicção é que o uso aquele fogo foi para proteger um bem maior das casas a tal 

limpeza dos terrenos, “ai tu não limpas então eu vou limpar”, então chegam o fogo. E 

ali fez-se um trabalho interessante aquilo é um sítio isolado, está mesmo uma mancha 

tem lá 6/12 casas, um núcleo aqui outro acolá de 6 casas cada, em Lustosa   e fez-se lá 
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um trabalho interessante e que se conseguiu reunir a população falar com eles todos 

juntos, eles ficaram sensibilizados.   

Os proprietários fizeram um trabalho de sim senhor, nós vamos nos comprometer com 

isso, vamos limpar os terrenos vamos ter mais cuidado sobre isto. Vamos eliminar aqui 

alguma vegetação, nomeadamente os eucaliptos, as árvores, ou seja, reduzir o 

combustível disponível para arder. E a própria câmara também foi chamada atenção que 

“vocês têm responsabilidade na rede viária de abrir aqui umas faixas, de criarem 

segurança na circulação porque se eu passo lá e vejo que está limpo, qual é a minha 

intenção de fazê-lo” vai trabalhar de uma forma mais cautelar em que a pessoa já não 

vai ter a necessidade de ter aquele comportamento.  

Ás vezes, pessoas que não tem qualquer e apercebermos disso o simples facto não 

vamos tratar isso como um incêndios mas a utilização do uso do fogo que é recorrente 

há pessoas que têm campos e às vezes tem uma pequena borda em que aquilo não é 

floresta, não é coisa, não  tem enquadramento para tal, ninguém está com um trabalho 

para pegar em materiais e estar a cortar as silvas e os matos, o que é que fazem deixam 

estar aquilo mais sequinho está o tempo bom chegam o fósforo queimou está bom está 

arrumado. E esse comportamento muitas vezes as pessoas não o fazem com intenção, 

não é o dolo, não é por serem criminosos, não atingem que seja um crime, ou que vá ter 

proporções maiores, porque está sempre tudo controlado até correr mal. Muitas das 

vezes as coisas acontecem e falando com as pessoas às vezes nota-se que há mudanças 

de comportamentos. E temos vindo a ver aqui na nossa região as entidades começam a 

dar esse exemplo, as câmaras começam a limpar, as infraestruturas começam a limpar 

e começam a dar o exemplo, depois as pessoas já não tem aquela desculpa de “os 

grandes não o fazem e eu faço?”, ou  seja já começamos todos a limpar um bocadinho, 

tem-se mudado um bocadinho tanto é porque os nossos incêndios aqui em termos de 

impacto de área ardida, apesar de muita ocorrência, muita ocorrência, todo o distrito 

do Porto, Lousada também está lá dentro também se engloba nisso, as áreas ardidas 

são muito reduzidas apesar de muitas ocorrências. Será um fenómeno para mais alguém 

trabalhar isso porque sinceramente, isto passa um bocadinho pela postura das pessoas 
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e não só, porque também temos situações de reacendimentos, que há uma primeira 

ocorrência de facto, mas depois reacende-se e por alguma razão é.  

Anexo A.8 – Transcrição da entrevista Nº 2  

No caso específico do município de Lousada as causas não investigadas apresentaram 

uma taxa muito elevada até 2014, no entanto a partir de 2015 estas diminuíram 

abruptamente, o que motivou este comportamento?  

Responder especificamente a isso eu não sei, porque eu e o meu colega só estamos 

aqui desde 2020 mais ou menos, estamos aqui há pouco tempo por isso o passado nós 

não temos muito conhecimento sobre isso, temos a partir daí para a frente.  

Mas sobre as causas dos incêndios de Lousada muitas delas são provocadas por 

resíduos que são depositados a céu aberto, e é normal as pessoas gostam de fazer as 

suas caminhadas e assim e começa a fazer uma certa confusão não é, passar num sítio, 

e não podemos afirmar a pés juntos que é, mas muitas pessoas através não é, do uso da 

fogo queimam aqueles resíduos e dão origem a alguns incêndios.  

Temos muitas causas indeterminadas por razões óbvias, porque nós quando não 

conseguimos mesmo encontrar uma causa, nós conseguimos sempre descobrir qual foi 

a direção e a propagação do fogo qual é que foi o ponto inicial, mas muitas vezes não 

conseguimos encontrar a causa por que é muito provável que seja mesmo chama direita 

nalguns dos casos é quase isso que acontece. Quando é no início do ano vamos falar, 

por exemplo, até abril mais ou menos é altura das queimas, as pessoas fazem as queimas 

do material vegetal, das podas, do próprio trato dos terrenos e muitas vezes os 

incêndios têm origem aí, são as próprias fogueiras, vamos chamar fogueiras que aquilo 

é uma queima de resíduos orgânicos e muitas vezes ficam as cinzas não é, o brasume e 

aquilo depois durante a noite com algum vento ou assim, origina um foco de incêndio 

muitas vezes é assim que funciona.  
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Das causas investigadas as que se apresentam em maior número no município de 

Lousada, são as desconhecidas, de acordo com a sua experiência por que razão não é 

possível determinar a causa destes incêndios? E o que deve ser feito para que estas 

diminuam? 

É assim sobretudo nós aqui agora o NPA, isto é o NPA, o Núcleo de Proteção Ambiental, 

nós estamos na parte de proteção florestal, essa parte destina-se a nós. Nós fazemos os 

três concelhos que é Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira e nós somos só 3 guardas-

florestais, que foram reforçados no ano anterior com mais 2 porque até então só estava 

aqui 1 guarda-florestal. Sobretudo nós temos muitas ocorrências, não vamos falar que 

temos incêndios de grandes dimensões, mas nós temos muitas ocorrências muitos 

fogachos que são incêndios com menos de um de 1 hectare de área ardida, mas temos 

imensos e por exemplo só agora no início do ano já tivemos muitas muitas ocorrências 

nos 3 concelhos, Lousada também já teve não sei agora precisar o número, mas já teve 

bastantes até agora.  

E isso é muito grave, nós somos poucos e fazer uma investigação muito minuciosa 

sobre o que é que aconteceu e como, nós temos poucos recursos humanos para 

conseguir isso nós tratamos com mais delicadeza aqueles incêndios ou fogachos que 

apresentaram mais perigo se calhar a algum terreno ou alguma habitação, do que se 

calhar um incêndio que fica por exemplo no meio do nada não  trouxe perigo para 

terceiros por assim dizer, mas sobretudo nós temos muita falta de recursos humanos 

era preciso mais pessoal. Inclusive, acho que agora o NPA vai ser reforçado com mais 2 

ou 3 elementos, já dá no futuro para fazer uma investigação mais minuciosa dos 

incêndios.  

Quais são as dificuldades mais frequentes na investigação das causas de incêndios? 

É o que eu estava a dizer é os meios, os recursos humanos e basicamente é só isso, 

porque nós não temos só a competência dos incêndios, nós somos polícias florestais, da 

pesca e da caça. Nós também temos outros assuntos com que nos importar não é.  Mas 

basicamente é isso porque se houvesse mais recursos humanos já se podia formar 
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dentro da mesma equipa um grupo que estivesse mais destinado uns aos incêndios, uns 

à pesca, uns à caça e nós assim temos que nos dividir por tudo, inclusive também as 

denúncias SOS ambiente que dão muito trabalho, por causa das limpezas, mas 

sobretudo é isso penso que os recursos humanos vinham colmatar aqui esse problema.  

Em relação à investigação, as causas quando são indeterminadas que é o grupo 6. O 

grupo 6 pertence às causas indeterminadas que são aquelas que não é possível apurar 

a causa ou por razão material não se encontram material ou pessoal, depois tem outro 

código que é o 630 que é quando nem há material nem pessoal.  Por que é como digo 

não é, é muito difícil encontrar a causa de, mas a aonde começou, é nos fácil encontrar 

através de materiais, dos métodos que usamos. Nós temos o curso de investigação dos 

incêndios, nós conseguimos quase sempre chegar ao ponto de início agora encontrar 

mesmo a causa do incêndio por vezes é muito difícil.  

Como é realizado o processo de recolha dos dados das causas dos incêndios?  

Nós temos uma plataforma chamada SGIF que é o Sistema de Gestão Integrada de 

Incêndios Florestais, que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, neste caso os 

bombeiros que vão ao local. É uma ocorrência, é dado um número a essa ocorrência e 

nos através do SGIF, consultarmos essa ocorrência temos os dados de onde é o incêndio 

dirigimo-nos ao local através das coordenadas que são dadas pelo SGIF, depois 

realizamos o perímetro do incêndio é preciso cartografá-lo se for superior a meio 

hectare tem sempre de ser cartografado, que é para depois ser carregada novamente 

nessa plataforma, que é para outra entidade, fazer a gestão das áreas ardidas em 

Portugal para no fim dar um cálculo da área ardida, no final do ano não sei como é que 

isso funciona. E enquanto estamos a fazer essa perimetragem, nós através do que vamos 

vendo no terreno de como é que está a copa da árvore ardida como é que está o tronco 

da árvore como é que está o fator da exposição proteção das pedras que estão no chão, 

se estão mais queimadas de um lado de outro e nós através disso conseguimos sempre 

chegar ao ponto inicial do incêndio, a investigação é feita assim. Quando por exemplo 

nós encontramos algum fator que tenha provocado aquele incêndio é sempre registado 

em fotografia, para depois fazermos uma relatório de serviço. Porque muitas vezes o 
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posto dirige-se ao local são os que tomam conta da ocorrência e é dado um IPC que é o 

número de processo-crime que é para depois ir a tribunal. E existe o crime de incêndio, 

o incêndio é um crime de perigo, ou seja, é um processo que vai sempre a tribunal, nós 

fazemos o relatório anexamos fotos que é para dar seguimento àquele processo, o que 

é que verificamos no local qual foi a área que ardeu ou houve prejuízo para terceiros 

qual foi a quantidade de espécies por hectare que ardeu, damos sempre um cálculo de 

prejuízo e se possível esse ponto de início.  

Nem sempre conseguem identificar o ponto de ignição?  

A forma como o incêndio se iniciou nem sempre, o ponto inicial muitas vezes, quase 

sempre é encontrado, não o sítio mesmo específico, mas mais ou menos dentro ali de 

uma área de 5/ 10 metros sabemos que foi mais ou menos ali, é isso.  

(Ainda sobre o processo de recolha) 

Estava a dizer já não me recordo que é para dar o seguimento ao processo, fazemos 

esse registo fazemos o levantamento do prejuízo se é que ele houve, muitas vezes, por 

exemplo o fogo como é rasteiro não chega a subir à copa das árvores, aqui por exemplo 

nós temos muitos eucaliptos são altos não é, como o fogo dá-se só por baixo muitas 

vezes arde só o estrato arbustivo e herbáceo, muitas vezes nem chega a dar prejuízo às 

árvores em si, mas quando há fazemos o registo que é  para no futuro, por exemplo se 

alguém se queixar, pronto tem ali uma prova como foi dado ali algum prejuízo e 

basicamente é isso. 

A listagem de causas de incêndios existente está adaptada à realidade atual dos 

incêndios portugueses?  

Para nós acho que sim serve, muitas delas nem são utilizadas ainda assim, mas a que 

está feita dos 6 grandes grupos serve perfeitamente, agora pelo que sei já foi criado uma 

nova estou mais ou menos informado disso. Mas nós ainda não a estamos a utilizar, 

comparando uma com a outra pessoalmente não sei se é melhor se é pior não é, não 

sou eu que que mando nisso, mas esta dos 6 grandes grupos penso que chega, já 

abrange bem o trabalho que nós realizarmos, penso que sim.  
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Utilizam ou alguma vez utilizaram a classificação das causas proposta em 2013 pela 

Comissão Europeia?  

Não lhe sei responder, porque em 2013 ainda não estava cá, não sei responder ainda 

a isso.  

Na sua opinião a investigação das causas tem sido utilizada para reduzir a incidência e 

o impacto dos incêndios?  

Sim, a investigação em si também ajuda, porque o facto de nos deslocarmos ao local, 

as pessoas veem autoridade no local e não é, já tomam mais cuidado em algumas coisas. 

E a própria investigação, muitas vezes quando nós investigamos e determinamos o 

incêndio ou fogacho que começou numa queima ou queimada, só o facto de as pessoas 

verem serem sensibilizadas, advertidas muitas vezes até autuadas ou constituídas 

arguidas, porque já o fizemos inclusive crimes de incêndio, as pessoas, os demais que 

observam aquela situação ficam alertados. É de denotar, não sei ao certo se é ou não, 

mas em comparação do primeiro ano que eu estive aqui para agora, tenho notado que 

os incêndios, as ocorrências têm diminuído, não posso afirmar a pés juntos que é por 

causa do reforço dos mais 2 elementos, mas penso que sim que fez alguma diferença 

nisso e o facto de virem mais 2 ou 3 elementos no futuro acredito que vai mudar muito 

mais, porque ajuda muito, as pessoas vêm-nos no local a investigar o incêndio e eles 

ficam logo, “está aqui a GNR é preciso ter cuidado no futuro” e nós advertimos muitas 

pessoas e durante a própria investigação quando encontramos as pessoas no local que 

até estão a fazer outros trabalhos mais distantes nós vamos falar com eles e 

sensibilizamos “tenha cuidado vê o que é que aconteceu ali ao  seu vizinho deixou aquilo 

arder e depois ardeu não sei quantos hectares”, as pessoas ficam logo sensibilizadas, 

acho que sim.  

Acha que têm sido feitas ações de sensibilização suficientes?  

Dentro do que nos é possível, nós somos poucos elementos, a questão aqui é sempre 

a mesma nós somos poucos elementos florestais, mas dentro do possível nós fazemos 

sempre sensibilizações, mais ou menos desde janeiro até março/abril. Inclusive agora 

na semana passada foi feita uma. Dentro do que é possível fazermos, é óbvio que muitas 
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vezes a população não comparece, mas quem aparece faz sempre as suas perguntas, 

nós somos parte da solução não do problema, nós estamos sempre a ajudar as pessoas 

a responder às perguntas deles, mas dentro do possível tem sido feito é óbvio que é 

uma matéria que não interessa a muita população. É chato não é, assistir a essas ações 

de sensibilização, muitas vezes são feitas num salão de uma freguesia ou na própria 

junta, mas dentro do possível tem sido tem sido realizado. 

Anexo A.9 – Transcrição da entrevista Nº 3  

No caso específico do município de Lousada as causas não investigadas apresentaram 

uma taxa muito elevada até 2014, no entanto a partir de 2015 estas diminuíram 

abruptamente, o que motivou este comportamento?  

Bom, basicamente foi a vinda de elementos neste caso da guarda-florestal eu sou um 

deles mais um colega que já se reformou, que nós viemos no verão 2014 para aqui e a 

partir daí tivemos tempo e tivemos uma maior disponibilidade para fazer a investigação 

das causas do município de Lousada e dos outros 2 a quem também fazemos parte que 

é Paços de Ferreira e Felgueiras. Penso que é isso que fez com que a diminuição fosse 

tão grande não é, ou seja iniciou-se, alguém iniciou verdadeiramente a investigação das 

causas com a nossa vinda para cá.  

Das causas investigadas as que se apresentam em maior número no município de 

Lousada, são as desconhecidas, de acordo com a sua experiência por que razão não é 

possível determinar a causa destes incêndios? E o que deve ser feito para que estas 

diminuam? 

Ora bom, elas não são determinadas porque muitas das vezes nós chegamos lá e elas 

já aconteceram já a uns bons dias porque elas são um número muito, muito elevado, e 

nós não temos capacidade para ir a todas as ocorrências no próprio dia, porque temos 

3 concelhos também, e temos um número reduzido de homens para o efeito e depois 

passando uns dias também é difícil verificarmos o que é que poderá ter acontecido. 

Agora elas são desconhecidas uma grande parte, a outra parte há uma grande 

negligência, e a outra parte é também por queima de resíduos associado também a essa 

problemática que é o despejo de resíduos na área florestal ou no espaço rural, que 
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depois faz com que também haja ignições para a floresta para a mancha florestal 

subjacente.  Agora no que refere aqui aos desconhecidos é a falta de tempo e a 

disponibilidade de recursos humanos é o mais premente nessa matéria.  

Quais são as dificuldades mais frequentes na investigação das causas de incêndios? 

Além da falta de pessoal que é a mais importante, podemos avançar também as 

questões materiais, a logística que também muitas vezes não acompanha, e muitas das 

vezes temos outras coisas além da investigação nestas alturas não é.  

Também há outras coisas para fazer as denúncias, a gestão de combustível, as pessoas 

que fazem as denúncias porque não têm os terrenos limpos à volta das suas habitações, 

dos seus edificados, das zonas urbanizáveis. E nós temos também que acolher a essas 

mesmas denúncias e depois não é fácil podermos gerir com algum a vontade com 

alguma facilidade tudo o que acontece depois durante o ano todo. Porque nós já 

passamos a fase em que dizíamos que havia uma época crítica, aliás no decreto existente 

hoje a época crítica também já desaparece, hoje é 1 de janeiro a 31 de dezembro os 

incêndios,  mais nuns anos do que outros mas já não é aquela  premissa de 1 de julho a 

30 de setembro, isso está posto de parte, portanto os incêndios são todo o ano e todo 

também são as outras denúncias e competências que temos e também faz com que 

dificulte o processo de investigação  seja mais ágil, que seja mais rápido associado à falta 

de recursos humanos também.  

Como é realizado o processo de recolha dos dados das causas dos incêndios?  

Ora bom, nós temos uma realidade, nós temos que alimentar o SGIF, sistema de 

informação dos incêndios florestais, nós temos de alimentar com a cartografia e com a 

determinação da causa e é o que fazemos. Além disso, fazemos os autos e relatórios das 

informações para tribunal se for necessário ou fazemos aditamentos aos autos de 

notícia que são elaborados pelos postos territoriais das áreas onde os incêndios existem, 

esse é o nosso trabalho. Fazemos também fichas de determinação de causas quando 

verificamos o que é que realmente aconteceu se temos um suspeito se temos um 

identificado, então fazemos uma ficha mais elaborada. Se não houver um suspeito ou 

um identificado fazemos uma ficha de validação onde determinamos a causa e onde 
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cartografamos a área com o auxílio de um GPS e depois, com essa cartografia em kml 

colocamos na plataforma, que depois o ICNF faz transmitir a nível nacional conforme 

manda a legislação.  

Existe uma base de dados francesa que faz a divisão entre causas conhecidas, 

prováveis e suspeitas, isso não acontece em Portugal?  

Não, nós temos uns códigos que agora até foram revistos na determinação das causas, 

e é com esses que trabalhamos.  

Seria bom utilizar isso? 

Nós à nossa maneira já o fazemos, nós temos uma determinação de causas muito bem 

elaborada temos um processo muito bem feito que está muito bem regulamentado. Nós 

já temos causas por negligência e dolo e depois a partir dessas temos uma panóplia 

muito grande de tudo aquilo que é determinação de causa.  

A listagem de causas de incêndios existente está adaptada à realidade atual dos 

incêndios portugueses?  

Sim é adequada, adapta-se bem à nossa realidade de Portugal, e do Norte de Portugal.  

E esta nova atualização da classificação acha que é melhor que anterior? 

A nova foi uma tentativa e acho que vai ser possível, de ter mais códigos um ou outro 

que não estava tipificado, que através deste processo de análise, foi possível colocar lá 

nessa classificação e alargou um pouco mais a classificação das causas, acho que sim, 

isto é uma questão de evolução.  

Utilizam ou alguma vez utilizaram a classificação das causas proposta em 2013 pela 

Comissão Europeia?  

Ainda não estamos a trabalhar com ela, mas já temos conhecimento dela.  

Acha que seria adequado utilizar esta classificação? 

Poderá ser, penso que sim.  
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Na sua opinião a investigação das causas tem sido utilizada para reduzir a incidência e 

o impacto dos incêndios?  

Eu penso que sim, eu penso que nós andando no terreno, penso que falando com as 

pessoas, identificando as pessoas quando se cometem ilícitos não é, e é fundamental 

que as pessoas deste município em concreto se apercebam que há determinados 

fenómenos e determinadas coisas que não podem fazer, e que sabem que a nossa 

permanência, que nós passamos, nós falamos com as pessoas, que nós vamos ver o que 

é que estão a fazer, fiscalizamos. É uma forma das pessoas também terem um certo 

cuidado. 

Acha que têm sido feitas ações de sensibilização suficientes?  

Todos os anos temos feito, eu penso que deve-se continuar tanto nas escolas como na 

população em geral como nas zonas de caça, associações florestais eu penso que isso 

deve-se continuar a fazer, penso que sim, nas juntas de freguesia nós temos feito isso.   

Estas ações são mais voltadas para reduzir as causas negligentes e intencionais? 

São focadas sobretudo para demonstrar o que se deve e o que não se deve fazer em 

espaço rural. E definir e explicar as diferenciações de queimas e queimadas e dizer o que 

se passa o que a legislação nos transmite e esta nova legislação que entrou em vigor em 

janeiro, o que é que ela nos traz de novo não é, para as pessoas saberem o que é que 

podem fazer ou não fazer, isto é fundamental, porque o uso do fogo está muito dentro 

da sociedade portuguesa por todo país.  

Usa-se fogo para tudo, para queimar uma pequena poda, para queimar restos de 

jardim, queimar o resto de uma rama da batata, de cebola,  usa-se sempre fogo, e não 

se devia usar tanto o fogo, dever-se-ia usar a  destruição como trituração vegetais, os 

vegetais para adubar as terras de maneira diferente, portanto nós também explicamos 

isso  e  penso que aos pouquinhos as coisas vão mudando quando se faz as fogueiras, as 

queimas para eliminar os sobrantes da exploração agroflorestal, à que dizer o que tem 

que fazer, os cuidados a ter, a permanência na elaboração da fogueira até ao fim,  ela 

tem que estar bem apagada e basicamente é isso.  
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Anexo A.10 – Transcrição da entrevista Nº 4  

No caso específico do município de Lousada as causas não investigadas apresentaram 

uma taxa muito elevada até 2014, no entanto a partir de 2015 estas diminuíram 

abruptamente, o que motivou este comportamento?  

É assim eu e o meu colega estamos aqui desde 2019, em 2014 não estava cá, mas na 

minha opinião acho que foi a partir do momento que deslocaram uma equipa de DPFs 

para aqui no destacamento de Felgueiras, que neste caso toma conta do concelho de 

Lousada, não havia equipas de DPFs. A partir do momento que deslocaram profissionais 

da área florestal para aqui acho que ajudou a diminuir as causas dos incêndios.  

Das causas investigadas as que se apresentam em maior número no município de 

Lousada, são as desconhecidas, de acordo com a sua experiência por que razão não é 

possível determinar a causa destes incêndios? E o que deve ser feito para que estas 

diminuam? 

Um dos grandes problemas é que somos poucos efetivos, nós temos 3 concelhos e 

uma das causas principais é às vezes não podermos ir, por exemplo, ardeu ontem e só 

conseguimos ir lá no dia a seguir ou passado 2 dias. Como temos vários concelhos 

demora a ir lá e então às vezes as condicionantes atmosféricas pode chover, ventos…, é 

assim diminui sinais do sentido de propagação dos incêndios, ou seja, o que nos indica 

onde é que é o ponto de início o que nos ajuda a detetar qual é a causa dos incêndios.  

Acho que o principal é mesmo isso é a falta de efetivos se houvesse mais efetivos lá esta, 

era mais rápida a investigação, mais sinais eram preservados o que facilitava imenso a 

investigação das causas.  

Quais são as dificuldades mais frequentes na investigação das causas de incêndios? 

É o que eu lhe digo, é a falta de pessoal e também a situação dos próprios locais dos 

incêndios, no meio da floresta é difícil encontrar os pontos iniciais, porque lá está nem 

todos os incêndios indicam os mesmos sinais de sentido de propagação do fogo, ou seja, 

às vezes nós vamos de acordo aos sinais de sentido em que o fogo vem e de repente, 

por exemplo, está uma árvore com um sinal de propagação diferente que nos troca ali 
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as voltas à investigação, é o que eu digo, é também os próprios locais, a vegetação 

também é um dos motivos de dificultar a investigação das causas.  

Utilizam o método das evidências físicas? 

Sim  

Como é realizado o processo de recolha dos dados das causas dos incêndios?  

É assim aqui, volto a focar no mesmo assunto, somos poucos os incêndios são muitos, 

e é assim não damos tanta importância a uns como a outros, porque temos de dar 

importância aqueles que se encontram perto de habitações, que causa maior grau de 

perigo para as populações e acima de tudo é esse o nosso foco é evitar o máximo o 

perigo a bens e pessoas, daí focamo-nos mais nas áreas de maior perigo para as pessoas 

e bens.  

E depois como é que coloca na base de dados? 

É assim aquilo, o procedimento é, nós temos que ir ao local, com GPS avaliar o que 

ardeu, ou seja, a área ardida, depois temos uma plataforma que é aqui o SGIF, Sistema 

de Gestão de Incêndios Florestais que colocamos lá se descobrimos a causa ou não, a 

área que ardeu,  aquilo tem lá vários itens, o que ardeu  a quantidade que ardeu também 

se ardeu a quantidade por exemplo de eucaliptos, pinheiros, vegetação espontânea, 

basicamente é com o SGIF que colocamos aí o material todo que encontrámos nos 

incêndios e que damos a conhecer à estatística.  

A listagem de causas de incêndios existente está adaptada à realidade atual dos 

incêndios portugueses?  

Sim, acho que uma ou outra talvez não se enquadre mais, mas é raro uma ou duas, mas 

de resto… 

Por exemplo, aqui como é uma área com muita população há mais resíduos que 

também é uma das grandes causas de incêndios por aqui, várias descargas de resíduos. 

Depois alguém passa lá e lembra-se de atear fogo e então é uma das principais causas, 

é claro que cada zona tem as suas maiores causas, aqui por exemplo é resíduos, é das 
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mais vistas, como também às vezes trabalhos, pessoal que nesta altura principalmente 

faz aí os cortes à vegetação, depois faz a sua queima, depois deixa fugir.  Mas acho que 

em geral para o país acho que a maior parte enquadra-se bem no âmbito e 

caracterização das causas que estão em vigor.  

Utilizam ou alguma vez utilizaram a classificação das causas proposta em 2013 pela 

Comissão Europeia?  

Nós não.  

Acha que seria correto utilizar? 

É assim responder a certeza a essa pergunta só mesmo utilizando não é, porque não 

utilizando não sabemos dizer se elas eram o ideal para se enquadrar ou não, mas penso 

que neste momento as que estão acho que para já enquadram-se bem. E é o que lhe 

digo, não sabendo ao trabalhar com essas causas da europa não sei dizer se é melhor 

ou pior, é mesmo a minha ideia.  

Na sua opinião a investigação das causas tem sido utilizada para reduzir a incidência e 

o impacto dos incêndios?  

Sim, a investigação das causas e o patrulhamento, embora sejamos poucos o 

patrulhamento é muito importante, ver uma queima e ir lá fiscalizar e sensibilizar as 

pessoas a ter os cuidados com as queimas…os cuidados…os vários procedimentos que 

tem de fazer para realizar as queimas, avaliar também não é, os sítios a situação 

climatérica, por aí. Estes são fatores muito importantes para reduzir e para as pessoas 

hoje em dia, estando mais consciencializadas não correrem tanto risco, e ao fazerem os 

seus trabalhos terem sempre essa mentalidade de fazerem com segurança o que leva a 

diminuir os incêndios que é o nosso objetivo.  

Acha que têm sido feitas ações de sensibilização suficientes?  

Sim, vai-se sempre fazendo ações de sensibilização, sempre que se pode. Lá está, claro 

que se houvesse mais meios, mais ações de sensibilização haveria, mas dentro dos meios 
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que há, acho que se tem feito sempre os possíveis para sensibilizar o maior número de 

pessoas.  

Anexo A.11- Artigos selecionados para a revisão sistemática  

Título do artigo Autores 

Contribution of human and biophysical factors to the spatial 
distribution of forest fire ignitions and large wildfires in a 
French Mediterranean region 

Julien Ruffault; Florent Mouillot 
 

Socio-geographic analysis of wildland fires: causes of the 
2006's wildfires in Galicia (Spain) 

J. Balsa-Barreiro; T. Hermosilla  
 

A Review of the Main Driving Factors of Forest Fire Ignition 
Over Europe 

Anne Ganteaume; Andrea Camia; 
Marielle Jappiot; Jesus San-Miguel-
Ayanz; Marlène Long-Fournel; 
Corinne Lampin  

Mapping the causes of Forest Fires in Portugal by Clustering 
Analysis 

Ana C. Meira Castro; Adélia Nunes; 
António Sousa; Luciano Lourenço  
 

Spatial distribution of human-caused forest fires in Galicia 
(NW Spain) 

M. L. Chas-Amil; J. Touza; J. P. 
Prestemon  
 

Analysis of forest fires causes and their motivations in 
northern Algeria: the Delphi method 

Ouahiba Meddour-Sahar; Rachid 
Meddour; Vittorio Leone; Rafaela 
Lovreglio; Arezki Derridj 
 

Modeling fire ignition probability and frequency using Hurdle 
models: a cross-regional study in Southern Europe 

Marina D’Este; Antonio Ganga; 
Mario Elia; Raffaella Lovreglio; 
Vincenzo Giannico; Giuseppina 
Spano; Giuseppe Colangelo; 
Raffaele Lafortezza; Giovanni Sanesi 
 

Modelling the spatial patterns of ignition causes and fire 
regime features in southern France: Implications for fire 
prevention policy 

Thomas Curt; Thibaut Fréjaville; 
Sébastien Lahaye  

Different Factors for Different Causes: Analysis of the Spatial 
Aggregations of Fire Ignitions in Catalonia (Spain) 

Jose Ramón González-Olabarria; 
Blas Mola-Yudego; Lluis Coll 
 

Using multiscale spatial analysis to assess fire ignition density 
in Catalonia, Spain  

Jose Ramón González-Olabarria;  
Blas Mola-Yudego; Timo Pukkala; 
Marc Palahi 

Forest fires hotspots in EU Southern Member States and 
North Africa: a review of causes and motives 

Fantina Tedim; Ouahiba Meddour-
Sahar; Ruggiero Lovreglio; Vittorio 
Leone  

Fire and People in Three Rural Communities in Kabylia 
(Algeria): Results of a Survey 

Ouahiba Meddour-Sahar; Raffaella 
Lovreglio; Rachid Meddour, Vittorio 
Leone, Arezki Derridj  
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Wildfire cause analysis: four case-studies in southern Italy R. Lovreglio; V. Leone; P. Giaquinto; 
A. Notarnicola  
 

Logistic regression models for human-caused wildfire risk 
estimation: analysing the effect of the spatial accuracy in fire 
occurrence data 

Lara Vilar del Hoyo; M. Pilar Martín 
Isabel; F. Javier Martinez Vega 
 

Explaining the spatio-seasonal variation of fires by their 
causes: The case of southeastern France 

Anne Ganteaume; Fabien Guerra 
 

Causas de incêndios florestais em Portugal continental. 
Análise estatística da investigação efetuada no último 
quindénio (1996 a 2010) 

Luciano Lourenço; Luciano 
Lourenço; António Bento-
Gonçalves; Ana Castro; Adélia 
Nunes; António Vieira 
 

Principais causas dos incêndios florestais em Portugal 
Variação espacial no período 2001/12 

Adélia Nunes; Luciano Lourenço; 
Sofia Fernandes; Ana C. Meira 
Castro 
 

GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 17 DE JUNHO DE 2017 
EM PORTUGAL E EXEMPLOS DA DETERMINAÇÃODAS 
RESPETIVAS CAUSAS 

Messias Mira; Luciano Lourenço 
 

As causas e as motivações dos incêndios florestais na Região 
Norte de Portugal 

Fantina Tedim; Vittorio Leone; 
Francisco Gutierres; Fernando J. M. 
Correia; Catarina G. Magalhães 
 

A Bayesian network model for prediction and analysis of 
possible forest fire causes 

Volkan Sevinca; Omer Kucukb;  
Merih Goltasc 
 

Fonte: Elaboração própria 

Anexo A.12 - Distribuição dos estudos de acordo com a área de estudo  

Área de estudo  Nº de estudos  % 

França  3 13 

Espanha   6 26 

Europa  1 4 

Portugal  6 26 

Argélia  3 13 

Itália  3 13 

Turquia  1 4 

Fonte: Elaboração própria  
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Anexo A.13 - Distribuição dos estudos analisados por ano de publicação 

 
Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.14 – Distribuição dos objetivos dos estudos analisados  

Objetivos  Nº de vezes 
mencionado  

% 

Compreender as principais causas que estão na 
origem das ignições  

14 35 

Analisar os fatores que impulsionam a ignição 
de incêndios florestais 

11 28 

Identificar os padrões espaciais dos incêndios  10 25 

Avaliar se a contribuição relativa dos fatores 
varia com o aumento do tamanho do incêndio 

1 3 

Avaliar a ocorrência de ignição de incêndio em 
termos de probabilidade e frequência 

1 3 

Determinar e entender melhor como as 
métricas de incêndio variam  

1 3 

Identificar a estrutura espacial do clima de 
incêndio 

1 3 

Avaliar se a contribuição dos fatores varia com 
o aumento da dimensão do fogo  

1 3 

Fonte: Elaboração própria 
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Anexo A.15 – Distribuição da aquisição de dados ao longo dos estudos  

Dados  Aquisição de dados  
Nº de 

artigos  % 

                        Secundários Base de dados  14 70 

  Artigos  1 5 

Primários  Questionários  4 20 

  Trabalho de campo  1 5 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.16 – Metodologia adotada pelos artigos  

Abordagem metodológica  Métodos  % 

Análise estatística inferencial  17 55 

Análise estatística descritiva  8 26 

Análise espacial  5 16 

Análise bibliográfica  1 3 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.17 - Distribuição das variáveis por grupos  

Grupos das variáveis  Nº de variáveis  

Cobertura do solo  16 

Áreas de interface  3 

Áreas protegidas   2 

Características climáticas  8 

Características físicas  4 

Características infraestruturais  5 

Características turísticas  3 

Características agrícolas  6 

Características socioeconómicas  13 

Ocorrências e áreas ardidas  5 

Outras  4 

Fonte: Elaboração própria  
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Anexo A.18 – Variáveis utilizadas associadas à cobertura do solo  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.19 - Variáveis utilizadas associadas às áreas de interface  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.20 – Variáveis utilizadas associadas às áreas protegidas  

 

Fonte:  Elaboração própria  
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Anexo A.21 – Variáveis utilizadas associadas ao clima  

 

Fonte:  Elaboração própria  

Anexo A.22 - Variáveis utilizadas associadas às características físicas 

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.23 – Variáveis utilizadas associadas às características infraestruturais  

 

Fonte: Elaboração própria  
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Anexo A.24 – Variáveis utilizadas associadas a características turísticas  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.25 - Variáveis utilizadas associadas a características agrícolas   

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.26 – Variáveis utilizadas associadas a características socioeconómicas  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Anexo A.27 – Variáveis utilizadas associadas às ocorrências e áreas ardidas  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.28 – Outras variáveis  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.29 - Variáveis de ocupação do solo fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte: Elaboração própria  
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Anexo A.30 - Áreas de interface fortemente relacionadas com as ocorrências  
 

 

Fonte:  Elaboração própria  

Anexo A.31 – Variáveis climáticas fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte: Elaboração própria 

Anexo A.32 - Variáveis físicas fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte: Elaboração própria  
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Anexo A.33 - Variáveis infraestruturais fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.34 - Variáveis turísticas fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.35 - Variáveis agrícolas fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte: Elaboração própria  
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Anexo A.36 - Variáveis socioeconómicas fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte:  Elaboração própria  

Anexo A.37 - Outras variáveis fortemente relacionadas com as ocorrências  

 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.38 – Distribuição dos tipos de causas utilizados nos estudos  

Tipos de causas  Nº  % 

Intencionais  18 100 

Negligentes 15 83 

Desconhecidas  15 83 

Naturais  14 78 

Acidentais  13 72 

Reacendimentos  9 50 

Outras  3 17 

Pastores  2 11 

Fumadores 2 11 

Agricultores  2 11 

Linhas elétricas  2 11 

Queima de restolho/pastagem  2 11 
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Caça  1 6 

Trabalho florestal  1 6 

Fogueiras  1 6 

Incêndio causado por piquenique  1 6 

Maquinaria  1 6 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.39 Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Alvarenga 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

Anexo A.40 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Aveleda  

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.41 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.42 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Boim  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.43 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Caíde de Rei  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.44 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Casais  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.45 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Cernadelo  

    

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.46 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Covas  

  

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.47 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Cristelos  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.48 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Figueiras  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.49 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Lodares 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.50 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Lousada (Santa 

Margarida) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.51 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Lousada (São Miguel) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.52- Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Lustosa 
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Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.53 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Macieira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.54 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Meinedo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.55 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Nespereira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.56 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Nevogilde   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.57 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Nogueira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.58 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia da Ordem  

  

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.59 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Pias  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.60 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Silvares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.61 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Sousela  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.62 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia do Torno  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.63 - Causas investigadas e não investigadas na freguesia de Vilar do Torno e Alentém  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.64 - Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Alvarenga  

 
Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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Anexo A.65 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Aveleda  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.66 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na 

freguesia de Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.67 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Boim 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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Anexo A.68 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Caíde de Rei  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.69 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Casais  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.70 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Cernadelo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.71 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Covas  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.72 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Cristelos  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.73 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Figueiras  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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Anexo A.74 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Lodares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.75 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Lousada (Santa Margarida) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.76 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Lousada (São Miguel) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.77 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Lustosa  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.78 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Macieira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.79 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Meinedo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.80 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Nespereira  

  

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.81– Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Nevogilde  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.82 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Nogueira   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.83 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

da Ordem  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.84 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Pias  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.85 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Silvares   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.86 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Sousela  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.87 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

do Torno   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.88 – Número de incêndios não investigados segundo a sua área ardida na freguesia 

de Vilar do Torno e Alentém  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.89 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Alvarenga 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.90 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Aveleda 

 
 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.91 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  



176 

Anexo A.92 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Boim 

 
Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

Anexo A.93 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Caíde de Rei 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.94 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Casais 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.95 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Cernadelo 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.96 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Covas 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.97 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Cristelos 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.98 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Figueiras 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.99 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lodares 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

A.100 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de Lousada 

(Santa Margarida) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.101 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lousada (São Miguel) 

 
Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.102 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lustosa 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.103 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Macieira 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.104 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Meinedo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.105 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nespereira 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.106 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nevogilde 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.107 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nogueira 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.108 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Ordem 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.109 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Pias 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.110 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Silvares 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.111 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Sousela 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.112 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de 

Torno 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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A.113 – Número de incêndios investigados segundo a sua área ardida na freguesia de Vilar do 

Torno e Alentém  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

Anexo A.114 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Alvarenga  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.115 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Aveleda  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.116 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.117 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Boim  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.118 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Caíde de Rei 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.119 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Casais  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.120 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Covas  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.121 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Cernadelo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.122 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Cristelos  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.123 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Figueiras  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.124 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lodares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.125 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lousada (Santa Margarida) 

 
Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.126 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lousada (São Miguel) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.127 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lustosa  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.128 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Macieira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.129 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Meinedo 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.130 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nespereira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.131 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nevogilde  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.132 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nogueira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.133 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia da 

Ordem  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  



190 

Anexo A.134 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Pias  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.135 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Silvares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.136 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia de 

Sousela  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  



191 

Anexo A.137 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia do 

Torno 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.138 – Número de incêndios desconhecidos segundo a sua área ardida na freguesia 

de Vilar do Torno e Alentém  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.139 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Alvarenga 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.140 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Aveleda  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.141 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.142 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Boim  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF,2020  
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Anexo A.143 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Caíde de Rei  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.144 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Casais  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.145 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Cernadelo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.146 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Covas  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.147 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Cristelos  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.148 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Figueiras  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.149 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Lodares 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.150 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Lousada (Santa Margarida) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.151 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Lousada (São Miguel) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.152 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Lustosa  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.153 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Macieira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.154 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Meinedo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.155 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Nespereira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.156 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Nevogilde  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.157 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Nogueira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  



198 

Anexo A.158 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia da Ordem  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.159 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Pias  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.160 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Silvares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.161 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Sousela  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.162 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia do Torno  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.163 – Número de incêndios por reacendimento segundo a sua área ardida na 

freguesia de Vilar do Torno e Alentém 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 
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Anexo A.164 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Alvarenga  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.165 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Aveleda  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.166 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.167 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Boim  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.168 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Caíde de Rei  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.169 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Casais  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.170 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Cernadelo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.171 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Covas  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.172 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Cristelos  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.173 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Figueiras  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.174 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lodares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.175 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lousada (São Miguel) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.176 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lustosa  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.177 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Macieira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.178 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Meinedo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.179 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nespereira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.180 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nevogilde  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.181 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nogueira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.182 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia da 

Ordem  

 

 Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.183 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Pias 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.184 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Silvares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.185 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Sousela  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A-186 – Número de incêndios negligentes segundo a sua área ardida na freguesia de 

Vilar do Torno e Alentém  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.187 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Aveleda 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.188 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.189 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Boim  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.190 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na 

freguesia de Caíde de Rei  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.191 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Cristelos  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.192 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Figueiras  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.193 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Lustosa  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.194 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Macieira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.195 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Meinedo  

 
Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

 

Anexo A.196 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nespereira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.197 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nevogilde  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.198 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Nogueira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.199 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia da 

Ordem  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.200 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Pias 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.201 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Silvares 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.202 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia de 

Sousela  

  

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.203 – Número de incêndios intencionais segundo a sua área ardida na freguesia do 

Torno  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.204 – Evolução das causas investigadas na freguesia de Alvarenga  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.205 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Aveleda  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.206 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Barrosas (Santo Estevão) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.207 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Boim  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.208 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Caíde de Rei  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.209 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Casais  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.210 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Cernadelo  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.211 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Covas  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.212 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Cristelos  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.213 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Figueiras  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.214 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Lodares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.215 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Lousada (Santa Margarida) 

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.216 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Lousada (São Miguel) 

 
Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

 

Anexo A.217 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Lustosa  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.218 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Macieira   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.219 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Meinedo    

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.220 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Nespereira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.221 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Nevogilde  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020 

Anexo A.222 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Nogueira  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.223 - Evolução das causas investigadas na freguesia da Ordem  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.224 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Pias  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.225 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Silvares  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.226 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Sousela   

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  
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Anexo A.227 - Evolução das causas investigadas na freguesia do Torno    

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.228 - Evolução das causas investigadas na freguesia de Vilar do Torno e Alentém  

 

Fonte: Dados retirados do ICNF, 2020  

Anexo A.229 – Variável dependente áreas ardidas de 0 a 10 ha: significância das variáveis 

independentes 

Áreas ardidas de 0 a 10 hectares 

Variável Significância Negativa Positiva 

Ignições por reacendimento  54,62 1,52 98,48 

Ignições desconhecidas  49,87 85,71 14,29 

Pastagens  47,04 7,53 92,47 

Espaços descobertos  28,22 1,74 98,26 

Ocupação do solo  20,43 92,73 7,27 

Matos  18,48 97,82 2,18 

Florestas  6,95 31,98 68,02 

Territórios artificializados  6,56 46,29 53,71 

Agricultura  5,66 62,99 37,01 

Distância 10 a 25 metros da estrada  4,40 100,00 0,00 

Distância 25 a 50 metros da estrada  4,14 100,00 0,00 
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Distância à estrada  2,82 100,00 0,00 

Ignições intencionais  0,00 100,00 0,00 

Ignições negligentes  0,00 19,76 80,24 

Distância 10 metros da estrada  0,00 21,89 78,11 

Declive  0,00 99,38 0,62 

Fonte: Elaboração própria  

Anexo A.230 – Variável dependente áreas ardidas de 11 a 500 ha: significância das variáveis 

independentes 

Áreas ardidas de 11 a 500 hectares 

Variável Significância Negativa Positiva 

Ignições por reacendimento  54,62 98,48 1,52 

Ignições desconhecidas  49,87 14,29 85,71 

Pastagens  47,03 92,46 7,54 

Espaços descobertos  28,21 98,27 1,73 

Ocupação do solo  20,43 7,27 92,73 

Matos  18,48 2,18 97,82 

Florestas  6,95 68,02 31,98 

Territórios artificializados  6,57 53,71 46,29 

Agricultura  5,66 37,02 62,98 

Distância 10 a 25 metros da estrada  4,4 0 100 

Distância 25 a 50 metros da estrada  4,14 0 100 

Distância à estrada  2,82 0 100 

Ignições intencionais  0 0 100 

Ignições negligentes  0 80,24 19,76 

Distância 10 metros da estrada  0 78,11 21,89 

Declive  0 0,62 99,38 

Fonte: Elaboração própria  
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Apêndices 

Apêndice 1 - Classificação das causas de incêndios em Espanha 
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Fonte: Savazzi et al., 2010: P.13 - 14  
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Apêndice 2 - Classificação das causas de incêndios no Sudeste de França segundo a base de 

dados “Promethee” 

 

 

 

Fonte: Savazzi et al., 2010: P. 18 -19  
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Apêndice 3 - Classificação das causas de incêndios no Sudoeste de França, segundo a base de 

dados “SIFORA” 

 

Fonte: Savazzi et al., 2010: P.19 

Apêndice 4 - Classificação das causas de incêndios em França, segundo a base de dados 

“BDIFF”   

 

Fonte: Savazzi. et al., 2010: P.20 
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Apêndice 5 - Classificação das causas de incêndios em Itália  
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Fonte: Savazzi et al., 2010: P.22-23 

 

Apêndice 6 - Classificação das causas de incêndios na Grécia 

 

Fonte: Savazzi et al., 2010: P.24 
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Apêndice 7 - Classificação das causas de incêndios na Croácia  

 

Fonte: Savazzi et al., 2010: P.50  

Apêndice 8 - Classificação das causas de incêndios na Turquia  

 

Fonte: Savazzi et al., 2010: P.50  
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Apêndice 9 - Classes, grupos e categorias do esquema harmonizado de classificação de causas 

de incêndio 

 
Fonte: Camia et al., 2013: P.10  

Apêndice 10 - Sistematização da avaliação das causas de incêndios 

          

Fonte: Camia et al., 2013: P.8  
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Apêndice 11 - As causas dos incêndios rurais em Espanha, entre 2001-2010 

 

Fonte: Navarro, 2017: P. 105 

Apêndice 12 - Causas dos incêndios com >100ha (A) e <100ha(B) no sul da França  

 

Fonte: Retirado de Ganteaume & Jappiot, 2013: p.79 
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Apêndice 13 - Os resultados das atividades de investigação dos incêndios florestais em Itália, 

no período de 2017-2020 

Período Pessoas 
denunciadas às 

autoridades 
judiciais 

Pessoas presas no 
ato do crime 

Total 

2017 480 65 545 

2018 160 30 190 

2019 373 44 417 

2020 426 28 454 

Total 1339 167 1606 

Fonte: Adaptado de EFFIS, 2021: P.39  

Apêndice 14 - Causas dos incêndios florestais na Croácia, em 2019 

 

Fonte: EFFIS, 2020: p.15 
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Apêndice 15 -Estatísticas descritivas (média ± desvio padrão) das respostas dos entrevistados, 

agrupadas por causa do incêndio e país 

 

Fonte: Tedim et al., 2022: P. 4 (material suplementar) 

Apêndice 16- Classificação das causas de incêndios em Portugal   
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Fonte: Savazzi et al., 2010: P.9 -11  

 

 

 


