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áGiL
objetivos

PROJECTO PILOTO PARA A COBERTURA LiDAR NACIONAL
Informação cartográfica detalhada que permita de forma integrada percecionar e avaliar os 
valores em risco (material lenhoso, carbono armazenado e edificado), a sua defensabilidade, e as áreas 
prioritárias para intervenção, tendo em conta:

• contexto florestal do entorno (incluindo a perspetiva legal), probabilidade de ignição

• cartografia da exposição a incêndio, a vulnerabilidade, e a intensidade potencial do fogo

• juntamente com informação pré-existente (COS2018, densidade populacional)

7 TERRITÓRIOS-ALVO
• 45 165 hectares

• Vila Pouca de Aguiar | Serras da Lousã, Proença-Oleiros, Pombal | Mafra, Parque 
Natural de Sintra-Cascais, Parque Florestal de Monsanto







áGiL
etapas

Voo LiDAR

SPASA

Inventário

LandCOBA, GisTREE

Benchmarking

INESC TEC

Modelos (fase 1)

Arbonaut

Modelos (fase 2)

ForestWISE

Relatório Final

(sugestão de diretrizes 

para a cobertura nacional)

ForestWISE

Arbonaut

Financiamento do Piloto: Fundo Florestal Permanente (ICNF)
Início do Piloto: 23/04/2020



áGiL
etapas

MEDIÇÕES DE 499 PARCELAS DE CAMPO (GisTREE, LandCOBA)

• Recolha de informação sobre:
(a) características de cada árvore

(b) cobertura de copas do estrato arbóreo

(c) estrutura dos estratos de combustível sobcoberto

(d) modelo de combustível

• Quatro espécies: Pinheiro-bravo, Pinheiro-manso, Eucalipto, Sobreiro/Carvalho e “outros”

• Informação a usar no treino e avaliação dos modelos matemáticos de predição desenvolvidos com os dados 
obtidos no varrimento LiDAR

VARRIMENTO LiDAR (SPASA) E INVENTÁRIO
Efetuados em simultâneo antes do período crítico dos incêndios rurais

BENCHMARKING (INESC TEC)
Estimativas genéricas de valores monetários (material lenhoso, quantidade de carbono armazenado, edificado) 
e melhores práticas



áGiL
etapas

MODELAÇÃO, FASE 1 (Arbonaut)

• Várias camadas de informação sobre combustível de origem vegetal

• Estimativa do volume e do diâmetro médio das árvores

• Dados topográficos bastante detalhados e seus derivados

• Dados sobre a defensabilidade dos edifícios e das estradas

MODELAÇÃO, FASE 2 (ForestWISE)

• Áreas prioritárias em risco com base no contexto florestal do entorno e do ponto de vista legal

• Probabilidade de ignição, vulnerabilidade e intensidade potencial do fogo

• Cartografia da exposição a incêndio

• Estimativa dos valores em risco (edificado, material lenhoso e carbono armazenado)

SÍNTESE DA INFORMAÇÃO (ForestWISE, Arbonaut)

Base para a decisão informada sobre a futura cobertura nacional periódica
(análise sobre os efeitos da densidade e altitude de recolha LiDAR; precisão estatística dos resultados obtidos; relatórios sobre os 
territórios-alvo e relatório final)



Dados LiDAR de alta densidade (1 pulso/m2)



Dados LiDAR de alta densidade (5 pulsos/m2)

Exemplo de secção LiDAR



Dados LiDAR de alta densidade (10 pulsos/m2)



Dados LiDAR de alta densidade (10 pulsos/m2)

























Informação base

Relevo sombreado detalhado da topografia

Informação base



Informação base

Operacionalidade dos veículos no terreno



Informação base

Volume do fluxo de água superficial

Os vapores de água são codificados 
por cores pelo volume de escoamento 
em determinadas precipitações



Modelos: carga de combustível nas copas



Modelos: altura da base da copa



Modelos: altura da copa



Modelos: defensabilidade dos edifícios



Proteção civil, exemplo de aplicação

Edificação com árvores mais 
próximas que o limite legal 
vigente (10 pulsos/m2)



Equipa áGiL no ForestWISE:

Paulo Fernandes

Isabel Poças
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Muito obrigado!


