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RESUMO

Esta pesquisa foi desenvolvida com objetivo de buscar um índice de perigo de
ocorrência de incêndios florestais que seja eficiente na previsão de incêndios dentro do
Parque Nacional Serra de Itabaiana, como também de simular as características do fogo
dentro de cada tipo de vegetação (fitofisionomia), a fim de caracterizar o risco que ele
possa oferecer em determinada situação. Para simular os incêndios, foi utilizado o
programa “BEHAVEPLUS 4.0”, que gera uma planilha de dados na qual devem ser
preenchidas as variáveis de entrada para se obter as variáveis de saída. Dentre as variáveis
de entrada, medidas neste trabalho, estão: a quantidade e o teor de umidade do material
combustível, modelo do material combustível, velocidade do vento na altura das chamas e
a inclinação do terreno. Com base nos resultados obtidos, a fitofisionomia das Areias
Brancas apresentou, de acordo com a simulação, maior altura das chamas (2m), maior
Intensidade da linha do fogo (1186kW/m), e maior Energia Calorífera por Unidade de Área
(9628Kj/m2). A fitofisionomia dos Campos Graminosos apresentou a maior Velocidade
Máxima de Propagação (12,3m/min), já nas Matas, os incêndios simulados foram os de
menor intensidade e, conseqüentemente, de mais fácil controle. Para buscar o melhor
índice de perigo de ocorrência tanto para o estado de Sergipe quanto para o PARNA Serra
de Itabaiana, os valores dos cinco principais índices encontrados na literatura foram
submetidos ao teste de correlação de Pearson e ao teste Skill Score. De acordo com os
resultados obtidos, o índice de Angstron foi o mais eficiente na previsão de ocorrência de
focos de calor dentro do estado de Sergipe, como também na previsão de incêndios
florestais dentro do PARNA. O presente trabalho também buscou a elaboração de um
calendário de perigo de ocorrência de incêndios florestais com base na precipitação diária
no município de Itabaiana e com base no registro histórico das ocorrências de incêndios
dentro do PARNA. A precipitação demonstrou ter uma correlação significativa com o
registro de incêndios, entretanto, os meses de Novembro e Dezembro, que apresentaram os
menores índices de precipitação entre 1999 e 2009, não foram os meses com maior registro
de incêndios. De acordo com a probabilidade incondicional, baseada no registro de
incêndios de 1991 a 2009, o mês de Fevereiro é o que apresenta maior probabilidade de
ocorrência de incêndio florestal dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.

Palavras-chave: Simulação do fogo, Behaveplus, Parque Nacional.
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ABSTRACT

This research was developed with the objective to determine the forest fire danger
index that is the most efficient to predict forest fire inside the National Park “Serra de
Itabaiana”. It also simulates the characteristics of the fire inside each type of vegetation, in
order to characterize the risk in each situation. To simulate the forest fires, was used the
program “BEHAVEPLUS 4.0”. With the proper environmental information, this software
can calculate the fire characteristics. The input variables measured in this work were: total
amount and humidity content of the fuel; fuel model; mid flame wind speed; and slope
steepness. By the results simulated, the vegetations of White Sands had greater flame
length (2m), greater Fireline Intensity (1186kW/m), and greater Heat per Unit Area
(9628Kj/m2). The Grasses Fields presented the biggest Surface Rate of Spread
(12,3m/min), however in the Closed Forests, the simulated fires presented lesser intensity
and, consequently, more easily controlled. In order to search for the best forest fire danger
index for the Sergipe state and for the National Park “Serra de Itabaiana”, the values of the
five most important indices, cited in literature, were submitted to Pearson’s test of
correlation and to the Skill Score test. In accordance with the results, the Angstron index
was the most efficient to forecast the occurrence of heat points inside Sergipe, as well as to
forecast forest fires inside the National Park. The present work also elaborated a forest fire
risk calendar of occurrence, on the basis of the daily precipitation in Itabaiana city, and on
the basis of the historical register of fire occurrences in the National Park. The
precipitation demonstrated to have a significant correlation with the fire register, however,
the months that presented lesser rainfall, between 1999 to 2009 (November and
December), was not the months with the biggest fire register. In accordance with the
unconditional probability, based in the fire register between 1991 to 2009, the month of
February presented greater forest fire probability of occurrence.

Key-words: Fire Simulator, behaveplus, National Park.
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NOMENCLATURAS

Siglas:
PARNA – Parque Nacional
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PROCLIMA – Programa de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região
Nordeste
IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
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EMO - Espessura da manta orgânica .
t – Tonelada.
ha – Hectares.
Km – Quilômetros.
m – Metros.
cm – Centímetros.
m2 – Metros quadrados.
m3 – Metros Cúbicos.
ft – pés.
min – Minutos.
kW – KiloWatts.
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T - Temperatura do ar.
n - número de dias sem chuva.
v = velocidade do vento em m/s, medida às 13:00h.
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CAPÍTULO 1.
QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL COMBUSTÍVEL E
SIMULAÇÃO DOS INCÊNDIOS DENTRO DO PARQUE NACIONAL SERRA DE
ITABAIANA - SE.

1. INTRODUÇÃO

Há décadas, que os incêndios florestais vêm sendo estudados e, à medida que as
florestas passaram a ganhar maior importância econômica, começaram a surgir pesquisas e
trabalhos mais específicos com o objetivo de reduzir os impactos negativos causados pelo
fogo.

Os incêndios constituem uma das maiores ameaça aos reflorestamentos e florestas
nativas do planeta, causando bilhões de dólares em prejuízo. O fogo não só afeta a
sobrevivência de todos os organismos, mas também modifica a quantidade de nutrientes e
as propriedades físicas e químicas do solo. No Brasil, principalmente na Amazônia legal, o
grande número de incêndios, é em parte explicado pela substituição da cobertura vegetal
por pastagens e cultivos agrícolas.

As unidades de conservação também sofrem pesadas perdas ecológicas em função
dos incêndios que as atingem, quase sempre, a partir de queimadas praticadas em
propriedades limítrofes. Agricultores ou pecuaristas, que, sem tomar as devidas precauções
ao utilizar o fogo como forma de manejo agropastoril, ocasionalmente podem perder o
controle e propagar-se para outras áreas, iniciando assim um incêndio descontrolado. As
perdas ecológicas são maiores ainda, devido à inexistência, em grande parte dessas
unidades, de serviços estruturados de prevenção e combate a incêndios florestais.

Os incêndios florestais não podem ser manejados sem uma compreensão das
características básicas do combustível. É essencial compreender o material combustível e
como podem ser manejados e manipulados para obter os efeitos desejados para conter e
controlar os incêndios, reduzir a intensidade do fogo e produzir e manter as condições
desejadas nos ecossistemas naturais e nas paisagens manejadas pelo homem. O
conhecimento do comportamento do fogo e sua relação com o material combustível é
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essencial para a tomada efetiva de decisões sobre o manejo do fogo e sobre os programas
educacionais.

As condições climáticas também exercem influência direta no comportamento do
fogo. A intensidade de um incêndio e a velocidade com que ele avança, estão diretamente
ligados à umidade relativa, temperatura e velocidade do vento. A utilização de dados
meteorológicos e climatológicos precisos é, portanto, vital para o planejamento de
prevenção e combate aos incêndios florestais.

O estabelecimento de cenários com base em valores reais e parâmetros estatísticos
possibilitam a geração de padrões médios de carga dos combustíveis florestais que, em
conjunto com valores de topografia e caracterização das condições climáticas, permitem
estimativas sobre o provável comportamento do fogo. Modelos matemáticos para
descrever este comportamento começaram a ser desenvolvidos a partir da década de 40. O
modelo mais aceito, e mais citado na literatura, é o modelo de Richard C. Rothermel,
desenvolvido em 1972. Seu modelo constitui uma ferramenta que é utilizada até os dias
atuais pelo Serviço Florestal Norte Americano. O sistema desenvolvido por Rothermel
serviu de base para o desenvolvimento do programa “BEHAVE”, que além de indicar as
condições de combustão, oferece uma previsão do comportamento do fogo, como por
exemplo: intensidade do fogo, altura das chamas, direção do incêndio, área consumida pelo
fogo, energia calorífera, dentre outras. O programa “BEHAVEPLUS” (Andrews & Bevins,
1998) constitui uma versão aperfeiçoada do “BEHAVE”. Sua utilização neste trabalho se
deu devido à capacidade de simular o comportamento do avanço da frente do incêndio em
diferentes tipos de combustíveis e terrenos, além do fato de ser o programa mais difundido
e adotado no mundo, inclusive pelo Departamento de Serviço Florestal e de Agricultura
dos Estados Unidos.

Os dados obtidos neste trabalho determinarão as características e o comportamento
do fogo dentro das principais fitofisionomias existentes dentro do Parque Nacional Serra
de Itabaiana, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas de prevenção e combate de
incêndios, incluindo os meios materiais necessários para contê-lo e, assim, evitar danos à
vegetação e demais recursos e equipamentos.
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2. JUSTIFICATIVA

O Parque Nacional Serra de Itabaiana constitui um território comumente afetado
por incêndios florestais. Segundo informações locais ocorreu um grande incêndio em 1993,
no qual 60% da vegetação da antiga Estação Ecológica da Serra de Itabaiana queimou.
Houve também um significativo incremento na ocorrência de sinistros a partir de 2005, ano
em que foi criado o Parque Nacional. Na ocasião foram incendiados 824,73ha (10,35% de
sua área total). Segundo Zaupa (2005), em apenas um dos incêndios que ocorreu no
PARNA no ano de 2005, verificou-se que 80% da mata da Serra Comprida foi destruída.

O fogo tem sido apontado como um agente causador de mudanças florísticas,
fitossociológicas, fisionômicas e estruturais na vegetação e na fauna, reduzindo a
densidade das árvores e eliminando espécies tanto vegetais quanto animais sensíveis.
Segundo Gill (2002), o fogo pode conduzir a extinção local de espécies endêmicas, que
crescem muito lentamente e sem estratégias eficientes de reprodução e colonização.
Segundo estudos realizados pela Universidade Federal de Sergipe, a fauna do Parque
Nacional de Itabaiana conta com exemplares representativos de espécies endêmicas
(típicas da região) e ameaçadas de extinção. Os pesquisadores contabilizaram 14 espécies
de serpentes, 23 de anfíbios e 123 de aves (Carvalho, 2005).

A freqüente ocorrência de incêndios florestais e a conseqüente perda, tanto da
biodiversidade, quanto de locais passíveis ao ecoturismo, é um fator preocupante, já que
tais fatos interferem diretamente na preservação do PARNA Serra de Itabaiana e no
desenvolvimento sustentado das populações locais.

Este estudo, portanto, baseia-se na necessidade de dados mais consistentes e
seguros acerca do comportamento e da intensidade dos incêndios que porventura venham a
ocorrer dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.

Os dados obtidos podem ser utilizados em programa de treinamento aos brigadistas
de incêndios, indicando áreas mais susceptíveis a incêndios, áreas de maior dificuldade de
controle, áreas que liberam maior quantidade de energia calorífera, além de informar os
meios e equipamentos necessários para combater o fogo.
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3. OBJETIVOS

3.1. Geral

•

Simular o comportamento dos incêndios dentro das diferentes fitofisionomias
no Parque Nacional Serra de Itabaiana.

3.2. Específicos
•

Determinar a carga e o teor de umidade dos combustíveis florestais dentro das
principais fitofisionomias dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.

•

Definir o modelo do material combustível das principais fitofisionomias
encontradas no Parque Nacional Serra de Itabaiana, com base nos 56 modelos
de material combustível definidos por Scott & Burgan (2005).

•

Obter as variáveis de entrada do “BEHAVEPLUS 4.0” velocidade do vento na
altura das chamas e inclinação do terreno.

•

Determinar os meios mais eficientes de combate ao fogo dentro de cada
fitofisionomia.

4. REVISÃO DA LITERATURA

4.1. Incêndios Florestais

Incêndio florestal é o termo utilizado para definir um fogo incontrolado que se
propaga livremente e consome os diversos tipos de material combustível existentes em
uma floresta. Um incêndio florestal não deve ser confundido com a queima controlada, que
é a utilização do fogo em uma área, sob determinadas condições de clima, umidade do
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combustível, umidade do solo e outras, produzindo a intensidade de calor e a taxa de
propagação necessária para favorecer certos objetivos de manejo (Soares, 1985).

De uma maneira geral, os incêndios florestais são responsáveis por sérios danos.
Quando limitados às áreas de florestas, sejam elas plantadas ou naturais, suas
conseqüências recaem sobre a flora e fauna de forma direta, afetando o ecossistema e o
equilíbrio da área atingida, excetuando-se os casos em que os biomas são dependentes do
fogo para sua sobrevivência e perpetuação. Porém, quando os incêndios atingem áreas de
influência antrópica, os prejuízos materiais são incalculáveis, assim como os de fator
humano (Beutling, 2005).

4.2. Risco e Perigo de Incêndios Florestais

De acordo com Cheney (1968), perigo de incêndio pode ser definido como o termo
geral que expressa o resultado dos fatores constantes e variáveis, que afetam as chances de
um incêndio se iniciar, se propagar e provocar danos, além da dificuldade de controlá-lo.

Segundo Brown & Davis (1973), o perigo de incêndio está relacionado ao material
combustível definido pelo tipo, arranjo, quantidade, condição e localização, criando uma
condição especial de ameaça de ignição. O risco de incêndio está relacionado à
probabilidade do fogo iniciar pela presença e/ou atividade de agentes causadores.

Castañeda (1997) considera o risco de incêndio como sendo composto pela
vulnerabilidade e pelo fator de ameaça a que está submetido o ambiente. A vulnerabilidade
depende do material combustível, da topografia, das condições climáticas e do tipo de solo.
O fator de ameaça diz respeito à existência de agentes naturais e antrópicos que dão início
ao processo de combustão.

Para Soho (1999), o risco de incêndio representa a chance de um incêndio ter início,
em função da existência de agentes de ignição. Perigo de incêndio é composto pelo risco
de incêndio e pelas condições de presença de combustível, clima e topografia.
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4.3. Agentes Determinantes do Risco

Os agentes determinantes do risco de incêndios podem ser naturais e antrópicos. A
única causa natural de incêndios florestais são os raios, que representam uma porcentagem
muito pequena da ocorrência de incêndios. As demais causas são de natureza antrópica e
são apresentadas a seguir (Soares, 1985; Heikkilä et al., 1993):

a) Incendiários - incêndios provocados, intencionalmente, por pessoas em
propriedades alheias, sejam por vingança ou problemas mentais.
b) Queimas para limpeza - incêndios originários do uso do fogo na limpeza de terreno,
seja para fins florestais, agrícolas ou pecuários, e que tenha escapado ao controle e
atingido áreas florestais.
c) Fumantes - incêndios provocados por fósforos ou pontas de cigarro aceso.
d) Recreação - incêndios causados por pessoas que utilizam a floresta como local de
recreação.
e) Operações florestais - incêndios originados por trabalhadores florestais em
atividade na floresta.

Segundo Heikkilä et al.(1993), a melhor forma de reduzir a ocorrência e as causas
de incêndios florestais é por meio da implantação de programas educacionais, utilizando as
mais diversas formas de comunicação.

4.4. Agentes Determinantes do Perigo

Segundo Cheney (1968), existem dois tipos de fatores determinantes do grau de
perigo do incêndio: os fatores constantes, tais como o tipo de material combustível, tipo de
floresta e o relevo e os fatores variáveis, entre os quais a umidade do material combustível
e as condições climáticas como a velocidade e a direção do vento, a umidade relativa, a
temperatura, o ponto de orvalho, a precipitação e a instabilidade atmosférica.

Mcarthur (1966) desenvolveu vários estudos relativos ao perigo de incêndios e ao
comportamento do fogo na Austrália. Foram copiladas tabelas com índices de risco, que
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posteriormente Noble et al. (1980) transformaram em equações. As variáveis
meteorológicas utilizadas foram a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a
velocidade média do vento.

Segundo Soares (1984), a possibilidade e a freqüência dos incêndios florestais estão
relacionadas às condições atmosféricas locais. O conhecimento das variáveis
meteorológicas é importante para a prevenção e o combate aos incêndios florestais. A
partir do estudo dessas variáveis meteorológicas é possível determinar os períodos de
maior probabilidade de ocorrência de incêndios florestais, possibilitando a adoção de
medidas que visem a prevenção e os danos causados pelo fogo.

Vázquez & Moreno (1993), estudando a ocorrência de incêndios na Espanha,
observaram a grande relação dessas ocorrências com as variáveis meteorológicas. Diversas
características do ambiente têm influência sobre o início, a propagação e a intensidade dos
incêndios florestais, tais como o material combustível, as condições climáticas, o relevo e o
tipo de cobertura vegetal.

4.5. Material Combustível Florestal

Combustível florestal é qualquer material orgânico, vivo ou morto, no solo ou
acima deste, suscetível de participação no processo de combustão (Batista, 1990; Soares,
1985).

De acordo com Chandler et al. (1983), de uma maneira geral, material combustível
é qualquer substância ou composto susceptível à ignição e combustão. Ribeiro (1997)
define material combustível como todo e qualquer tipo de matéria orgânica, viva ou morta,
encontrada no ambiente, capaz de entrar em combustão e queimar.

A

quantidade

de

material

combustível

em

uma

floresta

pode

variar

significativamente, dependendo do tipo, espaçamento e idade da vegetação. A estimativa
da quantidade de combustível, geralmente expressa em termos de peso seco ao forno por
unidade de área, é fator importante em planos de prevenção e controle de incêndios,
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especialmente em programas de queima controlada. A quantidade de material combustível
disponível depende de várias outras propriedades, particularmente a proporção de material
vivo e morto, o tamanho das partículas, o conteúdo de umidade e sua continuidade. A
quantidade de combustível disponível em uma floresta geralmente situa-se entre 70 e 80%
do material menor que 2,5 cm de diâmetro (Soares, 1985).

4.6. Localização do Material Combustível

Segundo Soares (1985), os combustíveis florestais podem ser classificados em
aéreos e superficiais. No estrato florestal, os combustíveis aéreos correspondem àqueles
que se encontram acima de 1,80 m de altura, compreendendo principalmente os galhos e as
copas das árvores. Os combustíveis superficiais são todos aqueles localizados sobre, e
imediatamente acima ou no piso da floresta, até 1,80 m de altura, e compreendem
basicamente folhas, galhos, troncos e demais materiais que se encontram neste intervalo.
Em ambos os casos, o material pode tanto estar seco (morto) quanto verde (vivo).

Batista (1990) menciona esta mesma divisão acrescentando os combustíveis
subterrâneos, sendo que nestes encontram-se todos os materiais combustíveis que estão
abaixo da superfície da floresta, como húmus, raízes de árvores, madeira em
decomposição, turfa, entre outros.

Rego & Botelho (1990) frisam a classificação dos combustíveis por estrato florestal
e sua relação direta com os processos de propagação do fogo. Assim sendo, eles citam a
“manta morta” e o estrato herbáceo como os responsáveis pela ignição, propagação
horizontal e superficial do fogo; o estrato arbustivo como o responsável pelo
desenvolvimento do fogo e pela transformação de um incêndio superficial em incêndio de
copas; e, por último, o estrato subterrâneo como o principal responsável por reignições
tardias de um incêndio aparentemente extinto.

4.7. Quantidade de Material Combustível
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Na floresta, a quantidade de combustível existente pode ser subdividida em “total”
e “disponível”. Esta divisão decorre principalmente do fato de que nem todo combustível
se encontra disponível para consumo pelo fogo. O teor de umidade existente no material
combustível é que determina esta divisão, aliado, segundo Batista (1990), à proporção
entre material vivo e morto, ao tamanho das partículas do combustível e à própria
continuidade deste material sobre a superfície do terreno. Segundo Rego & Botelho (1990),
a disponibilidade do material combustível pode alterar-se segundo a hora, a época do ano,
o estrato, o tempo atmosférico, a vegetação e a intensidade do fogo.

O conjunto destes fatores e suas respectivas influências é que contribuem na
disponibilização ou não, dos combustíveis para queima. O combustível total nada mais é
que a soma de todo material existente na floresta. Este é medido pela carga ou peso do
combustível seco por unidade de superfície [área], podendo ser expresso em kg/m², t/ha,
entre outras (Rego & Botelho, 1990). De acordo com os mesmos autores, a quantidade de
material combustível varia bastante conforme a classe de vegetação, como pode ser
observada nos exemplos abaixo:

a) Deserto: 0 a 3 t/ha.
b) Pastagem e arbustos: 2 a 12 t/ha.
c) Matas [Florestas]: 20 a 100 t/ha.

Segundo Soares (1985), a quantidade de combustível em uma floresta pode variar
de centenas de quilos a dezenas de toneladas por hectare, dependendo do tipo,
espaçamento e idade da vegetação. O mesmo autor também cita que é a quantidade de
material combustível que determina a intensidade de calor liberada pelo fogo durante um
incêndio, sendo esta muito importante na caracterização de outros fatores bastante
relevantes do comportamento do fogo, dentre os quais, a propagação do mesmo na área
atingida.

Rego & Botelho (1990) reiteram a afirmação acima citando que quanto maior a
carga do combustível maior é a intensidade da combustão. Por outro lado, os autores
mencionam que quando o combustível consumido se reduz à metade, a intensidade se
reduz mais de 2 vezes, porque a velocidade de propagação do fogo também baixa.
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4.8. Tipo do Material Combustível

Rego e Botelho (1990), tratando sobre tamanho e forma dos materiais
combustíveis, afirmam que uma expressão das dimensões dos combustíveis é a
denominada relação superfície/volume. Isto influencia diretamente as características dos
materiais combustíveis e, conseqüentemente, o comportamento do fogo.

Soares (1985) classifica e caracteriza os tipos de combustíveis florestais da seguinte
forma:

a) perigosos: são todos os materiais secos com diâmetro igual ou inferior a 1,0 cm;
constituem-se de pequenos galhos, folhas, liquens, musgos e gramíneas. Esses materiais,
por apresentarem menor temperatura de ignição, facilitam o início do fogo e aceleram a
propagação, queimando-se rapidamente com produção de calor e chamas intensas. Outra
característica particular está no fato de que estes materiais perdem umidade de forma
bastante rápida sendo, também, a principal matéria consumida pelo fogo. Batista (1990)
cita que 70 a 85% da quantidade de material combustível que normalmente é consumida
num incêndio florestal possui diâmetro menor que 2,5 cm;

b) semi-perigosos: são todos os materiais secos com diâmetro acima de 1,0 cm;
constituem-se de galhos, troncos caídos, tocos, húmus e turfa. São, portanto, materiais
lenhosos ou em decomposição e compactados, que por suas características queimam
lentamente. Embora de ignição mais lenta e difícil, estes materiais desenvolvem intenso
calor e podem manter-se em combustão latente, com risco de reiniciar incêndios dados
como controlados (Soares, 1985);

c) verdes: são constituídos pela vegetação viva existente na floresta. Devido ao alto
teor de umidade, estes combustíveis podem ser considerados como não-inflamáveis,
excetuando-se as coníferas resinosas. Entretanto, é importante mencionar o fato de que o
calor liberado pela combustão de outros combustíveis pode secar estes materiais, tornandoos igualmente inflamáveis.
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Melo et al. (2006), ao realizarem um trabalho de quantificação do Material
Combustível no Parque Nacional de Iguaçu, separaram o material combustível nas
seguintes classes:

a) Combustíveis mortos com diâmetro ≤ 0,7 cm → L1M
b) Combustíveis mortos com diâmetro > 0,7 cm → L2M
c) Combustíveis vivos com diâmetro ≤ 0,7 cm → L1V
d) Combustíveis vivos com diâmetro > 0,7 cm → L2V

Já Beutling (2005), ao quantificar o combustível superficial em reflorestamentos de
Araucaria angustifolia Bert., dividiu o material primeiramente em dois grupos (vivo e
morto), e em seguida, separou de acordo com as seguintes classes de diâmetro:

a) Menor ou igual a 0,7 cm
b) Entre 0,71 e 2,5 cm
c) Entre 2,51 e 7,6 cm
d) Maior que 7,6 cm

4.9. Umidade do Material Combustível

Segundo Soares (1985), o efeito da umidade do combustível na taxa de combustão
do material lenhoso e, por conseguinte, na propagação dos incêndios, é tão pronunciado e
evidente que nenhuma medição é necessária para demonstrar sua importância. De uma
maneira mais simples, o material combustível com alto teor de umidade não queima. Isto
se deve à denominada “umidade de extinção”, que é um determinado valor do conteúdo de
umidade dos materiais combustíveis que impede a combustão e a propagação dos
incêndios nas áreas ocupadas por estes materiais.

Soares (1979) cita que materiais combustíveis com teor de umidade acima de 25 a
30% possuem remotas possibilidades de ignição, sendo estes os valores atribuídos para
caracterizar a umidade de extinção. Já Rego & Botelho (1990) mencionam que a
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combustão com chamas deixa de ser possível com valores de 12% de umidade para certas
espécies herbáceas e até 200% para “folhas de algumas resinosas” [acículas de pinus],
além de valores entre 25 a 40% para a “manta morta” e 120 a 160% para a maior parte dos
combustíveis vivos.

Segundo Rego & Botelho (1990), a umidade do material combustível determina a
quantidade de calor requerida para a ignição da matéria vegetal. Ocorre que a utilização de
uma grande quantidade de energia é necessária para vaporizar a água existente no
combustível, ocasionando a redução da quantidade de calor disponível para a combustão
propriamente dita (Soares, 1985).

Batista (1990) menciona que “os combustíveis vivos e mortos têm diferentes
mecanismos de retenção de água e diferentes respostas às variações do clima.” Estes
fatores caracterizam os materiais combustíveis quanto à probabilidade de ignição e
periculosidade.

De acordo com Brown & Davis (1973), a variação do conteúdo de umidade do
material morto é bastante grande, sendo raramente menor que 2% mas podendo exceder os
200% após longos períodos de precipitação. Já para algumas plantas vivas, a umidade pode
atingir os 300%, baixando para até 80% em períodos de seca.

Torna-se perceptível que a influência da umidade nos materiais combustíveis é
mais evidente nos combustíveis de pequenas dimensões. Classificados como perigosos, os
materiais combustíveis secos (mortos) com diâmetro menor que 1cm respondem mais
rapidamente às mudanças climáticas, sendo, portanto, os principais responsáveis pela
propagação dos incêndios (Batista, 1990).

Por este motivo, os combustíveis florestais ainda são classificados em função do
tempo de resposta ou timelag, que leva em consideração justamente a capacidade destes de
entrar em equilíbrio com o meio ambiente, com relação ao seu teor de umidade e a
umidade relativa do ar. A relação superfície/volume possui relação direta com o tempo de
resposta dos materiais combustíveis.
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4.10.

Timelag ou tempo de resposta

Batista (1990) introduz o conceito de tempo de resposta afirmando que o conteúdo
de umidade dos combustíveis mortos flutua principalmente em função da variação da
temperatura e umidade relativa do ar e da precipitação. Partículas finas de combustível, tais
como, folhas secas e pequenos galhos podem variar o conteúdo de umidade
consideravelmente em poucas horas. Ao contrário, são necessários vários dias ou semanas
para variar significativamente o conteúdo de umidade de um tronco de árvore caído ou de
galho saeco. Portanto, combustíveis de diferentes dimensões respondem distintamente às
variações do ambiente.

Ribeiro (1997) menciona que “Tempo de resposta à umidade é a quantidade de
tempo para uma substância perder ou ganhar aproximadamente dois terços da umidade
acima ou abaixo do seu conteúdo de umidade.”.

Batista (1990) cita a classificação dos materiais combustíveis em função do seu
tempo de resposta:

a) Classe de 1 hora de timelag, correspondente aos combustíveis com diâmetro
inferior a 0,7 cm;
b) Classe de 10 horas de timelag, correspondente aos combustíveis com diâmetro
entre 0,7 e 2,5 cm;
c) Classe de 100 horas de timelag, correspondente aos combustíveis com diâmetro
entre 2,5 e 7,6 cm.

4.11.

Modelagem do comportamento do fogo

O comportamento do fenômeno de incêndio em florestas é determinado pela
interação de três sistemas dinâmicos: o combustível, a chama e o ambiente. Estes sistemas
interagem entre si por meio de processos químicos e físicos, como a combustão e a
transferência de calor. Este comportamento é irregular e de difícil previsão, pois este tipo
de combustão possui mecanismos de retroalimentação, cuja interação com o seu ambiente
cria um fenômeno muito instável. A complexidade deste fenômeno e a falta de
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informações levaram a necessidade de estudos e de desenvolvimento de ferramentas de
simulação baseado em modelos matemáticos e físicos com objetivo de projetar um modelo
computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o
propósito de entender o comportamento do fogo e ou avaliar estratégias para sua operação
(Cerapiá, 2006).

Os modelos de comportamento de fogo são geralmente compostos por equações e
as suas soluções numéricas descrevem a evolução temporal e espacial de um ou mais
parâmetros tais como: taxa de propagação, altura da chama e risco de ignição ou consumo
de combustível. Para isto, foram desenvolvidos modelos utilizando diferentes métodos para
predizer o processo de propagação de incêndio florestal e sua geometria (Cerapiá, 2006).

O modelo de Rothermel (1972) é o trabalho experimental mais aceito, sendo o mais
citado na literatura. Ele serviu de base para o desenvolvimento do programa “BEHAVE” –
Sistema de Modelagem do Combustível e da Predição do Comportamento do Fogo
(Burgan & Rothermel, 1998), que também usou as aproximações das medidas de
McArthur e fez parte do sistema FARSITE (Finney, 1998).

4.12.

Modelo de Richard C. Rothermel

O modelo de Rothermel foi o primeiro modelo matemático utilizado pelo Serviço
Florestal Norte Americano para predizer a intensidade e as características de um incêndio
florestal e continua sendo a principal ferramenta até os dias atuais, constituindo a base
matemática de muitos softwares utilizados para o seu manejo (Wells, 2008). Segundo o
mesmo autor, o modelo é uma simples caricatura da realidade. Ele reduz o incêndio
florestal a um conjunto de equações operantes em um universo hipotético em que os
incêndios são pequenos e uniformes nos combustíveis mortos no chão da floresta. O
modelo não precisa saber qual espécie de árvore ou arbusto esta crescendo no local. O
modelo tenta apenas descrever matematicamente o processo físico e químico do fogo.

No ano em que Rothermel se aposentou, o laboratório de Missoula de estudo do
fogo, incorporou o seu modelo em diversas ferramentas de predição que atualmente são
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utilizadas pelos profissionais responsáveis pelo manejo do fogo (Finney, 2004). Estas
ferramentas são conhecidas como “sistemas suporte de decisão” porque elas são utilizadas
como base para suportar o julgamento de um analista de comportamento de fogo.

Softwares de predição do comportamento do fogo como o “BEHAVEPLUS”, uma
versão mais atualizada do original “BEHAVE”, desenvolvido por Pat Andrews, utiliza o
modelo de Rothermel junto com outros modelos para criar ferramentas mais modernas que
possam representam melhor a realidade (Andrews, 2008).

Com o passar dos anos, estes softwares tem sido periodicamente refinados a medida
que pesquisadores desenvolvem meios mais apurados de caracterizar os modelos de
entrada: umidade do material combustível, velocidade do vento, dentre outros. (Finney,
2004). Segundo o mesmo autor, estes ajustes continuarão ocorrendo com o passar do
tempo, entretanto o sistema básico parte das equações desenvolvidas por Rothermel.

4.13.

“BEHAVE” e “BEHAVEPLUS”

Predizer o potencial de destruição de um incêndio e seus efeitos sobre a vida
selvagem é uma tarefa essencial. Modelos matemáticos do comportamento e efeitos do
fogo superficial, e sistemas de predição utilizam variáveis como a carga do material
combustível; área superficial pelo volume (SAV); tamanho das partículas; energia
calorífera e umidade de extinção. Diferentes tipos de sistemas são usados para se estudar o
fogo, entretanto um dos mais importantes é o “BEHAVE: fire bevavior prediction systen”.
(Wagtendonk, 1996).

O sistema “BEHAVE” foi desenvolvido nos Estados Unidos da América, a partir
de pesquisas realizadas entre os anos de 1970 e 1980. Constitui uma série de programas
computacionais interativos de comportamento do fogo, que permite estimar o potencial dos
incêndios mediante diversas condições meteorológicas, de combustível e sob diversas
situações de topografia. O sistema possui a capacidade de prever a propagação e
intensidade do fogo, a área a ser queimada e altura das chamas. Anderson (1982) cita que
os combustíveis foram classificados em 4 grupos: capim / pastagem (grass), arbustos
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(brushes), florestas (timbers) e resíduos de exploração (slash). Estas categorias de
combustível são utilizadas pelo BEHAVE e, segundo Burgan & Rothermel (1984),
constituem-se os 4 maiores grupos de combustível florestal, sendo a base para a realização
da modelagem. As potenciais aplicações da utilização deste sistema são para determinar o
modo de combater os incêndios florestais, prescrever planos de combate ao fogo e
treinamento das pessoas responsáveis pelo seu controle (Andrews et al., 2005 ). O sistema
“BEHAVE” é baseado no modelo da propagação do fogo de Rothermel (1972), que,
atualmente, continua sendo usado em uma variedade de sistemas de modelagem do
comportamento do fogo (Figura 1.1).

Figura 1.1 - Diagrama esquemático da utilização do modelo de Rothermel para a previsão do
comportamento do fogo.

Velez (2000) mencionou, referindo-se aos modelos estáticos de combustível, que a
sistematização e a criação destes permitem a integração do combustível no estudo do
comportamento do fogo, possibilitando a predição do mesmo em áreas cujas características
tenham sido determinadas. O mesmo autor também citou o sistema BEHAVE,
mencionando a importância deste em construir os modelos de comportamento do fogo
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mediante a caracterização dos combustíveis florestais, e cuja simulação requer a
especificação do teor de umidade dos combustíveis vivos e mortos, que são condicionados
pela altitude, exposição solar, grau de cobertura da vegetação, entre outras características
do local.

O

“BEHAVEPLUS”

é

o

sucessor

do

“BEHAVE”.

É

chamado

de

“BEHAVEPLUS” para refletir suas novas capacidades expandidas (Andrews, 2008).
Constitui de um sistema flexível que produz tabelas, gráficos e simples diagramas. Pode
ser usado para aplicações de manejo de fogo, aplicações de projeção do comportamento de
um incêndio em especial, planejamento de queimadas controladas, periculosidade do
material combustível e treinamento dos brigadistas de incêndio. Sua nova base de dados
possui os combustíveis florestais classificados em 53 distintos tipos de vegetação (Anexo
1), tornando-o mais condizente com as distintas realidades. Sua simples interface gráfica
possibilita uma maior interação e facilidade de utilização do pesquisador (Andrews, 2008).

No sistema “BEHAVE” e “BEHAVEPLUS” as características do material
combustível, da umidade do material combustível, do vento e do relevo são assumidas
como constantes durante o período em que as predições estão sendo aplicadas. Devido ao
fato de que os incêndios praticamente sempre ocorrem em condições não uniformes, a
duração do período de projeção e a escolha do material combustível necessitam ser
tomadas com muita precaução. Quanto mais uniformes as condições, as predições podem
ser utilizadas por mais tempo. Quando o fogo queima de um tipo de vegetação para outro,
como por exemplo, de um campo graminoso para serrapilheira de uma floresta, o tipo do
material combustível, assim como sua umidade, a inclinação do relevo, e a velocidade do
vento devem ser mudados (Andrews, 1986).

É importante salientar que o programa descreve apenas o comportamento da frente
do incêndio e que seu modelo descreve apenas incêndios de superfície, ou seja, de
materiais combustíveis até 1,8 m de altura. O modelo não pode ser aplicado para incêndios
subterrâneos, e nem para incêndios de copa.
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4.13.1. Variáveis de entrada do “BEHAVEPLUS 4.0”

O “BEHAVEPLUS 4.0” automaticamente cria uma planilha de trabalho que requer
que sejam preenchidas as variáveis de entrada baseadas nas variáveis de saída e nas opções
requisitadas pelo usuário. As variáveis de entrada necessárias para a realização deste
trabalho estão descritas abaixo:

4.13.1.1. Modelo do Material Combustível

O modelo do material combustível constitui um conjunto de valores numéricos que
descrevem as variáveis de entrada do modelo matemático de Rothermel que prediz a
propagação do fogo superficial.

Existem 53 modelos padrões de diferentes tipos de vegetação (Anexo 1), incluindo
os 13 originais descritos por Anderson (1982), mais 40 definidos por Scott & Burgan
(2005). Estes modelos podem ser utilizados de base e algumas variáveis podem ser
modificadas para atender melhor as características locais (Andrews, 2008).

4.13.1.2. Tipo do Modelo do Material Combustível

O modelo do material combustível pode ser estatístico (S) ou dinâmico (D). No
modelo dinâmico, uma parte do material da categoria “combustível vivo herbáceo” é
transferido para a categoria “combustível morto herbáceo” dependendo do seu teor de
umidade. Quanto menor o teor de umidade, maior é a transferência (Tabela 1.1).
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Tabela 1.1 - Porcentagem do material combustível vivo herbáceo transferido para a categoria Material
Combustível Herbáceo Morto (Andrews, 2008).

Teor de Umidade do Material

Material Combustível Vivo Herbáceo Transferido

Combustível Vivo Herbáceo (%)

para Material Combustível Morto (%)

120

0,1

110

11,2

100

22,3

90

33,4

80

44,5

70

55,6

60

66,7

50

77,8

40

88,9

30

100

Segundo Andrews (2008) a equação de transferência é a seguinte:

Fração = 1,33 − 0,0111 × Umidade

(1.1)

Onde fração é a percentagem do material combustível vivo herbáceo que será
transferida para a categoria material combustível morto herbáceo, e umidade é o teor de
umidade do material combustível vivo herbáceo.

No modelo do material combustível estatístico (S) não ocorre transferência do
material combustível vivo herbáceo para a categoria de material combustível morto
herbáceo, portanto considera-se o material combustível vivo herbáceo como não
inflamável.

4.13.1.3. Carga do Material Combustível
A carga do material combustível constitui a quantidade de material disponível para
queima, livre de qualquer quantidade de água. Segundo Trollope et al. (2002), quanto
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maior a disponibilidade de material combustível, maior a intensidade do fogo (Figura 1.2).
Sua unidade padrão é toneladas por hectare.

Figura 1.2 – Intensidade do fogo de acordo com a carga do combustível (Trollope et al., 2002).

4.13.1.4. Relação Área Superficial Pelo Volume

Nas reações químicas envolvendo materiais sólidos, a área superficial pelo volume
é um importante fator em sua reatividade, ou seja, a velocidade em que a reação química
irá proceder. Materiais com uma alta relação área superficial pelo volume (pequeno
diâmetro, não compacto ou muito poroso) reagem bem mais rápido que materiais com uma
menor relação (com maior diâmetro, compactos) devido ao fato do mesmo possuir uma
maior superfície disponível para a reação (Vogel, 1988).

Quanto maior a área superficial pelo volume, também maior a sua exposição às
condições climáticas. Materiais combustíveis com uma alta relação perdem ou ganham
água mais rápido do meio, são os materiais de 1-h timelag (folhas e pequenos ramos). Já
materiais com uma menor relação área superficial pelo volume perdem ou ganham água
em um maior intervalo de tempo (galhos e ramos de 10-h ou 100-h de timelag).
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4.13.1.5. Espessura do Banco do Material Combustível
O modelo de Rothermel é bastante sensível à espessura do banco do material
combustível superficial. Esta espessura é assumida como sendo uniforme para este modelo,
sendo assim necessário estimar um valor médio para a área em estudo (Andrews, 2008).

Ela pode ser determinada pelo método de Brown & Davi (1973), chamado de
“profundidade média da partícula mais alta”. Albini (1976) demonstra que para vegetações
arbustivas, a espessura do banco do material combustível superficial é aproximadamente
63,3% da média da partícula mais alta (Figura 1.3).

Figura 1.3 – Média da espessura do banco do material combustível (Albini, 1976).

4.13.1.6. Umidade de Extinção do Material Combustível Morto

A umidade de extinção do material combustível é o teor de umidade em que o
material combustível se torna inoperante, ou seja, não entra em combustão. Abaixo desse
valor, o material combustível constitui uma fonte de energia e contribui com a propagação
do fogo superficial (Andrews, 2008).

Segundo Brown & Davis (1973), o valor da umidade extinta é determinado em
função do nível de compactação do banco combustível, tamanho da partícula, velocidade
do vento e declividade. O mesmo autor estabelece um valor de 12 % para vegetação de
gramíneas e 40% para serrapilheira de conífera.
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4.13.1.7. Energia Calorífera
A quantidade de calor de um objeto, por vezes chamada de energia interna,
constitui o total de energia calorífera no objeto. A energia térmica é a energia cinética
aleatória total de todos os átomos e moléculas no objeto. À medida que a temperatura do
objeto aumenta, sua energia calorífera também irá aumentar. O aumento irá variar a
depender do objeto em questão (Heckert, 2008).

A quantidade de energia é medida em kJ/kg ou em Btu/lb. Quanto maior a
quantidade de energia calorífera do material, mais intensas serão as chamas em caso de
incêndio (Andrews, 2008).

4.13.1.8. Teor de Umidade do Material Combustível
Constitui o teor de umidade do material combustível. Segundo Rego & Botelho
(1990), a umidade do material combustível determina a quantidade de calor requerida para
a ignição da matéria vegetal.

Trollope et al. (2002) desenvolveram um gráfico da intensidade do fogo a partir do
teor de umidade do material combustível. Segundos os mesmos autores quanto maior o
teor de umidade do material combustível, menor a intensidade do fogo (Figura 1.4).

Figura 1.4 – Relação Intensidade do fogo x Umidade do material combustível (Trollope et al., 2002).
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4.13.1.9. Velocidade do Vento na Altura das Chamas

Constitui a velocidade do vento acima do solo medida na altura das chamas. Esta
medida está compreendida entre 1,50 e 1,80 m de altura. A velocidade do vento irá afetar a
altura das chamas e a velocidade de propagação do fogo, sendo assim um importante fator
a ser estudado (Andrews, 2008).

Existe um fator de ajuste da velocidade do vento, valor entre 0 e 0,5, usado para
ajustar a velocidade do vento a 6m de altura, acima da vegetação ou de qualquer obstáculo,
para a velocidade do vento na altura das chamas. O fator de ajuste vai depender da
exposição do material combustível ao vento. Se o combustível não está protegido do vento,
o fator será mais próximo a 0,5. Se o material está protegido do vento o fator será mais
próximo a 0 (Tabela 1.2). A exposição do material combustível vai ser determinada pelo
tipo de cobertura vegetal e pelo grau de inclinação do terreno (Figura 1.5). Segundo
Andrews (2008), é de extrema importância que se conheça corretamente qual o tipo de
material combustível e qual o tipo de cobertura da vegetação.

Figura 1.5 – Classificação dos materiais combustíveis de acordo com a exposição ao vento (Andrews,
2008).
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Tabela 1.2 – Fator de ajuste da velocidade do vento de acordo com as condições de cobertura do
material combustível superficial (Andrews, 2008).

Material combustível

Fator de

Condições do material combustível

superficial exposto ao

ajuste

superficial. Abaixo de:

vento
Bastante protegido, muito 0,1

Árvores com copas densas e galhos que se

denso.

estendem até o solo em áreas planas ou de
pequena inclinação.

Bastante

protegido

do 0,2

vento, pouco denso.

Árvores com as copas não tão densas e
sem galhos que se estendem até o solo em
áreas planas ou de pequena inclinação.

Parcialmente protegido do 0,3

Árvores de tamanho desigual ou em áreas

vento.

com árvores densas, mas de grande
inclinação recebendo vento em sua base.

Não protegidas do vento

0,3 - 0,5

Árvores que perderam a folhagem, árvores
em cumes elevados que oferecem pouca
proteção do vento.

4.13.1.10. Declividade do Terreno
Constitui a inclinação do terreno, podendo ser medida em graus ou em
percentagem. Este valor não é, necessariamente, a inclinação do terreno no sentido da
propagação do fogo.

Para se determinar a inclinação do terreno a partir de medidas de um mapa, deve-se
selecionar um ponto na parte inferior da inclinação e outro na parte superior. A distância
horizontal dividida pela elevação e multiplicada por 100 dará a inclinação do terreno em
percentagem (Andrews, 2008) (Figura 1.6).
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Figura 1.6 – Declividade do terreno a partir da elevação e da distância horizontal (Andrews, 2008).

Segundo Whelan (1998), o efeito da inclinação em uma frente de fogo é similar ao
efeito do vento. A inclinação interfere na tendência do fogo de se propagar mais
rapidamente nos aclives e mais lentamente nos declives. Um incêndio se propagando em
um aclive acentuado, por exemplo, se assemelha a um incêndio se propagando no plano,
sob efeito de forte vento. À medida que o grau de inclinação aumenta, a velocidade de
propagação também aumenta (Pyne, 1984).

Segundo Schroeder & Buck (1970), o comportamento dos ventos nos vales é ditado
pelas variações de pressão que ocorrem durante o dia (dia e noite) nesses locais. Durante o
dia, o Sol aquece mais as áreas mais altas do que os fundos de vale, causando um gradiente
de pressão entre os dois pontos. A pressão fica maior no fundo do vale e menor no cume da
montanha. Isso faz com que o vento sopre do vale em direção ao cume durante o dia. Já
durante a noite o processo se inverte. A pressão no fundo do vale não se altera muito,
enquanto a pressão no cume da montanha aumenta, em função da maior perda de
temperatura nessas áreas. Dessa forma os ventos irão soprar do cume para os fundos de
vale durante a noite.

Um incêndio iniciado durante o dia no fundo de um vale pode se propagar
impulsionado por dois fatores que interferem positivamente em sua intensidade: o vento
que sopra em direção a todas as encostas, fazendo com que o incêndio apresente um
crescimento multidirecional e a declividade, outro fator que impulsiona a sua intensidade.
Durante a noite este incêndio receberia ventos vindo do cume, diminuindo a sua
intensidade. (Viegas, 2004).
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Um incêndio iniciado no cume de uma montanha durante o dia teria os fatores
vento e declividade interferindo negativamente em sua propagação, pois teria vento em
sentido contrário e declividade negativa. Sua propagação seria muito lenta. Essa tendência,
no entanto, se inverteria à noite, tendo vento favorável descendo a encosta, mas ainda teria
o efeito negativo da declividade, o que não permitiria alcançar a mesma intensidade de um
incêndio no fundo do vale (Brown & Davis, 1973; Pyne, 1984).

A propagação de incêndios em locais dessa natureza tem sido objeto de pesquisa de
Viegas (2004) que considera, além dos fatores vento e declividade, as forças convectivas
causadas pelo próprio incêndio, causando o fenômeno conhecido por “erupção”, um fogo
com características devastadoras.

4.13.2. Variáveis de saída do “BEHAVEPLUS 4.0”

Segundo Andrews (2008), existem 181 distintas variáveis de saída que podem ser
obtidas utilizando o programa “BEHAVEPLUS 4.0”. A maioria das varáveis são obtidas
pelo modelo matemático de Rothermel (1972). As variáveis de saída utilizadas na
realização deste trabalho estão descritas abaixo:

4.13.2.1. Energia Calorífera liberada por unidade de área

Segundo Andrews (2008), é a energia calorífera liberada por área (metro quadrado)
dentro da chama frontal. Segundo o mesmo autor, a quantidade de energia liberada não é
afetada pelo vento, relevo, nem pelo sentido de propagação do fogo. A energia calorífera
por área é definida pelo modelo de propagação do fogo superficial Rothermel (1972) e tem
como unidade padrão kJ/m2. A equação para sua obtenção pode ser determinada pela
simples divisão do valor da intensidade da linha do fogo, pela taxa de propagação
(Expressão 1.2).

HA =

60 I
R

(1.2)
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Sendo: HA = Energia Calorífera por unidade de área.
I = Intensidade da Linha do Fogo.
R = Taxa de propagação do Fogo.

4.13.2.2. Intensidade da Linha do Fogo
Segundo Andrews (2008), é a energia calorífera liberada por unidade de tempo de
uma seção de 0,3m paralela entre o combustível já queimado e a frente do fogo (Figura
1.7). Segundo o mesmo autor, a intensidade na linha do fogo está diretamente relacionada
com a altura da chamas, que, porventura, está relacionado com o calor sentido por uma
pessoa que está próxima do fogo.

Figura 1.7 – Delineamento da linha do fogo (Andrews, 2008).

A determinação da intensidade da linha de fogo é obtida por meio da equação
desenvolvida por Byram (1959). Esta equação descreve a taxa de energia liberada por
unidade de comprimento da frente do fogo. A expressão (1.3) descreve o seu cálculo

I = R ×W × H

Sendo: I = Intensidade da Linha do Fogo.
R = Velocidade de propagação.
W = Material Combustível disponível.
H = Calor da combustão.

(1.3)
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4.13.2.3. Velocidade de Propagação Superficial

É a velocidade que o fogo passa através dos combustíveis superficiais. A
velocidade de propagação é medida através do modelo de propagação do fogo superficial
de Rothermel (1983), que assume as condições de clima, topografia e combustíveis são
constantes e uniformes. Este modelo é para um incêndio se propagando no sentido para
cima e com o vento a favor. A expressão (1.4) representa seu cálculo:

SC =

IR × ZETA × (1.0 + PHISLP + PHIWND )
HTSINK

(1.4)

Sendo: IR = Intensidade de Reação.
ZETA = Taxa de Fluxo de propagação sem vento.
PHISLP = Coeficiente de declividade.
PHIWND = Coeficiente do vento.
HTSINK = Fonte de calor.
SC = Componente de propagação.

4.13.2.4. Altura das Chamas
Segundo Andrews (2008), a altura da chama da frente de um fogo superficial é
medida do meio da zona chamejante ativa até o ponto máximo médio das chamas (Figura
1.8)

Figura 1.8 – Altura das chamas de um incêndio (Andrews, 2008).
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A intensidade da linha do fogo e a altura das chamas estão relacionadas com o calor
sentido por uma pessoa em sua proximidade. A altura das chamas é calculada através da
intensidade da linha do fogo, que é uma função da taxa de propagação e da energia
liberada por área (Andrews, 2008).

Brown & Davis (1973), cita que o aumento da velocidade do vento causa aumento
na velocidade de propagação do fogo, e, conseqüentemente, incêndios mais intensos.
Entretanto, o tamanho das chamas não necessariamente aumenta com uma maior
velocidade do vento, devido ao fato de que ventos muito fortes fazem as chamas
assumirem uma posição com um ângulo mais agudo e de menor inclinação, o que pode
prevenir a ocorrência de fogo nas copas das árvores. Segundo os mesmo autores, este fato
explica, parcialmente, a não ocorrência de fogo na copa das árvores durante fortes ventos.

Byram (1959) demonstrou que a altura das chamas pode ser obtida através da
intensidade da linha do fogo através da seguinte expressão (1.5).

L = 0.45 I 0.46

(1.5)

Sendo: L = Altura das chamas.
I = Intensidade da Linha do Fogo.

5. METODOLOGIA

5.1. Caracterização da área de estudo

O estado de Sergipe possui uma extensão aproximada de 21.994Km2. A
distribuição espacial obedece ao seguinte zoneamento: formações florestais, que ocupam
principalmente a zona úmida costeira, estendendo-se também para o interior do estado;
caatinga, ocupando a zona do sertão; e, vegetação de agreste, ocorrendo principalmente nas
zonas de transição entre as formações florestais e a caatinga (Vicente, 1999).
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O Parque nacional Serra de Itabaiana (Figura 1.9) localiza-se no limite entre os
municípios de Itabaiana e Areia Branca, (entre as latitudes e longitudes aproximadas de
10° 40’ 52” S e 37° 25’ 15” O), com aproximadamente 670m de altitude (Vicente, 1999).
Constitui uma área de 7966ha, formada por um complexo de Serras seqüenciais: Cajueiro,
Comprida e Itabaiana (Carvalho & Vilar, 2005).

O clima do PARNA segundo a Classificação de Köppen As’ é tropical com verão
seco, moderado excedente hídrico de inverno e índice hídrico de Thorntwaite (Im) entre –
1.3 e –8.8 e precipitação anual 1200mm (Vicente, 1999).

Figura 1.9 – Localização do Parque Nacional Serra de Itabaiana – Sergipe.

Está situado na zona de transição entre o litoral de Sergipe e a vegetação de
“Agreste”, uma Caatinga nordestina mitigada. Esta posição geográfica lhe garante
características especiais que favorecem a existência de diversos tipos vegetacionais a
depender do solo do qual se encontram.

A devastação causada pelo homem resultou o isolamento dos fragmentos florestais
da Serra em relação às florestas costeiras, sendo que a própria reserva já foi bastante
devastada antes de sua implantação, refletindo em um gradiente de vegetação, existindo
poucas áreas de vegetação primaria.

As áreas de vegetação secundária estão bastante descaracterizadas de sua estrutura
original, degradada pela ação antrópica e pelos incêndios, sendo provável que as matas
faziam um continum com Mata Atlântica em épocas passadas, recobrindo a Serra (Veloso
et al., 1991).
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5.1.1. Caracterização da vegetação

Segundo Dantas (2008), existem nove fitofisionomias no Parque Nacional Serra de
Itabaiana, agrupadas em três tipos de formações: formações florestais, (com fisionomias de
Matas primárias, Matas secundárias); formações abertas naturais, (Areias Brancas e
Campos Graminosos úmidos ou secos) e formações abertas antropizadas, (solos expostos,
capoeira e plantações e/ou retirada de solo). Segundo o mesmo autor, observam-se as
predominâncias das formações abertas naturais de Campos Graminosos (3289 ha),
principalmente em regiões de relevo acidentado e encostas, tanto do domo Serra de
Itabaiana quanto da Serra Comprida. As Matas (2643 ha) vêm em seguida, em sua maioria
como vegetações secundárias em áreas que circundam os domos das Serras de Itabaiana e
Cajueiro, possuindo maior área continua e mais preservada na região denominada de
Cafuz. O habitat denominado de Areias Brancas (347 ha) somente ocorre na face leste das
Serras de Itabaiana e Comprida (Figura 1.10).

Figura 1.10 – Fitofisionomias do Parque Nacional Serra de Itabaiana – SE. (Fonte: Dantas, 2008).
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5.1.1.1.Matas Primárias e Secundárias

As áreas de Matas são encontradas em diversas localidades do Parque Nacional
Serra de Itabaiana, principalmente nas áreas ao pé das serras e ao longo dos riachos que
descem das partes mais altas. Nos fragmentos onde se observam menos impactos, o
diâmetro de caule das árvores é maior e seu dossel pode chegar a 20 metros, mais
homogêneo, existindo poucas clareiras, normalmente ocasionadas por queda de suas
árvores mais antigas. As Matas secundárias estão em estado de regeneração avançado, as
principais causas são desmatamentos e queimadas sob efeito de borda. A estrutura desta
vegetação é caracterizada por apresentar dossel descontínuo, presença de plantas pioneiras
e densidade arbórea baixa em relação às Matas primárias (Dantas, 2008).

Dantas (2008) classifica este tipo de vegetação pela chave da UNESCO (1973)
como Floresta Tropical sempre-verde sazonal sub-montana (I.A.2b).

5.1.1.2.Campos Graminosos e associações Arbóreo-Arbustivas em regiões
de encosta

Os solos das encostas das serras de Itabaiana, Cajueiro e Comprida são bastante
rasos e com afloramentos rochosos constantes. O relevo é de intensa inclinação com ventos
relativamente fortes. A vegetação é contínua e composta predominantemente por
gramíneas anuais e arbustos anões (microfilos ou mesófilos) e subarbustos mesófilos
emergentes ao estrato herbáceo (Dantas, 2008).

Vegetação graminóide baixa (ou média) praticamente sem vegetação arbórea em
manchas de variáveis coberturas, com arbustos anões (V.C(B).5d), é a nomenclatura
utilizada pela UNESCO (1973) que condiz com a realidade da maior parte da vegetação
desta área (Dantas, 2008).

5.1.1.3.Vegetações sobre solos Branco-Arenosos
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Essas áreas onde os solos de Areias Brancas ficam expostos suportam uma
vegetação que varia de arbustivo-herbácea a arbustivo-arbórea, formando um gradiente. O
estrato arbustivo é o dominante, composto, principalmente, por arbustinhos e arbustos
decíduos ou semi-decíduos, havendo raramente algumas arvoretas (Dantas, 2008).

Segundo Dantas (2008), pela classificação da UNESCO (1973) a vegetação das
areias branca é uma vegetação arbustiva mesófila esclerófita em moitas sempre-verdes (ou
semidecíduas) nas estações secas dos trópicos em terras baixas ou sub-montanas
(III.A(B).1d).

5.2. Quantificação do Material Combustível

5.2.1. Distribuição das parcelas

Com auxílio de imagens aéreas, dados locais do IBAMA e do mapa das principais
fitofisionomidas desenvolvido por Dantas (Figura 1.10), foram selecionadas as áreas que
comumente sofrem maior perturbação com relação aos incêndios. As coordenadas das
áreas foram passadas para um GPS de mão, que foi utilizado durante as atividades de
campo.

No total foram demarcadas 108 parcelas de 1x1 m dentro das três principais
fitofisionomia vegetais de acordo com Dantas (2008): 36 em áreas de Matas, 36 em áreas
de areias brancas e 36 em Campos Graminosos. O número de amostras foi baseado em
trabalhos de quantificação da biomassa nas vegetações de Matas e nas de areias brancas no
Parque Nacional Serra de Itabaiana, realizados por White et al. (2007).

5.2.2. Coleta do Material Combustível

A coleta do material foi realizada com o auxílio de um gabarito de madeira de 1,0m
x 1,0m (Figura 1.11) onde, toda biomassa até 1,80m de altura (limite do material
combustível superficial) foi coletada, separada de acordo com as classes, e pesada. A
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coleta foi realizada no início de cada mês durante o intervalo de 1 ano (3 parcelas de cada
fitofisionomias por mês). A metodologia de coleta foi adotada com base nas pesquisas de
Beutling (2005), Soares (1985) e Ribeiro (1997). Já a classificação de acordo com as
classes de diâmetro buscou atender o preenchimento das variáveis de entrada do
“BEHAVEPLUS 4.0”:

A) Material Combustível Vivo:
•

Material herbáceo (MVHerb): Plantas que possuem a consistência e porte de erva.
Ex: gramíneas, samambaias.

•

Material verde lenhoso (MVL): Incluem a folhagem e os pequenos ramos dos
arbustos vivos. São materiais cujo diâmetro é menor ou igual a 0,7 cm.

B) Material Combustível Morto (seco):

•

MS1: Material seco com diâmetro menor igual a 0,7 cm.

•

MS2: Material seco com diâmetro entre 0,71 e 2,5 cm.

•

MS3: Material seco com diâmetro entre 2,51 e 7,6 cm.

Todo o material combustível morto foi classificado nas classes de diâmetro com
auxílio de um calibrador (Figura 1.12). Os combustíveis mortos maiores que 7,6cm e
verdes lenhosos maiores que 0,7cm de diâmetro não foram coletados devido a não serem
utilizados no modelo de propagação do fogo superficial de Rothermel.

Para testar a distribuição normal dos valores relativo à quantidade do material
combustível obtido dentro de cada parcela de cada fitofisionomia, foi aplicado o teste de
Kolmogorov-Smirnov. O mesmo é utilizado para testar se a característica estudada da
amostra é oriunda de uma população com distribuição normal. O teste é de execução
simples, quando comparado ao qui-quadrado, e baseado na maior diferença absoluta entre
a freqüência acumulada observada e a estimada pela distribuição normal (Sokal & Rohlf,
1997).
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Figura 1.11 - Gabarito de madeira de 1m2 utilizado para demarcar a área de coleta do material
combustível.

Figura 1.12 - Calibrador utilizado para classificação do material combustível de acordo com as classes
de diâmetro.

5.2.3. Teor de Umidade do Material Combustível
Após a operação de coleta, classificação e pesagem, foram retiradas sub-amostras
representativas de cada classe que, depois de pesadas, foram acondicionadas em sacos
plásticos e levadas ao laboratório BIOSE da Universidade Federal de Sergipe, para
secagem e posterior determinação do teor de umidade e peso da matéria seca ao forno. A
secagem foi feita na estufa, a uma temperatura de ± 70 ºC, durante 72 horas.

%U =

Sendo: %U = Teor de Umidade
Po = Peso Original
Ps = Peso seco

Po − Ps
× 100%
Po

(1.6)
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A média geral do teor de umidade de cada classe do material combustível dentro de
cada fitofisionomia foi utilizada para o preenchimento das seguintes variáveis de entrada
do “BEHAVEPLUS 4.0”:



“1-h Moisture” – Umidade do Material Combustível morto com
diâmetro menor igual a 0,7 cm.

 “10-h Moisture” – Umidade do Material Combustível morto com
diâmetro entre 0,71 e 2,5 cm.
 “100-h Moisture” – Umidade do Material Combustível morto com
diâmetro entre 2,51 e 7,6 cm.
 “Live Herbaceous Moisture” – Umidade do Material Combustível
herbáceo.
 “Live Woody Moisture” – Umidade do Material Combustível verde
lenhoso com diâmetro menor ou igual a 0,7cm.

5.3. Modelo do Material Combustível

Segundo a metodologia de Rothermel (1983), aperfeiçoada por Scott & Burgan
(2005), são necessários realizar seis passos antes de selecionar o modelo do material
combustível para uma determinada vegetação.

a) Determinar o tipo geral do material combustível. Ex.: gramíneas, gramíneas com
arbustos, arbustos, liteira florestal, liteira com gramíneas ou arbustos, áreas que
sofreram derrubadas através do corte de madeira, ou área que sofreu derrubada através
da ação dos ventos.

b) Estimar qual o estrato do material combustível superficial será o maior responsável
pela propagação do fogo. Por exemplo, em uma floresta com grandes clareiras e com
gramíneas no substrato, o fogo deve ser propagado através das gramíneas e não através
da liteira. Nesse caso deve selecionar um modelo de material combustível de gramíneas
e não de liteira florestal.
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c) Notar a profundidade média do material combustível, sua compactação, seu tamanho e
a quantidade de material vivo. Estas variáveis são bastante importantes quando se
procura determinar o modelo do material combustível. Deve-se prestar bastante
atenção aos combustíveis finos e escolher um modelo que os represente bem.

d) Não restringir sua seleção pelo nome do modelo ou pelo tipo do material combustível.
Após selecionar um modelo, verificar a predição do comportamento do fogo para
checar se os dados condizem com as expectativas ou observações já realizadas.

e) Determinar se o clima da região é seco ou úmido. Modelos de material combustível
para áreas secas tendem a ter uma baixa umidade de extinção do material combustível
morto, enquanto que modelos para combustíveis molhados e úmidos tendem a ter altos
valores de umidade de extinção.

f) Feita as observações escolher o modelo do material combustível através de uma lista
descrita por Anderson (1982), e aperfeiçoada por Scott & Burgan (2005) (Anexo 1).

5.4. Velocidade do vento na altura das chamas

Os dados da velocidade do vento foram obtidos junto a estação meteorológica
GBarbosa/UFS, localizada no município de Itabaiana – SE, na latitude aproximada de 10º
66’ e na longitude aproximada de 37º 24’, do período de 06/06/2008 a 08/11/2009,
totalizando 521 dias. A estação está equipada com sensor de velocidade do vento instalado
a 1,8m de altura, em uma área totalmente aberta, e distante de quaisquer obstáculos que
possa interferir em seus dados.

A velocidade do vento, obtida na estação a 1,8m de altura, foi convertida para
velocidade do vento a 10m de altura (Expressão 1.7), e, em seguida, para velocidade do
vento a 6m de altura (Expressão 1.8), segundo as equações disponíveis em Andrews
(2008):
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 10 
U (10 m ) = U (1,8) ×  
 1,8 

U (6m) =

1
7

(1.7)

U (10m )
1,25

(1.8)

Onde:
U(10m) = Velocidade do vento a 10m de altura
U(6m) = Velocidade do vento a 6m de altura
U(1,8m) = Velocidade do vento a 1,8m de altura
A velocidade do vento a 6m de altura foi então multiplicada pelos seguintes fatores
de exposição: (0,5) para a fitofisionomia de Campos Graminosos; (0,3) para a
fitofisionomia de areias brancas e (0,15) para as fitofisionomias de Matas. Os fatores de
exposição foram selecionados com base na Tabela de conversão de Andrews (2008)
(Tabela 1.2).

5.5. Inclinação do terreno

A obtenção da inclinação do terreno foi obtida segundo a metodologia descrita em
Andrews (2008). Para tal basta calcular a diferença da elevação entre dois pontos e dividila pela distância horizontal entre eles. Este valor multiplicado por 100 dá a declividade do
terreno em percentagem.

Devido ao fato desta variável de entrada ser um valor pontual, foi-se necessário
estimar um grau de inclinação médio que melhor caracterizasse os incêndios que ocorrem
dentro da área de estudo.

5.6. Variáveis pré-definidas por Scoot & Burgan (2005)

5.6.1. Tipo do Modelo do Material Combustível

Capítulo 1. Quantificação do material combustível e simulação dos incêndios dentro do 39
Parque Nacional Serra de Itabaiana – SE.
Para melhor caracterizar a realidade dos incêndios que ocorrem dentro do Parque
Nacional Serra de Itabaiana, foi utilizado o modelo “Dinâmico”, onde parte do material
combustível vivo herbáceo é transferida para a categoria de material combustível morto,
aumentando assim a quantidade de material disponível para entrar em combustão.

5.6.2. Relação da Área Superficial pelo Volume (As/V)

Para este trabalho foram necessárias a área superficial pelo volume das seguintes
categorias:

 “1-h SA/V” – Área superficial pelo volume do material combustível
morto com diâmetro menor ou igual a 0,7 cm.
 “Live Herbaceous SA/V” – Área superficial pelo volume do material
combustível herbáceo.
 “Live Woody SA/V” – Área superficial pelo volume do material
combustível verde lenhoso menor ou igual a 0,7 cm.

Os dados foram obtidos com base no trabalho de Scoot & Burgan (2005), que
descreve a área superficial pelo volume destas categorias a partir do modelo do material
combustível (Anexo 4).

Segundo Andrews (2008), no “BEHAVEPLUS” não existe a necessidade de
descrever os valores da área superficial pelo volume das classes de material combustível
morto de 10-h e 100-h, devido ao fato de que estes valores já estão fixados em 358 m2/m3 e
98 m2/m3, respectivamente, para todos os modelos de materiais combustíveis.

5.6.3. Espessura do leito

A espessura do leito do material combustível superficial foi definida de acordo com
o trabalho de Scoot & Burgan (2005), que define o valor do mesmo de acordo com o
modelo do material combustível selecionado (Anexo 4).
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5.6.4. Umidade de Extinção do Material Combustível Morto

Os dados de umidade de extinção do material combustível morto foram usados de
acordo com os valores definidos no trabalho de Scoot & Burgan (2005), que determina a
umidade de extinção a partir do modelo do material combustível (Anexo 4).

5.6.5. Energia Calorífera do Material Combustível Morto

O valor da energia calorífera do material combustível morto utilizado foi adotado
segundo valores descritos por Scoot & Burgan (2005) (Anexo 4).

5.6.6. Energia Calorífera do Material Combustível Vivo

Assim como a energia calorífera do material combustível morto, a energia
calorífera do material combustível vivo também foi obtida junto ao trabalho de Scoot &
Burgan (2005) (Anexo 4).

5.7. Determinação dos meios mais eficientes de combate ao fogo dentro das
diferentes fitofisionomias

Com base na Tabela 1.3 descrita por Rothermel (1983), serão determinadas as
características dos eventuais incêndios dentro de cada fitofisionomia, e os meios pelo quais
devem ser controlados.

A Tabela se baseia na altura das chamas e na intensidade da linha do fogo, duas
variáveis de saída do programa “BEHAVEPLUS 4.0”.
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Tabela 1.3 – Caracterização do fogo de acordo com a altura das chamas e da Intensidade da Linha do
fogo (Rothermel, 1983).

Altura das

Intensidade da Linha

Chamas (m)

do fogo (kW/m/s)

Abaixo de 1,2

Abaixo de 346

Interpretação

O fogo pode, normalmente, ser controlado por
pessoas

utilizando

equipamento

de

mão

atacando a frente ou os flancos.
Entre 1,2 e 2,4

Entre 346 e 1732

O fogo é muito intenso para ser apagado
diretamente

por

pessoas

utilizando

equipamentos de mão. Equipamentos como
escavadoras, caminhões com bombas d’água e
aeronaves retardantes podem ser efetivos.
Entre 2,4 e 3,3

Entre 1732 e 3464

O fogo pode apresentar sérios problemas para
ser controlado. Fogo na copa das árvores,
brasas

sendo

transportadas

pelo

vento.

Tentativas de apagar o fogo através da sua
frente provavelmente não terão sucesso.
Acima de 3,3

Acima de 3464

Ocorrência de fogo na copa das árvores, brasas
sendo

carregadas

pelo

vento

podendo

incendiar outras áreas.Tentativas de apagar o
fogo através da sua frente serão ineficientes.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. Quantificação do Material Combustível Superficial

Ao total foram coletados e pesados 137,22Kg de material vegetal dentro de 108
parcelas de 1m2. Este material apresentou um teor de umidade médio de 33,4%. Ou seja,
excluindo a água, foram coletados 91,38Kg de material combustível. Transformando os
dados para a unidade tonelada por hectare (t/ha), o material combustível superficial dentro
do Parque Nacional Serra de Itabaiana apresentou uma média de 8,46t/ha (Tabela 1.4).
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Através do teste de Kolmogorov-Smirnov em todas as fitofisionomias, a Hipótese
Nula de que os valores relativos à quantidade de material combustível apresentam
distribuição normal foi aceita (Tabela 1.4).

Tabela 1.4 – Valores Médios, Desvio Padrão, Variância e teste Kolmogorov-Smirnov para o material
combustível superficial presente em cada fitofisionomia.

Fitofisionomia
Campos Graminosos (n= 36)
Matas (n= 36)
Areias Brancas (n= 36)
TOTAL (n= 108)

Peso médio
(t/ha)
3,7
12,5
9,18
8,46

Desvio
Variância
Padrão
1,72
2,96
6,00
36,05
4,58
21,00
5,74
32,92

Teste KolmogorovSmirnov
d = 0,164 p > 0,20
d = 0,165 p > 0,20
d = 0,123 p > 0,20

20

Material Combustível (t/ha)

16

12

8

4

0
Matas

Campos Graminosos

Areias Brancas

±Desvio Padrão
±Erro Padrão
Média

Figura 1.13 – Distribuição dos valores médio, erro padrão e a variância em (t/ha) do material combustível
superficial nas distintas fitofisionomias do PARNA Serra de Itabaiana, Teste t-Student α = 0,05 rejeita Ho
para homogeneidade entre amostras para as três fitofisionomias.

A quantificação do material combustível constitui um passo importante para o
conhecimento do comportamento do fogo que, porventura, venha a ocorrer dentro da
vegetação. Existem diversos trabalhos publicados a respeito de quantificação de material
combustível em áreas de reflorestamento de monocultura, entretanto são raríssimos
trabalhos que quantificam o material combustível em áreas de vegetação natural.

Melo et al. (2006) encontraram média de 11,51ton/ha de material combustível
superficial na floresta ombrófila mista e 11,96ton/ha na floresta estacional semidecidual,
ambas localizadas no Parque Nacional de Iguaçu - Paraná. Caldeira (2003), trabalhando em
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uma Floresta Ombrófila Mista em General Carneiro (PR), encontrou valores médios de
serrapilheira variando de 4,43 a 13,71ton/ha.

Outros estudos dentro de áreas de monocultura como o de Ribeiro & Soares (1998),
encontraram valores médios de carga de 27 t/ha para o material combustível superficial de
uma floresta de Eucalyptus viminalis no município de Três Barras – SC. Soares (1979), em
pesquisa no município de Sacramento – MG, em floresta de Pinus oocarpa, com idade
entre 4,5 e 7,5 anos, encontrou cagas de 1,2 a 17,3t/ha. Batista (1995) determinou em um
povoamento de Pinus Taeda com 12 anos de idade, sem abate, no município de Sengés –
PR, carga média de 12,53t/ha.

Já Beutling (2005), encontrou cargas entre 10,76 –

20,13t/ha para florestas de Araucaria angustifolia no município de Campo Belo do Sul –
SC.

A obtenção de valores da carga e dos teores de umidade do material combustível,
em cada fitofisionomia do PARNA Serra de Itabaiana, constituem o passo inicial no
processo de modelagem do comportamento do fogo.

6.1.1. Campos Graminosos

No total foram coletados 23,18kg de material vegetal dentro desta fitofisionomia.
Através das subamostras coletadas, foi obtido um teor de umidade médio de 42,49%. Ou
seja, tirando a parcela de água, foram coletados 13,33Kg de material combustível
superficial nas 36 parcelas. Transformando os dados para a unidade padrão, os Campos
Graminosos apresentaram em média de 3,7t/ha.

As categorias MS1, MVL e MVHerb apresentaram, respectivamente, 1,36, 0,21 e
2,14t/ha de material combustível. Com relação ao teor de umidade, as respectivas
categorias tiveram valores médios de 17,7%, 44,44% e 44,86% (Tabela 1.5).

Levando em consideração que a mínima quantidade de material combustível nos
Campos Graminosos necessária para propagar um incêndio florestal está entre 2 a 2,5t/ha
(Hély et al., 2003), a variabilidade espacial da carga presente nos Campos Graminosos do
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Parque Nacional Serra de Itabaiana pode comprometer a propagação do fogo em algumas
áreas. Entretanto, a grande maioria das parcelas estudadas (88%) apresentou carga
suficiente (>2t/ha) para propagarem incêndios (Figura 1.14).

Tabela 1.5 – Quantidade e teor de umidade dos aportes do material combustível dentro das
fitofisionomias dos Campos Graminosos.

Classe do Material

Quantidade de Material

Teor de Umidade

Combustível

Combustível

médio

MS1

1,36t/ha

17,70%

MS2

-

MS3

-

MVL

0,21t/ha

44,44%

MVHerb

2,14t/ha

44,86%

Número de Observações

Campos Graminosos
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Esperada
Normal

Material Combustível Superficial (t/ha)

Figura 1.14 – Distribuição normal do material combustível superficial nas 36 parcelas dos campos
graminosos.

6.1.2. Matas

Nos habitats de Matas foram coletados 68,92kg de material vegetal. Através das
subamostras coletadas, determinou-se um teor de umidade médio de 34,68%. Ou seja,
tirando a parcela de água, foram coletados 45,01Kg de material combustível superficial
dentro das 36 parcelas. Transformando os dados para a unidade padrão, as Matas
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apresentaram em média de 12,5t/ha. Sendo assim, a fitofisionomia com maior quantidade
de material combustível superficial dentre todos os estudados no PARNA Serra de
Itabaiana.

Nestes habitats, estiveram presentes todas as categorias de material combustível:
MS1, MS2, MS3, MVL e MVHerb, que apresentaram, respectivamente, 8,14, 1,79, 2,01,
0,30 e 0,27t/ha. Essas categorias tiveram como respectivos teores de umidade médios:
31,82%, 26,39%, 33,64%, 60,21%, 50,06%. Ressalta-se que nos habitats de Matas todas as
classes de material combustível apresentaram maiores teores de umidade (Tabela 1.6).
Segundo Oliveira et al. (2002), uma floresta densa proporciona um microclima mais
ameno, consequentemente, os combustíveis apresentam um conteúdo de umidade maior e
mais estável do que uma floresta rala ou aberta. Segundo os mesmos autores, pode-se
afirmar que o fogo se propaga com mais facilidade na floresta aberta e/ou campo-cerrado
do que na densa. Em florestas ralas ou abertas, o ar circula com facilidade, contribuindo
para acelerar a secagem do material combustível. Por outro lado, na floresta densa, o ar não
circula livremente devido à barreira física da estrutura florestal e a cobertura vegetal
intercepta a radiação solar e reduz a evaporação o que contribui para o aumento da
umidade relativa do material combustível superficial.

Tabela 1.6 – Quantidade e teor de umidade dos aportes do material combustível dentro das
fitofisionomias de Matas.

Classe do Material

Quantidade de Material

Teor de Umidade

Combustível

Combustível

médio

MS1

8,14t/ha

31,82%

MS2

1,79t/ha

26,39%

MS3

2,01t/ha

33,64%

MVL

0,30t/ha

60,21%

MVHerb

0,27t/ha

50,06%
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Figura 1.15 – Distribuição normal do material combustível superficial nas 36 parcelas das Matas.

6.1.3. Areias Brancas

Nos habitats de areias brancas foram coletados 45,12kg de material. Através das
subamostras coletadas, obteve-se um teor de umidade médio de 26,78%, ou seja, tirando a
parcela de água, foram coletados 33,04Kg de material combustível superficial dentro das
36 parcelas. Transformando os dados para a unidade padrão, as vegetações dos habitats de
Areias Brancas apresentaram uma média de 9,18t/ha.

Nestes habitats, estiveram presentes todas as categorias: MS1, MS2, MS3, MVL e
MVHerb, que apresentaram, respectivamente, 5,54, 0,66, 0,59, 1,98 e 0,41t/ha. As
seguintes categorias tiveram, respectivamente, teores de umidade médios de 14,41%,
10,9%, 6,1%, 47,55% e 37,84% (Tabela 1.7).

Tabela 1.7 – Quantidade e teor de umidade dos aportes do material combustível dentro das
fitofisionomias de Areias Brancas.

Classe do Material

Quantidade de Material

Teor de Umidade

Combustível

Combustível

médio

MS1

5,54t/ha

14,41%

MS2

0,66t/ha

10,90%

MS3

0,59t/ha

6,10%

MVL

1,98t/ha

47,55%

MVHerb

0,41t/ha

37,84%

Capítulo 1. Quantificação do material combustível e simulação dos incêndios dentro do 47
Parque Nacional Serra de Itabaiana – SE.

Areias Brancas
18
Número de observações

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-5

0

5

10

15

20

25

Esperada
Normal

Material Combustível Superficial (t/ha)

Figura 1.16 – Distribuição normal do material combustível superficial nas 36 parcelas das Areias
Brancas.

6.2. Obtenção do restante das variáveis de entrada do “BEHAVEPLUS 4.0”

6.2.1. Modelo do Material Combustível

Com base na metodologia de Rothermel (1983), aperfeiçoada por Scott & Burgan
(2005), e com base nas características das principais fitofisionomias do Parque Nacional
Serra de Itabaiana definidas por Dantas (2008), cada fitofisionomia foi classificadas em um
determinado modelo que o melhor caracterizou dentre 56 modelos descritos por Scott &
Burgan (2005) (Anexo 1).

•

Campos Graminosos: “GR6 – Moderate Load, Humid Climate Grass” Gramíneas de clima úmido, com carga moderada.
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Figura 1.17 – Foto representativa do Modelo
GR6 (Scoot & Burgan, 2005).

•

Figura 1.18 – Foto dos Campos Graminosos no
Parque Nacional Serra de Itabaiana (Foto:
Benjamins White).

Matas: “TL9 – Very Hight Load Broadleaf Litter” – Muito alta carga de
liteira de floresta.

Figura 1.19 – Foto representativa do Modelo
TL9 (Scoot & Burgan, 2005).

Figura 1.20 – Foto do habitat de Matas no
Parque Nacional Serra de Itabaiana (Foto:
Benjamin White).
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•

Areias Brancas: “SH8 – High Load, Humid Climate Shurb” – Alta carga de
arbustos de clima úmido.

Figura 1.21 – Foto representativa do Modelo
SH8 (Scoot & Burgan, 2005).

Figura 1.22 – Foto da vegetação das Areias
Brancas

no

Parque

Nacional

Serra

de

Itabaiana (Foto: Dantas, 2008).

6.2.2. Variáveis definidas por Scoot & Burgan

Os valores das seguintes variáveis: área superficial pelo volume, espessura do leito,
umidade de extinção do material combustível morto, energia calorífera do material
combustível morto e energia calorífera do material combustível vivo, foram obtidas através
do banco de dados do programa “BEHAVEPLUS 4.0”, que, de acordo com o modelo do
material combustível selecionado, são gerados os respectivos valores correspondentes
(Tabela 1.8). Todo o banco de dados do programa é descrito por Scoot & Burgan (2005)
(Anexo 4).
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Tabela 1.8 – Área superficial pelo volume, espessura do leito, umidade de extinção do material
combustível morto, energia calorífera do material combustível morto e energia calorífera do material
combustível vivo de acordo com o modelo do material combustível selecionado (Fonte: Scoot &
Burgan, 2005).

Modelo do Material Combustível

GR6

TL9

SH8

1-h AS/V (m2/m3)

7218

5906

2461

MV Herbáceo AS/V (m2/m3)

6562

5906

5906

MV Lenhoso AS/V (m2/m3)

4921

5249

5249

Espessura do Leito (m)

0.46

0.18

0.91

Umidade de extinção do material combustível morto (%)

40

35

40

Energia Calorífera do Material Combustível Morto

20950

18622

18622

20950

18622

18622

(kJ/kg)
Energia Calorífera do Material Combustível Vivo (kJ/kg)

6.2.3. Velocidade do vento na altura das chamas

Com base em 24916 registros realizados de 30 em 30 minutos durante o período de
06/06/2008 a 08/11/2009 na estação meteorológica Gbarbosa/UFS, a velocidade média do
vento, a 1,8m de altura do solo, para o período em questão, foi de 1,86m/s (Tabela 1.9).

Munhoz & Garcia (2008) encontraram uma velocidade média de 1,72m/s, a 2m de
altura, para o município de Ituverava – SP. Também a 2m de altura, Marques et al. (1995)
analisaram dados mensais da velocidade do vento para Botucatu, SP, e encontraram uma
velocidade média de 1,74 m/s. Silva et al. (2000) encontraram uma velocidade média anual
de 3,12m/s a 7m de altura do solo em Pelotas – RS.

Tabela 1.9 – Velocidade do vento mínima, máxima e média para o período de 06/06/2008 a 08/11/2009
na estação meteorológica Gbarbosa/UFS.

Velocidade do
Vento (m/s)

Amostragens

Soma Total

Media m/s

24916

46293,2

1,86

Min. Max.
0,0

7,9

Variância
2,2
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Figura 1.23 – Número de registros da velocidade do vento entre 06/06/2008 a 08/11/2009 da estação
meteorológica Gbarbosa/UFS.

Para utilizar a variável velocidade do vento no programa “BEHAVEPLUS 4.0”, foi
necessário, inicialmente, converter a velocidade do vento a 1,8m de altura do solo para
velocidade do vento a 6m de altura, e, em seguida, converter da unidade metros por
segundo para a unidade quilômetros por hora.

VV( 6 m ) = 6,84 Km / h
A velocidade do vento a 6m de altura, em seguida, foi multiplicada pelo fator de
ajuste respectivo de cada fitofisionomia, gerando a velocidade do vento na altura da
chamas para cada tipo de vegetação (Tabela 1.10).

Tabela 1.10 – Conversão da Velocidade do Vento a 6m de altura para velocidade do vento na altura
das chamas dentro de cada fitofisionomia.

Fitofisionomia

Velocidade do
Vento 6m
(Km/h)
6,84

Fator de
Ajuste
0,5

Velocidade do Vento
na Altura das
Chamas
3,42

Matas

6,84

0,15

1,03

Areias Brancas

6,84

0,3

2,05

Campos Graminosos
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6.2.4. Inclinação do terreno

Considerando que segundo dados históricos fornecidos pelo IBAMA (Anexo 2), na
Serra Comprida é onde mais existem registros de ocorrências de incêndios florestais;
imagens digitais tridimensionais disponíveis no “Google Earth” foram utilizadas para
demarcar dois pontos, um na base da Serra Comprida e outra no topo (Figura 1.24) com o
objetivo de se determinar uma inclinação média.

Figura 1.24 – Imagem tridimensional do Parque Nacional Serra de Itabaiana (Google Earth).

O ponto 1 foi marcado no local mais alto da Serra comprida a 480m de altitude com
relação ao nível do mar, enquanto que o ponto 2 foi marcado na base da mesma a 170m de
altitude ao nível do mar (Figura 1.25).
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Figura 1.25 – Imagem representando a triangulação entre a base e o topo da Serra Comprida para
cálculo da declividade (Google Earth).

Através da metodologia descrita em Andrews (2008), determinou-se uma
inclinação média do terreno como sendo de 41%, ou 38,9 graus.

Stephens et al. (2008) demonstraram a importância do relevo medindo a velocidade
de propagação do fogo no Chaparrais na Carolina do Norte. Segundo os mesmos autores, a
depender da inclinação do terreno, a velocidade de propagação do fogo variou entre 13,2 a
33,6m/mim.

6.3. Simulação das Variáveis de Saída do “BEHAVEPLUS 4.0”

Com a obtenção de todas as variáveis de entrada, os dados foram inseridos no
programa “BEHAVEPLUS 4.0”, onde foram simuladas as seguintes variáveis de saída:
Velocidade máxima de propagação, Energia Calorífera por unidade de área, Intensidade da
linha do fogo, e Altura das Chamas. Todas as variáveis de entrada e as respectivas
variáveis de saída estão descritas na Tabela 1.11.
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Tabela 1.11 – Valores das variáveis de entradas utilizadas no “BEHAVEPLUS 4.0” e as variáveis de
saída simuladas para as diferentes fitofisionomias avaliadas no Parque Nacional Serra de Itabaiana.

ENTRADA
Modelo do Material Combustível
Tipo do Modelo do Material
Combustível
1-h Carga (t/ha)
10-h Carga (t/ha)
100-h Carga (t/ha)
MV Herbáceo Carga (t/ha)
MV Lenhoso Carga (t/ha)
*1-h AS/V (m2/m3)
*MV Herbáceo AS/V (m2/m3)
*MV Lenhoso AS/V (m2/m3)
*Espessura do Leito (m)
*Umidade de extinção do material
combustível morto (%)
*Energia Calorífera do Material
Combustível Morto (kJ/kg)
*Energia Calorífera do Material
Combustível Vivo (kJ/kg)
1-h Umidade
10-h Umidade
100-h Umidade
MV Herbáceo Umidade
MV Lenhoso Umidade
Velocidade do Vento a 1,8m (Km/h)
Declividade do Terreno (%)
SAÍDA

CAMPOS
GRAMINOSOS
GR6
D

MATAS
TL9
D

AREIAS
BRANCAS
SH8
D

1,36
0,00
0,00
2,14
0,21
7218
6562
4921
0,46
40

8,14
1,79
2,01
0,27
0,30
5906
5906
5249
0,18
35

5,54
0,66
0,59
0,41
1,98
2461
5906
5249
0,91
40

20950

18622

18622

20950

18622

18622

17,7
44,86
44,44
3,42
41
CAMPOS
GRAMINOSOS
12,3

31,82
26,39
33,64
50,06
60,21
1,03
41
MATAS

14,41
10,90
6,1
37,84
47,55
2,05
41
AREIAS
BRANCAS
7,4

Velocidade Máxima de Propagação
0,5
(m/min)
Energia Calorífera por unidade de
4324
4844
9628
área (kJ/m2)
Intensidade da Linha do Fogo
883
41
1186
(kW/m)
Altura das Chamas (m)
1,8
0,4
2,0
* - Variáveis pré-definidas pelo “BEHAVEPLUS 4.0” de acordo com o modelo de entrada
do material combustível definidas por Scoot & Burgan (2005).
Devido a não possibilidade legal de realizar queimadas controladas dentro do
Parque Nacional Serra de Itabaiana com o objetivo de estudar o comportamento do fogo,
os resultados obtidos neste trabalho foram resultados de simulações. Com base em seus
resultados, os Campos Graminosos apresentaram a maior velocidade máxima de
propagação: 12.3m/min, enquanto que as vegetações das areias brancas e as Matas
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apresentaram, respectivamente, 7,4 e 0,5 m/min. Já com relação à Energia Calorífera por
unidade de área as vegetações das Areias Brancas, as Matas, e os Campos Graminosos
apresentaram, respectivamente 9628, 4844 e 4324kJ/m2. A intensidade da linha do fogo
obteve maiores resultados para as vegetações das areias brancas: 1186kW/m, enquanto que
883kW/m para os Campos Graminosos e apenas 41kW/m para as Matas. E, por fim, as
maiores chamas foram previstas para as vegetações das areias brancas: 2m, enquanto que
nos Campos Graminosos a altura estimada foi de 1,8m e nas Matas de 0,4m. Os dados
obtidos neste estudo estão de acordo com os resultados obtidos Oliveira et al. (2002), que
observam maior facilidade de ignição e maior velocidade de propagação em áreas de
campos graminosos e de cerrado do que em áreas de mata fechada.

Não foi encontrado na literatura nenhum trabalho publicado que utilize o sistema
“BEHAVEPLUS” para prever o comportamento de incêndios em território brasileiro.
Entretanto, existem diversas publicações, da utilização deste programa no exterior,
principalmente em território Norte Americano.

Connor (2004) utilizando o “BEVAPLUS” para simular o comportamento do fogo
em florestas de Pinus com e sem programas de queimadas controladas, em Piedmont –
Carolina do Sul, encontrou valores de altura da chamas variando entre 2,2 e 4,4 pés,
equivalente a 0,67 e 1,34m respectivamente, e valores de velocidade de propagação entre 6
e 15m/min. Já Trolloper et al. (2002), encontraram taxa de propagação média de 22,8m/s; e
altura das chamas média de 2,9 metros, para as Savanas Africanas.

Uma limitação do sistema “BEHAVE” e do “BEHAVEPLUS” é que o mesmo foi
desenvolvido para produzir informações pontuais. Ele não leva em consideração mudanças
na topografia, velocidade do vento ou umidade. Devido a tal fato, Connor (2004) considera
que os programas baseados no sistema “BEHAVE” devem ser utilizados por pessoas
experientes no manejo do fogo que possam combinar os resultados obtidos no programa
com suas experiências de campo para que assim possam prever com maior eficiência o
comportamento do fogo.

Apesar de suas falhas, Grabner et al. (1997) e Brose (1997) chegaram à conclusão
de que o “BEHAVE” é uma ferramenta eficiente, especialmente quando os valores das
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características dos materiais combustíveis são medidos e utilizados diretamente
(metodologia adotada neste trabalho) produzindo um razoável grau de confiança em seus
resultados.

6.4. Características e meios mais eficientes de combate ao fogo dentro de cada
Fitofisionomia

6.4.1. Campos Graminosos

De acordo com o gráfico das características do fogo para a fitofisionomia dos
Campos Graminosos gerado pelo “BEHAVEPLUS 4.0” (Figura 1.26), e com base na
tabela das características do fogo desenvolvida por Rothermel (1983) (Tabela 1.3), pode-se
caracterizar o fogo dentro dos Campos Graminosos como sendo muito intenso para ser
apagado diretamente por pessoas utilizando equipamentos de mão. Equipamentos como
escavadoras, caminhões com bombas d’água e aeronaves podem ser efetivos. A elevada
velocidade de propagação torna os incêndios dentro dos Campos Graminosos difíceis de
serem contidos, podendo propagar o fogo em questão de minutos para áreas de maior
interesse ecológico, ou até mesmo para residências localizadas no entorno do PARNA
Serra de Itabaiana.
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Figura 1.26 – Valores característicos de um incêndio gerado por simulação no habitat de Campos
Graminosos do PARNA Serra de Itabaiana de acordo com o “BEHAVEPLUS 4.0”.

6.4.2. Matas.

Através do gráfico das características do fogo gerado pelo “BEHAVEPLUS 4.0”
para a fitofisionomia das Matas (Figura 1.27), e com base na tabela das características do
fogo desenvolvida por Rothermel (1983) (Tabela 1.3), o fogo nas Matas pode,
normalmente, ser controlado por pessoas utilizando equipamento de mão atacando a frente
ou os flancos. A baixa velocidade de propagação facilita a ação controladora (Figura 1.33).
Apesar da dificuldade da ocorrência de incêndio nas Matas, cuidados especiais serão
necessários em situações extremas com fortes ventos, alta inclinação e material
combustível extremamente seco. Neste caso o incêndio pode atingir a copa das árvores e
causar uma imensa devastação ecológica para tais áreas.
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Figura 1.27 - Valores característicos de um incêndio gerado por simulação no habitat de Mata do
PARNA Serra de Itabaiana de acordo com o “BEHAVEPLUS 4.0”.

6.4.3. Areias Brancas.
Levando em consideração o gráfico das características do fogo dentro da
fitofisionomia de Areias Brancas gerado pelo “BEHAVEPLUS 4.0” (Figura 1.28), e com
base na tabela das características do fogo desenvolvida por Rothermel (1983) (Tabela 1.3),
nas Areias Brancas o fogo é muito intenso para ser apagado diretamente por pessoas
utilizando equipamentos de mão. Recomenda-se a utilização de equipamentos como
escavadoras, caminhões com bombas d’água, ou até aeronaves retardantes em casos
extremos. Devido à grande quantidade de energia calorífera liberada por área recomendase extremo cuidado por parte dos brigadistas para evitar queimaduras por conta do fluxo de
ar quente e das chamas que podem ultrapassar tranquilamente os 2 metros de altura.
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Figura 1.28 - Valores característicos de um incêndio gerado por simulação no habitat de Areias
Brancas do PARNA – Serra de Itabaiana de acordo com o “BEHAVEPLUS 4.0”.

7. CONCLUSÕES

Dentre as três fitofisionomias analisadas no Parque Nacional Serra de Itabaiana, as
Matas apresentaram maior quantidade de material combustível superficial (12,5t/ha),
seguido pelas Areias Brancas (9,18t/ha) e pelos Campos Graminosos (3,7t/ha). Entretanto,
a maior quantidade de material combustível não foi responsável por incêndios de maior
porte durante as simulações realizadas pelo “BEHAVEPLUS” nas Matas, justamente, em
razão do maior teor de umidade de todas as classes do material combustível em
comparação com as outras fitofisionomias.

Os Campos Graminosos apresentaram a maior velocidade máxima de propagação:
12,3m/min, enquanto que as vegetações das areias brancas e as Matas apresentaram,
respectivamente, 7,4 e 0,5 m/min. Já com relação à Energia Calorífera por unidade de área
as vegetações das Areias Brancas, as Matas, e os Campos Graminosos apresentaram,
respectivamente 9628, 4844 e 4324kJ/m2. A intensidade da linha do fogo obteve maiores
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resultados para as vegetações das areias brancas: 1186kW/m, enquanto que 883kW/m para
os Campos Graminosos e apenas 41kW/m para as Matas. E, por fim, as maiores chamas
foram previstas para as vegetações das areias brancas: 2m, enquanto que nos Campos
Graminosos a altura estimada foi de 1,8m e nas Matas de 0,4m.

Com base nas simulações, recomenda-se a utilização de equipamentos, como
escavadoras e caminhões com bombas d’água para incêndios nos Campos Graminosos e
nas vegetações das Areais Brancas. Incêndios dentro das Matas podem ser controlados
com o uso de equipamentos de mão, como abafadores, por exemplo. Em casos extremos a
utilização de aeronaves retardadoras pode ser necessária. Maior atenção e cuidado por
parte dos brigadistas ao combaterem incêndios dentro das fitofisionomias das Areias
Brancas devido à alta energia calorífera liberada e às altas chamas, recomenda-se manter
maior distância da frente do fogo para evitar queimaduras.

A literatura cita o sistema “BEHAVE” como uma ferramenta importante na
previsão do comportamento do fogo, entretanto, é necessária considerar que o mesmo
descreve apenas uma situação pontual. Os dados obtidos pelo programa devem ser
analisados por pessoas com experiência de campo no manejo do fogo e com um pleno
conhecimento da área de estudo. O pesquisador deve mesclar os dados obtidos com suas
experiências para se ter um conhecimento claro de como um incêndio irá se comportar
caso venha a ocorrer dentro da área em questão.

Basta ressaltar que não foram realizados incêndios experimentais dentro da área de
estudo com o objetivo de comparar os resultados com as simulações feitas pelo
“BEHAVEPLUS” devido à inviabilidade legal de tal ato. Simulações em outras áreas em
que fosse permitido o emprego do fogo não foram realizadas em razão da mudança de
várias variáveis, como por exemplo, a mudança na velocidade e direção do vento,
topografia e estrutura da vegetação, que inevitavelmente acabariam provocando resultados
diferentes do comportamento do fogo do que os resultados obtidos através das simulações.

Este trabalho constitui um passo importante e pioneiro, tanto na quantificação do
material combustível dentro de áreas de vegetações naturais quanto na utilização do
sistema “BEHAVEPLUS” dentro do território nacional. Os resultados obtidos são
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importantes ferramentas para auxiliar na tomada de decisões em relação ao manejo do
fogo.
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CAPÍTULO 2.
ANÁLISE
DAS
VARIÁVEIS
CLIMATICAS
QUE
INFLUENCIAM A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS NO PARQUE NACIONAL
SERRA DE ITABAIANA.

1. INTRODUÇÃO

A crescente valorização da biodiversidade e das florestas nativas, juntamente com a
crescente demanda de madeira no mercado mundial, tem levado os responsáveis pela
política florestal de diversos países a dirigirem seus esforços em ações preventivas a
devastações ocasionadas pelo fogo, já que é o agente que mais causa danos às florestas em
todo o mundo.

Os índices de perigo de ocorrência de incêndios são dados, em números, que
indicam se existem condições favoráveis para ocorrência e facilidade de propagação de
incêndios florestais, baseado em dados climáticos como umidade relativa do ar,
pluviosidade, temperatura do ar, velocidade do vento, radiação solar, dentre outros. Seus
índices de perigo irão variar de acordo com as condições atmosféricas do dia ou de uma
seqüência de dias. São importantes, pois permite a previsão das condições de risco, o que
possibilita a adoção de medidas preventivas mais eficazes e econômicas.

Dentre as diversas utilidades e aplicações dos índices de perigo de incêndio pode-se
destacar: o conhecimento do grau de risco, o planejamento do controle de incêndios, a
permissão para queimas, o estabelecimento de zonas de perigo, a previsão do
comportamento do fogo e a advertência pública do grau de perigo.

Existem, na literatura, diversos índices de perigo de incêndios florestais, fórmulas
que vêm sendo desenvolvidas desde 1968 e que vão se tornando mais complexas com o
passar do tempo e com o uso de novas tecnologias.

Atualmente, nos países mais desenvolvidos, são utilizados softwares complexos
que são capazes de prever não só a probabilidade de ocorrer um incêndio florestal mas
também o comportamento de um eventual incêndio a partir de dados como características
do material combustível, tipo de relevo, condições climáticas, dentre outros. Entretanto
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diversos outros índices de perigo de incêndios florestais, mais simples, ainda são utilizados
em todo o mundo por serem de fácil utilização, por basearem-se em dados climáticos de
fácil obtenção, e por possuírem eficiência comprovada.

2. JUSTIFICATIVA

Os incêndios que ocorrem por todo o Brasil ameaçam progressivamente uma ampla
variedade de tipos de vegetação e de ecossistemas, alteram as condições do clima regional
e global, e fomentam a disseminação de espécies invasoras indesejáveis concomitantes
com a perda de áreas florestais e da biodiversidade.

Este trabalho se justifica na freqüente ocorrência de incêndios na área do Parque
Nacional Serra de Itabaiana, e da não utilização de nenhum índice de perigo de ocorrência
de incêndios florestais pelas autoridades responsáveis por sua preservação.

A utilização dos dados obtidos neste estudo pode contribuir com programas de
treinamento de brigadistas, como também com programas de educação ambiental para os
visitantes. Ambos serão de imensa valia na redução da ocorrência de grandes e danosos
incêndios que assolam todo o complexo do Parque Nacional, em especial a Serra
Comprida.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral

Definir, dentre os principais índices de perigo de ocorrência de incêndios florestais,
aquele que melhor se ajusta ás condições do Parque Nacional Serra de Itabaiana e ao
estado de Sergipe.

3.2. Objetivos específicos
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•

Definir um calendário com os meses mais críticos do ano para o risco de
ocorrência de incêndios florestais de acordo com o histórico de ocorrência
de incêndios dentro do PARNA Serra de Itabaiana durante os últimos 18
anos.

•

Verificar se a variável climática precipitação pode ser utilizada,
isoladamente, para se determinar o risco de ocorrência de incêndios
florestais.

4. REFERÊNCIAL TEÓRICO

4.1. Condições climáticas

Para se ter um entendimento das relações entre o clima, a meteorologia e os riscos
de incêndios florestais será definido, primeiramente, os conceitos associados a clima e
meteorologia.

Segundo Brown & Davis (1973) o clima reflete os fenômenos meteorológicos que
ocorrem em uma área em um determinado período de tempo. Segundo a W.M.O. (1966), o
clima é a distribuição de probabilidade do tempo meteorológico. Ele está determinado
pelos parâmetros ou elementos meteorológicos médios que são encontrados em uma
região. Os elementos meteorológicos são caracterizados por médias climáticas de 30 anos,
de modo que o clima é definido pelas médias climáticas de todos os elementos
meteorológicos, que podem ser afetados pela altitude, latitude, proximidade do mar,
vegetação e pela atividade antrópica.

Segundo Brown & Davis (1973), as condições do tempo podem variar diariamente
devido a um grande número de fatores. A radiação solar, fonte de energia, é responsável
pela maioria dessas mudanças. O outro fator é a rotação da Terra. Como a intensidade da
radiação solar é máxima no ponto em que os raios incidem perpendicularmente à superfície
terrestre, ela é responsável, indiretamente pela temperatura do solo e do ar, gerando
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gradientes de pressão, responsáveis pela formação e circulação das massas de ar, dando
origem aos ventos.

A ocorrência dos incêndios florestais em uma região é afetada pelas condições das
camadas mais baixas da atmosfera em um determinado tempo e pelas alterações climáticas
ocorridas com o decorrer do tempo. Essas mudanças ocorrem devido à natureza da
atmosfera e das reações ao recebimento da energia emitida pelo sol. Por este motivo, o
conhecimento das variáveis meteorológicas é de grande importância na prevenção dos
incêndios. A partir das variáveis meteorológicas é possível identificar os dias e as épocas
de maior probabilidade de ocorrência de incêndios e, com estas informações pode-se tomar
medidas técnicas e administrativas para reduzir o potencial de danos pelo fogo (Schroeder
e Buck ,1970).

4.1.1. Precipitação pluvial

Apesar de ser um fator limitante tanto na ignição como na propagação de incêndios,
o efeito da precipitação muitas vezes é subestimado, talvez pela grande evidência de sua
influência sobre o fogo.

A ocorrência dos incêndios está sempre associada a períodos sem chuva. Existe
uma forte correlação entre ocorrência de grandes incêndios e prolongados períodos de
seca. Longos períodos de estiagem afetam o potencial de propagação dos incêndios de
diversas maneiras, principalmente pela secagem progressiva do material combustível
morto, podendo inclusive afetar o teor de umidade da vegetação verde. Isto aumenta a
probabilidade de ignição e a facilidade de propagação do incêndio (Soares, 1985).

Sendo assim, a precipitação é fator fundamental na redução do potencial de
ocorrência e propagação dos incêndios até mesmo a zero, dependendo da quantidade de
água precipitada. No entanto, condições críticas de inflamabilidade não são revertidas
facilmente. Combustíveis florestais extremamente secos podem ser umedecidos
superficialmente por uma chuva matinal e secarem rapidamente, tornando-se novamente
inflamáveis durante a tarde (Pyne, 1984).
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Ao se avaliar o efeito da precipitação sobre o potencial de propagação do fogo em
uma região é necessário levar em consideração não apenas a quantidade de chuva, mas
também, sua distribuição estacional. Duas regiões com a mesma precipitação total anual
podem apresentar características completamente diferentes com relação a risco de
incêndios. Se a distribuição da chuva é uniforme durante todo o ano, sem uma estação seca
definida, o potencial de ocorrência e propagação de incêndios é bem menor do que, por
exemplo, o potencial de uma região em que a estação chuvosa seja concentrada em alguns
meses, com longos períodos de estiagem durante outros meses. A distribuição da
precipitação é, portanto, fator fundamental na definição do início, término e duração das
estações de alto potencial de incêndio (Schroeder & Buck, 1970).

Segundo Setzer & Sismanoglu (2006), desenvolvedores do sistema de risco de fogo
utilizado pelo INPE em toda América do Sul, quanto mais dias sem chuva, maior o risco de
queima de vegetação.

4.1.2. Umidade relativa do ar

Segundo Schroeder & Buck (1970); Vianello & Alves (1991), a umidade relativa
do ar é a razão, em porcentagem, entre a quantidade de umidade para um volume de ar e a
quantidade total que aquele volume pode manter para uma dada temperatura e pressão
atmosférica.

A umidade atmosférica é um elemento chave nos incêndios florestais, tendo efeito
direto na inflamabilidade dos combustíveis florestais, havendo uma troca constante de
umidade entre a atmosfera e os combustíveis florestais mortos. O material seco absorve
água de uma atmosfera úmida e libera água quando o ar está seco. A quantidade de
umidade que o material morto pode absorver do ar e reter depende, basicamente, da
umidade relativa do ar. Durante períodos extremamente secos, a baixa umidade pode,
inclusive, afetar o conteúdo de umidade do material vivo (Schroeder & Buck, 1970).
Segundo Lowe (2001) a hora do dia tem uma influência importante nos níveis de
umidade relativa. Nas primeiras horas da manhã as temperaturas estão mais baixas e os
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níveis de umidade relativa mais altos. À medida que as horas passam, a temperatura
começa a aumentar e a umidade relativa começa a diminuir. No meio da tarde as
temperaturas estão em seu valor máximo e a umidade relativa atinge seu valor mínimo. É
importante observar periodicamente os níveis de umidade relativa, pois eles estão
fortemente associados entre si e indicam o teor de umidade dos combustíveis.

O tempo que os combustíveis florestais levam para absorver ou perder umidade
para o ar varia bastante dependendo, do tipo e tamanho do material. Material fino como
folhas, acículas e pequenos ramos podem alcançar um conteúdo de umidade de equilíbrio
em poucos minutos. Galhos de grande dimensão e troncos podem levar um longo tempo,
dependendo de sua dimensão. O tempo médio de resposta do combustível em relação à
umidade do ar varia principalmente com o tamanho do material, apesar de haver outros
fatores envolvidos.

4.1.3. Vento

O vento é considerado como o movimento do ar dos centros de alta pressão para os
centros de baixa pressão. De maneira geral, as áreas próximas ao Equador são mais quentes
e, portanto, de menor pressão, enquanto as áreas próximas da latitude de 30o apresentam
pressão maior. Além dessa circulação geral no sentido Pólos – Equador, é necessário
considerar outros efeitos tais como movimento de rotação da terra, a fricção, o relevo e as
massas de água. Em função desses efeitos, existem movimentos locais que tornam bastante
complexa a distribuição dos ventos na superfície terrestre (Soares & Batista, 2004).

Segundo Davis (1959), o vento afeta diretamente a taxa de combustão do
combustível florestal pelo aumento do fornecimento de oxigênio e também a taxa de
propagação em função do fornecimento de energia por condução e convecção. Além disso,
o vento é fator fundamental num incêndio de copa, para transportar o calor e as chamas de
árvore em árvore (Soares, 1985).

O vento influi na propagação dos incêndios de várias maneiras. Ele desloca o ar
úmido do interior da floresta, aumentando a evaporação e favorecendo a secagem do
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material combustível; ventos suaves ajudam as fagulhas a provocar a ignição do material
combustível; depois de iniciado o fogo, o vento ativa a combustão por meio do
fornecimento contínuo de oxigênio; o vento ajuda a propagação transportando o calor e
fagulhas para áreas ainda não queimadas e inclinando as chamas até os materiais não
queimados, à frente do fogo e ativando a fase de pré-aquecimento. A direção e a forma de
propagação dos incêndios são também determinadas principalmente pelo vento (Schroeder
& Buck, 1970).

4.1.4. Temperatura do ar

Segundo Schroeder & Buck (1970), temperatura é o grau de calor de uma
substância, medido em uma escala finita. A temperatura reflete o nível de atividade
molecular de um corpo.

A temperatura do ar influi direta e indiretamente na combustão e propagação dos
incêndios. Sua influência direta se refere à quantidade de calor necessária para elevar o
combustível à temperatura de ignição e depende da própria temperatura inicial do
combustível, como também da temperatura do ar em volta do mesmo. Sua influência
indireta esta relacionada com o efeito sobre os outros fatores relacionados à propagação do
fogo, entre os quais o vento, a umidade do combustível e a estabilidade atmosférica
(Soares, 1985).

Após a ocorrência da ignição, o efeito da temperatura inicial do combustível sobre a
combustão é bastante reduzido. Apesar disso, altas temperaturas do ar estão geralmente
associadas à grande risco de incêndio e a altas taxas de propagação do fogo. O risco
aumenta consideravelmente com o aumento da temperatura do ar e a temperatura do
combustível (Soares, 1985).

4.2. Índices de Perigo de Incêndios Florestais

Os índices de perigo de incêndios permitem antecipar as conseqüências do fogo
pelos técnicos que possuem a missão de combater-lo, minimizar os danos, manter a salvo a
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integridade física dos homens que combatem as chamas e ajudar a decidir sobre as distintas
formas de extinção de acordo com a situação meteorológica presente (Colombati, 2007).

Segundo Cheney (1968), os índices de perigo de incêndios florestais fornecem uma
resposta em 80% dos casos, o que é suficiente para o planejamento eficiente do controle de
incêndios.

A estrutura dos índices de perigo de incêndio é baseada na variação de alguns
fatores meteorológicos. Podem-se distinguir dois tipos de fatores determinantes do grau de
perigo do incêndio: os de caráter permanente (material combustível, tipo de floresta e
relevo) e as variáveis (condições climáticas). Os fatores de caráter permanente não são
apropriados para a determinação do grau de perigo da ocorrência de incêndios, pois, não
apresentam variação a curto prazo. Os fatores de caráter permanente são úteis em índices
mais complexos, que estimam a velocidade de propagação e o potencial de danos dos
incêndios. Os fatores variáveis por sua vez apresentam uma base sólida para a
determinação apenas do grau de perigo de ocorrência (Soares, 1984).

Os índices de perigo de incêndios podem ser divididos em dois grupos: índices de
ocorrência, que indicam a probabilidade de ocorrência de um incêndio, isto é, se existem
condições favoráveis ou não para o início da combustão e que normalmente se utilizam dos
fatores variáveis; e índices de propagação que indicam o comportamento dos incêndios
florestais e que utilizam os fatores variáveis como a velocidade do vento e alguns fatores
de caráter permanente. Estes índices de propagação, além de indicar as condições de
combustão, oferecem uma previsão do comportamento do fogo (Vélez, 2000).

Os cálculos dos índices de ocorrência de incêndios florestais baseiam-se
principalmente nos fatores meteorológicos, existindo, no entanto, variações nos sistemas
utilizados nos diversos países. O peso atribuído a determinados fatores, pode variar dentro
de um país, em função das regiões que o compõem. Os índices de previsão mais usados
adotam, para efeito de cálculo, os dados meteorológicos coletados às 13:00 h (Soares,
1972).
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4.2.1. Índice de Angstron

Desenvolvido na Suécia, segundo Soares (1984), este índice baseia-se
fundamentalmente na temperatura e na umidade relativa do ar, ambos medidos diariamente
às 13:00 horas. É um índice não-acumulativo e a sua equação é a seguinte:

 T − 27 
B = 0,05H × 

 10 

(2.1)

Onde:
B = índice de Angstron
H = umidade relativa do ar em %
T = temperatura do ar em °C

A interpretação do índice é feita da seguinte maneira: sempre que o valor de “B”
for menor do que 2,5 haverá perigo de incêndios, isto é, as condições atmosféricas do dia
estarão favoráveis à ocorrência de incêndios.

4.2.2. Índice Logarítmico de Telicyn

Desenvolvido na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, segundo Soares
(1984), este índice tem como variáveis as temperaturas do ar e do ponto de orvalho, ambas
medidas às 13:00 h. O índice é acumulativo, isto é, seu valor aumenta gradativamente,
como realmente acontece com as condições de perigo de incêndio, até que a ocorrência de
uma chuva o reduza a zero, recomeçando novo ciclo de cálculos. Sua equação é a seguinte:

n

I = ∑ log(Ti − ri )
i =1

Onde:
I = índice de Telicyn
T = temperatura do ar em oC

(2.2)
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r = temperatura do ponto de orvalho em oC
log = logaritmo na base 10
n = número de dias sem chuva

Sempre que ocorrer uma precipitação igual ou superior a 2,5 mm, abandonar o
somatório e recomeçar o cálculo no dia seguinte, ou quando a chuva cessar.

Como o índice é acumulativo, a interpretação do grau de perigo é feita por meio de
uma escala, que representa o grau de perigo de ocorrência de incêndios (Tabela 2.1).

Tabela 2.1 - Escala de perigo do Índice Logarítmico de Telicyn.

Valor de I

Grau de Perigo

≤2

Nenhum

2,1 a 3,5

Pequeno

3,6 a 5,0

Médio

> 5,0

Alto

4.2.3. Índice de Rodríguez e Moretti

Este índice foi desenvolvido para a região Andino-Patagônica, com base na análise
de correlações entre determinadas variáveis meteorológicas e a ocorrência e a magnitude
dos incêndios, durante as temporadas de incêndios 84-85, 85-86 e 86-87 (Rodríguez &
Moretti, 1988).

As variáveis consideradas foram: temperatura, umidade relativa, velocidade do
vento e dias consecutivos sem precipitação. Considerou-se que cada uma das variáveis
utilizadas explicava uma determinada porcentagem do perigo total de propagação do fogo.
As duas primeiras variáveis determinam o conteúdo de umidade e a resistência à ignição
dos combustíveis; a ocorrência ou não de precipitação determina a alternância entre
períodos secos e úmidos.
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O valor do índice se obtém somando-se os valores acumuladores 1, 2, 3 e 4,
apresentados na Tabela (2.2). As variáveis de entrada são obtidas nas observações diárias
efetuadas às 15:00 h. Os dias sem chuva são contados a partir do último dia com
precipitação menor que 2 mm.

Tabela 2.2 – Acumuladores do índice de Rodriguez e Moretti.

Acumulador 1

Acumulador 2

Temperatura ºC

Índice

Vento (Km/h)

Índice

menos de 10

2,5

menos de 3,0

1,5

10 a 11,9

5,0

3,0 a 5,9

3,0

12 a 13,9

7,5

6,0 a 8,9

4,5

14 a 15,9

10,5

9,0 a 11,9

6,0

16 a 17,9

12,5

12,0 a 14,9

7,5

18 a 19,9

15,5

15,0 a 17,9

9,0

20 a 21,9

17,5

18,0 a 20,9

10,5

22 a 23,9

20,0

21 a 23,9

12,5

24 a 25,9

22,5

24 a 26,9

13,5

26 ou mais

25

27,0 ou mais

15,0

Acumulador 3

Acumulador 4

Umidade %

Índice

Dias sem Chuva

Índice

80 ou mais

2,5

1

3,5

79 a 75

5,0

2a4

7,0

74 a 70

7,5

5a7

10,5

69 a 65

10,5

8 a 10

14,0

64 a 60

12,5

11 a 13

14,5

59 a 55

15

14 a 16

21,0

54 a 50

17,5

17 a 19

24,5

49 a 45

20,0

20 a 22

28,0

44 a 40

22,5

23 a 25

31,5

39 ou menos

25

26 ou mais

35,0

Quando se faz o cálculo em um dia que existe precipitação, o valor a somar no
acumulador 4 é de 0; no segundo dia com precipitação, o valor obtido pela soma dos
valores dos acumuladores se multiplica por um fator de correção, neste caso 0,8; no
terceiro dia se multiplica por 0,6 e assim sucessivamente. A amplitude do índice, que varia
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de 0 a 100, está dividido em quatro classes, que indicam o grau de perigo de propagação de
ocorrer um incêndio (Tabela 2.3).

Tabela 2.3 – Grau de perigo de acordo com o valor do índice de Rodríguez e Moretti.

Valor de G

Grau de Perigo

0 - 24

Leve

25 – 49

Moderado

50 – 74

Alto

75 – 100

Extremo

Este índice é utilizado atualmente por alguns organismos de manejo do fogo das
províncias patagônicas, dentre os quais a Direção de Bosques da província de Chubut e a
Central de Luta contra Incêndios Florestais (CLIF) de Parques Nacionais (Nunes, 2005).

4.2.4. Fórmula de Monte Alegre

Desenvolvido com base em dados da região central do Estado do Paraná, este
índice, também acumulativo, utiliza duas variáveis: uma de forma direta, a umidade
relativa do ar medida às 13h00min e outra de forma indireta, a precipitação diária. A FMA
soma o valor obtido no dia com o valor do dia anterior criando uma seqüência cumulativa
de valores. A sua equação básica é a seguinte (Soares, 1972):

n  100 

FMA = ∑i=1 
H
 i 

Onde:
FMA = Fórmula de Monte Alegre
H = umidade relativa do ar (%), medida às 13:00 h
n = número de dias sem chuva maior ou igual a 13,0 mm

(2.3)
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Por ser acumulativo no que se refere à umidade relativa, o índice está sujeito a
restrições de precipitação (Tabela 2.4).

Tabela 2.4 - Restrições da Fórmula de Monte Alegre em função da quantidade de chuva do dia.

Chuva do dia (mm)

Modificação no cálculo

≤ 2,4

Nenhuma

2,5 a 4,9

Abater 30% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia.

5,0 a 9,9

Abater 60% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia.

10,0 a 12,9

Abater 80% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia.

> 12,9

Interromper o cálculo (FMA = 0) e recomeçar a somatória no dia
seguinte.

A interpretação do grau de perigo estimado pela Fórmula de Monte Alegre é feita
por meio de uma escala (Tabela 2.5).

Tabela 2.5 – Escala de perigo de ocorrência de incêndios para a Fórmula de Monte Alegre.

Valor de FMA

Grau de Perigo

≤ 1,0

Nulo

1,1 a 3,0

Pequeno

3,1 a 8,0

Médio

8,1 a 20,0

Alto

> 20,0

Muito alto

Segundo Soares (1998), um dos principais pontos positivos da Fórmula de Monte
Alegre é a sua simplicidade, pois só utiliza duas variáveis meteorológicas, umidade relativa
e precipitação, que são de fácil obtenção.

4.2.5. Fórmula de Monte Alegra Alterada (FMA+)

A Fórmula de Monte Alegre Alterada (FMA+) (Nunes, 2005; Nunes et al., 2007)
inclui em sua estrutura a velocidade do vento, que permite avaliar também o potencial de
propagação do incêndio, fator de grande importância para a prevenção e principalmente
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para o combate aos incêndios que possam ocorrer. A FMA+ foi desenvolvida e testada para
a região de Telêmaco Borba onde apresentou bons resultados (Nunes, 2005).
A Fórmula de Monte Alegre Alterada - FMA+ tem a seguinte representação:

n  100 
 × e 0, 04v
FMA+ = ∑i =1 
 Hi 

(2.4)

Onde:
FMA+ = Fórmula de Monte Alegre Alterada.
H = umidade relativa do ar em porcentagem, medida às 13:00 h.
n = número de dias sem chuva maior ou igual a 13,0 mm.
v = velocidade do vento em m/s, medida às 13:00h.
e = base dos logaritmos naturais (2,718282).

Por ser acumulativo no que se refere à umidade relativa, o índice está sujeito a
restrições de precipitação, como mostra a Tabela (2.6). Vale ressaltar que o efeito do vento
não possui característica acumulativa, sendo aplicado à fórmula o valor da velocidade do
vento às 13:00 h de cada dia.

Este novo índice além de refletir a probabilidade de ignição incorpora também o
potencial de propagação dos incêndios florestais.

Tabela 2.6 – Tabela de restrição da Fórmula de Monte Alegre Alterada com base na chuva do dia.

Chuva do dia (mm)

Modificação no cálculo

≤ 2,4

Nenhuma

2,5 a 4,9

Abater 30% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia.

5,0 a 9,9

Abater 60% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia.

10,0 a 12,9

Abater 80% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia.

> 12,9

Interromper o cálculo (FMA = 0) e recomeçar a somatória no dia
seguinte.
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A interpretação do grau de perigo estimado pela FMA+ é feita por meio de uma
escala. (Tabela 2.7).

Tabela 2.7 – Grau de Perigo de ocorrência de incêndios de acordo com o valor obtido pela Fórmula de
Monte Alegre Alterada.

Valor de FMA

Grau de Perigo

≤ 3,0

Nulo

3,1 a 8,0

Pequeno

8,1 a 14,0

Médio

14,1 a 24,0

Alto

> 24,0

Muito alto

5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. Caracterização da área de estudo

O estado de Sergipe é o menor estado da Federação Brasileira, possuindo uma
extensão aproximada de 21.994 Km2. A distribuição espacial obedece ao seguinte
zoneamento: formações florestais, que ocupam principalmente a zona úmida costeira,
estendendo-se também para o interior do estado; Caatinga, ocupando a zona do semi-árido;
e vegetação de Agreste, ocorrendo principalmente nas zonas de transição entre as
formações florestais e a Caatinga (Embrapa, 1975). É um dos estados da Federação com
menor percentual de áreas protegidas. Existem, efetivamente criadas, apenas duas unidades
de proteção integral, a Reserva Biológica de Santa Isabel e o Parque Nacional Serra de
Itabaiana, ambos de responsabilidade federal, e quatro de uso sustentável, sendo três Áreas
de Proteção Ambiental (APA), duas sob supervisão do governo estadual, uma municipal e
uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN).

O Parque Nacional Serra de Itabaiana, criado em junho de 2005, localiza-se no
limite entre os municípios de Itabaiana e Areia Branca, entre as latitudes e longitudes
aproximadas de 10°40’S e 37°25’O, com aproximadamente 670 m de altitude, distando

Capítulo 2. Análise das variáveis climáticas que influenciam a ocorrência de incêndios 85
no Parque Nacional Serra de Itabaiana – SE.
cerca de 36 Km da capital Aracaju (Vicente, 1999). Está situado na zona de transição entre
os domínios morfoclimáticos dos mares de morros e o das depressões interplanálticas do
semi-árido do nordeste (Ab’saber, 2005). A vegetação desta transição é denominada de
Agreste nordestino (Fernandes, 1998), correspondendo a uma formação mesófila (mata
seca) que se caracteriza por uma verdura na estação chuvosa, uma semi-caducifólia na
seca, possui plantas desenvolvidas, ar mais fresco e solo menos raso que o da Caatinga.
Duque (1964) determina o agreste como sendo uma região intermediária entre a mata
(úmida) e a Caatinga (seca).

O clima, segundo a Classificação de Köpen, é As’, é clima tropical com verão seco,
com moderado excedente hídrico de inverno e índice hídrico de Thorntwaite ( Im ) entre –
1.3 e –8.8, ou seja, clima sub-úmido (Governo, 1978).

As temperaturas mínimas ocorrem nos meses de junho e julho, sendo que, nas
baixas altitudes (200m), o mês mais frio é julho com temperatura de 18°C, enquanto, nas
altitudes mais elevadas (acima de 600m), o mês mais frio é junho. A temperatura média
compensada também apresenta oscilações com relação à altitude, nos pontos mais baixos,
cerca de 22°C e, nos pontos mais altos, cerca de 17°C (Cunha, 1993).

5.2. Determinação do Índice de Perigo de Ocorrência mais eficiente

Os dados diários das variáveis climáticas: pluviosidade, temperatura do ar, umidade
relativa do ar e velocidade do vento, do período de 06/06/2008 a 08/11/2009, totalizando
521 dias, obtidos junto a estação meteorológica GBarbosa-UFS, localizada no município
de Itabaiana – SE, na latitude -10º66’S e longitude -37º45’O, foram aplicados nos
seguintes índices de perigo de ocorrência de incêndios florestais: Índice de Angstron,
Índice logarítmico de Telicyn, Índice de Nesterov, Fórmula de Monte Alegre e Fórmula de
Monte Alegre Alterada.

Os resultados obtidos foram correlacionados, através do teste de correlação de
Pearson (Brower et al., 1997), com a quantidade de focos de calor detectados pelo INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em todo o Estado de Sergipe, e com a
quantidade de incêndios ocorridos no Parque Nacional Serra de Itabaiana segundo dados
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locais obtidos junto ao IBAMA (Anexo 2). Em seguida, foi aplicado o teste t de “Student”
para verificar a significância de cada correlação (Brower et al., 1997).

Além do teste de correlação de Pearson, os modelos foram submetidos a uma
análise de desempenho, utilizando-se o método Skill Score de Heidke (Sampaio, 1999),
que se baseia em uma tabela de contingência que contém os valores observados e os
valores previstos para um evento em uma população. O Skill Score (SS) é a razão da
diferença entre os acertos na previsão e o número esperado de acertos e a diferença entre o
número de dias observados e o número de dias com previsão de acertos. Através do
método Skill Score, também se obtém o valor da probabilidade de sucesso do índice em
questão (Nunes, 2005).

No teste Skill Score de Heidke, as previsões perfeitas recebem o escore de 1,
previsões equivalentes à de referência 0, e piores que a referência recebem valores
negativos. A Tabela 2.8 e as expressões 2.5 e 2.6 ilustram como são realizados os cálculos
para se obter o Skill Score e a Porcentagem de Sucesso.

Tabela 2.8 – Modelo da Tabela de entrada do teste Skill Score de Heidke (Sampaio, 1999).

EVENTO
INCÊNDIO
NÃO
INCÊNDIO

PREVISTO

OBSERVADO
NÃO
TOTAL
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
a
b
a+b

TOTAL
OBSERVADO

Onde: Skill Score (SS) = 2 ×

d

c

c+d

a+c

b+d

a+b+c+d

(a × d ) − (b × c )
[(a + c) × (c + d ) × (a + b) × (b + d )]

(2.5)

(a + d )
(a + b + c + d )

(2.6)

Porcentagem de Sucesso (PS) =
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Com base nos resultados do índice de correlação de Pearson e no Skill Score, foi
criada uma tabela com o ranking dos índices avaliados, identificando qual obteve o melhor
desempenho.

5.3. Verificar a influência da precipitação pluviométrica na ocorrência de
incêndios dentro do PARNA Serra de Itabaiana

Os dados de precipitação diária para o município de Itabaiana – SE (obtidos junto
ao Programa de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região Nordeste PROCLIMA) durante o período de 01/01/1999 a 01/01/2009, totalizando 10 anos, ou 3641
dias, foram analisados e separados de acordo com os meses do ano. Em seguida, os meses
foram comparados entre si através do teste de análise de variância (ANOVA), com o
objetivo de definir grupos de acordo com a quantidade de precipitação. A significância
utilizada foi de 5% em todos os casos.

Convém ressaltar que a análise de variância é um teste estatístico amplamente
difundido entre os analistas, e visa fundamentalmente verificar se existe uma diferença
significativa entre as médias e se os fatores exercem influência em alguma variável
dependente (Gelman et al., 1995). Segundo os mesmos autores, a Análise de Variância
(ANOVA) é um procedimento utilizado para comparar três ou mais tratamentos. Se o F
calculado for maior que o F tabelado, rejeita-se a hipótese de nulidade H0, ou seja, existem
evidências de diferença significativa entre pelo menos um par de médias de tratamentos, ao
nível α de significância escolhido. Caso contrário, não se rejeita a hipótese de nulidade H0,
ou seja, não há evidências de diferença significativa entre tratamentos, ao nível α de
significância escolhido. Outra maneira de avaliar a significância da estatística F é
utilizando o p-valor. Se o p-valor <α rejeita-se a hipótese de nulidade H0. Caso contrário,
não se rejeita a hipótese de nulidade H0.

Além dos dados de precipitação diária, também foi analisado a quantidade de dias
sem precipitação maior ou igual a 2mm, para definir a quantidade média de dias sem chuva
durante cada mês. Estes dados também foram separados em grupos e submetidos ao teste
de Análise de Variância com o objetivo de definir categorias de risco.
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O teste de correlação de Pearson (Brower et al., 1997) foi aplicado entre a
precipitação média de cada mês com a quantidade de incêndios registrados dentro do
Parque Nacional Serra de Itabaiana; e entre a média do número de dias sem chuva dentro
de cada mês, novamente com a quantidade de incêndios registrados dentro do PARNA. O
teste de significância t de “Student” (Brower et al., 1997) foi aplicado em seguida para
verificar a significância das correlações.

5.4. Definir um calendário com os meses mais críticos do ano para a ocorrência de
Incêndio Florestal dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana

Com base nos registros de ocorrência de incêndios dentro do Parque Nacional Serra
de Itabaiana, durante o período de Janeiro de 1991 à Novembro de 2009, totalizando
aproximadamente 18 anos, fornecidos pelo IBAMA (Anexo 2), foram traçadas à
probabilidade de ocorrência de incêndio de acordo com os meses do ano. A categorização
do risco foi realizada de acordo com a probabilidade de ocorrência de incêndio, sendo:
Risco Baixo, com probabilidade de ocorrência de 1 (um) incêndio durante o mês < 10%;
Risco Médio ≥ 10% e < 50%; Risco Alto ≥ 50% e < 100%; e, risco Extremo ≥ 100%.

A probabilidade incondicional F(s) de um evento "A" pode ser definida como o
quociente entre o número de casos favoráveis de "A" e o número de casos igualmente
possíveis. Segundo Dutra & Marques (1999), a probabilidade incondicional P(a) de um
evento ocorrer, é um número dentro do intervalo [0,1]. Segundo o mesmo autor, se existe o
interesse em obter uma proposição A, e sabe-se o conhecimento da evidencia B, deve-se
calcular P(A/B). Em alguns casos este valor não esta disponível na base de conhecimento
e, portanto, deve-se utilizar algum método de inferência para obtê-lo.

A probabilidade incondicional de um incêndio ocorrer dentro de um determinado
mês foi definida como o quociente do número de incêndios ocorridos dentro de um
determinado mês pelo número total de anos em que os mesmos foram registrados.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1. Aplicando os principais Índices de Perigo de Ocorrência de Incêndios

Devido ao baixo número de incêndios no período de 06/06/2008 a 08/11/2009
registrados na área do Parque Nacional Serra de Itabaiana, além de verificar a eficácia dos
índices de perigo de ocorrência de incêndios florestais com base nos registros de incêndios
dentro do PARNA, os índices também foram aplicados com os dados relativos à
quantidade de ocorrências de focos de calor, obtidos pelo sistema do INPE, em todo o
estado de Sergipe para o mesmo período.

A opção pela utilização dos dados relativos à quantidade de focos de calor
detectados no estado de Sergipe foi feita devido à significativa correlação entre a
quantidade de registros de incêndios dentro do PARNA Serra de Itabaiana e a quantidade
de registro de focos de calor pelo INPE para o período de dados disponíveis: 1998 a 2009
(r = 0,63, p = 0,04) (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Correlação entre a quantidade de focos de calor detectados pelo INPE para o estado de
Sergipe e o registro de Incêndios no PARNA Serra de Itabaiana para o período entre 1998 -2009.

Foram realizadas as seguintes classificações para a realização do teste Skill Score:
No índice de Angstron, todos os valores inferiores a 2,5 foram considerados como de risco
de ocorrência de incêndio, já valores maiores ou iguais a 2,5 foram considerados como sem
risco de ocorrência. Com o índice Logarítmico de Telicyn, valores maiores ou iguais a 3,6,
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que representam as classes de perigo “Médio” e “Alto” foram considerados como de risco
de ocorrência de incêndio. Os valores menores que 3,6 pertencentes às classes de perigo
“Pequeno” e “Nenhum” foram considerados como não oferecendo risco. Já com o índice
de Rodríguez e Moretti, todos os valores maiores ou iguais a 25, que representam as
classes de perigo “Moderado”, “Alto” e “Extremo” foram considerados como de risco de
incêndio. Os valores menores que 25 pertencentes à categoria de perigo “Leve” foram
considerados como sem risco. No caso da Fórmula de Monte Alegre, todos os valores
maiores ou iguais a 3,1, que representam as classes de perigo “Médio”, “Alto” e “Muito
Alto” foram considerados como de risco de ocorrência de incêndio. Valores menores que
3,1 pertencentes às categorias “Pequeno” e “Nulo” foram considerados como sem risco. E,
por fim, todos os valores maiores ou iguais a 8,1 na Fórmula de Monte Alegre Alterada,
que representam as classes de perigo “Médio”, “Alto” e “Muito Alto” foram consideradas
como de risco, sendo, então, os valores menores que 8,1 pertencentes às categorias
“Pequeno”, e “Nulo”, consideradas como sem risco de fogo. Esta padronização foi
realizada com base nos trabalhos de Sampaio (1991), Nunes (2007) e Mafalda et al. (2009)
(Tabela 2.9).

Tabela 2.9 – Valores dos índices que apresentam ou não risco de ocorrência de incêndio.

Valores que

Valores que não

representam risco

representam risco de

de incêndio

incêndio

Índice de Angstron

<2,5

≥2,5

Índice Logarítmico de Telicyn

≥3,6

<3,6

Índice de Rodríguez e Moretti

≥25

<25

Fórmula de Monte Alegre

≥3,1

<3,1

Fórmula de Monte Alegre Alterada

≥8,1

<8,1

Índice

Todos os cinco índices de perigo de ocorrência de incêndios florestais testados
neste trabalho tiveram correlação significativa (p < 0,05) tanto para os incêndios
registrados dentro do PARNA Serra de Itabaiana, como para os focos de calor dentro do
estado de Sergipe.
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Dentre os cinco estudados, o Índice de Angstron apresentou a melhor correlação
com a quantidade de focos de calor em todo o estado de Sergipe, seguindo pela Fórmula de
Monte Alegre, Fórmula de Monte Alegre Alterada, Índice de Rodriguez e Moretti e por
último pelo Índice Logarítmico de Telicyn. Já, considerando apenas os incêndios ocorridos
dentro do PARNA Serra de Itabaiana, a Fórmula de Monte Alegre apresentou a melhor
correlação, seguida pela Fórmula de Monte Alegre Alterada, Índice de Angstron, Índice
Logarítmico de Telicyn e por último pelo Índice de Rodriguez e Moretti (Tabela 2.10).

Utilizando o teste Skill Score, o Índice de Angstron também apresentou os
melhores resultados para com relação aos focos de calor detectados em todo o estado de
Sergipe, seguido pela Fórmula de Monte Alegre Alterada, Fórmula de Monte Alegre,
Índice de Rodriguez e pelo Índice Logarítmico de Telicyn, respectivamente. O melhor
resultado para o PARNA Serra de Itabaiana foi obtido com o índice Logarítmico de
Telicyn, seguido pelo Índice de Angstron, Fórmula de Monte Alegre Alterada, Índice de
Rodriguez e Moretti e pela Fórmula de Monte Alegre, respectivamente (Tabela 2.10).

Tabela 2.10 – Valores obtidos de acordo com o índice de perigo adotado.

Focos de Calor para o
Estado de Sergipe
Índice de
Angstron
Índice Logarítmico de
Telicyn
Índice de Rodríguez e
Moretti
Fórmula de Monte Alegre
Fórmula de Monte Alegre
Alterada
Incêndios dentro do
PARNA Serra de Itabaiana
Índice de
Angstron
Índice Logarítmico de
Telicyn
Índice de Rodríguez e
Moretti
Fórmula de Monte Alegre
Fórmula de Monte Alegre
Alterada

Teste r de
Pearson

p

Teste Skill
Score

Porcentagem
de Sucesso

-0,39

0,2x10-22

0,582

82%

0,127

0,4x10-2

0,197

58%

0,191
0,259

0,1x10-5
0,2x10-10

0,075
0,184

65%
71%

0,256
Teste r de
Pearson

0,3x10-10

0,360
Teste Skill
Score

73%
Porcentagem
de Sucesso

-0,145

0,6x10-4

0,053

68%

0,142

0,1x10-2

0,035

70%

0,128
0,235

0,3x10-2
0,57x10-9

0,006
0,005

20%
17%

0,23

0,11x10-8

0,023

48%

p
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Considerando uma escala de pontos onde quanto menor, melhor a eficiência do
índice, baseado em um “ranking” de eficiência de cada índice nos quatro testes aplicados,
chega-se à conclusão de que o Índice de Angstron apresentou os melhores resultados,
seguindo pela Fórmula de Monte Alegre Alterada, Fórmula de Monte Alegre, Índice
Logarítmico de Telicyn e, por último, o Índice de Rodriguez e Moretti com os piores
resultados (Tabela 2.11).
Tabela 2.11 – Ranking de eficiência dos índices de perigo de ocorrência de incêndios.

Índice
Índice de
Angstron
Índice
Logarítmico de
Telicyn
Índice de
Rodríguez e
Moretti
Fórmula de
Monte Alegre
Fórmula de
Monte Alegre
Alterada

Teste (r) –
Focos em
Sergipe

Teste (r) Incêndios
no PARNA

Teste (Skill
Score) - Focos
em Sergipe

1º

3º

1º

1º

6

5º

4º

3º

2º

14

4º

5º

5º

4º

18

2º

1º

4º

5º

12

3º

2º

2º

3º

10

Teste (Skill
Score) - Incêndios
no PARNA
Soma

Com base nos resultados gerados por este estudo, recomenda-se a utilização o
Índice de Angstron para prever a ocorrência de Incêndios Florestais tanto dentro do estado
de Sergipe, quanto dentro da área do Parque Nacional Serra de Itabaiana.

Nunes (2007), para o estado do Paraná, obteve Skill Score de 0,1165 e porcentagem
de sucesso de 55,64% utilizando a Fórmula de Monte Alegre Alterada. Sampaio (1999),
obteve, para a Fórmula de Monte Alegre, Skill Score de 0,061 e 36,92% para o
porcentagem de sucesso, estudando a região de Agudos, Estado de São Paulo. Mafalda et
al. (2009) encontraram 76% para a porcentagem de sucesso do Índice Logarítmico de
Telicyn, e 70% para a Fórmula de Monte Alegre e 0,51 e 0,42 para o Skill Score destes
mesmo índices, respectivamente.
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Soares (1986), utilizando uma diferente metodologia do que a utilizada neste
trabalho, ao comparar o Índice de Angstron, o Índice Logarítmico de Telicyn e a Fórmula
de Monte Alegre, no município Rio Branco do Sul – PR, teve como resultado, a Fórmula
de Monte Alegre como a mais eficiente e o Índice de Angstron com o pior resultado.
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Figura 2.2 – Correlação entre o Índice de Angstron e a quantidade de Focos de Calor detectados pelo
INPE dentro do estado de Sergipe.
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Figura 2.3 - Correlação entre o Índice Logarítmico de Telicyn e a quantidade de Focos de Calor
detectados pelo INPE dentro do estado de Sergipe.
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Figura 2.4 - Correlação entre o Índice de Rodríguez e Moretti e a quantidade de Focos de Calor
detectados pelo INPE dentro do estado de Sergipe.
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Figura 2.5 - Correlação entre a Fórmula de Monte Alegre e a quantidade de Focos de Calor detectados
pelo INPE dentro do estado de Sergipe.
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Figura 2.6 - Correlação entre a Fórmula de Monte Alegre Alterada e a quantidade de Focos de Calor
detectados pelo INPE dentro do estado de Sergipe.
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Figura 2.7 – Correlação entre o Índice de Angstron e a quantidade de incêndios registrados dentro do
Parque Nacional Serra de Itabaiana.
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Figura 2.8 – Correlação entre o índice Logarítmico de Telicyn e a quantidade de incêndios registrados
dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.
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Figura 2.9 - Correlação entre o Índice de Rodriguez e Moretti e a quantidade de incêndios registrados
dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.
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Figura 2.10 - Correlação entre a Fórmula de Monte Alegre e a quantidade de incêndios registrados
dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.
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Figura 2.11 - Correlação entre a Fórmula de Monte Alegre Alterada e a quantidade de incêndios
registrados dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.
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6.2. Análise da variável climática precipitação pluvial

6.2.1. Precipitação diária

Foram analisados no total 10 anos (01/01/1999 – 01/01/2009) de dados de
precipitação diária, correspondente a 3641 dias. Primeiramente os dados foram separados
em 12 grupos de acordo com o mês em que ocorreu, e em seguida, determinada a
precipitação total, a média diária, a variância e a percentagem dentro de cada grupo
(Tabela 2.12).

Tabela 2.12 – Valores da precipitação de 01/1999 a 01/2009 para o município de Itabaiana – SE.
(Fonte: PROCLIMA).

Precipitação

Mês

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Total de

Precipitação

média

Dias

total

diária

Variância
%

310

804,6

2,60

46,15

6,13%

283

809,02

2,86

44,50

6,76%

310

824,88

2,66

33,20

6,29%

300

1277,32

4,26

48,58

10,06%

310

2127,56

6,86

140,08

16,22%

300

1905,92

6,35

76,23

15,02%

310

1657,5

5,35

44,82

12,64%

310

1266,06

4,08

29,57

9,65%

300

726,44

2,42

20,31

5,72%

310

668,18

2,16

42,86

5,09%

300

490,03

1,63

34,07

3,86%

310

334,02

1,08

10,04

2,55%
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Figura 2.12 – Precipitação acumulada entre o período de 01/01/1999 à 01/01/2009 para o município de
Itabaiana – SE (Fonte: PROCLIMA).

Em seguida, foi aplicado o teste de Análise de Variância (ANOVA) entre estes
grupos ao nível de 5% de significância.

Verificou-se, que no período correspondente, a quantidade de precipitação entre os
meses foi significativamente diferente entre si (F= 22,24, p= 1,41x10-44) e evidenciou-se a
presença de quatro grupos distintos (Tabela 2.13).

O primeiro grupo foi formado pelos meses com maior precipitação (Maio, Junho e
Junho). De acordo com o teste ANOVA, estes meses diferiram significativamente de todos
os outros meses, mas não foram significativamente diferentes entre si (F= 2,12, p= 0,12).

O segundo grupo foi formado pelos meses Agosto e Abril. Estes meses diferiram
significativamente dos outros meses, mas não tiveram diferença significativa entre si (F=
0,12, p= 0,73).

O terceiro e maior grupo, foi formado pelos meses de Janeiro, Fevereiro, Março,
Setembro e Outubro. Estes meses diferiram significativamente dos outros grupos, mas não
tiveram diferença significativa entre si (F= 1,56, p= 0,17).

Os meses de Novembro e Dezembro diferiram significativamente de todos os
outros grupos, mas não tiveram diferença significativa entre si (F = 2,15, p = 0,14).
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Tabela 2.13 – Categorização dos meses de acordo com a quantidade de precipitação.

Mês

Agrupamento dos meses de

Quantidade de Incêndios Registrados

acordo com os valores de

pelo IBAMA dentro do PARNA de

precipitação.

01/1999 – 12/2008

Janeiro

Grupo 3

8

Fevereiro

Grupo 3

8

Março

Grupo 3

7

Abril

Grupo 2

0

Maio

Grupo 1

0

Junho

Grupo 1

1

Julho

Grupo 1

0

Agosto

Grupo 2

0

Setembro

Grupo 3

2

Outubro

Grupo 3

2

Novembro

Grupo 4

2

Dezembro

Grupo 4

7

Em seguida, foi efetuado o teste de correlação de Pearson e o teste de significância t
de “Student” entre a precipitação média mensal e o registro de incêndios dentro do Parque
Nacional Serra de Itabaiana para o período de 01/01/1999 a 01/01/2009. Os resultados
evidenciaram uma correlação positiva e significativa (r = 0,61, p = 0,03, gl = 10) (Figura
2.13).

Figura 2.13 – Correlação entre a quantidade de Incêndios registrados no PARNA Serra de Itabaiana e
a precipitação média mensal no período de 01/1999 a 01/2009 dentro do município de Itabaiana.
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6.2.2. Quantidade de dias sem chuva

Para se determinar a quantidade de dias sem chuva média dentro de cada mês,
foram analisados 10 anos de precipitação diária (01/01/1999 – 01/01/2009) correspondente
a 3641 dias. Os dados foram separados em 12 grupos de acordo com o mês em que ocorreu
a chuva, e em seguida, determinado a quantidade de dias em que não ocorreu precipitação
superior ou igual a 2mm (Tabela 2.14).

Tabela 2.14 – Quantidade de dias sem precipitação ≥ 2mm para o período de 01/1999 a 01/2009 no
município de Itabaiana – SE (Fonte: PROCLIMA).

Mês

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dias sem

Dias com

% de dias sem

Total de

precipitação ≥

precipitação ≥

precipitação ≥

dias

2mm,

2mm

2mm

310

238

72

76,77

283

213

70

75,27

310

216

94

69,68

300

162

138

54,00

310

133

177

42,90

300

109

191

36,33

310

124

186

40,00

310

142

168

45,81

300

204

96

68,00

310

252

58

81,29

300

253

47

84,33

310

269

41

86,77
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Figura 2.14 – Média de dias sem chuva de acordo com o mês do ano para o período de janeiro de
01/01/1999 à 01/01/2009 no município de Itabaiana – SE (Fonte: PROCLIMA).

A partir da quantidade de dias sem chuva dentro de cada mês ao longo do período
de estudo, foi aplicado a Análise de Variância, ao nível de significância de 5%, a fim de
verificar a ocorrência de diferença significativa de dias sem chuva ao logo dos meses.

Verificou-se, que no período correspondente, a quantidade de dias sem precipitação
≥ 2mm entre os meses foi significativamente diferente entre si (F= 17,37, p= 2,72x10-19) e
evidenciou-se a presença de dois grupos distintos.

O primeiro grupo foi formado pelos menos com menor quantidade de dias sem
chuva: Abril, Maio, Julho e Agosto. Juntos esses meses não tiveram suas quantidades de
dias sem precipitação diferentes significativamente (F = 1,67, p = 0,19). O segundo grande
grupo foi formado pelos meses com maior quantidade de dias sem precipitação ≥ 2mm
(Janeiro, Fevereiro, Março, Setembro, Outubro e Novembro), estes meses também não
tiveram diferença, na quantidade de dias sem chuva, significativa entre si (F= 2,17, p=
0,07).

O mês de Junho teve uma média da quantidade de dias sem chuva inferior,
estatisticamente, ao grupo 1. Enquanto o mês de Dezembro apresentou uma média da
quantidade de dias sem chuva superior, estatisticamente, ao grupo 2.
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Tabela 2.15 – Categorização dos meses de acordo com a quantidade de dias sem chuva.

Mês

Agrupamento dos meses de acordo com

Quantidade de Incêndios

a média da quantidade de dias sem

Registrados pelo IBAMA dentro

chuva.

do PARNA de 01/1999 – 12/2008

Janeiro

Grupo 2

8

Fevereiro

Grupo 2

8

Março

Grupo 2

7

Abril

Grupo 1

0

Maio

Grupo 1

0

Junho

Média inferior ao Grupo 1

1

Julho

Grupo 1

0

Agosto

Grupo 1

0

Setembro

Grupo 2

2

Outubro

Grupo 2

2

Novembro

Grupo 2

2

Dezembro

Média superior ao Grupo 2

7

Através do teste de correlação de Pearson e do teste de significância t de “Student”,
obteve-se uma correlação positiva e significativa (r = 0,70, p = 0,01, gl = 10) maior que a
correlação entre a precipitação média mensal (Figura 2.15).

Figura 2.15 – Correlação entra a quantidade de dias sem precipitação mensal e a quantidade de
incêndios registrados dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana.
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Assim como na precipitação média diária, apesar da correlação significativa, a 5%
de significância, percebe-se, através da categorização dos meses, que o maior registro de
incêndios não ocorre, necessariamente, nos meses mais secos do ano (Novembro e
Dezembro). Tal fato pode ser analisado com base na premissa de que os combustíveis
florestais extremamente secos podem ser umedecidos superficialmente por uma chuva
matinal e secarem rapidamente, tornando-se novamente inflamáveis durante a tarde
(Soares, 1985). Ciente de tal fato, considerando que nos meses de Janeiro, Fevereiro
(meses em que ocorreram uma maior quantidade de incêndios) os combustíveis estão
extremamente secos devido aos menores índices de precipitação anuais durante os meses
de Novembro e Dezembro, pode-se afirmar que uma pequeno acréscimo na quantidade de
chuva nestes meses, com relação a Novembro e Dezembro, não é suficiente para umedecer
o material combustível, que, porventura, continuará seco e com alta probabilidade de entrar
em processo de ignição.

White et al. (2008), analisando o processo da deposição da liteira no Parque
Nacional Serra de Itabaiana, afirma que as árvores perdem uma maior quantidade de folhas
durante o período seco (verão), entretanto, segundo os mesmos autores, existe um tempo
de resposta de aproximadamente 1 mês entre os meses mais secos e uma maior deposição
de material combustível morto. Possivelmente, o aumento do registro de incêndios no final
da estação seca (Fevereiro), também seja influenciado positivamente pelo acréscimo de
material combustível morto no solo.

Além disso, não foi considerada a análise de outros fatores que influenciam a
ocorrência de incêndios, como por exemplo, temperatura e umidade relativa do ar, nem
tampouco a influência antrópica (principal responsável pelo processo de ignição dos
combustíveis florestais). Segundo Soares (1998) e Freedman (1989), a temperatura e
umidade relativa do ar são variáveis que influenciam no teor de umidade do material
combustível, podendo afetar diretamente sua facilidade de entrar em ignição. Onigemo
(2006), ao avaliar a eficiência dos índices de perigo de ocorrência de incêndios no Pantanal
- MS, chega à conclusão de que além da precipitação, fatores como a temperatura e
umidade relativa do ar, devem ser considerados ao se avaliar a previsão de risco de
incêndio. Já Torres (2006), ao analisar a ocorrência de incêndios florestais em Juiz de Fora
– MG, concluiu que a umidade relativa do ar apresenta uma maior influência nas

Capítulo 2. Análise das variáveis climáticas que influenciam a ocorrência de incêndios 105
no Parque Nacional Serra de Itabaiana – SE.
ocorrências de incêndios do que o total anual de precipitação. Segundo o mesmo autor, os
incêndios possuem seu pico de incidência nos horários compreendidos entre as 12h e 16h,
demonstrando também a influência da radiação solar.

6.3. Definir um calendário com os meses mais críticos do ano para a ocorrência de
Incêndio Florestal dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana

Com base nos dados fornecidos pelo IBAMA, do ano de 1991 até o Novembro de
2009 (aproximadamente 19 anos), foram registrados 74 incêndios dentro da área, onde hoje
compreende o Parque Nacional Serra de Itabaiana. A categorização do risco foi realizada
de acordo com a probabilidade de ocorrência de incêndio, sendo, Risco Baixo, com
probabilidade de ocorrência < 10%, Risco Médio ≥ 10% e < 50%, Risco Alto ≥ 50% e <
100%, e risco Extremo ≥ 100%. (Tabela 2.16).

Tabela 2.16 – Probabilidade de Incondicional de Ocorrência de um Incêndio dentro do Parque
Nacional Serra de Itabaiana a depender do mês do ano.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Registro de
Incêndios 1991 –
11/2009
13
24
16
0
0
1
0
0
2
2
4
12

Probabilidade
Incondicional de
Ocorrência de Incêndio
0,68
1,26
0,84
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,10
0,10
0,21
0,67

Categoria de Risco

Alto
Extremo
Alto
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Médio
Alto
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Figura 2.16 – Registro de incêndios florestais dentro do PARNA Serra de Itabaiana para o período
entre janeiro de 1991 a novembro de 2009.

Percebe-se, claramente, a maior incidência dos incêndios nos meses de verão
(Dezembro, Janeiro, Fevereiro), em especial no último mês do verão, e uma menor
ocorrência nos meses de Inverno (Junho, Julho e Agosto).

Soares (1988), analisando o perfil dos incêndios florestais no Brasil de 1984 a
1987, determina que o período em que ocorreu uma maior quantidade de incêndios foi
entre os meses de Agosto a Novembro. Já Soares & Santos (2002), analisando o perfil dos
incêndios florestais no Brasil de 1994 a 1997, definiram a principal estação de incêndios
no país se estendendo de julho a novembro, período em que ocorreram 79,2% dos
incêndios, correspondendo a 98,6% da área atingida. Segundo os mesmos autores, o mês
de Agosto (último mês do inverno) foi o mês com maior ocorrência de incêndios durante o
período estudado, e os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul,
contribuíram, respectivamente, com a maior quantidade de registro de incêndios. Torres
(2006), ao analisar a ocorrência de incêndios florestais em Juiz de Fora - MG, também
verifica-se uma concentração das ocorrências no período do inverno.

O relatório de ocorrência de incêndios em Unidades de Conservação Federais
(R.O.I.U.C.F., 2007), evidencia que as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste seguem o
padrão nacional, com alguma variação na época crítica de incêndios, dependendo do
estado. Na região Norte, outubro é o mês onde se concentram os incêndios, apresentando
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atraso em relação à tendência nacional. Roraima e Amapá, que têm a maior parte de seus
territórios no hemisfério norte, fogem da tendência nacional, uma vez que os incêndios
ocorrem principalmente em dezembro e janeiro. No Nordeste, a época em que se
concentram os incêndios tende a atrasar em relação ao período nacional também, como na
região Norte. Em particular, sul da Bahia, Pernambuco e Paraíba tendem a ter esse atraso
mais pronunciado, queimando mais em dezembro e no início do ano.

Tal diferença entre um maior número de incêndios no último mês do verão para o
Parque Nacional Serra de Itabaiana, e no último mês do inverno na maioria do território
Brasileiro, se deve a um regime hídrico peculiar na área de estudo, que apresenta um clima
tropical com verão seco e inverno chuvoso, enquanto que nos estados brasileiros onde são
registrados uma maior quantidade de incêndios, o clima é Subtropical úmido com verões
úmidos e invernos seco.

7. CONCLUSÕES

Considerando um ranking de eficiência na previsão de incêndios florestais no
Parque Nacional Serra de Itabaiana e de Focos de Calor no estado de Sergipe, o Índice de
Angstron apresentou os melhores resultados, seguindo pela Fórmula de Monte Alegre
Alterada.

As variáveis precipitação pluvial e quantidade de dias sem chuva tiveram uma
correlação significativa com a quantidade de incêndios registrados no Parque Nacional
Serra de Itabaiana, entretanto, percebe-se que os meses em que ocorreram uma menor
quantidade de precipitação, ou que tiveram mais dias sem chuva, não são, necessariamente,
os meses em que foram registrados uma maior quantidade de incêndios.

Com base no registro dos incêndios que ocorreram no Parque Nacional Serra de
Itabaiana de Janeiro de 1991 a Novembro de 2009, chega-se a conclusão de que no mês de
Fevereiro ocorre uma maior quantidade de incêndios. Tal resultado difere do padrão
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nacional, que apresenta o período crítico para ocorrência de incêndios florestais entre Julho
a Novembro.

Para que o sistema de avaliação do grau de perigo de ocorrência de incêndios
florestais no PARNA Serra de Itabaiana seja implantado é de extrema necessidade a
instalação de uma plataforma de coleta de dados dentro da área do parque para que possam
ser obtidos os dados das variáveis climáticas locais, e os mesmos possam ser aplicados nos
índices de perigo de ocorrência, podendo assim prever com maior eficiência a ocorrência
de grandes incêndios que possam ser danosos à fauna e flora do mesmo. Caso este sistema
de avaliação seja aplicado, recomenda-se a instalação de uma placa informando o grau de
perigo de ocorrência diário de incêndios florestais na principal área de acesso ao Parque
Nacional Serra de Itabaiana, a fim de que a população se conscientize a cerca de tal perigo
e tome maior cuidado com utilização de objetos que possam servir como fonte de ignição.

Por fim, basta ressaltar que não faz parte deste trabalho determinar a causa dos
incêndios florestais, entretanto deve-se levar em consideração que a atividade humana é a
principal responsável pela sua ocorrência. Recomenda-se, portanto, a implantação de
programas educacionais, utilizando as mais diversas formas de comunicação.
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ANEXO 1 – 56 modelos de material combustível definidos por Scoot & Burgan
(2005).

v Gramíneas
Ø De clima árido e semi-árido (chuvas deficientes no verão). Umidade de extinção é

de 15%.
§

GR1 A grama é baixa, desigual e possivelmente pastada recentemente. A

velocidade de propagação é moderada; a altura das chamas é baixa.
§

GR2 A carga é maior do que a GR1 e sua distribuição mais contínua, apresenta

aproximadamente 0,3 m de altura. Velocidade de propagação é rápida e a altura
das chamas moderada.
§

GR4 A carga e a altura são maiores do que a GR2, sua distribuição é contínua e

possui aproximadamente 0,6 m de altura. Velocidade de propagação muito
rápido e tamanho das chamas alto.
§

GR7 A carga e a altura são maiores do que a GR4, possui aproximadamente 0,9

m de altura. A velocidade de propagação é muito rápida e o tamanho das
chamas é muito alto.
Ø De clima sub-úmido e úmido (Chuva adequada em todas as épocas do ano).

Umidade de extinção é de 30% a 40%.
§

GR1 A grama é pequena, desigual, possivelmente pastada recentemente.

Velocidade de propagação moderada e altura das chamas baixa.
§

GR3 As gramíneas e o material herbácio apresentam relativamente baixa carga.

Altura aproximada de 0,6 m. Velocidade de propagação alta e altura das chamas
moderada.
§

GR5 A carga de seu material é maior do que a GR3, entretanto sua altura é

menor. Bastante denso com altura de 0,3 a 0,6 m. Velocidade de propagação
muito alta e o tamanho das chamas é considerado alto.
§

GR6 A carga é maior do que a GR5, mas a altura é a mesma entre 0,3 a 0,6 m.

Velocidade de propagação muito rápida e tamanho das chamas muito alta.
§

GR8 Carga e altura maior do que a GR6, sua distribuição é contínua de altura

entre 0,9 a 1,5 m de altura. Velocidade de propagação muito rápida e tamanho
das chamas muito alta.
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§

GR9 Densa e alta gramínea de 1,5 a 2,4 m. A sua velocidade de propagação é

extrema e a altura das chamas extrema.

v 2. Mistura de gramíneas e arbustos, até aproximadamente 50% da cobertura de
arbustos
Ø De clima árido e semi-árido (chuvas deficientes no verão). Umidade de extinção é

de 15%.
§

GS1 Arbusto de 0,3 m de altura, baixa carga de gramíneas. Velocidade de

propagação moderada e altura das chamas baixa.
§

GS2 Arbustos de 0,3 a 0,9 m de altura, moderada carga de gramíneas.

Velocidade de propagação alta e altura das chamas moderada.
Ø Clima sub-úmido e úmido (Chuva adequada em todas as épocas do ano). Umidade

de extinção é de 30% a 40%.
§

GS3 Moderada carga de arbustos e gramíneas, altura menor que 0,6 m.

Velocidade de propagação rápida e altura das chamas moderada.
§

GS4 Alta carga de gramíneas e arbustos, altura maior que 0,6 m . Velocidade

de propagação alta e tamanho das chamas muito alta.

v Os arbustos constituem no mínimo 50% da cobertura; gramíneas são esparsas ou
não ocorrem (Arbustos)
Ø De clima árido e semi-árido (chuvas deficientes no verão). Umidade de extinção é

de 15%.
§

SH1 Os arbustos possuem baixa carga, altura aproximada de 0,3 m; algumas

poucas gramíneas podem estar presentes. Velocidade de propagação muito
baixa e altura das chamas muito baixa.
§

SH2 Moderada carga de material (maior que SH1), altura aproximada de 0,3 m,

não ocorre gramíneas. Velocidade de propagação baixa e altura das chamas
baixa.
§

SH5 Muita carga, altura de 1,2 a 1,8 metros. Velocidade de propagação muito

alta e tamanho das chamas muito alta.
§

SH7 Arbustos com muita carga de material, altura de 1,2 a 1,8 m. Velocidade

de propagação alta e altura das chamas muito alta.
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Ø Clima sub-úmido e úmido (Chuva adequada em todas as épocas do ano). Umidade

de extinção é de 30% a 40%.
§

SH3 Carga moderada, existindo a possibilidade de conter material combustível

herbáceo. Altura de 0,6 a 0,9 m. Velocidade de propagação baixa e altura das
chamas baixa.
§

SH4 De baixa a moderada a carga dos arbustos e da liteira, altura de até 0,9 m.

Velocidade de propagação alta e altura das chamas moderada.
§

SH6 Arbustos densos, pouco ou inexistente material combustível herbáceo,

altura de aproximadamente 0,6 m. Velocidade de propagação alta e tamanho
das chamas alto.
§

SH8 Arbustos densos com pouco ou inexistente material herbáceo, altura média

de 0,9 m. Velocidade de propagação alta e altura das chamas alta.
§

SH9 Arbustos densos com ramos finos com significante quantidade de material

combustível morto. Aproximadamente de 1,2 a 1,8 m de altura; Algum material
herbáceo pode estar presente. Velocidade de propagação alta e o tamanho das
chamas é muito alto.

v Gramíneas ou arbustos misturados com liteira do dorsal da floresta.
Ø De clima árido e semi-árido (chuvas deficientes no verão). Umidade de extinção é

de 20%.
§

TU1 A carga é baixa composta de arbustos e ou gramíneas e liteira. Velocidade

de propagação é baixa e altura das chamas é baixa.
§

TU4 Material combustível superficial é de novas coníferas com gramíneas ou

musgos na altura do solo. Velocidade de propagação moderada e altura das
chamas moderada.
§

TU5 Material combustível de alta carga formodo por arbustos e por liteira de

coníferas.Velocidade de propagação moderada e altura das chamas moderada.
Ø Clima úmido. Umidade de extinção de 30%.
§

TU2 Seu material combustível é composto de moderada quantidade de liteira

com arbustos. Velocidade de propagação moderada e altura das chamas baixa.
§

TU3 Moderada quantidade de liteira com gramíneas e arbustos. Velocidade de

propagação alta e altura das chamas moderada.
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v Material combustível morto e lenhoso na altura do solo abaixo do dorsel da
floresta (Liteira da floresta).
Ø O material combustível foi recentemente queimado, entretanto possui a capacidade

de conduzir o fogo.
§

TL1 Baixa a moderada carga, material combustível situado a 0,3 a 0,6 m do

solo. Velocidade de propagação muito baixa e altura das chamas muito baixa.
Ø Material combustível não queimado recentemente.
§

Material combustível superficial composto de folhas na liteira.
•

TL2 Baixa carga, compacta. Velocidade de propagação muito baixa e altura

das chamas muito baixa.
•

TL6 Carga moderada, menos compacta. Velocidade de propagação

moderada e altura das chamas baixa.
•

TL9 Muita carga de material combustível, maciça. Velocidade de

propagação moderada e altura das chamas moderada.
§

Material combustível formado pela liteira composta de agulhas de pinheiros.
•

TL8 Carga moderada podendo existir pequena carga de herbáceas.

Velocidade de propagação moderada e altura das chamas baixa.
§

Material combustível não composto de folhas nem de agulhas de pinheiro.
•

Material combustível composto de combustíveis finos e rugosos.
♦ TL4 Carga moderada, composta de materiais de pequeno diâmetro.
Velocidade de propagação baixa e altura das chamas baixa.
♦ TL7 Muita carga de material combustível, inclui material caido no solo
de grande diâmetro. Velocidade de propagação baixa e altura das
chamas baixa.

•

Material combustível superficial não inclui partículas grossas.
♦ TL3 Liteira de coníferas com carga moderada. Velocidade de
propagação muito baixa e altura das chamas baixa.
♦ TL5 Liteira de conífera com muita carga; combustível resultante de uma
pequena derrubada ou mortalidade. Velocidade de propagação baixa e
altura das chamas baixa.
♦ TL9 Liteira bastante densa de folhas. Velocidade de propagação
moderada e altura das chamas moderada.
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v Combustíveis resultantes da derrubada de através pelo homem ou pela ação dos
ventos.
Ø Material combustível ativo.
§

SB1 Carga fina do material combustível tendo de 10 a 20 toneladas por hectare,

os combustíveis mais pesados estão na classe de diâmetro de 0,25 a 0,76 cm de
diâmetro, altura é menor que 0,3 m. Velocidade de propagação moderada e
altura das chamas baixa.
§

SB2 Carga do material combustível fino de 7 a 12 toneladas por hectare,

uniformemente distribuído dentre as classes menor que 0,7 cm; de 0,7 a 2,5 cm;
e de 2,5 a 0,76 cm de diâmetro. Altura da manta orgânica de 0,3 m. Velocidade
de propagação moderada e altura das chamas moderada.
§

SB3 A carga do material combustível é de 7 a 12 toneladas por hectare, seu

peso é maior dentro da classe de 0 a 0,7 cm de diâmetro, altura de 0,3 m.
Velocidade de propagação alta e tamanho das chamas alta.
Ø Material combustível superficial devido à ação do vento
§

SB2 A derrubada pela ação dos ventos é fraca, a carga do material combustível

é de 7 a 12 toneladas por hectare uniformemente dispersada dentre as classes
menor que 0,7 cm; de 0,7 a 2,5 cm; e de 2,5 a 0,76 cm de diâmetro. Muitas
árvores continuam em pé. Velocidade de propagação é moderada e altura das
chamas é moderada.
§

SB3 A ação dos ventos é moderada, árvores compactadas na altura do solo.

Velocidade de propagação alta e tamanho das chamas alto.
§

SB4 A derrubada das árvores é total, a manta orgânica não esta compacta, a

folhagem continua presa às arvores. Velocidade de propagação muito alta e
altura das chamas muito alta.

v Insuficiente material para propagar o fogo sob quaisquer circunstâncias.
Ø NB1 Cenários urbanos
Ø NB2 Neve / Gelo.
Ø NB3 Campo agrícula mantido em condições de não queima.
Ø NB8 Água.
Ø NB9 Desertos.
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ANEXO 2 – Relação dos incêndios florestais ocorridos no parque nacional serra de
Itabaiana (Fonte: IBAMA-SE).

Ano Período

Pessoal Envolvido No Combate/Dia
Brigada

Total Área/ha

Local

Ibama/Se Bombeiros Voluntários

1991 20/02

06

15

-

21

21/02

06

20

-

26

S.I.

23/02

07

17

05

29

S.I.

24/02

09

15

05

29

S.I.

1993 26/02

08

12

-

20

S.I.

27/02

10

101

13

124

S.I.

28/02

03

12

04

19

S.I.

01/03

03

-

03

06

S.I.

02/03

10

10

05

25

Aprox. 60% S.I.

03/003

13

75

25

123

da Serra de

S.I.

04/03

10

25

05

40

Itabaiana

S.I.

05/03

03

-

03

06

S.I.

06/03

03

25

03

31

S.I.

07/03

07

10

03

20

S.I.

08/03

03

12

04

19

S.I.

1995 14/02

03

-

-

03

-

S.I.

15/02

09

08

02

19

-

S.I.

1997 29/11

02

10

02

14

S.I.

30/11

02

15

08

25

S.I.

01/12

02

10

08

20

S.C.

11/12

02

21

12

35

S.I.

12/12

02

20

10

32

S.I.

13/12

02

10

02

14

S.I.

14/12

02

-

06

08

-

-

S.I.

S.I.
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1998 20/02

02

10

06

18

S.I.

21/02

02

-

03

05

S.I.

26/02

02

10

12

24

S.C.

27/02

02

20

17

39

S.C.

28/02

02

-

10

12

S.C.

01/03

02

-

15

17

1999 15/02

02

-

-

02

16/02

02

15

18

35

2001 10/11

01

-

16

17

11/11

01

-

13

14

2002 03/01

01

-

11

12

S.C.

12/09

01

-

10

11

S.Ca.

25/10

03

30

22

55

S.Ca.

26/10

03

20

22

45

2003 05/01

01

-

10

11

2004 01/01

01

-

15

16

120,67

S.C.

28/09

01

05

08

14

77,3829

S.Ca.

2005 07/01

01

05

10

16

6,5

S.I.

08/01

01

10

12

23

9,33

S.C.

22/01

01

05

29

35

132,2233

S.I.

23/01

01

05

29

35

103,01

S.I.

-

S.I.
S.C.

-

S.C.
S.C.

-

-

S.C.

S.Ca.
S.Ca.

28/02

07

01

05

24

30

560,80

S.C.

01/03

Brigada

01

12

15

28

-

S.C.

02/03

de

01

18

55

74

-

S.C.

03/03

Maceió

01

10

25

36

-

S.C.

04/03

09

30

15

54

-

S.C.

05/03

09

15

15

39

-

S.C.

06/03

09

-

10

19

56,8027

S.C.

03/12

01

03

-

04

90,45

S.I.

04/12

01

08

14

23

-

S.I.
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2006 06/12

14

01

05

02

22

71,24

S.C.

28/12

14

01

-

03

18

25,74

S.Ca.

30/12

14

01

07

03

24

19.35

S.I.

2007 20/12

14

01

-

02

17

0,3327

S.C.

24/12

14

01

-

01

16

2,8447

S.C.

2008 05/01

14

01

04

02

21

49,18

S.C.

06/02

14

01

-

01

16

4,65

S.C.

07/02

14

01

06

03

24

56,22

S.C.

09/02

14

01

05

04

24

263,54

S.Ca.

09/02

07

01

-

02

10

17,36

S.I.

15/02

10

01

-

03

14

69,11

S.Ca.

15/03

10

01

-

03

14

1,3

S.I.

04/06

-

01

-

03

04

13,29

S.C.
S.Ca.

2009 04/01

14

01

-

10

25

176,73

S.C.

08/01

14

01

04

06

25

119,88

S.Ca.

11/01

14

01

-

02

17

4,23

S.I.

17/01

07

01

04

03

15

13,68

S.C.

24/01

07

01

-

01

09

1,2

S.C.

08/02

14

01

06

03

24

57,10

S.C.

12/02

14

01

06

12

33

36,34

S.I.

*Legenda: S.I. – Serra de Itabaiana. S.C. – Serra Comprida. S.Ca. – Serra do Cajueiro.
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ANEXO 3 – Tabelas de Contigência utilizadas para se determinar o Skill Score e a
Porcentagem de Sucesso dos índices de ocorrência de incêndios florestais.

Índice de Angstron - Tabela de Contingência (Sergipe)
OBSERVADO
FOCOS DE CALOR
NÃO
TOTAL
NO ESTADO DE
PREVISTO
SERGIPE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
INCÊNDIO
927
168
1095
NÃO
INCÊNDIO
115
353
468
TOTAL OBSERVADO
1042
521
1563

Índice de Angstron - Tabela de Contingência (PARNA Serra de Itabaiana)
OBSERVADO
INCÊNDIOS DENTRO
NÃO
TOTAL
DO PARNA SERRA DE
INCÊNDIO INCÊNDIO PREVISTO
ITABAIANA
PREVISTO
INCÊNDIO
7
168
175
NÃO
INCÊNDIO
0
353
353
TOTAL OBSERVADO
7
521
528
Índice Logarítmico de Telicyn - Tabela de Contingência (Sergipe)
OBSERVADO
FOCOS DE CALOR
NÃO
TOTAL
NO ESTADO DE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
SERGIPE
PREVISTO
INCÊNDIO
918
424
1342
NÃO
INCÊNDIO
127
97
224
TOTAL
OBSERVADO
1045
521
1566
Índice Logarítmico de Telicyn - Tabela de Contingência (PARNA Serra de Itabaiana)
OBSERVADO
INCÊNDIOS DENTRO
NÃO
TOTAL
DO PARNA SERRA DE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
ITABAIANA
PREVISTO
INCÊNDIO
7
424
431
NÃO
INCÊNDIO
0
97
97
TOTAL OBSERVADO
7
521
528
Índice de Roddriguez e Moretti - Tabela de Contingência (Sergipe)
OBSERVADO
FOCOS DE CALOR
NO ESTADO DE
NÃO
TOTAL
SERGIPE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
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PREVISTO

TOTAL
OBSERVADO

INCÊNDIO
NÃO
INCÊNDIO

550

155

705

495

366

861

1045

521

1566

Índice de Roddriguez e Moretti - Tabela de Contingência (PARNA Serra de Itabaiana)
OBSERVADO
INCÊNDIOS DENTRO
NÃO
TOTAL
DO PARNA SERRA DE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
ITABAIANA
PREVISTO
INCÊNDIO
5
155
160
NÃO
INCÊNDIO
2
366
368
TOTAL OBSERVADO
7
521
528
Fórmula de Monte Alegre - Tabela de Contingência (Sergipe)
OBSERVADO
FOCOS DE CALOR
NÃO
TOTAL
NO ESTADO DE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
SERGIPE
PREVISTO
INCÊNDIO
1027
436
1463
NÃO
INCÊNDIO
17
85
102
TOTAL
OBSERVADO
1044
521
1565
Fórmula de Monte Alegre - Tabela de Contingência (PARNA Serra de Itabaiana)
OBSERVADO
INCÊNDIOS DENTRO
NÃO
TOTAL
DO PARNA SERRA DE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
ITABAIANA
PREVISTO
INCÊNDIO
7
436
443
NÃO
INCÊNDIO
0
85
85
TOTAL OBSERVADO
7
521
528
Fórmula de Monte Alegre Alterada - Tabela de Contingência (Sergipe)
OBSERVADO
FOCOS DE CALOR
NÃO
TOTAL
NO ESTADO DE
INCÊNDIO INCÊNDIO
PREVISTO
SERGIPE
PREVISTO
INCÊNDIO
906
277
1183
NÃO
INCÊNDIO
138
244
382
TOTAL
OBSERVADO
1044
521
1565
Fórmula de Monte Alegre Alterada - Tabela de Contingência (PARNA Serra de Itabaiana)
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INCÊNDIOS DENTRO
DO PARNA SERRA DE
ITABAIANA
PREVISTO

TOTAL OBSERVADO

OBSERVADO
NÃO
INCÊNDIO INCÊNDIO
INCÊNDIO
NÃO
INCÊNDIO

TOTAL
PREVISTO

7

277

284

0
7

244
521

244
528
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ANEXO 4 – Variáveis de entrada do “BEHAVEPLUS 4.0” definidas por Scoot &
Burgan (2005), de acordo com o modelo do material combustível.
Fuel Dead fuel
b
Fuel
Fuel load (t/ac)
Fuel
SAV ratio (1/ft)
bed extinction
Heat
model
Live
Live
model
Dead
Live
Live
depth moisture content
a
c
herb woody
(ft)
(percent) BTU/lb)
code
1-hr
10-hr
100-hr
herb woody
type 1-hr
8000
15
0.4
0.00
dynamic 2200 2000
9999
0.30
0.00
GR1
0.10
0.00
8000
15
1.0
0.00
dynamic 2000 1800
9999
1.00
0.00
GR2
0.10
0.00
8000
30
2.0
0.00
dynamic 1500 1300
9999
1.50
0.00
GR3
0.10
0.40
8000
15
2.0
0.00
dynamic 2000 1800
9999
1.90
0.00
GR4
0.25
0.00
8000
40
1.5
0.00
dynamic 1800 1600
9999
2.50
0.00
GR5
0.40
0.00
9000
40
1.5
0.00
dynamic 2200 2000
9999
3.40
0.00
GR6
0.10
0.00
8000
15
3.0
0.00
dynamic 2000 1800
9999
5.40
0.00
GR7
1.00
0.00
8000
30
4.0
0.00
dynamic 1500 1300
9999
7.30
0.00
GR8
0.50
1.00
8000
40
5.0
0.00
dynamic 1800 1600
9999
9.00
0.00
GR9
1.00
1.00
8000
15
0.9
0.65
dynamic 2000 1800
1800
0.50
0.00
GS1
0.20
0.00
8000
15
1.5
1.00
dynamic 2000 1800
1800
0.60
0.00
GS2
0.50
0.50
8000
40
1.8
1.25
dynamic 1800 1600
1600
1.45
0.00
GS3
0.30
0.25
8000
40
2.1
7.10
dynamic 1800 1600
1600
3.40
0.10
GS4
1.90
0.30
8000
15
1.0
1.30
dynamic 2000 1800
1600
0.15
0.00
SH1
0.25
0.25
SH2
1.35
2.40
0.75
0.00
3.85
N/A
2000 9999
1600
1.0
15
8000
SH3
0.45
3.00
0.00
0.00
6.20
N/A
1600 9999
1400
2.4
40
8000
SH4
0.85
1.15
0.20
0.00
2.55
N/A
2000 1800
1600
3.0
30
8000
SH5
3.60
2.10
0.00
0.00
2.90
N/A
750
9999
1600
6.0
15
8000
SH6
2.90
1.45
0.00
0.00
1.40
N/A
750
9999
1600
2.0
30
8000
SH7
3.50
5.30
2.20
0.00
3.40
N/A
750
9999
1600
6.0
15
8000
SH8
2.05
3.40
0.85
0.00
4.35
N/A
750
9999
1600
3.0
40
8000
SH9
4.50
2.45
0.00
1.55
7.00
dynamic 750
1800
1500
4.4
40
8000
TU1
0.20
0.90
1.50
0.20
0.90
dynamic 2000 1800
1600
0.6
20
8000
TU2
0.95
1.80
1.25
0.00
0.20
N/A
2000 9999
1600
1.0
30
8000
TU3
1.10
0.15
0.25
0.65
1.10
dynamic 1800 1600
1400
1.3
30
8000
TU4
4.50
0.00
0.00
0.00
2.00
N/A
2300 9999
2000
0.5
12
8000
TU5
4.00
4.00
3.00
0.00
3.00
N/A
1500 9999
750
1.0
25
8000
TL1
1.00
2.20
3.60
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
0.2
30
8000
TL2
1.40
2.30
2.20
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
0.2
25
8000
TL3
0.50
2.20
2.80
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
0.3
20
8000
TL4
0.50
1.50
4.20
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
0.4
25
8000
TL5
1.15
2.50
4.40
0.00
0.00
N/A
2000 9999
1600
0.6
25
8000
TL6
2.40
1.20
1.20
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
0.3
25
8000
TL7
0.30
1.40
8.10
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
0.4
25
8000
TL8
5.80
1.40
1.10
0.00
0.00
N/A
1800 9999
9999
0.3
35
8000
TL9
6.65
3.30
4.15
0.00
0.00
N/A
1800 9999
1600
0.6
35
8000
SB1
1.50
3.00
11.00
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
1.0
25
8000
SB2
4.50
4.25
4.00
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
1.0
25
8000
SB3
5.50
2.75
3.00
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
1.2
25
8000
SB4
5.25
3.50
5.25
0.00
0.00
N/A
2000 9999
9999
2.7
25
8000
a Modelo do material combustível dinâmico não se aplica nos modelos em que não possuem material combustível vivo
herbáceo.
b O valor 999 foi utilizado para simbolizar os casos em que não existe carga de material combustível dentro de uma classe ou
categoria particular.
c O mesmo valor da Energia Calorífera (Heat Content) é aplicado tanto para materiais combustíveis mortos e vivos.

