
  
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

Potencial de comportamento do fogo em manchas de pinhal 

bravo remanescentes de incêndio 
 

 

 
 
 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal 

 

 

 

 

 

 

João Henrique Cruz Loureiro da Silva 

 

 

 

 

 

 
Orientador: Paulo Alexandre Martins Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vila Real, 2014 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

Potencial de comportamento do fogo em manchas de pinhal 

bravo remanescentes de incêndio 
 

 

 
 
 
 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal 

 

 

 

 

 

 

João Henrique Cruz Loureiro da Silva 

 

 

 

 

 

 
Orientador: Paulo Alexandre Martins Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2014



 

 



 

Resumo 

As manchas de pinhal bravo (Pinus pinaster) remanescentes de incêndios florestais 

são ecologicamente importantes e poderão dar orientações úteis no âmbito da mitigação 

do risco de incêndio, já que as suas características estruturais e de acumulação de 

combustível poderão ser extrapoladas para povoamentos de produção ou faixas de 

gestão de combustível e adotadas como recomendações de silvicultura preventiva. 

Neste trabalho estudaram-se 50 manchas remanescentes de pinhal distribuídas por 

três zonas nas serras do Alvão, Marão e Montemuro. Simulou-se o comportamento 

potencial de fogo para cada uma das manchas utilizando dois programas de simulação, 

respetivamente BehavePlus 5 e CFIS, e com as equações de transição para fogo de 

copas e de altura de copa dessecada de Van Wagner. Os dados das simulações foram 

analisados estatisticamente para se quantificar os efeitos das variáveis envolvidas no 

comportamento do fogo e de que forma aquelas determinam o tipo de fogo e o seu 

efeito no povoamento. 

O modelo de combustível mais frequente nestas manchas é o V-MH com 44% do 

total de parcelas. É também aquele com menor carga de combustível e que origina fogos 

de menor intensidade. Globalmente, de todas as simulações realizadas o fogo de 

superfície predominou largamente, representando 85% das observações. O cenário mais 

grave, fogo ativo de copas, representou apenas 9% das observações, mostrando que 

estas manchas têm uma resistência estrutural natural ao fogo. 

Concluiu-se que a direção do vento combinada com a direção de propagação do fogo 

é a variável que mais influência tem no tipo de fogo e nos danos provocados no 

povoamento. A variável do povoamento mais significativa foi a altura da base da copa 

viva, seguida do modelo de combustível (com os modelos de menor carga de 

combustível a favorecer a sobrevivência das árvores). Na análise CART do tipo de fogo 

a área basal e o número de árvores por hectare foram identificadas como variáveis 

importantes pela sua ligação à densidade foliar da copa. O efeito dominante da interação 

entre o vento e a topografia pode portanto ser mitigado pela silvicultura preventiva, a 

qual deve ser feita forma integrada com intervenções em todas as variáveis que 

condicionam a severidade do fogo, pois em condições mais extremas a intervenção num 

só estrato do povoamento pode não ser suficiente. As intervenções devem assim 

considerar a redução da carga dos combustíveis de superfície, com desramas e desbastes 

para aumentar a distância ao solo e diminuir a densidade de copas, e incluir o 

posicionamento adequado das infraestruturas de apoio ao combate como as faixas de 

gestão de combustível. 

Palavras chave: Simulação do comportamento do fogo; Floresta remanescente; Pinus 

pinaster; Silvicultura preventiva 



 

 

 

Abstract 

Post-fire remnants of maritime pine (Pinus pinaster) are ecologically important and 

can provide useful guidance to mitigate fire severity, since their structural and fuel 

accumulation characteristics could be extrapolated to managed stands or fuel breaks and 

adopted as hazard-reduction silvicultural recommendations. 

This study examined 50 patches of remaining pines spread over three areas in 

northern Portugal mountains, respectively Alvão, Marão and Montemuro. Potential fire 

behaviour was simulated for each of the patches using two simulation programs, 

respectively BehavePlus 5 and CFIS, and Van Wagner equations for the transition of 

surface to crown fire and crown scorch height. Data from the simulations were 

statistically analysed to quantify the effects of variables involved in fire behaviour and 

how these determine the type of fire and its effect on the stand. 

The most frequent fuel type was V-MH with 44% of the number of plots, which is 

also the one with lowest fuel load and that leads to lower fire intensity. This in turn 

determined that surface fire was the most frequent simulation output with 85% of the 

observations. The worst-case scenario, active crown fire, represented only 9% of the 

observations, showing that these sites are naturally fire resistant. 

Wind direction combined with the direction of fire spread is the most influential 

variable on the type of fire and damage to the stand. Crown base height is the most 

significant stand variable, followed by fuel model, with lower fuel loading models 

favoring tree survival. The CART analysis of the fire type of fire identified basal area 

and the number of trees per ha as important variables for their connection to canopy 

bulk density. The aforementioned wind-topography effect can consequently be 

mitigated by preventive silviculture, which should integrate treatments in all the 

variables that determine fire severity, because under more extreme conditions the 

intervention in a single stand stratum may not be enough. The interventions should then 

assure low fuel loading in the surface fuels layers in combination with tree pruning and 

thinning to increase horizontal and vertical discontinuity in the canopy, and include 

adequate placement of fire-suppression infrastructures, e.g. fuel breaks. 

Key words: Fire behaviour simulation; Remnant forest; Pinus pinaster; Preventive 

silviculture 
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1. Introdução 

A importância pública da problemática dos fogos em Portugal está muito 

relacionada com a área ardida anual. Em anos mais secos e com condições piro-

meteorológicas a área ardida aumenta significativamente, aumentando também o 

interesse pelo problema. Pelo contrário, este tema passa quase despercebido em anos 

mais húmidos e com reduzida área ardida. Em média, cerca de 32% do total da área 

ardida corresponde a floresta. O pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.) representa 27% do 

espaço florestal ardido, o que vem salientar a importância de estudar as manchas de 

remanescentes desta espécie em áreas percorridas por incêndios florestais para 

identificar as características que lhes permitiram resistir. 

Os incêndios florestais dos últimos anos vieram salientar a necessidade de proteger a 

floresta e consequentemente os investimentos florestais. No entanto, as recomendações 

práticas para a gestão florestal têm sido predominantemente empíricas, baseadas na 

experiência ganha através de tentativa e erro (Fonseca et al. 2012). Isto é visível não só 

na condução usual dos povoamentos, a qual visa obter o maior volume de madeira 

possível, mas também nos manuais de silvicultura preventiva, que são férteis em 

recomendações de intervenção aparentemente desprovidas de qualquer base empírica ou 

científica (Alexander 2003 cit. Fernandes 2006). 

Os incêndios florestais têm tido um forte impacto na floresta de pinheiro bravo, 

desconhecendo-se de que modo as opções silvícolas utilizadas contribuem para atenuar 

a severidade do impacto. Assim, surge a necessidade de se promover a aplicação de uma 

abordagem mais científica do problema começando por avaliar as práticas correntes e 

determinar a sua influência no comportamento do fogo, e se necessário criar novas 

recomendações que minimizem os danos e consequentemente protejam os 

investimentos realizados na floresta. 

As manchas de pinhal remanescente consideradas por este estudo estão distribuídas 

por três áreas, respetivamente nas serras do Marão, Alvão e Montemuro. Os locais 

foram selecionados através de fotografia aérea e por cruzamento com a cartografia de 

áreas ardidas a fim de assegurar que as manchas escolhidas tinham ardido há pelo 
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menos três anos para excluir a possibilidade de morte adicional de indivíduos por 

fatores bióticos (Fernandes et al. 2010). 

O estudo da estrutura e combustibilidade destas manchas pode explicar o porquê da 

sua sobrevivência. Esta informação pode ser extrapolada para a silvicultura, conduzindo 

a florestas menos suscetíveis ao fogo (Román Cuesta, 2002). Nos estudos de manchas 

florestais sobreviventes de incêndios tem-se dado mais importância ao seu papel na 

biodiversidade e distribuição de espécies em detrimento das causas que levaram à sua 

formação (Román Cuesta, 2002). 

Um regime de fogo de baixa severidade e de elevada frequência leva naturalmente a 

uma estrutura florestal mais resistente ao fogo, promovendo um controlo da carga de 

combustível de superfície, diminuindo assim a intensidade da frente de fogo. Além 

disso a desrama térmica provocada leva a um aumento da altura da base da copa e a 

morte dos indivíduos de menores dimensão, aumentando a resistência da mancha ao 

fogo de copas, pelo controlo dos combustíveis de transição. 

Com este trabalho pretende-se identificar que fatores levam à sobrevivência de 

manchas remanescentes de pinhal bravo a incêndios florestais, no sentido de integrar 

essa informação em recomendações técnicas de silvicultura preventiva. Para isso serão 

feitas simulações do comportamento potencial do fogo nessas manchas sendo os 

resultados analisados estatisticamente com recurso a análise CART e regressão logística 

para determinar quais as variáveis e fatores mais significativos para sobrevivência das 

manchas. Utilizando essas variáveis serão desenvolvidas equações que permitam ao 

gestor florestal determinar as intervenções a realizar no povoamento para aumentar a 

sua resistência do fogo sem a necessidade de recorrer a simulações de comportamento 

do fogo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1.  Comportamento do fogo 

O comportamento dos fogos florestais tem vindo a ser estudado visto que condiciona 

os seus efeitos ecológicos e causa danos, quer materiais, quando destrói propriedades, 

infraestruturas ou florestas, quer humanos, quando ocorre a perda de vidas humanas. 

A forma mais corrente de descrever os fatores que influenciam o comportamento do 

fogo consiste na transposição do triângulo do fogo, que descreve as variáveis 

fundamentais para que haja combustão, no triângulo dos incêndios, Figura 1, que 

descreve o piro ambiente. A partir deste triângulo concluímos que as três variáveis que 

condicionam o comportamento do fogo são o combustível, a topografia e a 

meteorologia. 

 

Figura 1 – Fatores envolvidos na combustão, à esquerda, e no comportamento dos 

incêndios florestais, à direita. 

2.2.  Tipo de propagação do fogo 

Considera-se que um fogo se propaga sobre influência do vento é aquele cuja a força 

do vento supera a força do fogo, resultando numa coluna de fumo inclinada (Figura 7 

A), e numa razão comprimento largura alta (Figura 7 C) (Scott e Reinhardt, 2001). 

No caso de o fogo ser do tipo convectivo, a força do fogo é superior à influência do 

vento dando origem a uma coluna de fumo alta e direita (figura 7 B), e um padrão de 

propagação atípico, (figura 7 D) (Scott e Reinhardt, 2001). 
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Existem para o tipo de fogo quatro cenários possíveis, os quais traduzem as 

condições nas quais o fogo se propaga e fornecem informações sobre as suas 

caraterísticas gerais. Estes tipos de fogo encontram-se resumidos no Quadro 1, contendo 

informações adaptadas de Scott e Reinhardt (2001). 

 

Figura 2 – Efeito provocado pela força predominante na coluna de fumo e 

propagação espacial do fogo 

Quadro 1 – Tipos de fogo e as suas caraterísticas adaptado de [adaptado de Scott e 

Reinhardt (2011)]. 

Tipo de fogo Caraterísticas do fogo 

Superfície Um fogo que progride consumindo apenas combustíveis de superfície. 

Passivo 

Fogo de copas em que árvores individuais ou pequenos grupos de 

árvores entram em combustão, sendo que este não se consegue manter por 

longos períodos de tempo. 

Ativo condicional 

O povoamento apresenta condições para a ocorrência de fogo de copas. 

No entanto um foco de incêndio que ocorra dentro do povoamento, não será 

suficiente para a transição do fogo para as copas. Para que o fogo seja de 

copas terá de transitar para dentro do povoamento neste estado. 
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Ativo 

Um fogo em que todos os tipos de combustível se encontram 

envolvidos. O fogo de copas encontra-se dependente o calor libertado pelos 

combustíveis de superfície para a sua propagação. 

 

2.3.  Topografia 

A topografia é o mais estático dos três elementos. As alterações naturais percetíveis 

são muito raras e acontecem como consequência de desastres naturais (terramotos ou 

erupções vulcânicas), ou da intervenção humana (explorações mineiras). 

A topografia afeta o comportamento do fogo de três formas: pelo declive do terreno, 

pela sua exposição, e pelo relevo em geral (por exemplo, alternância de vales e 

cumeadas). 

A influência da exposição no comportamento do fogo resume-se ao aquecimento 

diferencial dos combustíveis ao longo do dia e consequente humidade (Scott, 2012; 

Bennett et al., 2010) e à quantidade de combustível disponível (Bennett et al., 2010). As 

encostas a sul, as mais expostas à radiação solar, têm a humidade dos combustíveis mais 

baixa, mas em contrapartida tendem a acumular menos biomassa, já que as condições 

para o crescimento são menos favoráveis (Bennett et al., 2010). As encostas a norte 

acumulam mais humidade nos combustíveis e solo, devido à menor menor exposição 

solar. Como consequência a acumulação de combustíveis é maior (Bennett et al., 2010). 

A transferência de energia na chama processa-se de três formas, convecção, radiação 

e condução. Na condução a energia é transmitida de molécula para molécula, a 

convecção é a transferência de energia pelo movimento de moléculas de um local para o 

outro e por fim a radiação é a transferência de energia através de um espaço vazio 

através de ondas electro magnéticas. 

O comportamento do fogo é alterado pelo declive na forma como o calor pré aquece 

os combustíveis através do calor radiante, que aquece os combustíveis antes da chegada 

da chama propriamente dita, tornando mais fácil a sua ignição. O declive afeta assim a 

velocidade da frente de chama, intensidade da frente de fogo e comprimento da chama 

(Scott, 2012). Assim, quando o fogo de desloca de forma descendente numa encosta 

(Figura 2), a porção de combustíveis que é pré aquecida é reduzida, uma vez que o calor 

radiante incide principalmente na zona já queimada (Viegas, 2006). Como tal a 

velocidade de propagação é baixa. 
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Figura 3 – Progressão e transferência do calor do fogo a descer a encosta 

Quando o terreno é plano (Figura 3), a porção de combustível aquecida pela 

radiação é superior à porção aquecida no caso da propagação no sentido descendente. 

Devido a este facto a velocidade de propagação é intermédia em relação ao sentido 

descendente e ascendente de propagação. 

 

Figura 4 – Progressão e transferência do calor do fogo em terreno plano 

Por fim quando o fogo se desloca no sentido ascendente da encosta, (Figura 4) a 

porção de combustível sob influência da radiação é a maior dos três cenários (Viegas 

2006). Nesta situação a velocidade de propagação e intensidade da frente de fogo são 



 

7 
 

máximas. Na presença de vento forte a pluma de convecção é inclinada e incide 

diretamente na vegetação, sobrepondo-se ao efeito da radiação e aumentando bastante 

mais a velocidade e intensidade do fogo. 

 

Figura 5 – Progressão e transferência do calor do fogo a subir uma encosta 

2.4.  Meteorologia 

A meteorologia influencia o comportamento do fogo através de quatro fatores: 

precipitação, temperatura do ar, humidade do ar e vento (Ventura e Vasconcelos 2006). 

A precipitação, a temperatura do ar e a humidade do ar têm um papel determinante na 

humidade dos combustíveis (Bennett et al., 2010; Ventura e Vasconcelos 2006) e, 

consequentemente, na sua inflamabilidade e combustibilidade bem como nos 

parâmetros que descrevem o comportamento e tipo de fogo, como a velocidade e 

intensidade de propagação, transição do fogo para as copas e a ocorrência de fogos 

secundários (Viegas 2006). 

O vento influencia o comportamento do fogo de várias formas, que vão desde a 

renovação do oxigénio até à inclinação da chama (Byram, 1959). Este elemento é o 

mais instável ao longo do dia, variando de intensidade e direção. Quando o vento 

interage com o declive, a direção de propagação do fogo passa a ser a soma dos dois 

vetores que definem a direção do vento e do declive (Figura 6). 
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Figura 6 – Combinação dos vetores declive e vento para determinar o vetor direção 

de propagação 

2.5.  Combustível 

Os combustíveis podem ser categorizados de acordo com vários critérios, 

nomeadamente a partir das suas características físicas, químicas, térmicas, o estado 

fisiológico (vivo ou morto) e o estrato a que pertencem. 

Nas características físicas critérios como, a carga, compactação e humidade 

condicionam o comportamento do fogo. 

A quantidade ou carga de combustível traduz a quantidade de combustível por 

unidade de área (usualmente t/ha). O tamanho e a forma traduzem-se no facto dos 

combustíveis finos apresentarem maior superfície de contacto, entrando rapidamente em 

combustão e ardendo vigorosamente durante um curto período de tempo. Por outro lado 

combustíveis de maiores diâmetros ardem mais lentamente, sendo muitas vezes 

responsáveis por reacendimentos. 

A compactação, que se traduz na quantidade de espaços vazios no combustível, afeta 

o desenvolvimento do fogo uma vez que uma menor compactação significa mais bolsas 

de ar entre as partículas e, consequentemente, propagação mais fácil. 

Uma das características mais importantes dos combustíveis é possivelmente o seu 

teor de humidade. A percentagem de água contida no combustível condiciona a 

quantidade de energia que o fogo tem que “gastar” para que a água se evapore e o 

material entre em combustão. Assim, combustíveis com maior percentagem de 
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humidade originam fogos mais lentos, já que grande parte da energia da frente de fogo é 

consumida na evaporação da água; em contrapartida, combustíveis secos entram 

rapidamente em combustão. 

Nos combustíveis considera-se apenas uma característica química, a água de 

composição, aquela associada à própria estrutura do material, no entanto esta existe em 

pequenas quantidades. 

As características térmicas dos combustíveis dividem-se em duas partes, o calor 

específico e o poder calorífico. O calor específico é a quantidade de energia necessária 

para elevar 1 °C a temperatura de 1 g de material (Chang, 1994). O poder calorífico de 

combustível é a energia total que 1 kg de material liberta quando em combustão 

(Macedo e Sardinha, 1987). Este valor varia de material para material, de acordo com a 

sua composição. 

Os combustíveis vivos têm mais humidade que os mortos, pela sua capacidade de 

manter humidade. Esta capacidade pode ajudar a criar oportunidades de combate a 

incêndios (Lara, 1989 cit Fernandes 1991). Os combustíveis mortos têm uma maior 

variação de humidade, estando esta dependente de fatores meteorológicos, como a 

precipitação, humidade do ar e temperatura. Se o combustível morto for mantido a uma 

humidade e temperatura constante tende a atingir uma humidade de equilíbrio. Quando 

a humidade ou temperatura do ar mudam, a humidade do combustível tende para um 

novo equilíbrio. O tempo que este processo demora é utilizado para classificar os 

diferentes tipos de combustível morto (Quadro 1). 

Quadro 2 – Categorias de combustível e contribuição para o comportamento do 

fogo, adaptado de Scott (2012) 

Classe de 

tempo de 

retardação 

Classe de 

diâmetro (mm) 
Descrição Impacto no comportamento do fogo 

1h 0-6 

Agulhas, galhos, 

musgo, líquenes, 

arbustos pequenos, 

herbáceas 

Entram facilmente em ignição. Estão envolvidos na 

fase inicial da combustão fornecendo o calor 

necessário para que os combustíveis maiores entrem 

em combustão. Em condições secas estes combustíveis 

dão origem fogos rápidos. 

10h 6-25 
Pequenos ramos e 

arbustos 

Suportam o desenvolvimento do fogo e a combustão 

de combustíveis de maiores dimensões. Em condições 
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muito secas dão origem a fogos rápidos. 

Classe de 

tempo de 

retardação 

Classe de 

diâmetro (mm) 
Descrição Impacto no comportamento do fogo 

100h 25-75 
Ramos de tamanho 

médio 

Suportam o desenvolvimento do fogo e a combustão 

de combustíveis de maiores dimensões 

1000h 75-203 
Ramos grandes e 

pequenos troncos 

Suportam o desenvolvimento do fogo. Aumentam a 

duração do fogo e influenciam a severidade do fogo 

dependendo da carga. 

10000h >203 

Grandes troncos caídos 

sólidos ou ligeiramente 

decompostos 

A ignição ocorre após a frente de fogo passar. Estes 

combustíveis não contribuem para o desenvolvimento 

do fogo, mas podem contribuir para uma maior 

duração e severidade deste junto das árvores vivas. Se 

a carga for alta e uniformemente distribuída a 

severidade do fogo pode ser mais abrangente e 

aumentar a dificuldade de rescaldo e a duração da 

combustão. 

Árvores 

mortas em pé 
Variável 

Apenas tronco ou 

tronco com ramos  

Quando estas árvores entram em combustão podem 

enviar faúlhas e causar projeções. Podem também 

dificultar o rescaldo. 

 

Pela envolvência nos incêndios a classificação por estratos considera o combustível 

subterrâneo (húmus e raízes), superficial (manta morta por decompor e em 

decomposição, herbáceas e pequenos arbustos), de transição (arbustos de tamanho 

médio, pequenas árvores e ramos baixos que permitem a passagem do fogo para as 

copas), e aéreos (aqueles situados a alguma distância ao solo), que normalmente são os 

combustíveis que sustentam o fogo de copas (Bennett et al., 2010) (Figura 7). 

No modelo de combustível as características físicas (relação superfície-volume das 

partículas, carga e sua distribuição por classes de tamanho, espessura ou altura) e fisicas 

(poder calorífico) do combustível permitem com a restante informação (declive, vento e 

humidade do combustível), calcular as características do fogo. Existe um grande 

número de modelos que cobrem vários tipos de combustível e diferentes partes do 

mundo. Cruz e Fernandes (2008) propõem modelos de combustível desenvolvidos 

especificamente para Portugal e mais concretamente para pinhal bravo. 



 

11 
 

 

Figura 7 - Classificação dos combustíveis segundo Bennett et al. (2010). 

 

2.6.  Simulação do comportamento do fogo 

Os modelos de predição do fogo surgem pela necessidade de dispor de ferramentas 

auxiliares na gestão do fogo. São amplamente utilizados na predição de comportamento 

do fogo, quer em situações de combate a incêndios quer no planeamento de operações 

florestais de prevenção.  

Existem três famílias de modelos de comportamento do fogo: empíricos (ou 

estatísticos), semi-empíricos, e físicos. 

O BehavePlus é um dos sistemas de predição das características de comportamento 

do fogo mais usados e tem por base o modelo semi-empírico de propagação do fogo de 

Rothermel (1972). O BehavePlus é um programa desenvolvido originalmente para os 

Estados Unidos da América que trabalha com modelos de combustível, tendo sido 
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adotado em vários países. Esta generalização apoia-se por vezes no desenvolvimento de 

modelos de combustível para as condições de aplicação, ou seja para tipos específicos 

de vegetação, a fim de diminuir a diferença entre os resultados das simulações e a 

realidade. 

A Figura 8, apresenta, sob a forma de esquema, o funcionamento do BehavePlus 

para determinar que tipo de fogo irá ocorrer, de acordo com a informação introduzida 

no software. 



 

13 
 

 

Figura 8 - Resumo dos passos tomados pelo BehavePlus para determinar o tipo de 

fogo. [Adaptado de Andrews et al. (2008)]. 

2.7.  CFIS 

O Crown Fire Initiation and Spread (CFIS) é um software que integra vários 

modelos para simular o comportamento do fogo de copas. Os dados de saída principais 

são a probabilidade da ocorrência de um fogo de copas, o tipo de fogo de copas, passivo 

ou ativo, e a distância mínima das projeções necessária para aumentar a velocidade de 

propagação do fogo (Alexander et al. 2006). 
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Este programa tem por base quatro passos (Figura 9), sendo que para cada um deles 

foram desenvolvidos modelos que conjugam parâmetros relacionados com a informação 

pretendida (Alexander et al. 2006). Primeiro avalia-se a possibilidade de ocorrência ou 

não de um fogo de copas sendo para isto avaliado pelo CFIS se o povoamento tem 

condições para que ocorra fogo de copas. Para isto, o modelo desenvolvido relaciona a 

velocidade do vento a 10 metros, U10 (km h-1), a distância entre o topo da camada de 

combustíveis de superfície e os combustíveis aéreos, i.e. copa viva, FSG (m), que no 

caso das coníferas pode coincidir com o CBH, e por fim a humidade dos combustíveis 

mortos, effm (%). O output deste modelo encontra-se sob a forma de probabilidade, 

considerando-se que probabilidades superiores a 50% se traduzem em fogo de copas. 

Na segunda fase calcula-se a velocidade de propagação do fogo de copas, ativo e 

passivo, que foram modeladas separadamente, utilizando-se para o fogo de copas ativo a 

U10, effm e a densidade da copa, CBD. No caso do fogo passivo utilizou-se um fator de 

correção baseado no critério para fogo de copas ativo, CAC: 

 

 
[ 1 ] 

em que CAC é o critério para fogo de copas ativo, CROSA a velocidade de propagação 

para que o fogo de copas seja ativo (m min-1), e CBD a densidade da copa (kg m-3). 

Os focos secundários causados por projeções de material incandescente são 

normalmente absorvidos pela frente principal do fogo pois não têm tempo de se 

desenvolver e propagar de forma independente. No CFIS, a distância de projeção 

calculada representa a distância mínima necessária para que uma projeção se 

desenvolva e se torne independente da frente de fogo principal, não sendo absorvida por 

este e contribuindo ativamente para a propagação do incêndio (Alexander et al. 2006). 

Esta distância é dada por: 

 

 

[ 2 ] 

em que SD corresponde à distância de projeção, em metros, R à velocidade de 

propagação da frente de fogo (m min-1), ID ao tempo em minutos entre a projeção de 

uma faúlha e a ignição do combustível na área não ardida, Tss (min.) é o tempo que a 
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ignição demora a atingir uma velocidade constante de propagação, e  ao coeficiente de 

aceleração ( Alexander (2006)).  

 

Figura 9 – Diagrama da predição do comportamento potencial do fogo de copas com 

base nos modelos para a ocorrência e velocidade de propagação de fogo de copas 

desenvolvidos por Cruz et al. (2004, 2005) [adaptado de Alexander 2006] 

O CFIS pode ser utilizado tanto para avaliar o potencial de fogos florestais em 

termos operacionais como em investigação, permitindo avaliar o impacto de tratamentos 

de combustível no povoamento, pela alteração das características dos combustíveis, 

carga de combustíveis, CBH e CBD (Alexander et al. 2006). 

2.8.  Silvicultura preventiva do pinheiro bravo 

O pinheiro bravo evoluiu com o fogo, apresentando várias características que 

aumentaram a sua resistência a fogos de baixa intensidade, como casca grossa ou 

agulhas resistentes a temperaturas na ordem dos 60ºC, por curtos períodos de tempo 

(Fernandes et al. 2005). Para garantir a resiliência da espécie a fogos de maior 

intensidade, as pinhas têm deiscência térmica, o que permite que após um incêndio haja 

sementes para um rápido repovoamento da área. 
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As cascas fissuradas e espessas têm usualmente menor densidade e condutividade, 

(Hengst e Dawson 1994 cit Fernandes et al. 2005) protegendo o câmbio da árvore dos 

danos provocados pelo calor. 

Apesar de todas as suas adaptações ao fogo, o pinheiro bravo tenderá a desaparecer 

onde a frequência e severidade dos fogos for muito elevada e, por isso, incompatível 

com a sua reprodução (Fernandes et al. 2005).  

Os elementos que influenciam o comportamento do fogo e, consequentemente, a sua 

severidade nos povoamentos florestais são: a meteorologia, topografia e combustíveis. 

Os primeiros estão fora do controlo do homem o que leva a que as medidas de 

silvicultura preventiva tenha obrigatoriamente de incidir sobre os combustíveis, 

(Fernandes 2006). 

Para uma redução efetiva da vulnerabilidade do pinhal aos incêndios florestais 

devem adotar-se modelos de silvicultura que não só prevejam uma intervenção a nível 

do combustível superficial mas também uma intervenção a nível da estrutura vertical e 

horizontal descontinua, figuras 10 e 11. (Fernandes et al. 2005). 

A continuidade horizontal surge quando as copas têm entre si uma distância que 

permite a passagem do fogo de umas para as outras sem auxílio dos combustíveis de 

superfície tornando-se fogo de copas ativo. Para evitar este tipo de fogo deve-se 

favorecer a descontinuidade horizontal através do aumento da distância entre árvores 

com desbastes. (Molina et al. 2011; Molina et al. 2010; Cram et al., 2006) 

A descontinuidade vertical é obtida através de uma intervenção nos combustíveis de 

transição ou de escada, ou seja os combustíveis que permitem que o fogo transite para 

as copas. Esta transição é feita através de condução, sendo necessário eliminar arbustos 

altos ramos mortos, (que no caso do pinheiro bravo tendem a acumular combustíveis 

finos), e ramos vivos. No caso desta transição ocorrer por fenómenos de convecção é 

necessário aumentar a distância entre o combustível e a copa das árvores com desramas. 

O tipo de tratamento escolhido para os combustíveis de superfície condiciona a sua 

eficácia. O corte dos combustíveis de superfície sem mais tratamento tem pouca 

eficácia, uma vez que a carga se mantem inalterada e, consequentemente, a intensidade 

também não se altera de uma forma significativa. O tratamento mecânico seguido de 

fogo controlado, quer na queima dos restos do tratamento como para manutenção das 
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cargas nos anos seguintes, tem a maior influência na mitigação da severidade do fogo, 

(Cram et al. 2006). Assim, tratamentos como o fogo controlado, que consomem parte do 

combustível, principalmente o fino, são os mais indicados pela sua relação 

custo/eficácia. Quando não é possível utilizar o fogo, como no caso de cargas elevadas, 

povoamentos jovens, etc., deve-se triturar o material, aumentando a sua compactação, 

ou mesmo remover o material do povoamento. 

No entanto, ventos fortes, encostas ingremes ou longos períodos de seca podem 

fazer com que os esforços na redução de combustíveis sejam ineficazes na proteção 

total das árvores mas estudos de Cram et al. (2006), mostram que mesmo nestes casos a 

severidade do fogo é muito reduzida pela intervenção no povoamento em comparação 

com povoamento adjacentes sem tratamento que apresentavam perda total de árvores. 

Resumindo, para que a severidade do fogo seja diminuída deve-se manter as cargas 

de combustível baixas, diminuir o número de árvores e a altura dos primeiros ramos ao 

solo, (Molina et al. 2011; Molina et al. 2010; Cram et al., 2006) sendo espectável uma 

relação inversa entre a redução dos combustíveis e a probabilidade de um fogo de copas 

(Cram et al. 2006). 

Por fim a colocação de faixas de gestão de combustível para diminuir a velocidade 

de propagação e a intensidade da frente de fogo antes que este chegue ao povoamento 

de ser feita de forma cuidada já que a colocação aleatória a nível da paisagem pouca faz 

para diminuir a severidade do fogo (Finney 2001, 2003; Graham, 2003 cit Cram et al. 

2006 
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Figura 10 – povoamento de pinheiro bravo sem gestão. 

 

Figura 11 – povoamento intervencionado para promover a descontinuidade vertical e 

horizontal. 
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3. Material e métodos 

3.1.  Área de estudo e dados pré-existentes 

As manchas remanescentes surgem após a passagem de um fogo e caracterizam-se 

pela presença de indivíduos que, não só sobrevivem à sua passagem, como a eventuais 

problemas de doenças associadas àquele tipo de perturbações. Estas manchas não só 

apresentam a capacidade de resistir a um fogo mas, em muitos casos, a vários fogos 

durante anos. 

Este trabalho tem por base dados recolhidos em manchas de pinhal remanescente 

distribuídas pelas serras do Marão, Alvão e Montemuro, publicados em Fernandes et al. 

(2010). Estas foram selecionadas através de fotografia aérea cruzando a informação com 

o atlas do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que cartografa as áreas 

ardidas desde 1975. As manchas escolhidas tinham ardido há pelo menos três ou mais 

anos para excluir a morte de indivíduos por fatores bióticos. 

Por razões de acessibilidade, selecionaram-se nove localizações com 25 km2, sendo 

depois escolhidas 50 manchas remanescentes. 

O tamanho da parcela foi ajustado ao tamanho das manchas que variaram entre 

grupos isolados de árvores até grandes aglomerados dentro de povoamentos, de forma a 

que a estrutura da mancha fosse descrita adequadamente.  

No caso de a mancha ser pequena, as parcelas englobaram todos os indivíduos e era 

medida a dimensão da mancha. No caso dos aglomerados de maiores dimensões, 

naqueles mais densos a parcela correspondeu a uma área circular com 0,05 ha. Nos 

aglomerados menos densos, a parcela correspondeu a uma área circular entre 0,1 e 0,5 

ha. 

Registou-se o declive e exposição de cada parcela. Dentro de cada parcela foram 

medidos os parâmetros dendrométricos de todas as árvores vivas: diâmetro à altura do 

peito (dap), altura e altura dos primeiros ramos vivos (CBH). Quando as árvores 

estavam mortas ou caídas apenas era medido o dap. Avaliaram-se também algumas 

variáveis relacionadas com a severidade do fogo nas árvores sobreviventes como a 

profundidade de tronco carbonizado, a altura máxima de tronco queimado, a existência 

de cicatrizes de fogo e os sinais de copa queimada. 
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A estrutura da mancha foi caracterizada pela área basal, número de árvores por 

hectare, percentagem de árvores dominantes e codominantes, e a altura do povoamento 

(altura média das arvores dominantes e codominantes). 

A distância linear entre a mancha e o perímetro do incêndio foi medida em ambiente 

SIG e classificada em quatro classes, < 50 m, 50-100 m, 100-200 m e > 200 m. O 

intervalo de retorno do fogo na parcela foi calculado para cada uma dividindo o tempo 

decorrido entre o primeiro e último fogo pelo número total de fogos. 

Por fim, foram abatidas três árvores nos locais de estudo e comparou-se a história de 

fogo presente na árvore, através das cicatrizes de fogo na secção basal, com a história 

determinada pelos perímetros de fogo. 

 

Quadro 3 – Resumo das características dendrométricas das manchas remanescentes 

(adaptado de Fernandes et. al., 2010). 

Variáveis Mínimo Máximo Média Mediana 

Número de fogos 1 9 3 3 

Intervalo de retorno do fogo (anos) 1,5 10 4,7 4,2 

Área basal (m2 ha-1) 1,4 47,9 20,2 15,5 

Árvore ha-1 14 2199 368 286 

% de árvores codominantes e dominantes 14 100 84 88 

Altura do povoamento (m) 7,8 22,5 15,5 16,3 

Rácio de copa 3,5 9,0 5,4 5,1 

Altura de copa morta (m) 3,6 14,4 8,4 8,5 

Árvores com copa ardida (%) 0 100 40 32 

 

3.2.  Simulação do comportamento do fogo de superfície 

A partir dos dados disponíveis para cada parcela foram atribuídos modelos de 

combustível desenvolvidos para Portugal (Quadro 4), de acordo com a estrutura e 

composição da vegetação presente na mesma. A simulação da velocidade de propagação 

do fogo de superfície foi efetuada com o programa BehavePlus, versão 5 (Andrews et. 
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al 2008) que tem por base o modelo de propagação do fogo de Rothermel (1972). Além 

do modelo de combustível o BehavePlus requer como dados de entrada a velocidade do 

vento, humidades do combustível e declive do terreno. 

Realizaram-se simulações em quatro cenários de perigo meteorológico de incêndio 

(descritos como extremo, muito elevado, elevado e moderado), os quais se distinguem 

por diferentes valores de humidade dos combustíveis (Quadro 5). Cada um destes 

cenários foi depois combinado com quatro velocidades de vento, respectivamente 2,5, 5, 

10 e 20 km h-1. 

Quadro 4 – Características dos combustíveis dos modelos utilizados nas simulações 

Modelo Espess. Carga (t ha-1) SVR (m-1) PC Hx 

 (m) 1hr 10hr 100hr arb. herb. 1hr herb. arb. (kJ kg-1) (%) 

M-PIN 0,50 7,21 3,00 0,00 6,89 0,00 5500 - 6000 21000 40 

V-MAb 0,50 6,00 0,50 0,00 7,50 0,00 4500 - 4500 21000 35 

V-MMb 0,90 4,00 0,50 0,00 7,00 0,00 3000 - 3000 20500 20 

V-MMa 1,70 6,00 4,00 0,00 13,00 0,00 2500 - 3000 20500 25 

V-MH 0,55 1,00 1,00 0,00 5,50 1,50 4500 8500 4000 19500 25 

SVR – relação entre superfície e volume. PC – conteúdo calorífico. Hx – humidade de extinção do 

combustível 1hr. 

Quadro 5 – Humidade dos combustíveis (%) por cenário de simulação. 

                  Cenário 

Combustível 

Extremo 
Muito 

elevado 
Elevado Moderado 

1h (%) 4 6 8 12 

10h (%) 5 7 9 13 

100h (%) 6 8 10 14 

Herbáceas vivas (%) 30 30 30 30 

Arbustivas vivas (%) 85 85 85 85 

 

O programa permite também calcular o comportamento do fogo para qualquer 

combinação de direção de propagação e sentido do vento relativamente ao terreno, 
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sendo esta variação expressa em graus relativamente à linha de maior declive (Figura 

12). Consideraram-se as direções 0 (alinhamento com o declive, propagação no sentido 

ascendente), 90 (direção perpendicular ao declive, propagação de flanco) e 180º 

(alinhamento com o declive, propagação descendente). Estas direções foram depois 

combinadas entre si como indicado na Quadro 6. 

 

 

Quadro 6 – Combinações entre as direções do vento e de propagação do fogo 

utilizadas nas simulações 

 

Direção de propagação do fogo 

0º 90º 180 

Direção do vento 

0º 0º/0º 0º/90º 0º/180º 

90º 90º/0º 90º/90º 90º/180º 

180º 180º/0º 180º/90º 180º/180º 

 

 

Figura 12 – As três opções de simulação do comportamento do fogo em relação à 

linha de maior declive e direção do vento. 

A intensidade do fogo de superfície calculada pelo BehavePlus não é compatível 

com as equações de transição para fogo de copas de que requerem uma estimativa da 
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intensidade da frente de fogo, de acordo com o conceito de Byram (1959), efetuada da 

seguinte forma: 

 

 [ 1 ] 

 

I é a intensidade da frente de fogo em kW m-1, sendo ROS a velocidade de 

propagação do fogo de superfície (m min-1), PC o calor de combustão do combustível 

(kJ kg-2) e w o consumo de combustível (t ha-1). 

3.3.  Simulação da velocidade do fogo de copas 

A simulação do comportamento do fogo de copas combinou a intensidade do fogo 

de superfície com a informação descritiva das copas do pinhal, nomeadamente, a altura 

da base das copas e a densidade ou massa volúmica foliar das copas (CBD). O valor de 

CBD foi obtido através da equação de Fernández (2013), desenvolvida para pinhal 

bravo da região do Vale do Tâmega: 

 

 [ 2 ] 

 

onde CBD é a densidade da copa (kg m-3), G a área basal (m2 ha-1) e N o número de 

árvores por hectare. 

 

3.4.  Equações de Van Wagner 

Neste trabalho serão utilizadas três equações desenvolvidas por Van Wagner. Estas 

equações estimam a altura de copa dessecada (Van Wagner, 1973), a intensidade do 

fogo de superfície necessária para que o fogo de superfície transite para as copas e a 

velocidade crítica do fogo de copas ativo (Van Wagner, 1976). 

A primeira equação estima a altura de copa dessecada (hs), ou seja a altura, em 

metros, até onde a intensidade de um fogo de superfície leva à morte dos tecidos. Van 

Wagner (1973) apresenta três equações alternativas para determinar hs, sendo 

selecionada a mais simples [3] para este trabalho, com apenas uma variável 
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independente, a intensidade da frente de chama. Esta escolha tem por base o facto de as 

três apresentarem r2 = 0,98, quando comparadas com dados experimentais. 

  [ 3 ] 

 

 

 
[ 4 ] 

 

 

 

[ 5 ] 

onde I representa a intensidade da frente de fogo, (kW m-1), T a temperatura do ar (ºC) e 

U a velocidade do vento (m s-1). 

As equações para a intensidade e velocidade crítica são desenvolvidas, em 1976, 

devido à necessidade que existia de criar modelos que permitissem prever com algum 

rigor a transição do fogo de superfície para fogo de copas e se este seria ativo ou 

passivo. Para isto, Van Wagner desenvolve estes modelos semi-físicos. 

Para o modelo da intensidade crítica, Van Wagner combina três equações. A 

primeira, de Thomas (1963) [6], determina a diferença de temperatura,  (ºC) a uma 

dada altura  (m) em função da intensidade da frente de fogo,  (kWm-1). A segunda, é a 

equação de Byram’s [7] da intensidade da frente de fogo  combinando o calor de 

combustão  (kJ kg-1), com o consumo de combustível por unidade de área  (kg m-2) 

e a velocidade de propagação  (m s-1). Por fim a última equação é da autoria de Van 

Wagner (1968) [8] e determina o calor necessário para a combustão da copa  (kJ kg-1), 

em função da sua humidade  (% peso seco). Estas equações combinadas dão origem à 

equação [9] que indica a intensidade crítica a partir da qual o fogo transita da superfície 

para as copas. 

 

 
[ 6 ] 
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 [ 7 ] 

 

 
 [ 8 ] 

 

 

 

[ 9 ] 

 

A velocidade crítica de propagação é dada originalmente por (Van Wagner, 1976): 

 

 
[ 10 ] 

em que  corresponde à velocidade de propagação necessária para que o fogo de copas 

seja ativo (m s-1),  é a massa critica de combustível (kg m -2 s-1) necessária para que 

seja possível o aparecimento de chamas em e  à densidade da copa em (kg m-3). 

Alexander (1988) assume  = 0.05 kg m -2 s-1 tal como recomendado por Van Wagner 

(1976), e multiplica  por 60 para ter o resultado em m min-1: 

 

 
[ 11 ] 

sendo agora  a velocidade de propagação (m min-1) e  a densidade ou massa 

volúmica da copa (kg m-3). 

 

 
[12] 

 

onde  é a velocidade crítica de propagação do fogo (m s-1) e CBD a densidade da 

copa (kg m-3). 

Verificando-se que a intensidade da frente do fogo é superior à intensidade de 

iniciação do fogo de copas, é assumido que o fogo transita da superfície para as copas e 
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é calculada a velocidade de propagação do fogo de copas, com a aplicação Crown Fire 

Initiation and Spread (CFIS) (Alexander et al. 2006). A velocidade de propagação é 

dada pela equação [Cruz et al. 2005]: 

 

 [13] 

 

sendo CROSA a velocidade de propagação do fogo de copas ativo (m min-1), CBD a 

densidade da copa (kg m-3), U10 a velocidade do vento a 10 m em terreno aberto (km h-1) 

e EFFM a humidade dos combustíveis mortos finos (%). O programa informa também 

sobre o tipo expectável de fogo (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Janela de diálogo do programa CFIS. 

 

Se a velocidade de propagação do fogo de copas (Crown Fire ROS na Figura 13) for 

superior à velocidade crítica para fogo de copas ativo, considera-se que o fogo é de 

copas ativo, tendo em atenção que a equação de Van Wagner (1977) para a velocidade 

crítica apresenta um output em m s-1, ao passo que no CFIS a velocidade é apresentada 

em m min-1. 

O processo completo de simulação desde o BehavePlus 5 ao CFIS encontra-se 

esquematizado na Figura 14. 
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3.5. Determinação da intensidade global do fogo 

A intensidade da frente de fogo é a intensidade obtida pela equação [14] no caso 

deste ser de superfície. Se o fogo for de copas a intensidade é obtida através da equação 

[6]. 

 

 [14] 

 

sendo  a intensidade do fogo de copas (kW m-1),  o calor de combustão,  a 

carga foliar (kg m-2),  a carga dos combustíveis de superfície (kg m-2) e  a 

velocidade de propagação (m s-1). 
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Figura 14 - Esquema de simulação para determinar o tipo de fogo 
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3.6.  Altura de copa dessecada (hs) 

Para determinar a proporção de copa dessecada recorreu-se à equação [15] de Van 

Wagner (1973). 

 

 [15] 

 

em que hs é a altura de copa dessecada (m) e I a intensidade do fogo de superfície (kW 

m-1). A partir de hs determinou-se a proporção de copa dessecada (CSR): 

 

 
[16] 

 

sendo  a altura de dessecação,  a altura dos primeiros ramos vivos (m) e  a 

altura total (m). Foi aplicada uma restrição no Excel para que hs = 0 quando hs < CBH e 

hs = 1 quando hs > h. 

 

3.7.  Análise estatística e modelação 

As variáveis dependentes em estudo foram o tipo de fogo obtido através do método 

ilustrado na Figura 3. A estes dados foram aplicados dois tipos de análise estatística. No 

caso da regressão em árvores (CART), o output utilizado pode estar na forma 

alfanumérica, utilizando-se diretamente a classificação obtida a partir do método 

ilustrado na Figura 3 como variável dependente. Na regressão linear logística este 

output é alterado para a forma binária, sendo 0 fogo de superfície e 1 fogo de copas 

ativo ou passivo. 

Por fim, a última variável a modelar foi a proporção de copa dessecada obtida 

através de [15]. A estes dados foi aplicada uma regressão linear. 

 

3.7.1. Regressão em árvore 

A regressão em árvore, “Classification and Regression Trees” (CART), é uma 

técnica de análise de dados não paramétrica e não linear que consegue selecionar de 

entre um grande número de variáveis independentes quais as que melhor explicam um 
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acontecimento (Yohannes e Hoddinott, 1999). Esta técnica tem vindo a ser generalizada 

devido à disponibilidade de software. No entanto, os mesmos dados base podem dar 

origem a resultados diferentes uma vez que os algoritmos variam de programa para 

programa (Wilkinson 1992). 

O objetivo de uma análise de regressão em árvore é dividir os dados em grupos cada 

vez mais homogéneos (Collins et al. 2009) e assim acabar por separar as variáveis 

independentes que têm uma maior influência nos resultados. 

Nesta dissertação, a análise foi realizada no programa JMP 10, considerando a 

variável dependente na forma contínua ou categórica. 

Na construção da árvore o critério para a divisão dos nós e criação de novas 

ramificações é o LogWorth, sendo os dados divididos pela categoria que apresenta o 

maior valor. Este critério é calculado a partir da seguinte equação: 

 [17] 

No caso de respostas categóricas (tipo de fogo), é apresentado o valor do G2, que 

representa duas vezes a entropia, sendo esta obtida a partir de [18], para cada uma das 

observações. 

 
[18] 

em que p é a probabilidade atribuída à resposta que ocorreu. 

Quando a resposta é contínua (proporção de copa dessecada), o programa apresenta 

a soma de quadrados (SS), que corresponde à variação na soma de quadrados devida à 

divisão. Para este tipo de resposta é apresentada também a diferença estatística, ou seja, 

a diferença entre os valores esperados dos dois nós terminais filhos de um nó pai. 
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A análise é feita através da divisão dos dados até que o valor do AIC [19] seja 

mínimo: 

 [19] 

em que k é o número de parâmetros no modelo. 

Foram selecionadas como output a apresentação da variação explicada por cada 

variável independente, e a área sob a curva ROC que mede a exactidão do modelo 

ajustado. 

3.7.2. Modelo Linear Generalizado (GLM) 

Os modelos de regressão tornaram-se parte integrante de qualquer análise de dados 

que visa relacionar um efeito com uma ou mais variáveis (Hosmer et al. 2013). Existem 

vários modelos de regressão linear generalizada que se distinguem pela distribuição que 

apresentam: normal, binomial, Poisson e exponencial. Neste trabalho foi utilizado o 

modelo da regressão logística [20] com uma distribuição binomial e função de ligação 

do tipo logit. A escolha deste modelo está associada aos dados em estudo que são do 

tipo binomial, quer para o caso da altura de copa dessecada como no caso da ocorrência 

de fogo de copas. 

 
[20] 

As variáveis independentes foram sendo excluídas sucessivamente do modelo por 

ordem decrescente de não significância estatística (p), até todas as variáveis do modelo 

serem significativas, isto é, p<0,05. 

Utilizando a opção Profiler, exploraram-se os limites da função nas suas 

componentes para determinar que combinações entre as variáveis independentes 

correspondiam a maior resistência do povoamento do fogo. 
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4. Resultados 

Esta secção encontra-se dividida em três partes. Primeiro apresentam-se as 

características dendrométricas dos dados utilizados na modelação e o resumo dos 

resultados obtidos nas simulações, como o tipo de fogo, proporção de copa dessecada e 

velocidade de propagação. 

Na segunda parte, encontram-se os resultados da análise CART ao tipo de fogo, com 

as tabelas estatísticas a ela associadas, e uma árvore com as divisões mais importantes 

dos dados. A esta informação segue-se o modelo, com a informação de significância das 

variáveis e os seus estimadores. 

Por fim, apresentam-se os resultados da análise CART da proporção de copa 

dessecada pelos fogos de superfície, com as tabelas associadas a esta análise, e uma 

árvore parcial com as principais divisões. Após estes dados apresentam-se dois 

modelos, o primeiro para a proporção de copa dessecada por fogo de superfície e depois 

o modelo para a proporção de copa danificada por todos os fogos. Com estes modelos 

são também apresentados os valores de significância das variáveis e dos respetivos 

estimadores. 

No Quadro 7, apresenta-se o resumo estatístico das principais características 

dendrométricas das manchas remanescentes em estudo, com importância na construção 

de um modelo sólido com capacidades preditivas no maior número de cenários 

possíveis. 

Quadro 7 – Análise das características dendrométricas das parcelas em estudo 

 
Declive (º) G (m2 ha-1) N (árv. ha-1) CBD (kg m-3) CBH (m) h (m) d (cm) 

Mínimo 0 1,4 14 0,008 3,6 7,8 13,1 

Máximo 54 47,9 2199 0,214 14,4 22,5 52,4 

Mediana 9,5 15,5 286 0,084 8,5 16,3 29,8 

Média 10,7 20,2 368 0,089 8,4 15,5 29,8 

Desvio 

padrão 
11,0 12,4 374 0,051 3,0 3,8 9,3 
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Gráfico 1 – Distribuição (nº de observações) do tipo de fogo obtido nas simulações 

O Gráfico 1 ilustra a distribuição das simulações por tipo de fogo, mostrando que o 

resultado de grande parte daquelas foi fogo de superfície, seguido de fogo de copas 

ativo e, por fim, fogo de copas passivo. 

No Gráfico 2 é possível ver os resultados com maior detalhe, mostrando a 

distribuição do tipo de fogo por modelo de combustível. Nota-se claramente uma maior 

frequência do fogo de superfície em todos os modelos, sendo que o fogo de copas 

passivo é aquele que aparece em menor número. 

 

Gráfico 2 – Distribuição (nº de observações) do tipo de fogo obtido nas simulações 

por modelo de combustível 
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O Quadro 8 apresenta o resumo estatístico de características dos fogos simulados 

divididos por modelo de combustível. Para que seja possível ver que tipo de fogo é 

originado por cada modelo de combustível, são apresentadas três métricas de fogo: a 

proporção de copa danificada (dessecada ou ardida), a intensidade da frente de fogo e a 

velocidade de propagação. 

Quadro 8 – Análise das características de comportamento do fogo e dos seus efeitos 

na árvore por modelo de combustível 

Modelo  
Proporção de 

copa danificada 

Intensidade 

(kW m-1) 

Vel. propagação 

(m min-1) 

M-Pin 

N 576 576 576 

Mínimo 0,00 205 0,4 

Média 0,37 84369 13,5 

Mediana 0,00 564 1,1 

Máximo 1,00 1195301 166,1 

Desv. Padrão 0,46 232531 32,9 

V-Mab 

N 288 288 288 

Mínimo 0,00 168 0,4 

Média 0,32 71962 12,1 

Mediana 0,00 378 0,9 

Máximo 1,00 1162123 168,2 

Desv. Padrão 0,45 220043 31,9 

V-MH 

N 3168 3168 3168 

Mínimo 0,00 27 0,1 

Média 0,32 34961 9,7 

Mediana 0,00 243 0,9 

Máximo 1,00 964710 178,9 

Desv. Padrão 0,43 120873 28,0 

V-Mma 

N 1728 1728 1728 

Mínimo 0,00 207 0,3 

Média 0,61 92156 11,6 

Mediana 0,78 1035 1,5 

Máximo 1,00 1669352 165,2 

Desv. Padrão 0,42 242154 26,9 

V-MMb 

N 1440 1440 1440 

Mínimo 0,00 34 0,1 

Média 0,39 44431 9,7 

Mediana 0,08 345 1,0 

Máximo 1,00 1166872 168,0 

Desv, Padrão 0,45 146878 27,1 
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O Gráfico 3 combina a velocidade de propagação média com a intensidade média da 

frente de fogo por modelo de combustível. 

 

Gráfico 3 – Representação gráfica da média da velocidade de propagação e 

intensidade da frente de fogo por modelo de combustível 

4.1.  Análise e modelação do tipo de fogo 

A partição dos valores para o tipo de fogo foi realizada até um R2=0,962, valor a 

partir do qual o valor de AIC deixa de descer, atingindo o modelo o ajuste ótimo. No 

Quadro 9 apresenta-se o valor do G2 e o número de divisões que cada variável sofreu. 

O valor da área sob a curva ROC (AUC) é importante para avaliar o bom ajuste de 

um modelo: quando mais próximo de 1 melhor ajustado este se encontra. Para cada um 

dos três tipos de fogo AUC = 0,99. 

Para se visualizar quais as componentes que mais contribuíram para o tipo de fogo e, 

uma vez que as árvores de regressão tinham muitas ramificações tornando impraticável 

a sua apresentação, fez-se uma partição mais pequena (Figura 15) e efetuou-se a 

divisão, até R2=0,569, com quatro partições dos dados originais. Nesta partição é 

possível observar quais os valores chave no resultado como, por exemplo, a divisão 

inicial das direções combinadas da direção de propagação do vento e do fogo. 
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Quadro 9 – Contribuição das variáveis independentes para a explicação (análise 

CART) do tipo de fogo 

Variáveis 
Número de 

divisões 
G2 G2 (%) 

Direções de propagação e vento 2 2709,72 37,62 

Vel. vento (km h-1) 16 1561,04 21,67 

Effm (%) 21 715,62 9,93 

Área basal (m2 ha-1) 18 626,68 8,7 

CBH (m) 10 577,94 8,02 

Modelo de combustível 6 445,66 6,19 

CBD (kg m-3) 6 224,84 3,12 

N (árv. ha-1) 3 152,59 2,12 

h povoamento (m) 5 133,93 1,86 

Declive (º) 5 55,27 0,77 
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Figura 15 – Ramificação parcial da análise CART para o tipo de fogo (R2 = 0,569)  
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4.2.  Probabilidade de ocorrência de um fogo de copas 

A modelação por regressão nominal logística do tipo de fogo, superfície ou copas, permitiu identificar as 

variáveis explicativas (Quadro 10) e construir o respetivo modelo (Quadro 11). 

Quadro 10 – Significância das variáveis selecionadas para o tipo de fogo, copas ou superfície  

Variável g.l. 2 Prob>2 

Vel. vento (km h-1) 1 1622,9 <0,0001 

Modelo de combustível 4 805,6 <0,0001 

CBH (m) 1 791,6 <0,0001 

Effm (%) 1 365,7 <0,0001 

Direções de propagação e vento 8 3997,4 <0,0001 

 

Quadro 11 – Coeficientes de regressão e erro padrão do modelo de probabilidade de ocorrência de fogo de 

copas 

Variável Coeficiente Erro padrão 

Intercept 5,949 3,634 

Vel. vento km/h -0,579 0,028 

modelo[M-PIN] -1,636 0,250 

modelo[V-MAb] 0,045 0,328 

modelo[V-MH] 3,277 0,212 

modelo[V-MMa] -3,448 0,219 

CBH (m) 1,000 0,054 

Effm (%) 0,571 0,038 

combinado[0º|0º] -13,652 3,648 

combinado[0º|180º] 7,682 13,349 

combinado[0º|90º] 7,682 13,349 

combinado[180º|0º] 7,682 13,349 

combinado[180º|180º] -13,445 3,647 

combinado[180º|90º] 2,187 3,747 

combinado[90º|0º] 7,682 13,349 

combinado[90º|180º] 7,682 13,349 

 

Os valores do Quadro 11 traduzem-se na equação [21]:  
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[21] 

que tem como resultado a probabilidade do fogo ser de copas. As variáveis indicadoras das combinações 

de direção de propagação do fogo e direção do vento tomam o valor zero ou um. 

Na Figura 16 apresentam-se exemplificam-se os resultados do modelo para a ocorrência de fogo de copas 

utilizando a função profiler do JMP 10. Consideram-se três cenários, que maximizam a velocidade do vento e 

minimizam a humidade do combustível. No cenário A, todos os parâmetros, à exceção da altura da base das 

copas, são ajustados de forma a obter uma probabilidade nula de fogo de superfície. O cenário B difere do 

cenário A no modelo de combustível selecionado, passando a ser aquele que menos contribui para a passagem 

do fogo para as copas (V-MH), e a altura da base das copas é diminuída até que P(copas) = 0,50. Com o 

cenário C pretende-se que P(copas) seja mínima, mudando-se a direção combinada do vento e de propagação 

para aquela que mais favorece o fogo de superfície. A altura da base da copa manteve-se no mínimo por não 

ter influência na probabilidade. 
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Figura 16 – Predições da equação [3] para a probabilidade de fogo de superfície (1-P(Copas)), as três simulações foram realizadas para o cenário de effm 

extremo com vento a 20km h-1, sendo depois estes valores combinados com os valores dos restantes parâmetros que davam a maior probabilidade de fogo de 

copas, (A), uma probabilidade de fogo de copas de 0,50, (B), e uma probabilidade de fogo de copas de 0,00, (C). 
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4.3.  Análise e modelação da altura de copa dessecada pelos fogos de superfície  

Para avaliar quais as variáveis que melhor explicam a altura de copa dessecada causada pelos fogos de 

superfície, fez-se uma partição inicial com todas as variáveis, excluindo-se aquelas que menos contribuíam 

para a soma de quadrados explicada. 

Após a seleção das variáveis (Quadro 12) fez-se a partição dos valores até minimizar o AIC, 

correspondendo a R2=0.980. 

Quadro 12 – Contribuição das variáveis independentes para a explicação (análise CART) da altura de copa 

dessecada pelos fogos de superfície 

Variáveis Número de divisões Soma de Quadrados (SQ) SQ (%) 

Direções combinadas de propagação do 

fogo e do vento 34 
544,53 54,31 

Modelo de combustível 13 141,94 14,16 

CBH (m) 52 125,67 12,53 

Vel. vento (km/h) 79 70,70 7,05 

Effm (%) 67 70,14 7,00 

h povoamento (m) 25 25,35 2,53 

N (árv./ha) 39 24,30 2,42 

 

Pela mesma razão que não se apresentou a árvore completa no caso do tipo de fogo, fez-se uma árvore 

mais pequena para a altura de copa dessecada pelos fogos de superfície, com oito partições e R2=0,717 

(Figura 17). Neste caso, é possível verificar que as variáveis com mais peso no resultado final são a direção 

combinada do vento e do fogo, o modelo de combustível e a altura da base da copa. 

No Quadro 13 apresentam-se as variáveis explicativas da proporção (0-1) da altura de copa dessecada 

pelos fogos de superfície por regressão GLM com distribuição binomial. No Quadro 14, é apresentado o valor 

do estimador e os parâmetros de ajustamento das variáveis. 

Quadro 13 – Significância das variáveis selecionadas na altura de copa dessecada pelos fogos de superfície 

Variável g.l. 2 Prob <2 

Direções combinadas de 

propagação do fogo e do vento 
8 3850,5 <0,0001 

Modelo de combustível 4 1305,2 <0,0001 

CBH (m) 1 295,1 <0,0001 

h povoamento (m) 1 5,8 0,0160 

Effm (%) 1 438,5 <0,0001 

.
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Figura 17 – Ramificação parcial da análise CART para a altura de copa dessecada pelos fogos de superfície (R2 = 0,717)
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Quadro 14 – Coeficientes de regressão (com erro padrão) e significância estatística das variáveis no 

modelo da proporção da altura de copa dessecada pelos fogos de superfície 

Variável Coeficiente 
Erro 

padrão 
2 Prob <2 

Intervalo de 

confiança 

Intercept 6,565 0,346 454,2 <0,0001 5,896 7,251 

combinado[0º|0º] 4,820 0,188 1202,3 <0,0001 4,459 5,198 

combinado[0º|180º] -3,967 0,198 782,2 <0,0001 -4,367 -3,590 

combinado[0º|90º] -1,109 0,113 104,7 <0,0001 -1,334 -0,890 

combinado[180º|0º] -4,085 0,204 812,8 <0,0001 -4,498 -3,698 

combinado[180º|180º] 4,074 0,164 960,6 <0,0001 3,758 4,402 

combinado[180º|90º] -1,467 0,119 173,1 <0,0001 -1,704 -1,236 

combinado[90º|0º] -1,344 0,117 148,3 <0,0001 -1,576 -1,117 

combinado[90º|180º] -1,420 0,119 163,6 <0,0001 -1,656 -1,191 

modelo[M-PIN] 0,374 0,164 5,1 0,0243 0,049 0,694 

modelo[V-MAb] -0,693 0,231 9,4 0,0021 -1,151 -0,247 

modelo[V-MH] -2,088 0,118 369,2 <0,0001 -2,321 -1,860 

modelo[V-MMa] 2,920 0,119 878,0 <0,0001 2,691 3,156 

CBH (m) -0,453 0,027 295,1 <0,0001 -0,507 -0,399 

h povoamento (m) -0,053 0,022 5,8 0,0160 -0,096 -0,010 

Effm (%) -0,346 0,019 438,5 <0,0001 -0,383 -0,310 

Conjugando estes estimadores obtém-se a equação [22] para a proporção da altura de copa dessecada pelo 

fogo de superfície: 

 

[22] 

 

Na Figura 18 apresentam-se três combinações diferentes para o mesmo modelo utilizando a função 

profiler do JMP 10, para avaliar de que forma cada uma das componentes do modelo afeta o resultado final e 

muito rapidamente ajustar várias variáveis com vista a um fim específico como, por exemplo, reduzir a altura 

de copa dessecada. No cenário A a velocidade do vento foi maximizada e a humidade dos combustíveis 

minimizada, algo que foi mantido nos cenários B e C. A altura da base das copas foi também maximizada, 

escolhendo-se o modelo de combustível e a direção do vento e de propagação do fogo mais favorável à 
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dessecação da copa. No cenário B, mudou-se o modelo de combustível para aquele menos favorável à 

dessecação da copa. Por fim, no cenário C, baixou-se a altura de copas para o mínimo, e tanto o modelo de 

combustível como as direções do vento e de propagação do fogo foram mudadas para aquelas que mais 

favoreciam a minimização da altura de copa dessecada. 
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Figura 18 – Predições da equação [4] a altura de copa dessecada, as três simulações foram realizadas para o cenário de effm extremo com 

vento a 20km h-1, sendo depois estes valores combinados com os valores dos restantes parâmetros que davam a maior altura de copa dessecada, 

mantendo o CBH elevado, (A), mudando apenas o modelo de combustível para aquele com menor carga, (B), e escolhendo a direção combinada 

do vento e de propagação do fogo com menos intensidade, o modelo de combustível com menos carga e um CBH alto, (C). 
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4.4.  Análise e modelação da altura de copa danificada pelo fogo 

As variáveis foram escolhidas pela sua significância para a altura de copa 

danificada, sendo aquelas que foram selecionadas apresentadas no Quadro 15. Os 

coeficientes de regressão são apresentados no Quadro 16, assim como os parâmetros de 

ajustamento.  

Quadro 15 – Significância das variáveis selecionadas na altura de copa danificada 

por todos os fogos 

Variável g.l. 2 Prob <2 

Vel. vento (km h-1) 1 6,7 0,0097 

Modelo de combustível 4 1399,4 <0,0001 

CBH (m) 1 313,9 <0,0001 

h povoamento (m) 1 6,2 0,0129 

Effm (%) 1 493,9 <0,0001 

Direções combinadas de 

propagação do fogo e do 

vento 

8 5624,3 <0,0001 

 

Quadro 16 – Parâmetros dos estimadores das variáveis selecionadas para a 

proporção de copa danificada 

Variável Coeficiente Erro padrão 2 Prob <2 
Intervalo de 

confiança 

Intercept 6,792 0,342 496,6 <0,0001 6,130 7,471 

Vel. vento (km h-1) 0,017 0,007 6,7 0,0097 0,004 0,031 

modelo[M-PIN] 0,411 0,159 6,6 0,0103 0,098 0,722 

modelo[V-MAb] -0,602 0,217 7,8 0,0051 -1,030 -0,179 

modelo[V-MH] -2,177 0,114 443,5 <0,0001 -2,403 -1,956 

modelo[V-MMa] 2,941 0,117 907,8 <0,0001 2,716 3,174 

CBH (m) -0,464 0,027 313,9 <0,0001 -0,518 -0,411 

h povoamento (m) -0,054 0,022 6,2 0,0129 -0,097 -0,011 

Effm (%) -0,366 0,019 493,9 <0,0001 -0,403 -0,330 

combinado[0º|0º] 5,074 0,183 1703,0 <0,0001 4,725 5,442 

combinado[0º|180º] -4,138 0,199 861,0 <0,0001 -4,540 -3,759 

combinado[0º|90º] -1,233 0,113 129,6 <0,0001 -1,458 -1,013 

combinado[180º|0º] -4,258 0,205 894,2 <0,0001 -4,673 -3,869 

combinado[180º|180º] 4,385 0,159 1414,8 <0,0001 4,081 4,702 

combinado[180º|90º] -1,583 0,119 202,8 <0,0001 -1,820 -1,352 

combinado[90º|0º] -1,471 0,117 178,226 <,0001 -1,704 -1,244 

combinado[90º|180º] -1,549 0,119 195, 2 <0,0001 -1,785 -1,319 
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Ao combinar os estimadores do Quadro 16, obtém-se a equação [23] para a 

proporção da altura de copa danificada pelo fogo: 

 

[23] 
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5. Discussão dos resultados 

Os dados utilizados na modelação abrangem um intervalo que varia desde situações 

de densidade correspondentes a extrema sub-lotação, 14 árvores por hectare, até 

situações típicas de povoamentos jovens de produção com 2200 árvores por hectare. 

Esta variabilidade surge da heterogeneidade natural associada à densidade do pinhal 

mas também de variação na história do fogo e dos seus efeitos nas árvores (Fernandes et 

al. 2010). Tal sugere que os modelos ajustados são razoavelmente generalizáveis, 

podendo ser utilizados numa grande diversidade de situações de densidade, incluindo 

povoamento nunca afectados pelo fogo (Quadro 17). 

Quadro 17 – Comparação de parâmetros dendrométricos das manchas 

remanescentes com os modelos de produção (adaptado de Fernandes et al., 2010 e 

Loureiro, 2012). 

   

Mínimo Máximo Média 

G (m2 ha-1) 

Manchas 

remanescentes  
1,44 47,93 20,18 

Silvicultura 10,8 33,2 24 

N (árv. ha-1) 

Manchas 

remanescentes  
14 2199 368 

Silvicultura 394 2500 978 

CBD (kg m-3) 

Manchas 

remanescentes  
0,008 0,214 0,089 

Silvicultura 0,05 0,15 0,1 

CBH (m) 

Manchas 

remanescentes  
3,61 14,42 8,42 

Silvicultura 2,2 11,6 6,9 

h (m) 

Manchas 

remanescentes  
7,8 22,51 15,53 

Silvicultura 6,8 18,6 12,7 

dap (cm) 

Manchas 

remanescentes  
13,1 52,4 29,78 

Silvicultura 8,3 28,4 19,5 

 

Verificou-se que maior parte dos fogos simulados são de superfície (Gráfico 1), o 

que está de acordo com a sobrevivência prévia de muitas destas manchas a vários 
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incêndios. Isto explica-se pelo facto dos pinhais remanescentes de incêndios recorrentes 

a intervalos curtos apresentarem baixa carga de combustível, havendo assim uma gestão 

“natural” do combustível. Contribui para a predominância do fogo de superfície o facto 

de o modelo de combustível mais frequente ser o V-MH, com 44% do total de 

simulações, sendo aquele que apresenta menor carga de combustível, e por isso, menor 

potencial de libertação de energia. Ao modelo de maior carga de combustível, V-MMa, 

corresponde 24% do total de simulações. 

Os cinco modelos de combustível (Quadro 17) têm consequências diferentes na 

proporção de copa dessecada e no tipo de fogo. A proporção média de copa dessecada 

nos modelos V-Mab e V-MH foi relativamente baixa, 0,32, sendo relativamente elevada 

em modelos com maior carga de combustível, como o V-Mma, 0,61. No entanto, a 

mediana foi 0,00 nos modelos M-Pin, V-Mab e V-MH, e 0,08 no modelo V-MMb, o 

que mostra que a tendência nestas manchas é de não haver praticamente dano na copa (e 

consequentemente mortalidade) quando estamos perante este tipo de combustíveis. Já 

no caso do modelo V-MMa a mediana foi de 0,78, o que significa uma tendência 

contrária, ou seja na presença deste modelo de combustível é bastante provável a 

ocorrência de dessecação da copa em proporções que põem em risco a sobrevivência da 

árvore. Para a sobrevivência do pinheiro bravo a fogos florestais, Vega et. al. (2011) 

apresentam o valor de 0,68 como a proporção máxima de copa afetada acima da qual a 

árvore não sobrevive, indicando também que para uma proporção de 0,34 a taxa de 

mortalidade se situa nos 72%. No entanto, o estudo de Vega et al. (2011) inclui o 

contributo dos insetos escolítideos para a mortalidade pós-incêndio das árvores, 

Mais de metade da variação simulada no tipo de fogo foi explicada pelas direções 

combinadas de propagação do vento e do fogo mais a velocidade do vento, sendo que as 

variáveis da estrutura do povoamento (área basal e CBH) contribuem juntas com 16,7% 

para o tipo de fogo (Quadro 9). Deste facto pode ser determinante a forma como o fogo 

entra no povoamento, algo visível também na partição parcial dos dados na Figura 15, 

sendo que o fogo é de copas, e por isso mais severo, quando existe alinhamento de 

forças entre o vento e a direção de propagação. Para outras combinações entre as duas 

direções o resultado é quase certamente um fogo de superfície. Nesta partição caem 

66,7% das simulações com uma probabilidade de fogo de superfície > 0,99, 

independentemente da estrutura do povoamento. 
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No cenário menos favorável, quando ocorre o alinhamento de forças, a conjugação 

com uma velocidade do vento inferior a 10 km h-1 é o cenário que mais favorece a 

sobrevivência das árvores, com 16,7% das observações e uma probabilidade de fogo de 

superfície de 0,85. Se neste caso o modelo de combustível for o V-MMa, a 

probabilidade de um fogo de superfície é de 0,56, com 0,30 e 0,13 para o fogo de copas 

passivo e ativo respetivamente. Caso o modelo de combustível seja um dos outros 

quatro utilizados no estudo, a probabilidade de fogo de superfície sobe para 0,95. Isto 

deve-se ao facto de o modelo V-MMa apresentar a maior carga de todos aqueles 

utilizados no estudo e uma estrutura arejada que favorece a rapidez da combustão, o que 

se traduz em mais energia, libertada mais rapidamente e, consequentemente, maior 

facilidade do fogo em passar dos combustíveis dos estratos superficiais para as copas 

das árvores. 

A modelação da probabilidade da ocorrência de um fogo de copas permitiu apurar 

numa primeira fase quais as variáveis que mais influência tinham na ocorrência ou não 

de fogo de copas, por exclusão daquelas que não eram significativas (Quadro 10). O 

Quadro 11 permitiu identificar as direções alinhadas do vento e eixo de propagação do 

fogo 0º|0º e 180º|180º como aquelas que mais favorecem a transição para fogo de copas. 

Por outro lado, as direções 0º|90º, 0º|180º, 90º|0º, 90º|180º e 180º|0º estão associadas a 

fogo de superfície. Mais uma vez o modelo de combustível e a CBH têm menor 

influência no resultado, destacando-se no entanto o modelo de combustível V-MH pela 

influência positiva e o modelo V-MMa pela influência negativa na ocorrência do fogo 

de superfície. Isto torna-se ainda mais claro na Figura 16, onde é possível verificar que 

selecionando a direção do vento e de propagação alinhadas, e o modelo de combustível 

mais perigoso, V-MMa, a altura da base da copa não tem praticamente influência no 

tipo de fogo. Quando se muda o modelo de combustível para, V-MH, bastante menos 

perigoso, o cenário torna-se mais favorável com CBH=13,7 m a corresponder a uma 

probabilidade de fogo de copas de 0,5. Este cenário é ainda mais favorável quando a 

direção de propagação e do vento não estão alinhadas e o modelo de combustível é o de 

menor carga, situação na qual CBH = 3,6 m virtualmente garante que o fogo seja de 

superfície. Isto mostra que os fatores mais importantes para o tipo de fogo são a parte do 

perímetro (cabeça, flancos ou retaguarda) que afecta o pinhal e a gestão do combustível. 

Este último factor é portanto crucial como medida de prevenção de um fogo de copas. 

Peterson et. al. (2005) recomendam que em povoamentos com grande carga de 
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combustível se faça uma intervenção de desbaste no arvoredo para aumentar a distância 

entre copas, desrama para promover a descontinuidade vertical e por fim uma 

intervenção ao nível dos combustíveis arbustivos com corte e remoção ou com fogo 

controlado. 

A altura da copa danificada pelos fogos de superfície mostrou que a direção de 

propagação do fogo combinada com a direção do vento era responsável por 54% da 

variação da altura de copa dessecada. A seguir àquelas variáveis estão o modelo de 

combustível e a CBH que juntos explicam 27% da proporção de copa danificada 

(Quadro 12). No entanto, dentro das direções combinadas do vento e de propagação 

mais favoráveis existem modelos de combustível que põem em risco a sobrevivência 

das árvores (Figura 17), correspondendo aos com maior carga de combustível e que 

quando combinados com uma CBH <9 m resultam numa proporção de copa danificada 

média de 0,69, o que segundo Vega et. al. (2010) causará mortalidade assinalável das 

árvores. 

Os dados relativos à proporção de copa danificada foram modelados de duas formas 

distintas, utilizando apenas os dados referentes aos fogos de superfície ou utilizando 

todos os dados. Na modelação com os dados de fogo de superfície, verificou-se que a a 

direção do vento 0º combinada com a direção de propagação do fogo 0º é a situação que 

origina uma maior proporção de copa danificada. Por outro lado a direção 180º|0º é 

aquela que oferece uma influência mais redutora da proporção de copa danificada. Na 

Figura 18 torna-se claro que quando o cenário é muito desfavorável - velocidade do 

vento máxima, humidade dos combustíveis finos mortos mínima, modelo de 

combustível com maior carga e direção de propagação ascendente no sentido do 

máximo declive alinhada com a direção do vento a gestão da altura da base das copas 

não é suficiente para impedir que a copa seja totalmente danificada. Mesmo gerindo o 

combustível e subindo a altura da base da copa para 14,4 m a proporção de copa 

danificada é de 0,55 o que pode levar à morte das árvores. Por fim, é de assinalar que 

mesmo com CBH=3,6 m, se houver gestão dos combustíveis e se o fogo progredir numa 

direção favorável com vento contra ou de flanco, a proporção de copa dessecada é de 

0,02. 

No que respeita à modelação da proporção de altura copa danificada com os dados 

de fogos de superfície e de copas é possível retirar que a direção combinada de 
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propagação e vento 0º|0º é a que origina maiores proporções de copa danificada, 

seguindo-se as direções 180º|180º. A combinação de direções 0º|180º, vento a subir a 

encosta com fogo a descer, garante a menor proporção de copa danificada (Quadro 16.) 

De todas as análises estatísticas realizadas a direção do vento combinada com a 

direção de propagação do fogo foi a variável que mais influência teve nas variáveis 

dependentes em estudo, seguindo-se a velocidade do vento no caso da análise CART do 

tipo de fogo. Num fogo experimental, Fernandes et. al. (2004) tinham já identificado o 

vento como uma variável com um efeito crucial na transição de fogo de superfície para 

fogo de copas e na respetiva intensidade, referindo mesmo que o vento poderia mascarar 

o efeito dos combustíveis na parcela. 

A variável do povoamento com maior significância no decorrer das análises foi a 

CBH que surge em todos os modelos e análises estatísticas, o que está relacionado com 

o facto de estar intrinsecamente ligada à transição do fogo da superfície para as copas 

(Omi e Martinson, 2002; Peterson et. al., 2005). 

Outras variáveis estruturais com importância para a gestão do povoamento, área 

basal e número de árvores por hectare, só tiveram significância na análise CART do tipo 

de fogo, uma vez que determinam a densidade foliar do estrato arbóreo que determina a 

diferença entre fogo passivo e ativo de copas. Quando se instalam povoamentos em 

zonas de risco, deve-se optar por uma área basal <14,7 m2 ha-1 nas faixas de gestão do 

combustível constituindo áreas mais abertas para reduzir a probabilidade de fogo de 

copas ativo e aumentar a probabilidade de sucesso das operações de combate. Esta 

abertura poder levar a um maior crescimento da vegetação do sub-bosque por maior 

passagem de luz, com menores humidades do combustível morto e maiores velocidades 

do vento dentro do povoamento (Omi e Martinson. 2002), o que aumenta a intensidade 

do fogo de superfície e portanto recomenda também a gestão do combustível de 

superfície. 
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6. Conclusões 

Neste trabalho fez-se a simulação do comportamento potencial do fogo em manchas 

de pinhal bravo remanescentes de incêndio com recurso aos sistemas BehavePlus 5, 

CFIS e equações de transição do fogo de Van Wagner (1977). O objetivo fundamental 

foi procurar compreender os fatores que permitem a sobrevivência continuada dos 

pinhais ao fogo, nomeadamente no que respeita à sua estrutura. 

Com os resultados das simulações analisou-se o tipo de fogo (superfície, passivo de 

copas, ou ativo de copas) e a altura de copa danificada (o mais importante determinante 

da sobrevivência ao fogo) com a abordagem CART, e modelou-se a probabilidade de 

fogo de copas e a altura de copa danificada pelo fogo. 

A análise estatística dos resultadas das simulações mostrou claramente que o 

comportamento e severidade do fogo são muito influenciados pela combinação da 

direção do vento com a direção de propagação do fogo. A nível do povoamento o CBH 

é a variável que surge em todos os modelos, mostrando a importância da desrama, 

seguida do modelo de combustível, com os modelos com menor carga de combustível a 

diminuírem a severidade do fogo. Isto vai de encontro ao que muitos autores defendem, 

que é necessária uma intervenção abrangente nos povoamentos, que trate os 

combustíveis de superfície mas também o estrato arbóreo, para diminuir efetivamente a 

severidade do fogo (Molina et al. 2011; Molina et al. 2010; Cram et al., 2006). 

O fogo frequente explica parte da sobrevivência destas manchas uma vez que a sua 

recorrência leva à manutenção de baixa carga de combustíveis e contribui para a 

descontinuidade vertical por desrama térmica das árvores, o que faz com que seja difícil 

a transição para fogo de copas. No entanto, mesmo nos casos em que existe gestão dos 

combustíveis (equiparável ao modelo com menor combustibilidade, e a uma estrutura 

do povoamento em que a copa está bastante distante do solo), as simulações mostram 

que num fogo a favor do vento e do declive se ocorrer alinhamento entre estas duas 

forças a proporção de copa dessecada pode ser bastante elevada o que pode levar à 

morte das árvores. 

Assim é importante a criação de faixas de gestão de combustível perpendicularmente 

aos ventos dominantes, ou se houver informação histórica sobre o comportamento dos 



 

54 
 

incêndios, perpendicularmente à direção provável do fogo, diminuindo a sua intensidade 

e obrigando que o fogo se desloque de flanco e/ou desalinhado com o vento. 

A gestão destas faixas não tem de passar necessariamente pela eliminação total das 

árvores, é necessário que a sua densidade seja baixa, apresentando-se muito dispersas ou 

em pequenos grupos, já que mesmo em condições muito desfavoráveis uma área basal 

inferior a 15 m2 ha-1 permite aumentar a probabilidade de fogo de superfície, e se esta 

densidade for acompanhada de uma gestão dos combustíveis o fogo será quase 

certamente de superfície. 

Conclui-se que com uma gestão dos povoamentos que desde a sua instalação 

considere o fator fogo, desenhando faixas de gestão do combustível e áreas com 

densidades de plantação baixas, e que ao longo da vida do pinhal contemple operações 

silvícolas (desramas e desbastes) e o tratamento dos combustíveis de superfície (por 

meios mecânicos, fogo controlado ou pastoreio), é possível obter pinhais mais 

resistentes ao fogo. Para este fim é necessário que os gestores utilizem todas as 

ferramentas ao seu dispor de forma a conduzirem os povoamentos através da 

silvicultura preventiva. 
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8. Anexos 

Parcela Cenário 
V. Vento 
(km h-1) 

Modelo de 
combustível 

G (m2 
ha-1) 

N (arv. 
ha-1) 

CBD (kg 
m-3) 

CBH (m) h (m) 
hs 

relativo 
Tipo de 

fogo 
Intensidade 
(kW m-1) 

Copa 
binário 

Declive Combinado 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 810 0 16 0º|0º 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 0º|90º 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 108 0 16 0º|180º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1674 0 16 0º|0º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 0º|90º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 0º|180º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 99958.59 1 16 0º|0º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.09 Superfície 324 0 16 0º|90º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 0º|180º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Ativo 390492.4 1 16 0º|0º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 0º|90º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 0º|180º 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 216 0 16 90º|0º 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 675 0 16 90º|90º 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 189 0 16 90º|180º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 90º|0º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1539 0 16 90º|90º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 90º|180º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 90º|0º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 99958.59 1 16 90º|90º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 90º|180º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 90º|0º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Ativo 390492.4 1 16 90º|90º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 90º|180º 



 

 

Parcela Cenário 
V. Vento 

(km h-1) 

Modelo de 

combustível 

G (m2 

ha-1) 

N (arv. 

ha-1) 

CBD (kg 

m-3) 
CBH (m) h (m) 

hs 

relativo 

Tipo de 

fogo 

Intensidade 

(kW m-1) 

Copa 

binário 
Declive Combinado 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 180º|0º 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 189 0 16 180º|90º 

1 extremo 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.84 Superfície 567 0 16 180º|180º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 180º|0º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 180º|90º 

1 extremo 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1458 0 16 180º|180º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 180º|0º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 180º|90º 

1 extremo 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 99958.59 1 16 180º|180º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 180º|0º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 180º|90º 

1 extremo 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Ativo 390492.4 1 16 180º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 729 0 16 0º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 216 0 16 0º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 108 0 16 0º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1539 0 16 0º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 0º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 0º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 88125.49 1 16 0º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 0º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 0º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 104006.8 1 16 0º|0º 



 

 

Parcela Cenário 
V. Vento 

(km h-1) 

Modelo de 

combustível 

G (m2 

ha-1) 

N (arv. 

ha-1) 

CBD (kg 

m-3) 
CBH (m) h (m) 

hs 

relativo 

Tipo de 

fogo 

Intensidade 

(kW m-1) 

Copa 

binário 
Declive Combinado 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 0º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 0º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 216 0 16 90º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.99 Superfície 621 0 16 90º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 189 0 16 90º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 90º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1431 0 16 90º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 90º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 90º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 88125.49 1 16 90º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 297 0 16 90º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 90º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 104006.8 1 16 90º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 90º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 108 0 16 180º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 180º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.76 Superfície 540 0 16 180º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 180º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 180º|90º 



 

 

Parcela Cenário 
V. Vento 

(km h-1) 

Modelo de 

combustível 

G (m2 

ha-1) 

N (arv. 

ha-1) 

CBD (kg 

m-3) 
CBH (m) h (m) 

hs 

relativo 

Tipo de 

fogo 

Intensidade 

(kW m-1) 

Copa 

binário 
Declive Combinado 

1 
mt. 

Elevado 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1350 0 16 180º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 180º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 180º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 88125.49 1 16 180º|180º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 180º|0º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 180º|90º 

1 
mt. 

Elevado 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 104006.8 1 16 180º|180º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 675 0 16 0º|0º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 216 0 16 0º|90º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 108 0 16 0º|180º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1404 0 16 0º|0º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 0º|90º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 0º|180º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 46398.22 1 16 0º|0º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 0º|90º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 0º|180º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 72867.01 1 16 0º|0º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 0º|90º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 0º|180º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 189 0 16 90º|0º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.84 Superfície 567 0 16 90º|90º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 90º|180º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 90º|0º 



 

 

Parcela Cenário 
V. Vento 

(km h-1) 

Modelo de 

combustível 

G (m2 

ha-1) 

N (arv. 

ha-1) 

CBD (kg 

m-3) 
CBH (m) h (m) 

hs 

relativo 

Tipo de 

fogo 

Intensidade 

(kW m-1) 

Copa 

binário 
Declive Combinado 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1296 0 16 90º|90º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 216 0 16 90º|180º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 90º|0º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 27402.98 1 16 90º|90º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 270 0 16 90º|180º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 90º|0º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 46398.22 1 16 90º|90º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 90º|180º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 108 0 16 180º|0º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 180º|90º 

1 elevado 2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.61 Superfície 486 0 16 180º|180º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 180º|0º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 216 0 16 180º|90º 

1 elevado 5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1215 0 16 180º|180º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 180º|0º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 180º|90º 

1 elevado 10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 27402.98 1 16 180º|180º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 135 0 16 180º|0º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 243 0 16 180º|90º 

1 elevado 20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Passivo 27402.98 1 16 180º|180º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 216 0 16 0º|0º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 0º|90º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 27 0 16 0º|180º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.53 Superfície 459 0 16 0º|0º 



 

 

Parcela Cenário 
V. Vento 

(km h-1) 

Modelo de 

combustível 

G (m2 

ha-1) 

N (arv. 

ha-1) 

CBD (kg 

m-3) 
CBH (m) h (m) 

hs 

relativo 

Tipo de 

fogo 

Intensidade 

(kW m-1) 

Copa 

binário 
Declive Combinado 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 0º|90º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 27 0 16 0º|180º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1080 0 16 0º|0º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 0º|90º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 0º|180º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 2727 0 16 0º|0º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 0º|90º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 0º|180º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 90º|0º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 189 0 16 90º|90º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 90º|180º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 90º|0º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.44 Superfície 432 0 16 90º|90º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 90º|180º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 90º|0º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1053 0 16 90º|90º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 90º|180º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 90º|0º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 2700 0 16 90º|90º 



 

 

Parcela Cenário 
V. Vento 

(km h-1) 

Modelo de 

combustível 

G (m2 

ha-1) 

N (arv. 

ha-1) 

CBD (kg 

m-3) 
CBH (m) h (m) 

hs 

relativo 

Tipo de 

fogo 

Intensidade 

(kW m-1) 

Copa 

binário 
Declive Combinado 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 90º|180º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 27 0 16 180º|0º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 180º|90º 

1 
moderad

o 
2.5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 162 0 16 180º|180º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 180º|0º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 180º|90º 

1 
moderad

o 
5 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0.36 Superfície 405 0 16 180º|180º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 180º|0º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 180º|90º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1026 0 16 180º|180º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 180º|0º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 180º|90º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 2673 0 16 180º|180º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 180º|0º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 180º|90º 

1 
moderad

o 
10 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 1026 0 16 180º|180º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 54 0 16 180º|0º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 0 Superfície 81 0 16 180º|90º 

1 
moderad

o 
20 V-MH 6.34 104 0.033 6.59 14.6 1 Superfície 2673 0 16 180º|180º 



 

 

 


