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Resumo 

Portugal sofre sistematicamente com os incêndios florestais, não tanto pelo número 

elevado de ocorrências, mas sobretudo pelas extensas áreas ardidas. Contudo é reduzido o 

esforço de prevenção dos incêndios florestais. A ação humana apenas pode intervir no 

combustível florestal, sendo a única ação que pode mitigar o comportamento do fogo. A 

prevenção de incêndios deve assim passar pela gestão do combustível. 

A acumulação de combustíveis no solo decorrente da exploração florestal leva à 

formação de cargas elevadas de combustível que quando não são tratadas permitem a 

propagação dos incêndios. Uma das técnicas de gestão e redução dos combustíveis é a 

execução de fogos controlados. Esta prática tem vindo a ser desenvolvida no nosso país para 

os tipos de vegetação mais comuns, como é o caso do pinheiro bravo, dos matagais e, 

recentemente, dos eucaliptais. Há, no entanto, falta de estudos sobre a aplicação do fogo 

controlado aos resíduos sobrantes da exploração florestal em Portugal, sendo objetivo do 

presente estudo o aumento desse conhecimento para eucaliptal.  

Um conjunto de queimas experimentais em mesa de combustão, complementado por 

dados colhidos em operações de fogos controlado, permitiu caracterizar o comportamento do 

fogo e consumo de resíduos lenhosos de eucalipto, sendo a variação observada explicada em 

função de variáveis descritoras da humidade, carga e estrutura do combustível. Apresentam-se 

equações para a velocidade de propagação, altura da chama e consumo de combustível. 

Desenvolveu-se um modelo de combustível com o programa BehavePlus com base nos 

resultados experimentais e, finalmente, é proposta uma prescrição de queima para o tipo de 

combustível em estudo. É ainda sugerida que seja dada continuidade à investigação do fogo 

controlado nos resíduos de exploração de eucalipto. 

Palavras–chave: Gestão de combustíveis, perigo de incêndio, fogo controlado, resíduos de 

exploração, comportamento do fogo. 
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Abstract 

Forest fires, which occur in great number, systematically affect Portugal and result in 

vast burned areas. However, fire prevention efforts are currently unsubstantial. Human action 

is restricted to forest fuels and their treatment is the only way to mitigate fire behaviour. Fuel 

management should then be an important component of wildfire prevention. 

Surface fuel accumulation after tree harvesting results in high fuel loads that allow 

wildfire spread if left untreated. Prescribed burning is one of the available fuel treatment 

techniques, and it has been developed for the most common vegetation types in Portugal 

(maritime pine, shrubland and, more recently, eucalypt). Research is lacking on the 

application of prescribed fire to slash fuels in Portugal, and this study objective is to increase 

its knowledge for eucalypt plantations. 

A set of experimental fires in a combustion table, supplemented by data from 

management-ignited fires, was used to characterize fire behaviour and fuel consumption in 

woody eucalypt fuels, the observed variability being explained as a function of fuel moisture, 

load and structure variables. Equations that describe rate of fire spread, flame height and fuel 

consumption are presented. A fuel model developed with BehavePlus software was developed 

from the experimental fires. Finally, a burn prescription for eucalypt slash is proposed. 

Additional research is required of prescribed burning in the activity fuels resulting from 

silvicultural operations in eucalypt forest. 

Key words: Fuel management, fire hazard, prescribed fire, slash fuels, fire behaviour 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

  



v 

Índice Geral 

 

1. Introdução ........................................................................................................................... 1 

2. Revisão Bibliográfica .......................................................................................................... 5 

2.1. Fogo controlado na redução de combustíveis e como técnica de silvicultura ............. 5 

2.2. Fogo controlado em eucaliptal .................................................................................... 9 

2.3. Fogo controlado para gerir resíduos de eucalipto ...................................................... 13 

2.4. Os elementos básicos do comportamento do fogo .................................................... 17 

3. Material e Métodos ........................................................................................................... 21 

3.1. Queimas em laboratório ............................................................................................. 21 

3.2. Queimas de campo (fogos controlados) .................................................................... 25 

3.3. Desenvolvimento do modelo de combustível para resíduos de eucalipto ................. 28 

3.4. Análise dos dados ...................................................................................................... 29 

4. Resultados ......................................................................................................................... 31 

4.1. Queimas experimentais .............................................................................................. 31 

4.1.1. Inter-relações entre variáveis ambientais ........................................................... 34 

4.1.2. Inter-relações entre variáveis do comportamento do fogo ................................. 35 

4.1.3. Relações entre o comportamento do fogo e a estrutura e carga do combustível 37 

4.1.4. Relações entre o comportamento do fogo e a humidade do combustível .......... 38 

4.1.5. Consumo de combustível ................................................................................... 40 

4.1.6. Modelos de comportamento do fogo .................................................................. 43 

     4.1.6.1. Velocidade de propagação .............................................................................. 43 

     4.1.6.2. Altura da chama .............................................................................................. 44 

     4.1.6.3. Consumo relativo de combustível .................................................................. 46 

     4.1.6.4. Consumo absoluto de combustível ................................................................. 47 

4.2. Fogos controlados .................................................................................................. 49 



vi 

4.3. Modelo de combustível para os resíduos de eucalipto .............................................. 51 

4.3.1. Efeito da variação da humidade dos combustíveis ................................................. 52 

4.3.2. Efeito da variação do vento e do declive ............................................................ 54 

4.4. Prescrição de queima em resíduos de eucalipto ........................................................ 55 

5. Discussão dos Resultados ................................................................................................. 59 

6. Conclusões ........................................................................................................................ 63 

7. Referências Bibliográficas ................................................................................................ 65 

Anexos ...................................................................................................................................... 71 

Anexo I – Exemplo da ficha de campo utilizada para as queimas no laboratório de fogos 

florestais e nos fogos controlados ......................................................................................... 73 

Anexo II – Tabela de dados obtidos nas queimas no laboratório de fogos florestais ........... 75 

Anexo III – Tabela dos dados obtidos nos fogos controlados .............................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

  



viii 

Índice de Figuras 

Figura 1. Características da chama……………………………………………………...........17 

Figura 2. Medição das características da chama………………………………………...........24 

Figura 3. Estação meteorológica portátil…………………………………………..…………25 

Figura 4. Método de determinação da altura do combustível………………………………...26 

Figura 5. Método de determinação da velocidade de propagação……………………………26 

Figura 6. Método de determinação da velocidade de propagação……………………………27 

Figura 7. Método de determinação das características da chama (altura e comprimento)…...27 

Figura 8 e 9. Relação estatística entre o nº de dias de secagem do combustível e a humidade 

do combustível………………………………………………………………………………..35 

Figura 10, 11. 12, 13 e 14. Relações entre as características de comportamento do fogo e entre 

estas e as características físicas do combustível……………………………………………...36 

Figura 15. Relação estatística entre a velocidade de propagação e a massa volúmica….........38 

Figura 16, 17, 18, e 19. Relação estatística entre a velocidade de propagação e a humidade dos 

combustíveis………………………………………………………………………………….39 

Figura 20 e 21. Relação estatística entre a altura da chama e a humidade dos 

combustíveis………………………………………………………………………………….39 

Figura 22. Relação estatística entre a intensidade de frente de fogo e o consumo total relativo 

de combustível………………………………………………………………………...……...41 

Figura 23, 24 e 25. Relações estatísticas do consumo relativo total de combustível com a 

humidade dos combustíveis e com o combustível não 

consumido……………….….………………………………………………………………...42 

Figura 26. Relação estatística entre a intensidade de frente de fogo e o combustível não 

consumido…………………………………………………………………………………….43 

Figura 27. Efeito individual das variáveis influentes na velocidade de propagação, fixadas nos 

seus valores médios…………………………………………………………………………...43 



ix 

Figura 28. Velocidade de propagação observada versus estimada pelo modelo. A linha, 

acompanhada do intervalo de confiança para 95%, refere-se à concordância entre as duas 

variáveis…………………………………………………………………………....................44 

Figura 29. Resíduos (variação não explicada) do modelo da velocidade de propagação…….44 

Figura 30. Efeito individual das variáveis influentes na altura da chama, fixadas nos seus 

valores médios…………………………………………………………………………….….45 

Figura 31. Altura de chama observada versus estimada pelo modelo. A linha, acompanhada 

do intervalo de confiança para 95%, refere-se à concordância entre as duas 

variáveis……………………………………………………………………………………....45 

Figura 32. Resíduos (variação não explicada) do modelo da altura de chama……………….45 

Figura 33. Efeito individual das variáveis influentes no consumo total relativo de combustível, 

fixadas nos seus valores médios……………………………………………………...………46 

Figura 34. Consumo relativo de combustível observado versus estimado pelo modelo. A 

linha, acompanhada do intervalo de confiança para 95%, refere-se à concordância entre as 

duas variáveis………………………………………………………………………………...46 

Figura 35. Resíduos (variação não explicada) do modelo de consumo relativo do 

combustível…………………………………………………………………………………..47 

Figura 36. Efeito individual das variáveis influentes no consumo total absoluto de 

combustível, fixadas nos seus valores médios…………………………...…………………..47 

Figura 37. Consumo absoluto de combustível observado versus estimado pelo modelo. A 

linha, acompanhada do intervalo de confiança para 95%, refere-se à concordância entre as 

duas variáveis………………………………………………………………………………...48 

Figura 38. Resíduos (variação não explicada) do modelo de consumo absoluto do 

combustível………………………………………………………………………….………..48 

Figura 39, 40, 41 e 42. Aspetos do comportamento do fogo nas parcelas de fogo 

controlado……………………………………………………………………………….……50 



x 

Figura 43, 44 e 45. Efeito da humidade do combustível 1hr nas características de 

comportamento do fogo (contra o vento) para o modelo de combustível representativo de 

resíduos de eucalipto……………………………………………………………………….…53 

Figura 46 e 47. Efeito da humidade do combustível 1hr e da velocidade do vento nas 

características de comportamento do fogo (a favor do vento e declive) para o modelo de 

combustível representativo de resíduos de eucalipto, para um declive de 20%.......................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

  



xii 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 – Valores observados médio, mínimo e máximo para as variáveis quantificadas nas 

queimas experimentais em laboratório……………………………………………………….31 

Tabela 2 – Matriz de correlação entre as variáveis ambientais, comportamento do fogo e 

consumo de combustível……………………………………………………………………...33 

Tabela 3 – Dados recolhidos aquando do acompanhamento das ações de fogo controlado…49 

Tabela 4 – Dados de entrada para a construção e validação do modelo de combustível no 

programa BehavePlus………………………………………………………………………...51 

Tabela 5 – Comparação dos resultados do comportamento do fogo observados e simulados 

pelo BehavePlus……………………………………………………………………………....52 

Tabela 6 – Valores da intensidade da frente de fogo (a favor do vento) em função da 

humidade do combustível 1hr e da velocidade do vento……………………………………..56 

Tabela 7 – Valores da altura da chama (a favor do vento) em função da humidade do 

combustível 1hr e da velocidade do vento……………………………………………………56 

Tabela 8 – Prescrição ótima de uso do fogo em resíduos de exploração de eucalipto……….57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

  



xiv 

Abreviaturas: 

DAP – Diâmetro à altura do peito 

LFF – Laboratório de Fogos Florestais 

FC – Fogo controlado 

cm - Centímetros 

m - Metros 

mm - Milímetros 

T – Temperatura do ar 

HR – Humidade relativa do ar 

Vvento – Velocidade de vento 

H <6mm – Humidade dos combustíveis com diâmetro inferior a 6 mm 

H >6mm - Humidade dos combustíveis com diâmetro superior a 6 mm 

HmPS – Humidade média referida ao peso seco 

HmPV – Humidade média referida ao peso verde 

Nº dias a secar – Número de dias que os combustíveis estiveram a secar no LFF 

PS <6mm – Peso seco dos combustíveis com diâmetro inferior a 6 mm 

PS >6mm – Peso seco dos combustíveis com diâmetro superior a 6 mm 

PSR – Peso seco residual 

Alt. Chama – Altura da chama 

Intensidade CT – Intensidade da frente de chamas calculada com o consumo total de 

combustível 

km - Quilómetros 

h - Hora 

m2 – Metros quadrados 



xv 

m3 – Metros cúbicos 

min – Minutos 

s – Segundos 

kW – Kilowatt 

t – Toneladas 

ha – Hectares 

kJ – Kilojoule 

% - Percentagem 

° C – Graus celsius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 



1. Introdução 

1 

1. Introdução 

Os incêndios florestais sempre estiveram presentes nos ecossistemas mediterrânicos 

(Román et al., 2013). As condições climáticas conjugam-se com as causas humanas para 

originarem a maioria dos incêndios na região Mediterrânica. O tempo quente e seco da 

estação de Verão faz com que o a vegetação produzida durante o resto do ano esteja apta a 

propagar o fogo (Vieira, 1996 cit in Bidarra, 2013). Contudo, até à década de 70, os incêndios 

não eram um problema, uma vez que o aproveitamento do mato e de outros resíduos 

florestais, bem como do pastoreio pelo gado, permitiam ter a situação dos incêndios sob 

controlo (Vieira, 1996 cit in Bidarra, 2013). 

O impacte causado por um incêndio florestal é determinado pelas características da 

frente de chamas (velocidade de propagação, dimensão, energia libertada). De todos os fatores 

que determinam o comportamento do fogo, meteorologia, topografia e combustível, a ação 

humana apenas pode atuar no combustível, levando a que as ações de silvicultura preventiva e 

de gestão do combustível devam ser as peças fundamentais na proteção contra os incêndios 

(Fernandes, 2006). Countryman (1974) citado em Fernandes (2006) defende que uma das 

soluções para o problema dos incêndios são as intervenções sobre a vegetação, apresentando-

as com um papel fulcral. 

O Homem aumenta o carácter extremo dos incêndios, por ação ou por omissão, 

perceção esta que tem vindo a reforçar a necessidade de atuar sobre a vegetação para 

modificar o comportamento e efeitos do fogo (Finney & Cohen, 2003). Weatherspoon & 

Skinner (1996) citados em Fernandes (2006), enfatizam que se a resposta para o problema não 

reside no aumento da capacidade de supressão e se a acumulação de combustível se mantém e 

não é contrariada, então o resultado será uma área ardida elevada e a severidade dos incêndios 

também aumentará. 

Fernandes (2006) descreve que são poucos os exemplos de intervenções na vegetação 

como uma componente fundamental e temporalmente persistente da gestão do fogo, dando 

como exemplos o fogo controlado nos pinhais do sudoeste dos EUA e nos eucaliptais da 

Austrália, apesar do relevo que esta problemática deveria assumir em ecossistemas onde o 

fogo é uma presença recorrente (Pyne et al., 1996 cit in, Fernandes, 2002). Contudo, e face à 

ocorrência cada vez maior de incêndios catastróficos, a gestão dos combustíveis tem ganho 

protagonismo na América do Norte. Portugal, como consequência direta dos incêndios dos 
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anos de 2003 e 2005, passou a dispor de novos instrumentos e enquadramentos legislativos 

para a prevenção de incêndios, esperando que estes se expandam em atividades que passem 

pela gestão dos combustíveis. 

A gestão sustentável da floresta está intrinsecamente ligada com a utilização e 

prevenção dos fogos florestais. Para isso, o conhecimento dos combustíveis e das suas 

principais características revela-se muito importante para o estudo do comportamento do 

fogo. 

A gestão do combustível pode ser vista como uma medida de diminuição do perigo de 

incêndio e engloba as ações tomadas no sentido da diminuição da carga total de combustíveis 

numa dada área (Hirsch e Pengelly, 1998). Esta diminuição da carga pode ser feita através de 

vários métodos, contudo, a utilização do fogo de um modo controlado poderá ser vista como 

uma das mais úteis ferramentas pois contribui para a diminuição do perigo de incêndio a mais 

baixo custo. Este tipo de fogos é ainda visto como uma alternativa ecologicamente viável 

(Palheiro, 2001). 

A interação entre o fogo e o ecossistema é, no entanto de grande complexidade, sendo 

necessário para a aplicação do fogo controlado um grande conhecimento e compreensão dos 

diversos aspetos do comportamento do fogo, da ecologia das espécies que estão a ser geridas 

e das suas inter-relações (Cruz, 1994 cit in Palheiro, 2001). Torna-se assim de extrema 

importância a previsão do comportamento do fogo na realização de fogos controlados, para se 

conhecer quais os seus principais efeitos no ecossistema específico de um determinado local. 

Relativamente à espécie em estudo, de rápido crescimento, as plantações florestais de 

Eucalyptus globulus tornaram-se numa característica importante na paisagem Ibérica durante 

as últimas cinco décadas. Ocupam cerca de 810 000 ha em Portugal, e numa área florestal 

total de 3,2 milhões de hectares o eucalipto é a espécie mais importante, alimentando a 

indústria da pasta de papel (ICNF, 2013). As plantações são instaladas após a remoção de 

resíduos da exploração anterior, facilitando a gestão das operações de silvicultura 

subsequentes. 

A gestão adequada dos resíduos da exploração florestal e a reciclagem de nutrientes são 

consideradas ações necessárias para manter a produtividade do local em plantações de 

eucalipto de curta rotação. Contudo, em condições mediterrânicas, os efeitos da gestão de 

resíduos sobre a produtividade do eucalipto ao longo do intervalo de tempo de rotação ainda 
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não foram avaliados (Carneiro et al., 2014). Nos dias de hoje, a remoção ou a manutenção dos 

resíduos (tanto no solo, como nas camadas superiores) é um tema em debate, quer devido à 

relação entre a gestão e a melhoria da qualidade do solo quer devido à possibilidade de usar 

esses resíduos para a produção de energia (Cowie et al., 2006; Stupak et al., 2007). Em 

Portugal, as plantações de eucalipto têm sido maioritariamente instaladas nas terras agrícolas, 

áreas de matos e antigos povoamentos de pinheiro, substituindo plantações que mostram um 

declínio da produtividade. 

Assim sendo, e apesar do conhecimento científico e técnico que existe e que permite 

planear e conduzir fogos controlados em área de matos e povoamentos florestais, até aos dias 

de hoje não se efetuaram estudos equivalentes para resíduos lenhosos resultantes da 

exploração florestal, nomeadamente do eucalipto. As referências existentes para o fogo 

controlado neste tipo de combustível dizem respeito apenas a estudos realizados em floresta 

natural na Austrália, sendo que as conclusões desses estudos não podem ser extrapoladas para 

a realidade nacional. Este é precisamente um dos objetivos deste trabalho, colmatar uma 

lacuna nos estudos sobre o comportamento do fogo nos resíduos de exploração, quantificando 

o comportamento do fogo sob condições de fogo controlado. Os restantes objetivos deste 

trabalho passam por relacionar a variação do comportamento do fogo nos resíduos com as 

condições ambientais e por fim quantificar os efeitos do fogo na redução do combustível 

lenhoso. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1.Fogo controlado na redução de combustíveis e como técnica de silvicultura 

Na floresta, o fogo é um fenómeno ecológico natural. No entanto, grande parte dos 

incêndios florestais que ocorrem todos os anos em Portugal possuem uma natureza 

antropogénica evidente, quer pela origem das ignições, quer pela natureza do coberto vegetal, 

que está fortemente determinada pela intervenção humana (Castro et al., 2010). Como prática 

habitual de prevenção dos incêndios florestais, recorre-se frequentemente a métodos de 

controlo da carga de combustível existente nas florestas, sendo o fogo controlado e o 

corte/desbaste mecânico os métodos mais comuns. Segundo vários estudos estas ações 

apresentam vantagens porque se verifica uma relação direta entre a redução da carga de 

combustível e a redução do número de incêndios no Verão (Castro et al., 2010) e 

posteriormente uma redução da área ardida. 

A técnica de fogo controlado consiste na aplicação exata do fogo, tendo em vista a 

eliminação de parte da carga de combustível da floresta, nomeadamente a matéria que inflama 

mais facilmente, como as espécies herbáceas, arbustivas e os sobrantes que ardem com maior 

facilidade. Esta técnica quando aplicada dentro de condições ambientais e meteorológicas 

adequadas funciona como uma ferramenta de gestão dos combustíveis, contribuindo assim 

para que o olhar sobre o fogo deixe de ser visto como uma fatalidade (Castro et al., 2010). 

Dos pontos de vista operacional e ambiental, o fogo controlado é uma técnica com vantagens 

económicas, admitindo-se também que em certos tipos de vegetação seja a técnica 

ecologicamente mais adequada. 

A eficiência operacional do fogo controlado depende das condições meteorológicas, dos 

combustíveis e da qualificação dos técnicos credenciados (Peterson et al., 2003). Das formas 

de lidar com a acumulação de combustível nos estratos superficiais, o fogo controlado é a 

técnica cujo impacte imediato é mais completo (Graham et al., 2004), uma vez que reduz a 

sua carga (com destaque para os elementos de menor dimensão) limitando assim o potencial 

energético de um incêndio e também reduz a continuidade horizontal do combustível, o que 

irá afetar a propagação e crescimento do fogo e diminui a possibilidade de focos secundários. 

O fogo controlado ou prescrito é nos dias de hoje uma componente normal da silvicultura 

em muitas regiões (Nyland, 1996 cit in Fernandes, 2002) e inclui-se entre as boas práticas 

florestais que estão consagradas nos manuais da especialidade (Zeide e Sharer, 1998 cit in 
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Fernandes, 2002). Crow e Shilling (1990) citados em Fernandes (2002) evidenciam os 

benefícios do fogo controlado no âmbito da produção lenhosa. As práticas mais comuns 

incluem a gestão de combustíveis, o melhoramento silvícola, a conversão do tipo de 

vegetação e a gestão de habitats. A proteção da floresta e dos recursos que lhe estão 

associados dos efeitos prejudiciais dos incêndios constitui a primeira motivação para o fogo 

controlado (Haiens et al., 1998). 

A gestão de povoamentos florestais face ao fogo deve ser orientada por critérios sólidos e 

baseados na melhor informação científica e técnica disponível. Os seus princípios gerais estão 

definidos e são razoavelmente consensuais, mas a chamada silvicultura preventiva é ainda 

algo incipiente, especialmente no que concerne ao desenvolvimento de prescrições de 

tratamento. 

A relevância da silvicultura preventiva é variável, variando de reduzida a elevada. Isolar a 

plantação do exterior é suficiente se a probabilidade local de incêndio for reduzida. A gestão 

dos combustíveis tem como objetivos reduzir/modificar a carga e a estrutura dos estratos de 

combustível do sub-coberto. As técnicas de gestão do combustível como os tratamentos 

mecânicos (gradagem, escarificação) reduzem efetivamente o perigo de incêndio, mas têm 

pouco impacto no dano infligido às árvores porque não reduzem o combustível nas linhas de 

plantação. 

A gestão de combustíveis compreende três estratégias básicas: redução, isolamento e 

conversão (Pyne et al., 1996 cit in Fernandes, 2006). A redução/modificação atua na 

quantidade e no arranjo da vegetação visando diminuir a intensidade de um fogo. Para tal 

existem técnicas alternativas, individuais, coletivas ou complementares, quando os objetivos 

são distintos estratos de combustível. 

O tipo e a sequência das intervenções de gestão de combustíveis dependem de vários 

fatores, como: a carga e distribuição vertical do combustível e os impactes ambientais das 

operações (Peterson et al., 2003). A preocupação primordial da silvicultura preventiva numa 

mancha florestal é evitar que um fogo de superfície transite para a copa das árvores. O fogo 

controlado, que se apresenta com um grande contributo para a proteção florestal é a única 

técnica compatível com a aplicação da gestão de combustíveis a uma escala espacial 

considerável. Uma das limitações do fogo controlado é a necessidade de obedecer a um 

ambiente meteorológico restrito, uma vez que as suas vantagens económicas, de eficiência e 
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versatilidade são elevadas e que compensam os riscos que a sua realização comporta (Graham 

et al., 2004). 

Vários estudos citados em Fernandes (2006) (Fernandes & Botelho, 2003; Finney et al., 

2003; Outcalt & Wade, 2004) abordaram a eficiência das intervenções prévias de gestão dos 

combustíveis com base no seu desempenho em incêndios posteriores. Pollet & Omi (2002) e 

Omi & Martinson (2002b) citados em Fernandes (2006) reportam menores níveis de 

severidade do fogo nas áreas que são tratadas (fogo controlado, desbaste e ambos os 

tratamentos) quando comparadas com áreas não intervencionadas e atingidas por um mesmo 

incêndio, aumentando a severidade do fogo com a densidade de copas e decrescendo com a 

dimensão das árvores. A avaliação da eficiência da gestão dos combustíveis depende da 

escala espacial de análise. No local e dependendo do grau de modificação da vegetação e a 

sua persistência no tempo, as intervenções podem alterar o comportamento e os efeitos do 

fogo (Fernandes, 2006). Assim sendo, áreas pequenas ou isoladas que são tratadas, reduzem a 

severidade dum incêndio, mas não perturbam a sua expansão, especialmente quando é elevada 

a acumulação dos combustíveis (Graham et al., 2004). 

A silvicultura preventiva e a gestão dos combustíveis devem ser encaminhadas por 

critérios objetivos e quantitativos. O desenvolvimento de uma prescrição que resulte em 

modificações na quantidade e estrutura do combustível e que torne o tratamento efetivo nas 

situações meteorológicas extremas tem de passar pela avaliação do comportamento do fogo 

(Peterson et al., 2003), uma vez que este é o elo de ligação entre o grau de resistência ao fogo 

e as operações necessárias. Finney & Cohen (2003) afirmam que a gestão dos combustíveis 

deve incidir em áreas estratégicas, procurando promover a minimização da área 

intervencionada e a criação de padrões espaciais, levando assim a maior dificuldade de 

expansão de um incêndio e a uma alteração do seu comportamento. 

O controlo do combustível florestal pode aumentar as oportunidades e opções disponíveis 

para o controlo de um incêndio. Para Fernandes (2007), remover o combustível ou alterar a 

sua estrutura vai levar a uma modificação do tipo de fogo e reduzir a sua intensidade, 

possibilitando assim o combate direto. São vários os fatores ligados à arborização que têm 

implicações no perigo de incêndio e devem ser cautelosamente ponderados, como por 

exemplo, a escolha das espécies a utilizar e incluir as atividades silvícolas e de exploração a 

efetuar ao longo da vida do povoamento. Caso haja a probabilidade de ocorrência de um 

incêndio com consequências devastadoras no povoamento, a arborização deve ser 
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acompanhada de uma proteção intensiva através da gestão do combustível e de silvicultura 

preventiva (Fernandes, 2007). 

O fogo controlado afeta a velocidade de propagação de um incêndio futuro, limitando 

assim o seu potencial energético e intensidade. Contudo, o fogo controlado não atua apenas 

no domínio da prevenção de incêndios, mas também no das aplicações silvícolas, como por 

exemplo desbaste e desrama (Fernandes et al., 2002). 

Uma das suas vantagens quando comparado com outras técnicas de controlo da vegetação 

é o seu baixo custo devido ao elevado rendimento e será uma técnica cada vez mais 

importante na gestão florestal e dos ecossistemas (Vose, 2000). A sua máxima utilidade 

corresponde à gestão extensiva do território para obter produtos naturais ou para manter 

processos naturais, e quando um ou mais dos efeitos pretendidos decorrer da natureza do fogo 

e não por outro processo (Pyne et al., 1996 cit in Fernandes, 2002). 

O fogo prescrito tem sido utilizado de forma coordenada para gerir combustíveis em 

florestas de eucalipto no Sul da Austrália desde 1950. Começou por ser uma ferramenta de 

proteção contra incêndios nas florestas (McArthur, 1962; Peet, 1965; McCaw et al., 2003 

citados em McCaw, 2012) mas os seus usos cresceram nas últimas décadas, incluindo na 

regeneração florestal, extração de madeira e gestão e conservação do habitat para a 

biodiversidade (Burrows, 2008). Os objetivos de uma queima prescrita não são exclusivos, 

podendo ser vários cumpridos simultaneamente. 

O uso do fogo prescrito para alcançar a redução de combustível nos terrenos e outros 

objetivos de gestão diminuíram no sul da Austrália nas décadas mais recentes (Sneeuwjagt, 

2008; Boer et al., 2009; Adams e Attiwill, 2011). Este declínio pode ser atribuído a uma 

variedade de fatores, dos quais se destacam: o aumento da complexidade da integração da 

gestão do fogo com os usos do solo das florestas públicas, mudanças no clima e a duração do 

tempo adequado para a queima prescrita, maior consciencialização e sensibilidade ao fumo 

das queimas e a um aumento geral de aversão ao risco inerente. 
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2.2.Fogo controlado em eucaliptal 

O conhecimento das principais características dos combustíveis é um dado muito 

importante para o estudo do comportamento do fogo, uma vez que este depende 

principalmente do combustível que existe no local (Roussopoulos e Johnson, 1973 cit in 

Palheiro, 2001). Em termos de silvicultura e de prevenção de incêndios, os combustíveis 

constituem o único fator que pode ser modificado pelo Homem, daí a grande importância do 

seu conhecimento (Fernandes, 1998). 

Devido à sua adaptabilidade e ao rápido crescimento, os eucaliptos são plantados em 

grande escala em todo o mundo, com destaque nas regiões que apresentam um tipo de clima 

mediterrâneo e subtropical (Pinto et al., 2013). No nosso país, e segundo os resultados 

preliminares do último Inventário Florestal Nacional (ICNF, 2013), o eucalipto é a principal 

espécie, com uma área de 811 493 ha no ano de 2010, representando assim 26% da área total 

da floresta. Torna-se numa espécie suscetível ao fogo devido à sua combustibilidade e 

capacidade para provocar focos secundários (Braun, 2006). 

Em Portugal, as plantações de eucalipto constituem frequentemente manchas contínuas de 

vegetação, levando assim a que sejam bastante suscetíveis à propagação de incêndios. De um 

modo geral, os eucaliptos evoluíram num ambiente em que o fogo é um fenómeno natural 

recorrente (Silva et al., 2007). 

Segundo testes laboratoriais realizados, as folhas do eucalipto apresentam uma elevada 

inflamabilidade (Silva e Catry, 2006), em parte devido ao elevado teor de substâncias 

voláteis. Por outro lado, temos também a própria casca que tem características que favorecem 

muito a propagação do fogo, pois liberta-se do tronco à medida que a árvore vai engrossando, 

em forma de tiras, que permitem que as chamas atinjam com facilidade as copas das árvores. 

Outro aspeto a ter em conta é a facilidade com que os povoamentos de eucalipto dão origem a 

novos focos de incêndio, a partir de uma frente de fogo (Pyne, 1991 cit in Silva et al., 2007). 

Para Fernandes (2014) a preferência do fogo pelos eucaliptais é bastante elevada, 

especialmente nas plantações de eucalipto mais baixas e densas. No entanto, em Portugal, 

prevalece o eucaliptal alto (especialmente o aberto) que é menos vulnerável ao fogo. A 

severidade do fogo nos eucaliptos é elevada, exceto em plantações que se encontrem sob 

gestão industrial, como é o caso das indústrias da pasta de papel. 
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O mesmo autor destaca ainda que a resiliência ao fogo do eucalipto é elevada e a sua 

sobrevivência muito elevada (acima dos 95%), devido principalmente à rebentação na base do 

tronco. A rebentação ao longo do tronco ocorre em indivíduos que apresentam uma casca 

mais espessa ou que foram sujeitos a fogos menos severos. Uma das características que os 

eucaliptos desenvolveram para resistir ao fogo é a capacidade para reconstruir a copa 

queimada, através da emissão de rebentos abundantes e vigorosos após o fogo na própria copa 

(Silva et al., 2007) e regeneram-se seminalmente a partir da semente que se encontra 

armazenada na copa e, dependendo da severidade do fogo, a copa costuma ser parcialmente 

reconstituída com a rebentação aérea (Fernandes, 2014). 

Todavia, a combustibilidade dos eucaliptais está bastante dependente da forma como estes 

são conduzidos e da produtividade do local, o que por sua vez, afeta a existência e a 

abundância de combustíveis de superfície, nomeadamente a vegetação arbustiva e os detritos 

provenientes das operações silvícolas. A gestão intensiva das plantações, como é praticada 

pelas empresas de pasta para papel, contribui para reduzir a combustibilidade dos 

povoamentos, através da baixa carga de combustíveis de superfície (matos e detritos) que são 

mantidos na superfície do solo (Silva et al., 2007). 

Segundo Fernandes (2009), estudos de simulação do comportamento do fogo sugerem que 

a organização do povoamento florestal é mais determinante que a respetiva espécie, e que o 

perigo de incêndio associado a espécies florestais de elevada combustibilidade depende do 

tipo e intensidade da gestão a que são submetidas. Tal facto é provado, pela análise da 

“seleção” pelo fogo, mostrando que os povoamentos de eucalipto são moderadamente 

suscetíveis devido à sua estrutura, tipo de gestão e a curta duração do período de rotação 

(Moreira et al., 2009). 

As cargas dos combustíveis finos continuam a ser um elemento importante na previsão do 

comportamento do fogo devido à sua contribuição para a intensidade de frente de fogo. 

McCaw (2012), descreve que os resultados do Projeto Vesta fornecem uma melhor 

compreensão de como os diferentes estratos do combustível contribuem para modificar o 

comportamento do fogo e ao mesmo proporciona uma base sólida para avaliar a eficácia dos 

tratamentos de redução do combustível na modificação do comportamento do fogo. 

Nesse estudo, McCaw (2012) refere que a redução de combustível que é conseguida 

através da realização de uma queima controlada depende da quantidade de combustível 
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presente, das condições ambientais e da técnica de ignição da área sujeita a este tipo de 

tratamento. Nas florestas de eucalipto, a resposta dos combustíveis é diferente, uma vez que 

os combustíveis finos (<6mm de diâmetro) respondem rapidamente às condições ambientais 

(precipitação, humidade relativa do ar, temperatura e insolação) num período de uma a várias 

horas (Matthews et al., 2010), enquanto que os combustíveis grosseiros têm uma resposta 

mais lenta às condições ambientais, podendo variar entre dias a meses, e tudo depende do seu 

tamanho, do teor de humidade inicial e do estado de decomposição (Burrows, 1987 cit in 

McCaw, 2012). 

Nas florestas abertas de eucalipto com sub-bosque arbustivo há um efeito de redução de 

combustível com a aplicação de uma queima prescrita e este efeito pode persistir durante 15 

anos (McCaw et al., 2012), embora seja difícil de quantificar. A eficácia de áreas com 

combustível reduzido na modificação do comportamento do fogo dependerá do seu tamanho e 

da sua localização na paisagem. 

Estudos realizados na Austrália, estudos do comportamento em fogos experimentais nas 

florestas de eucalipto, têm sido realizados em risco alto ou muito elevado de perigo de 

incêndio (McCaw et al., 2012). Price e Bradstock (2011) sugeriram que nas florestas abertas 

de eucalipto do sul da Austrália são necessárias “três unidades” de fogo controlado para 

reduzir em “uma unidade” uma área de incêndio não planeado. A título de exemplo, 

mencionam a região de Sydney, onde a aplicação de um programa anual de fogo controlado 

em 5% da paisagem seria necessário para reduzir para metade a dimensão atual de um 

incêndio não planeado. A aplicação deste programa, aumentaria em dez vezes os níveis mais 

recentes de fogo controlado, níveis estes que são realizados nas florestas do sudoeste da 

Austrália e que têm sido eficazes na minimização dos impactos dos incêndios de alta 

intensidade num período de décadas (Adams & Attiwill, 2011). 

É certo que são realizadas más práticas em todas as atividades florestais, porém, o caso do 

cultivo do eucalipto em Portugal é o que merece especial destaque a este respeito, devido às 

dimensões que assume, ao impacto que tem, à generalização das práticas silvícolas que lhe 

são necessárias e à falta de gestão das suas plantações, em particular nas zonas do Norte e 

Centro litoral (Silva et al., 2007). Os objetivos da gestão do combustível em eucaliptal são a 

diminuição da carga ou a alteração da estrutura da manta morta e do estado arbustivo 

(Fernandes, 2014), sendo que esta gestão pode ser feita recorrendo-se à técnica do fogo 

controlado. 
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O fogo controlado é uma das técnicas de gestão do combustível mais utilizada a nível 

mundial para reduzir a incidência e a severidade do fogo (Pinto et al., 2013). Tal como 

referido, a aplicação desta técnica há muitos anos que é utilizada por outros países, 

nomeadamente na Austrália e nos Estados Unidos da América. O uso do fogo controlado teve 

início em Portugal nos anos setenta do século passado e desde essa data tem vindo a ser 

desenvolvida investigação científica nesta área, sobretudo em formações de pinhal e em áreas 

de mato. Só recentemente a investigação nesta temática avançou para o estudo e o 

desenvolvimento tecnológico do fogo controlado em plantações de eucalipto (Eucalyptus 

globulus). 

O desenvolvimento desta temática resultou do projecto FIREglobulus: Estudo 

Experimental do Comportamento e Efeitos do Fogo em Eucaliptal (2013), no âmbito do qual 

se produziu um guia de fogo controlado em eucaliptal (2014). Estes guias determinam qual a 

quantidade de combustível disponível, calculada através da multiplicação da carga existente 

por um fator de redução (McArthur, 1962; Gould, 1993 cit in Fernandes, 2002) ou de 

disponibilidade (Sneeuwjagt e Peet, 1985; Beck, 1995 cit in Fernandes, 2002). Assim, a 

quantidade de combustível disponível depende do número de dias sem precipitação e da 

quantidade da mesma no último evento, enquanto a carga existente é a parte da folhada em 

que o teor em água se encontra inferior à humidade de extinção, calculado em função da 

humidade de folhada superficial e da humidade média da manta morta, levando a que o 

combustível disponível seja uma aproximação ao consumo na frente de propagação e não ao 

consumo total (Fernandes, 2002). 
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2.3.Fogo controlado para gerir resíduos de eucalipto 

Com o passar dos anos, num povoamento florestal, a acumulação natural de biomassa no 

solo, na superfície e no estrato arbóreo causa um aumento da carga de combustível. Contudo, 

esta poderá sofrer um rápido decréscimo devido às operações de exploração florestal, 

nomeadamente desbaste, seleção de toiças e desramação (Palheiro, 2001). 

Do combustível que subsiste destas operações, destacam-se os resíduos de exploração que 

consistem nos ramos mortos, cascas, folhas, árvores e arbustos que estão sobre o solo, que 

proporcionam por um lado, uma fonte de nutrientes ao ecossistema, abrigo, alimento para os 

animais e proteção contra a erosão, mas por outro lado, poderá causar um perigo de incêndio 

muito elevado, caso exista em excesso (Brown, 1981 cit in Palheiro, 2001). A gestão destes 

resíduos de exploração deve ser realizada com base no conhecimento da quantidade de 

sobrantes presentes no local visando assim a definição e planeamento das ações a serem 

tomadas. 

O principal problema dos resíduos resultantes da exploração florestal, são a carga elevada 

e a estrutura do complexo combustível. Estes combustíveis normalmente possuem diâmetros 

finos (inferiores a 7-8 cm) e ramos com folhas presas que juntamente com um grande 

arejamento e um baixo teor de humidade, característico dos meses da estação seca, causam 

um grande perigo de incêndio florestal (Cruz, 2001 cit in Palheiro, 2001). Estes podem ser 

deixados ao acaso no local de corte, amontoados nas linhas ou removidos do local. 

Os resíduos de exploração criados após as operações silvícolas precisam de ser 

quantificados como combustíveis, uma vez que criam um grande perigo de incêndio pois 

possuem cargas elevadas de material lenhoso na superfície do solo. A carga de combustível é 

uma propriedade importante dos combustíveis, uma vez que expressa a quantidade máxima de 

energia disponível para um incêndio (Yegres, 1980 cit in Palheiro, 2001). 

No sudoeste da Austrália Ocidental, as florestas estaduais de uso múltiplo dominado por 

karri (Eucalyptus diversicolor) ocupam uma área de 121 000 ha, mas cerca de 35 000 ha são 

povoamentos de regeneração envelhecidos, sendo que os primeiros desbastes são realizados 

quando as árvores atingem entre 20 a 30 anos de idade. As árvores dominantes e 

codominantes que apresentem boa forma são mantidas no local, enquanto as árvores em má 

forma, danificadas ou excedentes são removidas, através da realização de desbastes. Os 
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produtos de madeira gerados por estas operações incluem madeira para celulose e madeira 

para serração. 

O desbaste contribui para que os combustíveis mortos das copas das árvores derrubadas e 

as árvores do sub-bosque e arbustos fiquem no solo após esta operação. Isto levará a um 

aumento considerável da carga de combustível da folhada e ramos (até 30 t ha-1) no solo, 

desde a regeneração anterior e que não tenha ardido entretanto (McCaw, 1986 cit in McCaw 

et al., 1997). 

O fogo controlado é usado extensivamente neste tipo de floresta (karri) para regenerar as 

áreas de produção lenhosa e também para reduzir, periodicamente, as cargas de combustível, 

funcionando como zonas estratégicas e como uma proteção contra os danos causados por 

incêndios descontrolados (Christensen, 1992 cit in McCaw et al., 1997). 

Após o estabelecimento das zonas regeneradas, estas estão protegidas contra o fogo 

durante pelo menos 15 anos, até que as árvores dominantes e codominantes atinjam uma 

altura satisfatória e haja espessura suficiente da casca para poder suportar um incêndio de 

baixa intensidade. Após este período, o fogo pode ser usado para reduzir os detritos 

acumulados e os combustíveis do sub-bosque, mas a intensidade das chamas deve ser 

cuidadosamente controlada para evitar danos potenciais nas árvores. 

Num estudo realizado na Austrália Ocidental, a manta morta refere-se à camada de folhas 

decompostas e ramos finos (<6mm de diâmetro) no solo. Os resíduos resultantes do desbaste 

permanecem no local. Como resultado, existe no solo um complexo combustível, composto 

por manta morta, combustíveis mortos e vivos e bastantes detritos lenhosos, que na maioria 

das vezes inclui toros grandes e defeituosos (McCaw et al., 1997). A folhada provocada pelo 

desbaste decompõe-se rapidamente (90% da massa desaparece num prazo de dois anos após o 

corte), mas os resíduos lenhosos do desbaste podem persistir no leito do combustível por 

muitos e longos anos, fazendo assim aumentar a carga de combustível (O’Connell, 1991 cit in 

McCaw et al., 1997). 

Para os locais que apresentem cargas elevadas de combustíveis, será necessário proceder a 

uma diminuição da quantidade de combustível existente. Contudo, esta operação tem custos 

elevados, requerendo assim uma análise de decisão e gestão, de modo a rentabilizar a 

operação (Palheiro, 2001). 
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McCaw et al., (1997) refere que, com o passar dos anos, os combustíveis em povoamentos 

podem estar secos o suficiente para serem queimados a partir de outubro até abril, enquanto 

que os restantes combustíveis por norma só ficam secos para arder entre dezembro e o final de 

março. O mesmo autor refere ainda que os incêndios em povoamentos desbastados são 

suscetíveis de serem mais intensos uma vez que apresentam maiores cargas de combustível. 

Os combustíveis encontram-se mais secos (devido à menor densidade de copas e que permite 

uma maior penetração da luz solar e do vento) e o vento é mais forte, levando assim a que os 

incêndios sejam mais intensos do que num povoamento com cobertura e que não tenha sido 

desbastado. 

Na Austrália, o fogo controlado visto como um meio para reduzir a carga de 

combustível após o desbaste tem sido empregue a uma escala limitada nas florestas de 

eucalipto (Buckley e Corkish, 1991 cit in McCaw et al., 1997). O estudo descrito por McCaw 

et al., (1997) foi realizado para investigar a viabilidade do fogo controlado na redução das 

cargas de combustível provocadas pelos desbastes em florestas de karri. Foram estudadas 10 

parcelas de resíduos lenhosos de karri, com 22 anos de idade, onde foram realizados fogos 

controlados de baixa a moderada intensidade para avaliar as características do fogo, o 

consumo de combustível e os danos provocados pelo fogo nas árvores. 
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2.4.Os elementos básicos do comportamento do fogo 

A capacidade de prever o comportamento do fogo é essencial para o controlo de incêndios 

florestais e também como prática generalizada de ações que promovem o uso do fogo 

(Alexander & Thomas, 2006). A capacidade de prever o comportamento do fogo é deveras 

importante para assegurar o adequado planeamento das operações de combate, com reflexos 

na segurança daqueles que se encontram próximos do fogo e para evitar o aparecimento de 

situações inesperadas, incluindo no âmbito da execução do fogo controlado. Os métodos de 

predição permitem a avaliação do comportamento do fogo a partir das condições atmosféricas 

e do combustível, garantido assim o controlo do fogo aquando da realização de uma operação 

de queima. O estudo do comportamento do fogo começa com a compreensão do conjunto de 

aspetos elementares da ignição e combustão, passando pelos elementos que compõem o 

ambiente do fogo até quantificar as características do mesmo: intensidade, velocidade de 

propagação, comprimento, altura e ângulo da chama e energia libertada (Fernandes, 2003).  

Os fatores do ambiente do fogo vão determinar os processos de combustão e propagação e 

consequentemente o comportamento do fogo (Freitas, 2012). Numa ação de fogo controlado, 

pretende-se geralmente que o alinhamento das forças (vento, declive e combustível) seja 

contrariado, havendo assim uma regulação da velocidade de propagação, da dimensão da 

chama e da intensidade do fogo, por forma a garantir que a queima decorra em segurança e 

sejam igualmente cumpridos os objetivos da mesma. 

Rothermel (1983) citado em Freitas (2012) definiu que as características básicas do 

comportamento do fogo são a velocidade de propagação, o calor libertado por unidade de 

área, o comprimento de chama e a intensidade da linha de fogo. 

A velocidade de propagação (R) é entendida como a distância linear percorrida pela frente 

de fogo por unidade de tempo, medida em metros por minuto preferencialmente. Determinar a 

velocidade de avanço da frente de fogo permite calcular o tempo necessário para tratar uma 

determinada área segundo a técnica de ignição utilizada. Esta velocidade de propagação é 

influenciada pelo vento, declive, humidade do combustível, tipo e estrutura do complexo-

combustível e largura da frente de propagação (Fernandes et al., 2002). 

As características da chama incluem a altura da chama (hF), que corresponde à distância 

vertical do topo da chama ao solo; o comprimento de chama (L), que é a distância da 

extremidade da chama ao ponto médio da zona de combustão; o ângulo da chama (α), é a 
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Figura 1. Características da chama. 

Fonte: Fernandes et al., (2002) 

inclinação da chama em relação à superfície do terreno ou à horizontal; e a profundidade da 

chama (D), que é a largura da zona de combustão com chama ativa. Estas características 

dependem da carga e teor de humidade do combustível, da velocidade do vento, e do declive 

do terreno (Fernandes et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intensidade da frente de fogo (I) é a característica mais importante do comportamento 

do fogo. Esta característica do fogo define-se como a libertação de energia por unidade de 

tempo e por unidade de comprimento da frente de chama (Martins, 2010) e pode ser expressa 

pela seguinte fórmula:  

𝐼 = 𝑊 × 𝑅 × 𝐻      (eq. 1) 

que passamos a descrever. I resulta da multiplicação da velocidade de propagação (R) em m s-

1, carga de combustível consumida em kg m-2 (W) e calor de combustão, que é o calor 

libertado por unidade de peso do combustível (H) expresso em kJ kg-1, dando assim a 

intensidade do fogo em kW m-1 (Alexander, 1980 cit in Freitas, 2012). O calor de combustão 

assume-se frequentemente como sendo de 18.000 kJ kg-1 (Alexander, 2000 cit in Martins, 

2010). 

Segundo Freitas (2012), a intensidade do fogo apenas descreve a libertação de energia 

na frente do fogo através da chama visível, subestimando a energia total libertada, isto é, após 

a passagem da frente, pode ocorrer combustão com ou sem chama e que durará enquanto 

existir combustível seco disponível para ser consumido. 
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A intensidade do fogo e o comprimento da chama estão intimamente relacionados, isto 

é, incêndios com elevada intensidade podem levar a comprimentos de chama elevados 

(situados entre os 15 e 45 m), em função do tipo de combustível presente no local. A 

intensidade da frente de fogo pode variar entre 15 e 100.000 kW m-1 e é influenciada 

principalmente pela variação da velocidade de propagação (Alexander, 2000 cit in Freitas, 

2012). 

No caso de um incêndio florestal, o aumento da velocidade de propagação, 

comprimento de chama e intensidade do fogo, leva a um esforço crescente no combate e na 

organização do dispositivo (Fernandes, 2003) enquanto que numa ação de fogo controlado 

aquelas características devem estar sob absoluto controlo e garantirem segurança. 

Uma melhor compreensão da relação entre as características do combustível e do 

comportamento do fogo é necessária para melhorar os modelos de predição da propagação do 

fogo ao nível local e da paisagem (Sullivan, 2009) e para avaliar a eficácia das técnicas de 

gestão dos combustíveis, para redução da intensidade dos incêndios em condições severas 

(Fernandes, 2009; Fernandes & Botelho, 2003; Agee & Skinner, 2005).  

Estudos realizados por McArthur (1962, 1967) e por Peet (1965) citados em McCaw et 

al., (2012), sugerem que a quantidade de combustível fino (<6mm de diâmetro) (o principal 

combustível consumido pelo fogo) é a variável de combustível mais significativa para a 

propagação de incêndios nas florestas de eucalipto. Aqueles autores afirmam também que em 

igualdade de circunstâncias de temperatura, humidade relativa do ar, fator de seca e 

velocidade do vento, a velocidade de propagação da cabeça do incêndio (R) é diretamente 

proporcional à carga de combustível fino consumido e esta relação é linear. Assim sendo, esta 

relação entre a carga de combustível e velocidade de propagação e intensidade do fogo, 

providenciou um argumento simples, mas poderoso, para apoiar a redução de combustível 

através do fogo controlado em florestas de eucalipto desde há mais de 50 anos. 

O comportamento do fogo é influenciado pela quantidade de combustível e o seu 

arranjo, secura do combustível, velocidade do vento e pela inclinação do terreno. Os 

incêndios são mais intensos quando os combustíveis são contínuos, bem arejados e secos, e 

quando os ventos são suficientes para inclinar as chamas, levando assim a mais rápido pré-

aquecimento do combustível e avanço da frente de chama (Sullivan et al., 2012). No caso 

mais simples, a remoção de combustível pela realização de fogo controlado leva a que haja 
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uma redução do comportamento do fogo, uma vez que não existe combustível na superfície 

para a propagação dos incêndios e até os fogos de copas podem terminar ao encontrar uma 

área com combustível reduzido (McCaw, 2012). 

A modelação do comportamento do fogo tem como alvo principal a velocidade de 

avanço da frente de chamas, suportando as características da chama e da libertação de energia 

(Fernandes, 2003). Existem três categorias de modelos, empíricos, semi-físicos e físicos, mas 

apenas os empíricos e os semi-físicos são plausíveis para o uso operacional. Os modelos 

empíricos estabelecem-se através da recolha de informação em fogos experimentais, em que 

as características de propagação do fogo num certo tipo de vegetação são relacionadas 

estatisticamente com as variáveis medidas (Fernandes, 2003). São modelos fiáveis de fácil 

utilização, especialmente nas aplicações mais exigentes, como por exemplo, o planeamento de 

fogo controlado. Contudo não é recomendado o seu uso em condições que não foram 

abrangidas pela base de dados de origem. 

Os modelos desenvolvidos no Canadá e na Austrália são empíricos, igualmente como 

aqueles que foram desenvolvidos em Portugal para a descrição do comportamento do fogo no 

Outono e Primavera em matos (Fernandes, 2001) e pinhal bravo (Fernandes et al., 2002a). Os 

métodos de avaliação do comportamento do fogo dependem do tipo de modelo e grau de 

sofisticação tecnológica. 

O BehavePlus, que é baseado no modelo semi-físico de Rothermel (1972) e nos 

modelos que lhe estão associados, é um software que permite a simulação do fogo e o seu 

comportamento mediante vários fatores através dos modelos que descrevem o comportamento 

do fogo (Andrews et al., 2008 cit in Silva, 2008). Modelos de comportamento do fogo 

combinados com previsões meteorológicas permitem prever o desenvolvimento de um 

incêndio. É um programa flexível, uma vez que produz tabelas e gráficos e pode ser utilizado 

na gestão do fogo (Andrews et al., 2008 cit in Silva, 2008). 

 

 

 

 

 



3. Material e Métodos 

21 

 

3. Material e Métodos 

A informação experimental para este trabalho foi obtida através de duas vias. Numa 

primeira fase executaram-se queimas no laboratório de fogos florestais da UTAD. 

Posteriormente, quando a janela de prescrição o permitiu, foram acompanhadas operações de 

fogo controlado no distrito do Porto. A recolha de dados, através da observação de ações de 

fogo controlado, permitiu a obtenção de dados em condições reais de uso do fogo e uma 

melhor compreensão da interação entre os elementos do ambiente do fogo e as características 

do comportamento do fogo, de ignição e combustão. 

Os Planos Operacionais de Queima (POQ) são instrumentos, neste caso específico uma 

ficha padrão pré-existente, que permite ao técnico credenciado a caracterização da parcela 

alvo de tratamento, as suas características físicas, estrutura e composição dos combustíveis 

que se encontram na mesma e outros aspetos relacionados com o planeamento da queima. 

Após a execução da queima, neste plano também se descreve as condições nas quais a mesma 

se desenvolveu, o padrão de ignição, o comportamento do fogo e os impactes imediatos após 

a ação do fogo (Freitas, 2012). 

Para registar os dados foi elaborada uma ficha utilizada tanto nas queimas de laboratório 

como nas de campo (Anexo I). Esta ficha contempla a caracterização geral da parcela, dos 

combustíveis, do comportamento do fogo e por fim o consumo do combustível. Sempre que 

necessário, em especial nas queimas de campo, recorreu-se ao desenho esquemático da 

parcela e colheu-se informação adicional julgada relevante. No total foram realizadas 20 

queimas, duas das quais no campo, nos concelhos de Felgueiras e Baião e as restantes 18 

queimas em laboratório.  

3.1.Queimas em laboratório 

As queimas foram realizadas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais 

precisamente no Laboratório de Fogos Florestais (LFF) do departamento de Ciências 

Florestais e Arquitectura Paisagista. O período de queimas foi antecedido da recolha do 

material vegetal em fevereiro, cortando ramos de árvores de eucalipto existentes no campus 

da UTAD, que se transportaram e deixaram a secar no laboratório a fim de fazer variar o teor 

de humidade dos combustíveis e verificar diferenças no comportamento do fogo. À medida 

das necessidades foi sendo recolhido mais combustível. 
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As queimas experimentais iniciaram-se no mês de março de 2016 e os parâmetros 

avaliados foram os fatores de ambiente meteorológico e as características do comportamento 

do fogo. Durante os meses de março a junho foram realizadas 18 queimas de resíduos de 

eucalipto no LFF. 

As condições no LFF foram variáveis, como a inclinação da mesa de combustão que 

variou ao longo das queimas tomando valores de 0 (plano) ou 20%. A técnica de ignição das 

queimas foi em linha, sendo a queima conduzida sempre “contra” o declive e “contra” o 

vento. Para que tal acontecesse a linha de ignição estabelecia-se no final do leito de 

combustível, impossibilitando a deslocação de fogo no sentido (“a favor”) exercido por 

aquelas forças. De qualquer modo, a velocidade do vento foi controlada, resumindo-se 

essencialmente à deslocação de ar provocada pelo extrator do fumo. O vento variou entre 

queimas, mas a variação foi muito reduzida pelo que para efeitos práticos pode ser 

considerado constante. 

O peso verde total do combustível utilizado em cada uma das 18 queimas variou 

propositadamente para cobrir um intervalo amplo, existindo queimas com maior quantidade 

de combustível que consequentemente levou a uma variação da altura do combustível sobre a 

mesa de combustão. Este combustível era separado por classes de tamanho, sendo então 

possível uma estimação para cada queima da proporção de cada classe de tamanho, desde o 

combustível fino ao grosso. Após a separação, o material era pesado numa balança. A carga 

total de combustível utilizado em cada queima foi determinada dividindo o peso seco pela 

área da queima (1,2 m2). A massa volúmica também foi determinada, sendo esta resultado da 

divisão da carga de combustível pela altura do combustível. Após a pesagem, os resíduos 

eram colocados na mesa de combustão, para a construção do leito de queima (1 m ×1,2 m), 

cujas dimensões eram definidas por pregos pré-colocados, e a sua altura medida para 

obtenção de um valor médio. 

A determinação do teor de humidade dos combustíveis é um passo importante, uma vez 

que é a variável que se relaciona com o comportamento e os efeitos do fogo. Uma grande 

parte das relações conhecidas entre as condições de pré-queima e os resultados da queima 

estão ligadas ao teor de humidade do combustível (Fernandes et al., 2002).  

Para determinar o teor de humidade dos combustíveis queimados em cada ensaio, eram 

recolhidas amostras por classes de diâmetro (classe <6 mm, classe 6-25 mm, classe >25 mm) 
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imediatamente antes do ensaio. As amostras eram colocadas em recipientes e pesadas, para 

determinar o seu peso verde e de seguida colocadas numa estufa de convecção. As amostras 

permaneceram durante 48h na estufa à temperatura de 100°C, sendo então retiradas da estufa 

e pesadas novamente, obtendo assim o valor do peso seco. É através dos pesos verdes e dos 

pesos secos de cada classe de diâmetro que é possível determinar o teor de humidade dos 

combustíveis (%H), referido ao peso seco e em percentagem, segundo a seguinte fórmula: 

% 𝐻 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
× 100 

Os instrumentos utilizados nas queimas em laboratório foram o pinga-lume, usando 

uma mistura de gasóleo e gasolina na proporção 2:1. Foi utlizada a estação meteorológica 

portátil para a obtenção dos dados meteorológicos no LFF, uma fita métrica, para as medições 

que foram necessárias realizar (altura do combustível e da chama), e um cronómetro para 

determinar a duração da progressão do fogo e para calcular a sua velocidade de propagação. 

Relativamente à caracterização do ambiente meteorológico, os parâmetros que foram 

avaliados, foram a temperatura e a humidade relativa do ar e a velocidade do vento utilizando 

a estação meteorológica portátil. A medição destes parâmetros apenas foi feita no início da 

queima. 

As características do comportamento do fogo que foram avaliadas nas queimas no 

laboratório foram as mesmas que foram avaliadas nas queimas de campo. A determinação da 

velocidade de propagação foi possível através da inserção de pregos. O tempo de propagação 

da frente de chamas entre dois pregos consecutivos, isto é, o tempo necessário para o fogo 

percorrer 1 m foi cronometrado. A distância percorrida dividida pelo tempo resultou na 

velocidade de propagação das queimas, expressa em m min-1. Quanto à chama, as suas 

características (altura, ângulo e comprimento) foram medidas por estimação visual, auxiliada 

por fotografias e vídeos. A altura da chama foi medida em centímetros, com uma precisão de 

1cm. 
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Figura 2. Medição das características da chama. 

Fonte: Elaboração própria 

 

No final de cada queima, o material não consumido pelo fogo foi retirado da mesa de 

combustão, separado por classes de diâmetro e pesado, podendo assim ser avaliado o 

consumo de combustível. 

Com a obtenção dos dados meteorológicos, dos teores de humidade dos combustíveis, 

das medições do comportamento do fogo e do consumo de combustível, foi possível 

determinar, através de cálculos as características do comportamento do fogo, que são, tal 

como abordado neste trabalho, a velocidade de propagação, altura e comprimento da chama e 

a intensidade da frente de fogo. 

Para determinar a intensidade da frente de chamas (em unidades de kW m-1) em cada 

uma das queimas, foi utilizada a fórmula de Byram (1959), que tem como dados de entrada a 

velocidade de propagação do fogo (m s-1), a carga de combustível consumido (kg m-2) e o 

calor de combustão, para o qual assumimos o valor de 18.000 kJ kg-1 utilizado pelo Forestry 

Canada Fire Danger Group (1992). 
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3.2. Queimas de campo (fogos controlados) 

As ações de fogo controlado foram acompanhadas através do contacto que foi 

estabelecido com o gabinete técnico florestal do concelho onde estas ações decorreram. As 

informações disponibilizadas por estes gabinetes foram relativas à parcela em estudo e 

também ao combustível presente na mesma. Assim para a primeira ação acompanhada o 

eucaliptal tinha 6 anos de idade e correspondia à sua 2ª rotação. Na segunda não foi possível a 

obtenção destes dados, uma vez que o proprietário era desconhecido e na terceira ação 

acompanhada o eucaliptal teria aproximadamente 12 anos na sua 1ª rotação. 

Na caracterização do ambiente meteorológico foi medida a temperatura, humidade 

relativa do ar e a velocidade do vento, através da estação meteorológica portátil, instrumento 

frequentemente utilizado nas ações de fogo controlado. A recolha dos dados meteorológicos 

foi feita em três tempos, no início, durante e no final da queima, podendo assim observar-se a 

evolução das condições meteorológicas e a influência destas mesmas condições na ignição, 

combustão e comportamento do fogo. 

 

Figura 3. Estação meteorológica portátil. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto à caracterização dos combustíveis, os parâmetros avaliados foram a altura do 

estrato de resíduos e os teores de humidade. A medição da altura dos resíduos lenhosos foi 
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feita em vários pontos da parcela, levando assim a alturas bastantes distintas, ou seja, em 

certos locais da parcela a altura dos combustíveis era maior, havendo assim uma maior 

acumulação de combustível e que no decorrer da queima se verificou originar uma variação 

no comportamento do fogo. Antes mesmo de se iniciar a queima, procedeu-se a uma recolha 

de combustível, um procedimento para determinar o teor de humidade dos combustíveis, tal 

como aconteceu nas queimas que se realizaram no laboratório. Também se recorreu ao índice 

de perigo meteorológico de incêndio florestal (FWI), para saber qual a disponibilidade dos 

combustíveis para a combustão. 

 

Figura 4. Método de determinação da altura do combustível. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente às características do comportamento do fogo, estas foram obtidas com 

recurso à observação e com a recolha de imagens e vídeos. A velocidade de propagação foi 

determinada através da definição de pontos de referência nas parcelas, a medição da distância 

entre esses pontos, e o tempo percorrido pelo fogo entre eles.  
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Figura 5. Método de determinação da velocidade de propagação. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 6. Método de determinação da velocidade de propagação. 

Fonte: Elaboração própria 

 

As características da chama quanto à sua altura, ângulo e comprimento, foram obtidas 

através da observação e também com recurso a fotografias efetuadas no decorrer das queimas, 

levando assim a uma maior exatidão destas características. 
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Figura 7. Método de determinação das características da chama (altura e comprimento). 

Fonte: Elaboração própria 

 

As queimas foram executadas com recurso às técnicas de ignição e condução do fogo 

por pontos e contra o vento e declive, garantindo assim maior segurança de execução da 

mesma quando comparado com o fogo a favor do vento e declive. 

 

3.3. Desenvolvimento do modelo de combustível para resíduos de eucalipto 

Para um melhor entendimento e predição do comportamento do fogo em resíduos de 

exploração de eucalipto foi utilizado o programa BehavePlus para a construção de um modelo 

de combustível representativo do tipo de combustível em estudo. Através da informação das 

queimas experimentais que se realizaram em laboratório, foi possível chegar a uma parte dos 

dados de entrada necessários ao desenvolvimento de um modelo de combustível no sistema 

BehavePlus, respetivamente a espessura do complexo-combustível e a carga de combustível 

por classes de tamanho, tendo sido utilizadas as médias registadas no conjunto das queimas. 

Os restantes dados de entrada (relação superfície-volume, poder calorífico e humidade de 

extinção) foram obtidos na literatura. 

O poder calorífico é o conteúdo energético de um combustível, ou seja, a energia que 

um combustível pode libertar devido à reação química da combustão. Após consulta de vários 

autores (Regueira et al., 2002; Imflorestal, 2014) obtivemos o valor de 19.500 kJ kg-1 para 
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esta variável, calculado em função da proporção da carga de combustível em cada classe de 

diâmetro nas queimas experimentais.  

Determinar os valores da relação superfície-volume seria um processo bastante moroso 

e difícil, uma vez que necessitaria da medição das dimensões das várias partas constituintes 

do combustível. Assim sendo e por consulta de bibliografia, Cohen et al., (sem data), 

assumiu-se o valor de 4500 m² m-³ para a relação superfície-volume do combustível fino da 

espécie Eucalyptus globulus. 

A humidade representa a quantidade de água num determinado corpo e expressa-se em 

percentagem do seu peso seco (Silva, 2008). Como dado de entrada no BehavePlus, assumiu-

se uma humidade de extinção de 40%, um valor frequentemente assumido em leitos de 

combustível relativamente compactos.  

Após obtenção do modelo de combustível preliminar foi necessário ajustá-lo para o 

comportamento do fogo observado. Para efetuar as simulações correspondentes o programa 

exige os dados de humidade do combustível por classe de tamanho, declive e velocidade do 

vento. Utilizámos as médias de humidade do combustível registadas nas queimas 

experimentais e velocidade do vento e declive nulos, uma vez que as queimas haviam sido 

conduzidas contra o vento e contra o declive (ou em terreno plano). 

 

3.4. Análise dos dados 

Após a compilação e organização dos dados obtidos das queimas (campo e laboratório) 

e do seu tratamento, foi efetuada a análise estatísticas dos mesmos, utilizando primeiramente 

a ferramenta de software Microsoft Excel e de seguida o software JMP Statistical Discovery, 

através do qual foram exploradas relações entre as variáveis que caracterizam o ambiente 

meteorológico e o comportamento do fogo, análises estas, de correlação e de regressão linear 

e não linear. 
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4. Resultados 

Nesta secção serão apresentados os resultados das queimas que se realizaram no LFF da 

UTAD e das ações de fogo controlado que foram acompanhadas. Como já referido, com a 

recolha dos dados das queimas no laboratório e dos fogos controlados foi possível chegar a 

alguns dos dados para a construção de um modelo de combustível no programa BehavePlus. 

Os resultados deste modelo também serão expostos neste ponto do trabalho. 

4.1. Queimas experimentais 

Tabela 1. Valores observados médio, mínimo e máximo para as variáveis quantificadas nas queimas 

experimentais em laboratório. 

 

Variáveis Média Mínimo Máximo 

Declive (%) 12,5 0 20 

T (°C) 17,3 13 22,3 

HR (%) 55,5 44,5 66,6 

Vvento (km h-1) 1,3 1 2,3 

H <6mm (%) 22,8 11,9 58,6 

H >6mm (%) 40,5 12,5 80,0 

HmPS (%) 28,2 12,5 61,8 

HmPV (%) 20,6 11,1 38,1 

Nº dias a secar 22 0 68 

Altura do Combustível (m) 0,29 0,09 0,48 

PS <6mm (g) 22,1 0 62,6 

PS >6mm (g) 148,2 0 489,07 

PSR (kg m-2) 0,14 0 0,46 

Carga Total (kg m-2) 3,47 1,01 6,58 

Massa Volúmica (kg m-3) 12,55 8,14 25,96 

Alt. Chama (m) 0,8 0,21 1,32 

Velocidade de Propagação (m min-1) 0,3 0,16 0,44 

Velocidade de Propagação (m s-1) 0,01 0 0,01 

Intensidade CT (kW m-1) 296,3 86,2 589,1 

Consumo Total (kg m-2) 3,33 0,77 6,56 

Consumo Total (%) 93,7 71,6 100 
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Na Tabela 1, é possível verificar os dados estatísticos (média, mínimo e máximo) dos 

parâmetros observados ou calculados para as queimas realizadas no laboratório. Os dados 

apresentados dizem respeito ao ambiente meteorológico presente no laboratório e às 

características do combustível em estudo. Com os dados recolhidos, e através das fórmulas 

apresentadas, em pontos deste trabalho, obtivemos os resultados do comportamento do fogo 

(altura da chama, velocidade de propagação e intensidade da frente de fogo) das queimas 

realizadas e do consumo do combustível. 

Com os dados obtidos e cálculos realizados, através do software JMP, foram exploradas 

as várias relações entre as variáveis que caracterizam o ambiente meteorológico, 

características do combustível e o comportamento do fogo. Estas relações podem ser 

verificadas na matriz de correlação seguidamente exposta (Tabela 2).  

As correlações significativas que existem entre as variáveis estão demonstradas com a 

cor verde e as relações não significativas estão a cor vermelha. A coloração amarela diz 

respeito à relação da variável com ela própria, obtendo assim sempre o valor de 1. A 

observação preliminar da Tabela 2 permite afirmar que predominam as correlações não 

significativas entre as variáveis. De forma mais detalhada, existem 43 relações significativas 

entre as variáveis em estudo e 62 relações não significativas entre as variáveis. 

Analisando a matriz de correlação, podemos afirmar que o PSR não está associado a 

nenhuma variável em estudo. No comportamento do fogo, verificamos que a velocidade de 

propagação não está significativamente associada a nenhuma outra variável, a altura da chama 

está muito associada à altura do combustível e a intensidade está também muito associada 

com a carga total utilizada em cada queima. Por fim, o consumo total está significativamente 

associado à carga total. 
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Tabela 2. Matriz de correlação entre as variáveis ambientais, comportamento do fogo e consumo de combustível. 

 

As relações entre as variáveis são significativas quando |R| ≥0,47 e as relações não significativas entre as variáveis apresentam um valor de |R| 

≤0,47. 

 

 
Temp 

Hum. 

Rel 

H 

<6mm 

H 

>6mm 
HmPS 

Nº 

dias a 

secar 

Alt. 

Comb. 
PSR 

Carga 

Total 

Massa 

Volúmica 

Alt. 

Chama 

Veloc. 

Prop. 

Intensidade 

CT 

Consumo 

Total 

Consumo 

Total (%) 

Temp 1 0,32 0,67 0,68 0,73 -0,62 0,87 -0,15 0,54 -0,54 0,61 -0,22 0,33 0,53 0,45 

Hum. Rel 
 

1 0,57 0,42 0,56 -0,53 0,30 -0,10 0,05 -0,35 0,16 -0,45 -0,20 0,05 0,07 

H <6mm 
  

1 0,75 0,96 -0,52 0,61 0,00 0,29 -0,41 0,23 -0,37 0,03 0,28 0,23 

H >6mm 
   

1 0,90 -0,72 0,72 0,25 0,33 -0,51 0,55 -0,10 0,24 0,30 0,16 

HmPS 
    

1 -0,64 0,72 0,08 0,34 -0,49 0,41 -0,28 0,13 0,32 0,23 

Nº dias a 

secar      
1 -0,52 -0,22 -0,20 0,48 -0,46 0,43 0,03 -0,17 -0,14 

Alt. Comb. 
      

1 -0,27 0,73 -0,42 0,83 0,04 0,67 0,72 0,59 

PSR 
       

1 -0,44 -0,21 -0,29 0,00 -0,44 -0,51 -0,82 

Carga Total 
        

1 0,30 0,59 -0,11 0,82 1,00 0,72 

Massa 

Volúmica          
1 -0,35 -0,16 0,20 0,31 0,17 

Alt. Chama 
          

1 0,32 0,75 0,58 0,55 

Veloc. Prop. 
           

1 0,44 -0,10 -0,09 

Intensidade 

CT             
1 0,83 0,65 

Consumo 

Total              
1 0,76 

Consumo 

Total (%)               
1 
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4.1.1. Inter-relações entre variáveis ambientais 

A disponibilidade do combustível para arder encontra-se relacionada com as condições 

meteorológicas atuais e passadas e também com as características orográficas locais. De todas 

as características ambientais que foram observadas, destacam-se a temperatura do ar e a 

humidade relativa do mesmo como as características ambientais que mais afetam as 

características dos combustíveis, neste caso específico as condições ambientais do laboratório 

de fogos, entendeu-se que a temperatura e humidade relativa do ar, são as características que 

mais afetam o combustível. 

Segundo Fernandes et al., (2002), a temperatura influencia fortemente a humidade do 

combustível, pois temperaturas elevadas aumentam a rapidez de secagem dos combustíveis, 

especialmente quando expostas diretamente à radiação solar enquanto as temperaturas mais 

baixas influenciam negativamente a ignição dos combustíveis. Quanto à humidade relativa do 

ar e segundo o mesmo autor, o seu efeito prende-se na humidade do combustível, uma vez 

que os combustíveis equilibram a sua humidade em função das alterações na humidade do ar. 

Esta mudança rápida na humidade é determinada pela dimensão dos elementos e pela 

localização dos combustíveis. 

Tal como já referido, o combustível encontrava-se a secar dentro do laboratório e não ao 

ar livre. O número de dias que os resíduos de eucalipto estiveram a secar no laboratório que 

juntamente com as condições ambientais do mesmo, vão assim afetar o teor de humidade dos 

combustíveis. 

Procedeu-se então à verificação de que forma o número de dias que os resíduos 

estiveram a secar interferiu ou não, com o teor de humidade do combustível, teor este obtido 

para os combustíveis inferiores a 6 mm de diâmetro e superior a 6 mm de diâmetro. A relação 

entre estas variáveis é possível de se verificar nos gráficos seguintes. 

Pela observação da Figura 8 e 9 constata-se que existe relação entre o número de dias 

que o material esteve a secar no laboratório e o seu teor de humidade. Quantos mais foram os 

dias em que o material secou no laboratório, menores foram os respetivos teores de humidade, 

e quanto menos dias o material teve para secar maior foi o seu teor de humidade. Esta relação 

verifica-se para os combustíveis finos como para os combustíveis mais grossos, contudo 

existe uma melhor relação entre o número de dias a secar e o teor de humidade nos 

combustíveis mais grossos (diâmetro >6mm) (Figura 9). 
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Figura 8 e 9. Relação estatística entre o nº de dias de secagem do combustível e a humidade do combustível. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 

 

 

4.1.2. Inter-relações entre variáveis do comportamento do fogo 

Na caracterização do comportamento do fogo, serão abordadas relações que existem 

entre as características básicas que determinam o comportamento do fogo, como já foi 

referido, a velocidade de propagação, altura da chama e intensidade da frente de fogo. 

Contudo, o combustível também interfere no comportamento do fogo e assim sendo, também 

será realizada uma relação das características mais importantes dos combustíveis com as 

características do comportamento do fogo. 

Pela análise da Figura 10 e 11 verifica-se que a altura da chama apresenta a relação 

estatisticamente significativa com a intensidade da frente (P=0,01) e não apresenta uma 

relação com a velocidade de propagação (P=0,19), ou seja, à medida que a altura da chama 

aumenta, maior será a intensidade de frente de fogo. Tal era esperado, pois as dimensões da 

chama constituem uma expressão da libertação de energia e, portanto, da intensidade da frente 

do fogo. Pelo contrário, à medida que a altura da chama aumenta não se verifica um aumento 

da velocidade de propagação, não havendo assim uma correlação entre estas características do 

comportamento do fogo. 

Optamos por não relacionar a intensidade da frente de fogo com a velocidade de 

propagação, uma vez que o cálculo da intensidade depende da velocidade de propagação. 
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Figura 10, 11, 12, 13 e 14. Relações entre as características de comportamento do fogo e entre estas e as 

características físicas do combustível. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
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4.1.3. Relações entre o comportamento do fogo e a estrutura e carga do combustível 

Analisando agora as características do comportamento do fogo, intensidade e altura da 

chama com a carga total do combustível que foi utilizado em cada queima no laboratório 

(Figura 12 e 13), constata-se que existe uma relação entre estas variáveis, observando-se uma 

relação linear altamente significativa entre a intensidade da frente de fogo e a carga total 

(P<,0001), significando que quanto maior foi a carga utilizada nas queimas, maior foi a 

intensidade da queima e da frente de fogo. Já a altura da chama quando relacionada com a 

carga total utilizada em cada queima apresenta também uma relação significativa (P=0,01), 

contudo esta associação não é tão significativa como no caso das variáveis acima 

mencionadas (intensidade e carga total). Verifica-se assim que a intensidade da frente de fogo 

e a altura da chama são mais afetadas pela carga total do combustível do que pela velocidade 

de propagação. 

Como já referido, com uma carga total diferente em cada queima realizada, a altura do 

combustível também seria diferente, levando assim a que estudássemos a relação entre a 

altura da chama com a altura do combustível (Figura 14). Observa-se assim uma relação 

altamente significativa (P<,0001) e muito forte (R2=0,70) entre estas variáveis, ou seja, 

quanto maior foi a altura do combustível sobre a mesa de combustão, maior foi a altura da 

chama. 

Quando relacionamos a velocidade de propagação com a massa volúmica 

correspondente a cada queima constatámos a existência de uma relação não linear.  

Decidimos usar a análise logarítmica uma vez que se verificava heterocedasticidade. 

Verificou-se que o aumento da massa volúmica levou a uma diminuição da velocidade de 

propagação (Figura 15). Esta relação apresenta um efeito forte e rápido pois, por exemplo, o 

aumento da massa volúmica de 5 para 15 kg m-3, levou a uma redução da velocidade de 

propagação para metade. 

 



4. Resultados 

38 

 

Figura 15. Relação estatística entre a velocidade de propagação e a massa volúmica. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

4.1.4. Relações entre o comportamento do fogo e a humidade do combustível 

Quando relacionamos a velocidade de propagação com a humidade dos combustíveis, 

desde os combustíveis finos aos combustíveis grossos, seja em termos individuais ou uma 

média, observa-se através da Figura 16 à 19 que não há uma relação estatística significativa 

entre a velocidade de propagação e a humidade <6 mm (P=0,13), a humidade >6 mm 

(P=0,68), e a humidade média (P=0,26). Contudo, a correlação da velocidade de propagação 

com a humidade <6mm aproxima-se da significância estatística, e o mesmo sucede para a 

relação estatística entre a velocidade de propagação e o número de dias que o combustível 

esteve a secar (P=0,07) no laboratório.  
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Figura 20 e 21. Relação estatística entre a altura da chama e a humidade dos combustíveis. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 

Figura 16, 17, 18, e 19. Relação estatística entre a velocidade de propagação e a humidade dos combustíveis. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
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Era expectável que combustível mais seco originaria chamas mais altas, mas tal não se 

verificou pois observa-se que não existe relação entre a altura da chama e a HmPS (P=0,10) 

(Fig. 20). Este facto pode ser explicado pela variação da dimensão do combustível que foi 

utilizado em cada queima bem como pela variação do teor de humidade das classes 

individuais de tamanho dos resíduos (<6 mm e >6 mm). 

Quanto mais dias os combustíveis estivessem a secar, menores seriam os teores de 

humidade o que levaria a alturas da chama superiores. Contudo, a relação detetada (P=0,05) 

contradiz a expectativa (Fig. 21), pois pode-se observar que as alturas de chama maiores 

correspondem a combustíveis que estiveram entre 10 a 15 dias a secar no laboratório. 

Provavelmente este efeito resulta da correlação negativa entre o nº de dias durante o qual o 

material estagiou no laboratório e a altura do leito de combustível (Tabela 2). 

 

4.1.5. Consumo de combustível 

A eficiência das queimas nos resíduos de exploração depende do grau de consumo dos 

combustíveis lenhosos (Pinto et al., 2013). Considera-se que o objetivo do fogo prescrito é 

cumprido quando existe uma redução de combustível em pelo menos 85% da carga inicial 

(Pinto et al., 2013). Assim, e considerando os dados obtidos para o consumo das queimas 

realizadas no laboratório, constata-se que, de uma forma geral, o objetivo da queima foi 

conseguido, uma vez que os valores do consumo do combustível encontram-se entre os 70% e 

100%. 

As cargas de combustíveis consumidas foram significativas, evoluindo em função da 

carga de combustível total em cada queima. Cerca de 42% da intensidade do fogo foi 

explicada pela variação na carga de combustível consumido (P<,0001), já que a variação na 

velocidade de propagação foi comparativamente reduzida devido ao modo de condução do 

fogo. O consumo do combustível foi superior a 90% para intensidades da frente de fogo 

superiores a 200 kW m-1 (Fig. 22). 
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Figura 22. Relação estatística entre a intensidade de frente de fogo e o consumo total relativo de combustível. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

A humidade do combustível afeta a facilidade de ignição, velocidade de avanço das 

chamas, intensidade, e consumo de combustível, entre outros fatores (Fernandes et al., 2002). 

No entanto, a análise realizada entre a humidade média do combustível e o consumo de 

combustível (Fig. 23 e 24) mostra o consumo total do combustível (em % e kg m-2) como 

sendo independente da humidade dos combustíveis, não havendo uma relação estatística 

significativa (P= 0,35 para o consumo em percentagem e P= 0,20 para o consumo em kg m-2) 

entre estas variáveis em estudo. Tal sucedeu provavelmente porque a combustíveis mais 

húmidos corresponderam leitos mais espessos, cargas mais elevadas e menor massa volúmica 

(Tabela 2), o que explica a ligeira tendência de aumento do consumo com o aumento da 

humidade. 

R²= 0.42 
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Figura 23, 24 e 25. Relações estatísticas do consumo relativo total de combustível com a humidade dos 

combustíveis e com o combustível não consumido. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

O peso seco residual (PSR) diz respeito ao combustível não consumido. Ao relacionar o 

consumo total de combustível (%) com o peso seco residual, verifica-se uma relação 

significativa e negativa entre estas variáveis (P<,0001) (Fig. 25). Ao relacionar o peso seco 

residual com o comportamento do fogo, mais precisamente com a intensidade de frente de 

chama (Fig. 26), verifica-se que quanto maior o peso seco residual menor a intensidade das 

queimas, mas a relação não chega a ser estatisticamente significativa (P=0,06). 
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Figura 27. Efeito individual das variáveis influentes na velocidade de propagação, fixadas nos 

seus valores médios. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 

 

Figura 26. Relação estatística entre a intensidade de frente de fogo e o combustível não consumido. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

4.1.6. Modelos de comportamento do fogo 

 

4.1.6.1. Velocidade de propagação 

 

A velocidade de propagação observada nas queimas foi explicada (R2=0,58) pela H 

<6mm, o número de dias de secagem do combustível, a altura do combustível e a massa 

volúmica. Os efeitos foram respetivamente de redução, aumento, aumento e redução (Fig. 

27). Portanto o fogo deslocou-se mais rapidamente em leitos mais secos, mais altos e menos 

compactos. O desvio entre a velocidade de propagação observada e a velocidade de 

propagação estimada pelo modelo está na Fig. 28. O erro residual não apresenta padrões pelo 

que o modelo tem um comportamento adequado (Fig. 29). 
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Figura 28. Velocidade de propagação observada versus estimada pelo modelo. A linha, acompanhada do 

intervalo de confiança para 95%, refere-se à concordância entre as duas variáveis. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

 

Figura 29. Resíduos (variação não explicada) do modelo da velocidade de propagação. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

4.1.6.2. Altura da chama 

 

O modelo explicativo da altura de chama integrou as variáveis H<6mm e altura do 

combustível (Fig. 30), com efeitos respetivamente negativo e positivo, e que explicaram 82% 

da variação observada. Os bons desempenho (Fig. 31) e comportamento (Fig. 32) do modelo 

são evidentes nos gráficos apresentados. 
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Figura 30. Efeito individual das variáveis influentes na altura da chama, fixadas nos seus valores médios. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

 

Figura 31. Altura de chama observada versus estimada pelo modelo. A linha, acompanhada do intervalo de 

confiança para 95%, refere-se à concordância entre as duas variáveis. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 

 

Figura 32. Resíduos (variação não explicada) do modelo da altura de chama. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
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4.1.6.3. Consumo relativo de combustível 

 

O consumo percentual de combustível relativamente à quantidade existente dependeu da 

altura do leito e da sua massa volúmica (Fig. 33), que explicaram 56% da variação existente. 

O consumo é maior quando há maior concentração de biomassa, ou seja, maior carga e num 

arranjo mais compacto. O desempenho (Fig. 34) e comportamento (Fig. 35) do modelo são 

satisfatórios. 

 

Figura 33. Efeito individual das variáveis influentes no consumo total relativo de combustível, fixadas nos seus 

valores médios. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

 

Figura 34. Consumo relativo de combustível observado versus estimado pelo modelo. A linha, acompanhada do 

intervalo de confiança para 95%, refere-se à concordância entre as duas variáveis. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
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Figura 35. Resíduos (variação não explicada) do modelo de consumo relativo do combustível. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

4.1.6.4. Consumo absoluto de combustível 

 

O consumo absoluto (kg m-2) de combustível foi quase inteiramente determinado pela 

carga total de combustível pré-existente, havendo também um ligeiro efeito de decréscimo por 

aumento da H>6mm. O desempenho (Fig. 37) e comportamento (Fig. 38) do modelo são 

excelentes. 

Quando comparamos os desempenhos dos dois modelos do consumo total de 

combustível (em % e kg m2), é forçoso concluir pela superioridade do segundo, já que 

permitiu explicar praticamente toda a variabilidade observada (R2 = 1,00). 

 

Figura 36. Efeito individual das variáveis influentes no consumo total absoluto de combustível, fixadas nos seus 

valores médios. Fonte: JMP Statistical Discovery 
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Figura 37. Consumo absoluto de combustível observado versus estimado pelo modelo. A linha, acompanhada do 

intervalo de confiança para 95%, refere-se à concordância entre as duas variáveis. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
 

 

Figura 38. Resíduos (variação não explicada) do modelo de consumo absoluto do combustível. 

Fonte: JMP Statistical Discovery 
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4.2. Fogos controlados 

Considerando o número limitado de queimas que se realizaram no LFF e para uma 

melhor compreensão do comportamento do fogo nos resíduos de exploração de eucalipto, 

seria promissor realizar fogos controlados neste tipo de combustível. Como referido, foram 

acompanhadas três ações de fogo controlado, todos elas no distrito do Porto. Nestas ações 

procedeu-se à recolha de dados do ambiente meteorológico, do comportamento do fogo e do 

desenvolvimento da queima. 

Da Tabela 3 constam os dados que foram recolhidos nas ações de fogo controlado, os 

dados meteorológicos, dos combustíveis (teor de humidade que foi determinado em 

laboratório) e do comportamento do fogo. Também se procedeu à recolha de imagens e 

vídeos para uma melhor compreensão das características do comportamento do fogo. 

Tabela 3. Dados recolhidos aquando do acompanhamento das ações de fogo controlado. 

 

 
 Humidade do 

Combustível 

Meteorologia e Comportamento do Fogo 

%H Meteorologia Comportamento 

Local Altura 

Combustível(m) 

<6mm >6mm T 

(°C) 

HR 

(%) 

Vvento 

(km/h) 

Duração 

 (min) 

Alt. 

Chama (m) 

FC 1  222,4 94,2 20,2 66,0 2,0 190,0 3,5 

FC 2 0,70 14,5 23,0 17,7 58,1 2,9 85,0 1,5 

FC 3 0,86 18,8 23,5 21,1 59,6 6,7 235,0 2,0 

 

Após a análise dos dados obtidos nos fogos controlados conclui-se que, e 

comparativamente aos dados das queimas realizadas em laboratório, que os dados 

meteorológicos, mais precisamente a temperatura e a humidade relativa estão dentro do 

intervalo de variação registado no LFF. Já a velocidade do vento foi superior uma vez que a 

mesma não era controlada como aconteceu no laboratório. O número de dias sem chuva antes 

da realização dos fogos controlados variou de dois a seis dias. 

Quanto ao combustível, o seu teor de humidade em FC2 e FC3 é semelhante ao dos 

combustíveis queimados no LFF. Contudo o teor de humidade dos combustíveis em FC1 foi 

mais elevado pois nesta parcela havia já bastante rebentação das toiças de eucalipto, 

contribuindo para teores de humidade elevados. 
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Figura 39, 40, 41 e 42. Aspetos do comportamento do fogo nas parcelas de fogo controlado. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente às características do comportamento do fogo, a velocidade de 

propagação foi superior nos fogos controlados relativamente às queimas no LFF, uma vez que 

a distribuição e compactação do combustível é diferente no campo, levando assim a uma 

massa volúmica mais baixa quando comparada com as queimas em laboratório. O 

combustível mais arejado e a exposição ao vento e radiação solar contribuíram assim para 

uma velocidade de propagação do fogo mais rápida que aquela obtida no LFF. 

 

 

A altura das chamas (acima de 1,5 m) foi notoriamente superior nos fogos controlados 

devido aos combustíveis (Fig. 39 à 42), isto é, a disposição e compactação dos mesmos nas 

parcelas era diferente daquela em laboratório. Nos limites das parcelas sujeitas a fogo 

controlado existia maior acumulação de combustível o que levou a maiores chamas, fogo 

mais intenso e maior produção de fumo. 
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4.3.  Modelo de combustível para os resíduos de eucalipto 

Nos últimos anos surgiram modelos de previsão do comportamento do fogo que 

permitem a estimação com uma maior precisão, quer para o planeamento de fogos 

controlados ou em situações de incêndios reais, visando ajudar na tomada de decisões e na 

gestão dos combustíveis florestais nos locais específicos (Palheiro, 2001).  

Com a utilização do programa BehavePlus foi possível construir um modelo de 

combustível para os resíduos de exploração de eucalipto. Na Tabela 4 estão os dados de 

entrada utilizados para o desenvolvimento do modelo de combustível.  

Tabela 4. Dados de entrada para a construção e validação do modelo de combustível no programa BehavePlus 

 

Características dos combustíveis e da superfície 

Tipo de modelo do combustível S 

Carga combustível 1h (t ha-1) 23,16 

Carga combustível 10h (t ha-1) 9,69 

Carga combustível 100h (t ha-1) 1,94 

Relação superfície/volume (m² m³) 4500 

Espessura do combustível (m) 0,25 

Humidade de extinção (%) 40 

Poder calorífico (kJ kg-1) 19500 

Condições ambientais de simulação  

Humidade 1h (%) 22,8 

Humidade 10h (%) 38,4 

Humidade 100h (%) 25,7 

Velocidade do vento (km h-1) 0 

Declive (%) 0 

 

Os dados acima apresentados resultam das condições médias nas queimas experimentais 

no laboratório e da bibliografia consultada. No decurso da calibração do modelo de 

combustível por comparação do comportamento do fogo observado com aquele simulado 

alguns parâmetros foram ajustados. A espessura do combustível ajustou-se para 0,25 m em 

vez de 0,30 m e a humidade de extinção de 45% passou para 40%.  



4. Resultados 

52 

Na Tabela 5 observam-se os resultados obtidos para o comportamento do fogo através 

do programa BehavePlus. Verifica-se então que através dos dados de entrada estabelecidos, o 

comportamento do fogo médio simulado para os resíduos de exploração de eucalipto 

apresenta-se com uma velocidade de propagação de 0,3 m min-1, uma intensidade de frente de 

fogo de 152 kW m-1 e uma altura de chama de 0,8 m. Quando comparamos os resultados do 

programa BehavePlus com a média dos resultados observados, podemos afirmar que o 

modelo de combustível, após ajustamento, reproduz perfeitamente a altura de chama e a 

velocidade de propagação, apesar da observação da intensidade da frente de chamas ser quase 

o dobro do valor estimado pelo BehavePlus. 

Tabela 5. Comparação dos resultados do comportamento do fogo observados e simulados pelo BehavePlus 

 

Variável Observado (média) Estimado pelo BehavePlus 

(média) 

Altura da chama (m) 0,80 0,80 

Velocidade de Propagação 

(m min-1) 

0,30 0,30 

Intensidade (kW m-1) 296 152 

 

4.3.1. Efeito da variação da humidade dos combustíveis 

O sistema BehavePlus pode ser utilizado para várias aplicações que envolvem a 

modelação do comportamento do fogo e os seus efeitos, tais como desenvolver uma 

prescrição de um fogo controlado definindo critérios que conduzam à satisfação dos objetivos 

da queima, ou simplesmente avaliar o comportamento do fogo em condições do vento e 

terreno e humidade do combustível (Silva, 2008). 

A primeira simulação consistiu em analisar o efeito da humidade dos combustíveis de 

1h, que variou no intervalo de 12% até 40% (preliminarmente considerado aceitável para fogo 

controlado) a intervalos de 2%. Os restantes dados mantiveram-se iguais aos que são 

apresentados na Tabela 4. Nesta simulação, o fogo controlado era conduzido “contra o vento” 

e em terreno plano. 
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Figura 43, 44 e 45. Efeito da humidade do combustível 1hr nas características de comportamento 

do fogo (contra o vento) para o modelo de combustível representativo de resíduos de eucalipto. 

Fonte: BehavePlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo Combustível 

Humidade Combustível 1h (%) 

V
el

. 
P

ro
p

ag
aç

ão
 (

m
 m

in
) 

In
te

n
si

d
ad

e 
d

a 
fr

en
te

 d
e 

fo
g

o
 (

k
W

 m
) 

Humidade Combustível 1h (%) 

 

Modelo Combustível 

 

Modelo Combustível 

Humidade Combustível 1h (%) 

A
lt

u
ra

 d
a 

ch
am

a 
(m

) 



4. Resultados 

54 

A análise da Fig. 43 à 45 indica que um aumento da humidade do combustível de 1h 

leva à diminuição progressiva e não linear do comportamento do fogo (intensidade, altura da 

chama e velocidade de propagação) até à extinção. Como já referimos anteriormente, o teor 

de humidade dos combustíveis, em especial, dos combustíveis mais finos, é um dos fatores 

que mais contribuiu para a alteração do comportamento do fogo.  

 

4.3.2. Efeito da variação do vento e do declive 

Na segunda simulação, além da alteração do teor de humidade nos combustíveis de 1h, 

procedeu-se a alterações na velocidade do vento e no declive do terreno. Assim sendo, fez-se 

variar a velocidade do vento entre 0 e 20 km h-1 a intervalos de 2 km h-1. Por sua vez, o 

declive do terreno passou de 0% para 20%. 

Os resultados desta simulação mostram que a variação nas características de 

comportamento do fogo em função da humidade do combustível 1hr é semelhante nas 

simulações 1 e 2. No entanto, os efeitos da velocidade do vento e do declive do terreno (fogo 

“a favor”) determinam agora uma muito maior amplitude do comportamento do fogo. 

É evidente que o enorme efeito da velocidade do vento (Fig. 46 e 47) nas características 

do fogo é fortemente condicionado à medida que a humidade do combustível aumenta. Isto 

revela a importância fundamental do teor de humidade dos combustíveis (e das variáveis 

atmosféricas que o determinam) no planeamento das operações de fogo controlado. 
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Figura 46 e 47. Efeito da humidade do combustível 1hr e da velocidade do vento nas características de 

comportamento do fogo (a favor do vento e declive) para o modelo de combustível representativo de 

resíduos de eucalipto, para um declive de 20%. 

Fonte: BehavePlus 
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a estes valores estabelecidos encontra-se “fora da prescrição” (a vermelho nas tabelas) para a 

realização de fogos controlados em resíduos de eucalipto. 

 

Tabela 6. Valores da intensidade da frente de fogo (a favor do vento) em função da humidade do 

combustível 1hr e da velocidade do vento. Verde = dentro da prescrição; vermelho = fora de prescrição. 

 

Hum. Comb 

1h (%) 
Velocidade do vento (km h-1) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

12 343 644 1048 1502 1993 2513 3057 3622 4206 4807 5423 

14 305 572 931 1335 1771 2233 2716 3219 3738 4272 4819 

16 278 521 848 1215 1612 2033 2473 2930 3403 3889 4388 

18 257 482 785 1125 1492 1881 2289 2712 3150 3600 4061 

20 240 450 732 1050 1393 1756 2136 2531 2939 3359 3790 

22 224 420 683 979 1299 1637 1992 2360 2741 3133 3534 

24 207 388 630 904 1199 1512 1839 2179 2530 2892 3263 

26 187 351 570 818 1085 1368 1664 1972 2289 2617 2952 

28 164 307 500 716 950 1198 1458 1728 2006 2293 2587 

30 137 257 418 599 794 1002 1218 1444 1677 1916 2162 

32 107 200 325 467 619 780 949 1125 1306 1493 1685 

34 75 140 228 326 433 546 664 787 914 1044 1178 

36 43 81 132 190 251 317 386 457 531 607 684 

38 17 32 52 74 99 125 152 180 209 238 269 

40 2 3 5 7 9 11 13 14 14 14 14 

Tabela 7. Valores da altura da chama (a favor do vento) em função da humidade do combustível 1hr e da 

velocidade do vento. Verde = dentro da prescrição; vermelho = fora de prescrição. 

Hum. Comb 

1h (%) 

Velocidade do vento (km h-1) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

12 1,1 1,5 1,9 2,2 2,6 2,8 3,1 3,4 3,6 3,8 4 

14 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 

16 1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,8 3 3,3 3,5 3,7 

18 1 1,3 1,7 2 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 

20 1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,2 3,4 

22 0,9 1,2 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3 3,1 3,3 

24 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,7 2,8 3 3,2 

26 0,9 1,1 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 

28 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 

30 0,7 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2 2,2 2,4 2,5 2,6 

32 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2 2,1 2,2 2,4 

34 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2 

36 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

38 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 

40 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Os resultados anteriores, das queimas experimentais, dos fogos controlados e da criação 

do modelo de combustível e das simulações realizadas no programa BehavePlus, permitem-

nos agora formular uma prescrição para o uso do fogo em resíduos de exploração de eucalipto 

(Tabela 8). 

As restrições anteriormente aplicadas conduzem assim a um intervalo ótimo de 

humidade do combustível entre 18 e 32%. Um valor inferior a 18% poderá levar à ocorrência 

de fogos demasiadamente intensos, devendo ser conjugado com o número de dias desde a 

última chuva. 

Aquando da ação de fogo controlado, a velocidade do vento não deve ultrapassar os 8 

km h-1. Relativamente às características do comportamento do fogo, nas ações de fogo 

controlado, a intensidade da queima deve preferencialmente não ultrapassar 500 kW m-1 e a 

altura da chama deve ser inferior a 1,5 m. Deste modo, estão assim garantidas as condições de 

segurança e efetividade para a realização dos fogos controlados. Note-se que a queima se 

pode efetuar com teores de humidade 1h e até 12%, desde que seja conduzida contra o vento 

(Tabelas 6 e 7). 

Tabela 8. Prescrição ótima de uso do fogo em resíduos de exploração de eucalipto. 

 

Variável Prescrição 

Humidade Combustível (%) 18-32 

Velocidade do vento (km h-1) < 8 

Intensidade (kW m-1) < 500 

Altura da chama (m) < 1,5 
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5. Discussão dos Resultados 

Um dos aspetos a destacar dos resultados apresentados e alvo de discussão é a maior 

dependência da velocidade de propagação dos resíduos mais finos relativamente aos resíduos 

mais grosseiros e que o aumento da massa volúmica leva a uma diminuição da velocidade de 

propagação. Pelo contrário, em iguais condições de compactação, o fogo será mais rápido em 

acumulações mais espessas de resíduos. Relativamente à humidade dos combustíveis, esta 

influenciou o comportamento do fogo das queimas tal como evidenciado pelos modelos 

desenvolvidos, mas tal não transpareceu nos resultados das análises iniciais, univariadas. O 

modelo para a velocidade de propagação inclui duas variáveis indicadoras do teor de 

humidade (H>6 mm e tempo de secagem em laboratório) o que provavelmente exprime as 

influências dos diferentes ritmos de secagem associados às diferentes dimensões dos 

elementos que constituem um leito de resíduos lenhosos. 

O consumo do combustível revelou-se praticamente independente da humidade dos 

combustíveis, apenas existindo uma relação estatística significativa entre estas variáveis no 

caso da redução em valor absoluto. Uma razão para este resultado algo inesperado é a enorme 

variação da carga de combustível e o número relativamente pequeno de ensaios efetuados. A 

humidade não é um fator influente quando o objetivo é o consumo de combustível, mas pelo 

seu efeito na ignição e propagação do fogo deve ser tida em atenção por motivos de 

segurança, nomeadamente no que respeita à possibilidade de ocorrência de focos secundários 

causados por projeção de material incandescente.  

Os resultados obtidos coincidem em parte com os de McCaw et al., (1997) para resíduos 

de eucalipto na Austrália. Nesse estudo, as condições em que foram realizadas as queimas 

resultaram em fogos que consumiram até 80% da manta morta, uma alta proporção de 

combustíveis <25 mm e uma parte do combustível lenhoso >25 mm. O consumo total de 

resíduos lenhosos estava relacionado com o teor de humidade, não havendo uma relação clara 

entre o consumo percentual das várias classes de dimensão do combustível e os seus 

respetivos teores de humidade. McCaw et al., (1997) explica que tal pode ser atribuído à 

estrutura heterogénea do leito do combustível, composto por uma mistura complexa de 

combustíveis, em vez de por estratos claramente definidos. Nestas situações é o calor 

libertado da queima do combustível fino e seco que leva a um pré-aquecimento do 

combustível que se encontra mais húmido e que também entrará em combustão, explicando 

assim porque razão grandes quantidades de manta morta foram consumidas apesar do seu 
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elevado teor de humidade durante a maior parte das queimas, ou seja, devido ao combustível 

fino que “impulsiona” a combustão e cuja energia libertada faz secar os combustíveis mais 

grossos. Os combustíveis finos ao se apresentarem mais secos permitem uma velocidade de 

propagação do fogo superior e, portanto, uma intensidade também maior. Os resultados do 

estudo de Hollis et al., (2011a) suportam esta interpretação. Ao investigarem a influência da 

intensidade de frente de fogo no consumo de combustível lenhoso de grandes dimensões em 

vários incêndios em florestas de eucalipto na Austrália, os autores descobriram que o aumento 

da intensidade da frente do fogo aumentou a proporção de combustível lenhoso consumido 

pelo fogo. 

No estudo de Hollis et al., (2011b) não foi encontrada uma relação significativa entre o 

teor de humidade do combustível e o consumo de combustível lenhoso, tal como aconteceu 

no nosso caso, embora os autores refiram a importância da humidade na determinação do 

consumo de combustível lenhoso em ensaios que foram realizados na América do Norte, o 

que os leva a questionar o porquê da relação não ser evidente nos resultados do seu estudo. 

Também Pinto et al., (2013), com base em 117 ensaios de queima no LFF de resíduos 

lenhosos de eucalipto envoltos em folhada não encontraram efeito da humidade da folhada ou 

dos resíduos no seu consumo, o qual dependeu apenas do respetivo diâmetro. Para esclarecer 

esta questão seriam necessários mais ensaios com maior variação da humidade relativamente 

à variação da carga e da estrutura. 

Segundo McCaw et al., (1997), o teor de humidade do combustível, a quantidade de 

combustível, o seu arranjo e o estado de decomposição são fatores que podem ter uma 

influência significativa no consumo de combustível e no comportamento do fogo. Nos nossos 

ensaios as cargas de combustível consumidas foram significativas, evoluindo estas em função 

da carga de combustível total que foi utilizada em cada queima realizada no LFF. 

O modelo de combustível construído resultou de calibração exclusiva com os dados 

experimentais das queimas no LFF. Para aferir do seu desempenho com dados independentes 

e colhidos no campo realizámos uma simulação com base nos dados experimentais de 

Palheiro (2001) para a mesma espécie em estudo. Dando entrada na simulação aos teores de 

humidade dos combustíveis (1h, 10h e 100h) e velocidade do vento de Palheiro (2001) 

obtivemos uma velocidade de propagação de 4,4 m min-1, intensidade da frente de fogo de 

2147 kW m-1 e uma altura de chama de 2,6 m, que diferem dos valores observados por 
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Palheiro (2001) e que foram respetivamente 9 m min -1 de velocidade de propagação e 2739 

kW m-1 de intensidade da frente de fogo. 

Os resultados obtidos na nossa simulação foram substancialmente diferentes, devido a 

diferenças na carga e estrutura do combustível usado no LFF, uma vez que a compactação no 

LFF foi mais elevada. Em média, nas queimas no LFF a carga de combustível foi mais 

elevada (35 t ha-1) numa menor espessura do combustível, resultando em maior massa 

volúmica o que levou a uma velocidade de propagação mais reduzida quando comparada com 

o comportamento do fogo observado por Palheiro (2001). Tal como a Fig. 15 e o modelo de 

velocidade de propagação desenvolvido neste estudo mostram, a massa volúmica é bastante 

influente na velocidade de propagação do fogo em resíduos lenhosos de eucalipto. Note-se 

também que o modelo de combustível de Palheiro (2001) não deve ser considerado um 

modelo de referência uma vez que foi criado com base em apenas um fogo experimental (no 

campo), enquanto que o modelo de combustível criado no decorrer deste trabalho baseia-se 

num maior número queimas, mas realizadas apenas em laboratório. 

Com todos os dados e resultados assim obtidos, foi possível a realização de uma 

prescrição de queima para resíduos de eucalipto. Como já referido, esta prescrição não inclui 

variáveis diretas descritoras do ambiente meteorológico. No entanto, o seu uso implica a 

utilização de um método de avaliação da humidade do combustível morto fino a partir das 

condições meteorológicas, nomeadamente humidade relativa e temperatura do ar e histórico 

de precipitação. Comparando a prescrição proposta com a prescrição de McCaw et al., (1997) 

para um tipo de combustível similar, podemos dizer que são semelhantes, sendo que a 

prescrição de McCaw et al., (1997) considera mais variáveis e é mais detalhada. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discussão dos Resultados 

62 

 



6. Conclusões 

63 

6. Conclusões 

A gestão florestal surge como a única ferramenta que podemos utilizar quando o 

objetivo é minimizar os danos de um incêndio e tornar os povoamentos florestais menos 

vulneráveis aos incêndios. A silvicultura preventiva e a gestão dos combustíveis permitem a 

diminuição da intensidade do fogo e dos seus impactes, através da modificação do 

comportamento do fogo e permite um leque mais variado de opções estratégicas e táticas de 

supressão de incêndios. 

O aprofundamento do conhecimento sobre a gestão dos resíduos de exploração florestal 

é cada vez mais necessário, bem como sobre o comportamento do fogo neste tipo de 

combustível, uma vez que é um meio de apoiar a tomada de decisões, em especial na 

realização de fogos controlados para diminuir as cargas de combustível existentes e na 

simulação do comportamento do fogo em contexto de combate a fogos florestais. 

Os benefícios do fogo controlado são bastantes, pois além de ser uma técnica com 

custos mais reduzidos, a sua aplicação é facilmente demonstrada na redução da severidade do 

comportamento do fogo devido às mudanças efetuadas nos combustíveis com a sua aplicação. 

Esta técnica também reduz a gravidade dos impactos que são gerados pelos incêndios 

florestais no solo, na vegetação, na biodiversidade e noutros valores ambientais.  

A quantificação do comportamento do fogo nos resíduos de exploração de eucalipto 

através das ações de queimas experimentais e do acompanhamento das ações de fogo 

controlado foi conseguida, chegando ao resultado final que é a prescrição de queima proposta. 

O comportamento do fogo (assim como a redução de combustível) foi mais governado pela 

carga e arranjo estrutural do combustível do que pela sua humidade, o que do ponto de vista 

operacional é favorável aos utilizadores. 

Quando relacionamos o comportamento do fogo com as características ambientais, 

verificámos, a influência da humidade do combustível na velocidade de propagação e na 

altura da chama. Do ponto de vista operacional é mais difícil avaliar a humidade do 

combustível neste complexo combustível, dada a preponderância de combustíveis lenhosos de 

10h e 100hr, cuja humidade está pouco ou nada relacionada com a temperatura e a humidade 

relativa do ar. Verificámos uma relação entre a humidade do combustível lenhoso e o seu 

tempo de secagem, mas trabalho futuro deverá aprofundar essa relação e explorar outras 
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formas de estimar a humidade destes combustíveis de resposta lenta, por exemplo o uso de 

índices de humidade do sistema FWI. 

A realização de fogos experimentais é bastante importante, tal como verificado com a 

realização desta dissertação, uma vez que são essenciais para o ajuste e calibração dos 

modelos do comportamento do fogo que existem, permitindo a obtenção de resultados mais 

fiáveis na utilização daqueles em situações operacionais ou de planeamento. Contudo, será 

necessário a realização de fogos controlados no tipo de combustível em estudo e no campo, de 

forma a tornar os modelos mais adequados ao uso no mundo real. 

No futuro antevê-se uma maior expansão da aplicação da técnica do fogo controlado em 

resíduos de exploração de eucalipto, certamente auxiliada no seu planeamento e avaliação 

pelo conhecimento acerca do comportamento e efeitos do fogo. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo I – Exemplo da ficha de campo utilizada para as queimas no laboratório de fogos 

florestais e nos fogos controlados 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo II – Tabela de dados obtidos nas queimas no laboratório de fogos florestais 

 

 

Local Declive T 

(°C) 

HR 

(%) 

Vvento 

(km/h) 

H 

<6mm 

H 

>6mm 

HmPS HmPV Nº dias a 

secar 

Altura 

Combustível 

(m) 

PS 

<6mm 

PS 

>6mm 

PSR(kg/m2) Carga Total 

(Kg/m²) 

Massa 

Volumica(kg/m3) 

Fogo 2 0 14,8 44,8 1,2 13,60 16,55 14,25 12,39 48 0,09 13,82 97,42 0,09 1,01 11,71 

Fogo 3 0 13 61 1 15,20 15,50 15,33 13,28 50 0,10 23,37 187,00 0,18 1,28 13,04 

Fogo 1 0 13,7 57,8 1,7 11,90 13,70 12,53 11,13 47 0,11 35,63 331,51 0,31 1,08 9,65 

Fogo 4 0 13,5 46,3 2 12,40 14,10 13,24 11,85 67 0,17 29,01 30,48 0,05 2,60 15,62 

Fogo 6 10 14,4 53,5 1,1 19,80 42,45 26,00 20,01 0 0,18 62,60 323,39 0,32 2,45 14,00 

Fogo 7 15 16,4 52,5 1,1 24,60 67,00 35,26 24,57 0 0,18 60,27 489,07 0,46 2,33 13,31 

Fogo 8 10 14,7 60,9 1,1 21,20 29,10 23,89 19,24 1 0,23 43,57 72,08 0,10 3,48 15,22 

Fogo 12 20 17,2 66,6 1,3 19,50 38,90 26,04 20,25 8 0,23 0,00 0,00 0,00 3,30 14,47 

Fogo 5 0 13,8 46,4 2,3 13,30 12,50 12,88 11,37 68 0,25 7,27 15,69 0,02 6,58 25,96 

Fogo 9 10 19,5 44,5 1,3 14,20 18,90 15,80 13,63 21 0,32 6,20 250,03 0,21 3,57 11,35 

Fogo 10 20 19,1 48,9 1,3 12,60 30,70 18,69 15,33 22 0,35 0,00 22,75 0,02 4,39 12,48 

Fogo 11 20 18,5 61,3 1,3 18,00 34,80 23,66 18,82 7 0,40 5,97 0,00 0,00 4,44 11,24 

Fogo 14 20 22,3 59,5 1,2 34,50 63,75 44,65 30,46 4 0,43 32,28 189,35 0,18 4,92 11,58 

Fogo 15 20 22 66 1,3 58,60 67,90 61,83 38,18 5 0,44 22,72 96,36 0,10 4,39 10,06 

Fogo 16 20 19,3 54,5 1,1 16,20 54,30 26,72 19,69 12 0,44 16,26 91,84 0,09 4,52 10,24 

Fogo 13 20 21,5 61 1,3 38,70 54,40 44,04 30,41 10 0,46 27,43 60,39 0,07 4,00 8,72 

Fogo 18 20 18,6 58,4 1,2 39,30 74,70 51,73 33,54 14 0,47 6,85 103,68 0,09 3,79 8,14 

Fogo 17 20 19,2 55,1 1,2 26,50 80,05 41,38 27,43 13 0,48 4,56 306,54 0,26 4,37 9,08 

 

 

 



 

 

 

 

 

Local Alt. Chama (m) Velocidade de Propagação (m/min) Velocidade de Propagação (m/s) Intensidade CT Consumo Total (kg/m2) Consumo Total (%) 

Fogo 2 0,21 0,31 0,01 86,18 0,92 90,87 

Fogo 3 0,30 0,24 0,00 79,74 1,11 86,33 

Fogo 1 0,29 0,39 0,01 89,92 0,77 71,61 

Fogo 4 0,53 0,44 0,01 334,95 2,55 98,10 

Fogo 6 0,73 0,28 0,00 179,93 2,13 86,87 

Fogo 7 0,53 0,25 0,00 142,68 1,87 80,34 

Fogo 8 0,57 0,20 0,00 201,62 3,38 97,23 

Fogo 12 0,87 0,24 0,00 237,87 3,30 100,00 

Fogo 5 0,65 0,30 0,00 589,07 6,56 99,71 

Fogo 9 0,89 0,32 0,01 319,82 3,36 94,03 

Fogo 10 1,05 0,31 0,01 409,14 4,37 99,57 

Fogo 11 1,21 0,32 0,01 421,67 4,44 99,89 

Fogo 14 0,68 0,16 0,00 222,06 4,73 96,25 

Fogo 15 0,56 0,19 0,00 241,62 4,29 97,74 

Fogo 16 1,36 0,35 0,01 470,16 4,43 98,01 

Fogo 13 1,34 0,30 0,00 351,56 3,92 98,17 

Fogo 18 1,34 0,37 0,01 412,81 3,69 97,57 

Fogo 17 1,32 0,44 0,01 543,33 4,11 94,07 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo III – Tabela dos dados obtidos nos fogos controlados 

 

 

Humidade do 

Combustível 
Comportamento do Fogo 

 
%H Meteorologia Comportamento 

Local 
Altura 

Combustível(m) 
<6mm >6mm T (°C) 

HR 

(%) 

Vvento 

(km/h) 

Tempo 

(min) 

Alt. Chama 

(m) 

Velocidade de 

Propagação (m/min) 

Campo 

1  
222,4 94,2 20,2 66,0 2,0 190,0 3,5 

 

Campo 

2 
0,70 14,5 23,0 17,7 58,1 2,9 85,0 2,5 

 

Campo 

3 
0,86 18,8 23,5 21,1 59,6 6,7 235,0 2,5 0,50 

 


