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Opções da gestão de combustíveis à escala da paisagem
Estratégia
Isolar

Modificar

Tratamento linear
(FIC, FGC)

Tratamento em área
(mosaico)

Redução da área ardida
através do comportamento
do fogo e da fragmentação
Efeito

Redução da área ardida
Redução da severidade do
por compartimentação
fogo
Maior capacidade e rapidez
de recuperação (resiliência)

Dependência/relação Elevada. Exigente em
com o combate
infraestruturação.

Moderada. Efeito passivo.
Sinergia.

Opções da gestão de combustíveis à escala da paisagem
Estratégia espacial de gestão de combustíveis
Protecção à escala da
paisagem

Protecção localizada

Protecção de
valores dispersos

Contenção estratégica

Padrão espacial
dos valores

Baixa densidade,
dispersão

Densidade variável,
agrupamento

Agrupamento

Reduzido ou ausente

Objectivo
(paisagem)

Perturbar a propagação,
facilitar contenção,
reduzir severidade

Tratamentos
localizados e
defensíveis

Tratamentos
dispersos e
defensíveis

Conter grandes incêndios
em localizações
defensíveis

Medidas de
desempenho

Área ardida, severidade
do fogo

Exposição local ao
fogo

Exposição ao fogo

Área ardida por grandes
incêndios

Objectivo do
tratamento

Reduzir velocidade e
intensidade da
propagação

Facilitar supressão

Facilitar supressão

Facilitar supressão

Tratamento

Em mosaico

FGC

FGC

FGC, PEG

Adaptado de Ager et al. (2013)

Onde, quando,
quanto, e como
tratar?

Strategic points

Fuel mosaics

Linear

Planeamento espacial da gestão de combustíveis
• Do ponto de vista da propagação de um incêndio os padrões de
intervenção são com frequência espacialmente aleatórios
• Resultam efeitos locais mas a expansão do incêndio não é perturbada

Pinho et al. (2006)

A escala dos grandes incêndios é a paisagem:
tratamentos são contornados, atravessados ou
transpostos

Planeamento espacial da gestão de combustíveis
• Localizar as áreas a intervencionar a partir de critérios aparentemente
objectivos – ex. cartografia de perigo(sidade) e risco – resulta em padrões
espaciais aleatórios e portanto não otimiza o impacto na expansão dos
incêndios
• Cartografia que não considere explicitamente o comportamento do fogo
é praticamente inútil para o planeamento da gestão de combustíveis e
do combate

Hessburg et
al. (2007)

Planeamento espacial da gestão de combustíveis
Escala (esforço):

Padrão espacial das

Área tratada em % da
área total

unidades de tratamento:
• Dimensão
• Localização
• Forma
• Orientação

Planeamento espacial da gestão de combustíveis - princípios
Desenvolvidos a partir da simulação da propagação do fogo em
paisagens simples
Sem tratamento

Aleatório

Sobreposição total

Sobreposição parcial modiﬁcada

O efeito máximo sobre a propagação de um incêndio depende da
optimização da largura, comprimento e sobreposição entre unidades
de tratamento rectangulares

Efeito do esforço e configuração espacial de tratamento

• Tratamentos localizados
aleatoriamente têm pouco impacto na
velocidade de propagação

• Parcelas maiores têm maior impacto
na dimensão dos incêndios quando a
% da paisagem que é tratada é menor

• Maior redução na probabilidade de arder
quando os incêndios são menores, mas
a resposta ao aumento do esforço de
tratamento é maior para incêndios
maiores

Finney (2007)

Efeito do esforço e configuração espacial de tratamento
Dimensão dos fogos em função da fracção de
paisagem tratada, para localizações aleatórias
e estratégicas (King et al. 2006)

% de área ardida em função da fracção de
paisagem tratada, para tratamentos em área
ou lineares em grelha (Price 2012)

Tempo entre intervenções: 5 anos
Área tratada/ano: 5% do total

Efeito no incêndio
Veloc. propag.

Padrão
aleatório

Padrão
estratégico
(sobreposição
parcial)

Área/tempo

< 12%

< 22%

< 45 %

< 79 %

Efeito do esforço e configuração espacial de tratamento
Tratamento em mosaico
Duncan et al. (2015):
Dimensão dos fogos
diminui em mosaicos de
“grão” mais fino

Fernandes et al. (2016):
Padrões espaciais da
recorrência do fogo
(pirodiversidade) explicam
41% da variação da dimensão
dos fogos >100 ha em
Portugal

Boer et al. (2009):
Mosaico de idades de combustível
produzido por fogo controlado (5-10%
ano-1) explica 70% da variação da
área ardida por incêndio no SW da
Austrália

Efeito do esforço e configuração espacial de tratamento
Tratamento por FGC

Probabilidade de arder

Em condições ideais (FGC impermeáveis ao
fogo) 5% da área ocupada por faixas ~100 m
de largura limita a dimensão do maior
incêndio a ~500 ha
Oliveira et al. (2016):
Amiro et al. (2001)

-4,1%

Desempenho
da rede de
FGC do
Algarve

-6,7%
França (Perchat & Rigolot 2005)

• Redução drástica da área associada
aos maiores incêndios
• Redução de área ardida <17%
• Efeito passivo

Optimização do padrão espacial dos tratamentos
Metodologia TOM (Fuel Treatment Optimization) (Finney 2006)
• Algoritmo identifica os caminhos preferenciais (e mais rápidos) de
propagação do fogo e propõe tratamentos de bloqueio
• Utilizador indica localização da ignição/linha de fogo, dimensão máxima
possível para as unidades de tratamento e fracção máxima da paisagem
que pode ser tratada

Finney (2002)

Optimização do padrão espacial dos tratamentos
OptFuels
Chung et al. (2013), Jones et al. (2014)

Dow et al. (2016)

Optimização do padrão espacial dos tratamentos

Serra do Marão, ~2000 ha
Loureiro & Fernandes (2010)

Optimização do padrão espacial dos tratamentos

“Caminhos”

preferenciais
do fogo

Áreas seleccionadas
para tratamento

Áreas óp)mas de
tratamento

Optimização do padrão espacial dos tratamento
ZIFs da ACHAR,
ca. 91 kha

Zonas Estratégicas de Gestão de CombusIveis
Área de tratamento por ZIF
ZIF

Area da
ZIF (ha)

44
102
103
105
106
Total

2228
22680
12598
27443
26538
91487

Área de tratamento ZEGC
(ha)
Rede Mosaico
TOTAL
Primária
s
0
400
400
954
1035
1989
1114
307
1421
0
658
658
620
505
1125
2688
2905
5593

% area
da ZIF
tratada

% no
total
ZEGC

18
9
11
2
4
6

7
36
25
12
20
100

Conclusão
Desempenho da gestão de
combustíveis à escala da paisagem
depende:
• Do esforço e desenho dos tratamentos
• Do incêndio e seu contexto
• Das operações de supressão

Vento
Incêndio

FG
C

