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1 - GAUF e o seu enquadramento no uso do fogo técnico
Missão
 Análise de incêndios rurais/florestais, antecipando cenários possíveis e apresentando propostas
táticas a nível nacional, regional;
 Durante os incêndios: planificação e execução de fogo de supressão;
 Competência técnica na planificação, preparação e execução de fogo controlado;
 Desenvolvimento de produtos operacionais;
 Instrução operacional.
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1 - GAUF e o seu enquadramento no uso do fogo técnico
Tipos de uso do fogo
 Fogo de supressão
 Fogo controlado

Solos:
na base da instrução
técnica do GAUF

Fogo de supressão

Fogo controlado (Pinhal)

Fogo controlado (Matos)
Fonte: FEPC/GAUF

2 - Enquadramento do uso do fogo técnico em Portugal
Despacho n.º 7511/2014.
D.R. n.º 110, Série II de 2014-06-09

Fogo de supressão: o uso do fogo
no âmbito da luta contra os incêndios
florestais, compreendendo o fogo
tático e o contrafogo;
Fogo controlado: o uso do fogo na
gestão de espaços florestais, sob
condições, normas e procedimentos
conducentes à satisfação de objetivos

específicos

e

quantificáveis

em

planos de fogo controlado, que é
executado sob responsabilidade de
técnico credenciado.

Fogo
Técnico

Fogo
Supressão

Fogo
Controlado

Contrafogo
Fogo Tático

3 - Os objetivos do Fogo Controlado
Objetivos do Fogo Controlado


Gestão do combustível (redução do risco)



Silvicultura



Gestão de habitats: pastoreio, caça, biodiversidade



Conversão do tipo de vegetação



Controlo de vegetação exótica e infestante



Gestão e restauro de ecossistemas

Devem ser definidos objetivos específicos para o fogo
controlado, sendo os fatores principais a ter em conta
em função dos objetivos os seguintes:


Consumo de combustível;



Mortalidade da vegetação;



Exposição do solo mineral.
Fonte: Paulo Fernandes

3 - Os objetivos do Fogo Controlado
Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI)
A necessidade de periodicidade de intervenção de cada área depende de diversos fatores, como é exemplo:



Dinâmicas de regeneração, que podem ser naturais ou artificiais, sendo Portugal um dos países da Europa
com maior índice de crescimento da vegetação;



Tipos de combustível (Matos, povoamentos florestais, agrícolas);



Espécies de Combustíveis;

Periodicidade ?

4 - Prescrição do fogo controlado
Parâmetros de prescrição a considerar:


Temperatura do ar;



Humidade relativa do ar;



Direção e velocidade do vento;



Humidade do combustível morto e fino superficial;



Humidade da manta morta inferior;

Fonte: FEPC/GAUF



Direção de propagação do fogo (contra vento e contra declive, etc…);

A carga de combustível e o uso do fogo (matos)



Comprimento da chama ou intensidade frontal.

Condições meteorológicas (matos)

Não justifica intervenção
com fogo controlado
Recomendável a
intervenção com fogo
controlado
Prioridade de intervenção
com fogo controlado
Situação critica para
intervenção de fogo
controlado

Fonte: Manual de formação para a técnica de Fogo Controlado
Paulo Fernandes, et al

Observações
meteorológicas

Índices de
humidade do
combustível

Temperatura
Humidade relativa
Velocidade do vento
Precipitação

Velocidade
do vento

Temperatura
Humidade relativa
Precipitação

Temperatura
Precipitação

Índice de humidade
do combustível fino

Índice de humidade
da manta morta

Índice de seca

FFMC

DMC

DC

Índice de propagação
inicial do fogo

Índice de combustível
disponível

ISI

BUI

Índices de
comportamento
do fogo
Índice de perigo de
incêndio

FWI
Fonte: Adaptado de: Van Wagner, 1987

Fonte: Interpretação dos índices do Sistema Canadiano de
Indexação do Perigo de Incêndio Florestal
Paulo Fernandes, et al

5 - Condução da queima e a influencia do impacte do fogo
nos solos

De cauda

Variáveis importantes para a severidade:

De flanco

 Tempo de residência da chama
 Intensidade

De cabeça
•Por pontos
•Por linhas

Intensidade

6 - Impacte do fogo nos solos: Fogo Controlado VS Incêndios
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Fonte: Relatório de ocorrência FEPC/GAUF do incêndio de Castro Marim 2021

Fonte: POQ impacto fogo Controlado realizado pelo GAUF na Tapada de Mafra em maio de 2019

6 - Impacte do fogo nos solos: Fogo Controlado VS Incêndios
A matéria orgânica começa por sofrer perdas dos constituintes voláteis a partir dos
100 até aos 180 ºC, e destilação entre os 200 e os 315 ºC (Debanno et al., 1998).

Os fogos de alta severidade podem atingir temperaturas de 700 ºC no horizonte orgânico superficial e 250 ºC a 10 cm
de profundidade, enquanto os fogos de baixa severidade não ultrapassam os 100 ºC à superfície podendo atingir
temperaturas da ordem dos 50 ºC a 5 cm de profundidade (Neary et al., 1999).

O fogo pode afetar o solo de três formas distintas: pela exposição, deixando o solo a descoberto; pelo aquecimento
e pela libertação de nutrientes.
O grau de aquecimento do solo durante o fogo é variável e depende do tipo de combustível (vegetação herbácea,
arbustos e árvores), da intensidade do fogo, da natureza da camada orgânica (espessura e conteúdo de humidade), e
das propriedades do solo (matéria orgânica, teor de humidade, textura) (Batista et al., 1998).
Fonte: Tese de Mestrado de Micaela Matos Leite
Impacto dos incêndios nas propriedades dos solos
em áreas de montanha sob coberto de matos

6 - Impacte do fogo nos solos: Fogo Controlado VS Incêndios
Efeitos do fogo no solo
Alteração dos
nutrientes

Aumento do
pH

Modificações
químicas

Hidrofobicida
de

Aumento da
temperatura
do solo

Erosão

•A diminuição do teor de matéria orgânica faz com que exista uma menor agregação entre as partículas do solo e, consequentemente, uma menor
porosidade
•A combustão da matéria orgânica faz com que o solo fique temporariamente enriquecido em cinzas, ou seja, em nutrientes sob a forma mineral, os
quais podem ser facilmente utilizados pelas plantas.

•Devido à adição de cinzas, o pH aumenta, ficando muito alcalino (pH>8,5);
•Aumenta a disponibilidade de muitos nutrientes em solos ácidos;
•Aumenta a fixação biológica do azoto em solos ácidos.

•A camada orgânica do solo, é um dos principais reservatórios de azoto no solo florestal, a sua remoção durante o fogo pode causar uma diminuição
significativa deste elemento no solo (Fernandes et al., 2009).
•Quando a intensidade do fogo é baixa, não existem grandes modificações no solo, podendo ocorrer uma pequena redução do azoto total (Batista et al.,
1998).
•O fósforo pode ser volatilizado a temperaturas compreendidas entre 550 e 750ºC (Alauzis et al., 2004).
•A porosidade de um solo resulta da agregação das partículas minerais individuais e da matéria orgânica. A porosidade é descrita a nível global, pois a
descrição detalhada incluí a quantidade, qualidade, orientação, distribuição e a forma (Birkeland & Richter, 1973).
•Após fogo, verificam-se perdas de água por evapotranspiração, diminuição da interceção de precipitação e aumento da relação precipitação/escoamento
(Coelho, 2001).

•A curto prazo, o fogo causa aumento da temperatura superficial do solo pela liberação de energia durante a combustão, podendo atingir inclusive 1000° C
na superfície, com redução significativa nas camadas inferiores.
•A longo prazo, o escurecimento da superfície queimada irá proporcionar maior absorção da radiação solar.

• Os processos erosivos têm um impacto negativo, com uma degradação progressiva do solo (Porta, et al., 1999).
• A seguir a um incêndio o potencial de erosão aumenta (Moench & Fusaro, 2007).
• O fogo pode indiretamente levar à erosão dos solos através da remoção dos materiais à superfície (proteção à superfície) e alteração das
propriedades físicas do solo.

Fonte: Tese de Mestrado de Micaela Matos Leite
Impacto dos incêndios nas propriedades dos solos
em áreas de montanha sob coberto de matos

6 - Impacte do fogo nos solos: Fogo Controlado VS Incêndios

Alteração da
quantidade de
húmus

•A quantidade de húmus que permanece no solo mineral, diminuirá se o solo for submetido a uma temperatura suficiente, para que haja
volatilização.
•A matéria orgânica é um constituinte fundamental do solo. Inclui biomassa microbiana e material vegetal em diferentes estados de
decomposição (Birkeland & Richter 1973; Fernandes et al., 2009).

1- Combustível superfície e inferior secos
(intensidade e severidade elevada);

2- Combustível superfície seco e inferior húmido
(intensidade alta e severidade muito
reduzida);
3- Combustível superfície húmido e inferior seco
(intensidade reduzida e severidade elevada);
4- Combustível superfície húmido e inferior
húmido (intensidade e severidade reduzida).
Fonte: Fernandes et al, 2002

7 – Intensidade VS Severidade
A severidade e a intensidade do fogo são conceitos distintos que podem surgir num determinado local,
em resultado diversas combinações, sendo as condições de humidade durante a queima e as

características do complexo de combustível, aquelas que mais induzem variações.

 “Intensidade do fogo é a energia despendida pelo fogo e a severidade do incêndio é o grau de dano
provocado pelo fogo” Pausas (2012).

Fonte: FEPC/GAUF

7 – Intensidade VS Severidade

Intensidade do fogo: a quantidade de energia ou libertação de calor por unidade de tempo ou área durante o
consumo de matéria orgânica (Keeley 2009).

Byram (1959) definiu o termo como "a taxa de energia ou liberação de calor por unidade de tempo, por unidade
comprimento da frente de fogo, independentemente da sua profundidade.”

Outras medidas de intensidade de fogo incluem linha de fogo intensidade, intensidade da reação e fluxo total de fogo,
todos os quais se referem ao evento real de queima (White e Pickett 1985).

A intensidade do fogo é uma medição de queima em tempo real e não indicam diretamente os efeitos do fogo

sobre o vegetação ou solo ou o ecossistema subsequente resposta (Keeley 2009).

Fonte: Field Guide for Mapping Post-Fire Soil Burn Severity
USDA Forest Service

7 – Intensidade VS Severidade

Gravidade da severidade no solo: o efeito de um incêndio em relação à superfície do solo, evidencia as seguintes
características: queima em profundidade, perda de matéria orgânica, cor e estrutura alterada, infiltração reduzida
(lentilha e outros 2006; DeBano et all 1998; Ryan e Noste 1985).

A classificação do solo pós-incêndio condição é baseada em mudanças induzidas pelo fogo em propriedades
físicas e biológicas do solo. Durante as avaliações pós-incêndio, é importante existir uma clara divisão dos conceitos
entre a “severidade no solo“, para diferenciar as propriedades do solo pós-incêndio, da severidade na vegetação,
como é o caso da mortalidade das árvores e ou efeitos gerais do fogo em longo prazo saúde do ecossistema.

Devido à variabilidade do consumo de combustível, o aquecimento do solo normalmente não é uniforme. Em
muitos casos, as mais altas temperaturas do solo estão associadas ao alto consumo de combustível no solo, que
são afetados pela duração e intensidade do fogo e são relacionadas às humidades de combustível préincêndio.
Fonte: Field Guide for Mapping Post-Fire Soil Burn Severity
USDA Forest Service

8 – Fogos de gestão

Planificação
(acordo
Institucional)

Prescrição

Capacitação dos
agentes
Fonte: Estudo Técnico do Observatório Técnico Independente (Janeiro de 2021)
| O Uso do Fogo em Portugal – tradição e técnica
Fonte das imagens: George Aldridge
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