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RESUMO 
 

As áreas avaliadas nesta pesquisa estão localizadas nos municípios 

paranaenses de Telêmaco Borba, Imbaú, Reserva, Tibagi, Ortigueira, Curiúva e 

Ventania. Compreendem fazendas com plantios de araucária, eucalipto e pinus, com 

alta carga de material combustível e com ocorrências de incêndios florestais 

originados por diversos motivos. 

A elaboração desta pesquisa teve como objetivo determinar as regiões ótimas 

para a implantação de torres de vigilância a incêndios florestais utilizando-se um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG). A escolha dos locais das torres de 

vigilância depende da identificação de fatores relacionados ao comportamento 

humano, identificados neste trabalho como ameaça e no conhecimento da 

vulnerabilidade do ambiente. A obtenção de regiões com maior ameaça foi obtida por 

meio das análises do histórico de incêndios ocorridos e no mapeamento de feições 

construídas pelo homem que constituíssem perigo para iniciar um processo de 

combustão, como por exemplo, a existência de rodovias com alto tráfego. O fator 

“vulnerabilidade” está relacionado com o ambiente e sua interligação com o tipo de 

vegetação, características topográficas como a declividade e as faces de exposição. A 

identificação dos fatores ameaça e vulnerabilidade conduziram a elaboração de um 

mapa de risco de incêndio, utilizado como referência fundamental para a escolha dos 

locais de implantação das torres. As variáveis relacionadas à distância entre as torres e 

seu posicionamento em áreas de maior altitude também foram analisadas.  

Para a comprovação da eficiência do modelo proposto por este trabalho foram 

determinadas as áreas visíveis pelas torres já existentes e comparadas com as áreas 

visíveis utilizando-se a nova disposição das torres propostas. Obteve-se nesta pesquisa 

a comprovação de que a determinação a priori de um mapa de risco a incêndio 

florestal em conjunto com as análises topográficas para a escolha do local das torres, 

levou a uma melhoria na cobertura de visibilidade, aumentando-se a área visível pelas 

torres em 13.375 ha. Nas regiões identificadas com risco de incêndios alto a elevado o 

aumento da visibilidade pelas torres foi de 5.935 ha, correspondendo a 44,37% da área 

que se tornou visível. 
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ABSTRACT 

 

The areas evaluated in this research are located in some cities of the State of 

Parana, Telêmaco Borba, Imbaú, Reserva, Tibagi, Ortigueira, Curiúva and Ventania. 

The farms had plantations of Araucária, Eucalyptus and Pine, with high load of 

combustible material and forest fire occurrences originated by several reasons.  The 

purpose of this research was to determine the excellent regions for the implantation of 

forest fires towers using a Geographic Information System (GIS). The choices of the 

places of the monitoring towers depend on the identification of factors related to the 

human behavior, identified in this work as threat and the knowledge of the 

vulnerability of the environment. The achievement of regions with bigger threat was 

gotten through the analyses of the fires registers description and in the mapping of 

features constructed for the man that constituted danger to initiate a combustion 

process, as for example, the existence of highways with high traffic. The factor 

“vulnerability” is related with the environment and its interconnection with the type of 

vegetation, topographical characteristics as the declivity and the faces of exposition. A 

map of fire risk was elaborated for the identification of threat and vulnerability factors, 

used as a basic reference to choose the places of the towers implantation. 

The variable distance related between the towers and its positioning in areas of bigger 

altitude also had been analyzed.  

For the evidence of the efficiency of the model considered in this work the 

visible areas for the towers already existing were compared and determined with the 

visible areas of new towers proposals. It was concluded that a priori determination of a 

fire forest risk map with the topographical analyses resulted in increase of 13.375 ha in 

the visible areas. In the regions identified with high risk fires the increase of the 

visibility towers raised 5.935 ha, corresponding 44.37% of the area that became 

visible.
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 1   INTRODUÇÃO 

 

A cobertura florestal de espécies nativas vem sendo reduzida ao longo dos 

últimos anos no Brasil e no mundo devido às explorações predatórias da madeira e 

expansão das fronteiras agrícolas que em muitos casos está intimamente atrelada ao 

uso do fogo para limpeza da área. 

Incêndio Florestal é todo fogo sem controle sobre qualquer tipo vegetação, 

podendo ser provocado pelo homem (intencionalmente ou por negligência), ou por 

fonte natural (raio). Queimadas são práticas agropastoris ou florestais, onde o fogo é 

utilizado de forma controlada, atuando como fator de produção. Estima-se que no 

Brasil ocorram 300 mil queimadas por ano, grande parte na Amazônia Legal. 

Historicamente na pecuária nacional é comum a utilização de queimadas nas 

pastagens para a implantação de novas áreas ou renovação de áreas de pastoreio. Esta 

solução é de curto prazo com reduzidos custos na extinção das plantas daninhas, 

agregando-se nutrientes ao solo oriundo do material vegetal queimado. A pastagem 

rebrotada surge com mais força e melhor aparência. Porém, ao longo dos anos, essa 

prática deteriora o solo através de sua degradação físico-química proporcionando 

enormes prejuízos ao ambiente. 

Hoje, a agricultura é considerada a maior causa de incêndios em áreas 

florestais no país. Isto porque muitas vezes o produtor realiza a queima em condições 

desfavoráveis e perde o controle do fogo.  

Os impactos ambientais das queimadas preocupam as comunidades científicas, 

ambientalistas e a sociedade em geral. O fogo não se limita às regiões tropicais, mas 

ocorrem com freqüência, sob a forma de incêndios florestais nas regiões temperadas, 

sob climas mediterrânicos da Europa, Estados Unidos, África do Norte, África do Sul, 

Chile, Austrália. Ocorrem também em áreas de floresta boreal, como no Alasca, 

Canadá, Finlândia e na Rússia. 

A prevenção é a forma mais racional de combate ao incêndio florestal, 

envolvendo a educação da população para evitar que o homem seja o agente causador 
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do fogo além de utilizar técnicas de controle sobre o material combustível (SOARES; 

BATISTA, 1998). 

A implantação de uma rede de torres de vigilância a incêndios florestais 

demanda estudos das características topográficas da região, cálculo do alcance visual 

dos operadores das torres e análises de mapas de risco de incêndio com base nos 

registros de ocorrências anteriores.    

A utilização de Sistemas de Informações geográficas (SIG) para detecção de 

incêndios florestais garante maior precisão na identificação do foco inicial do 

incêndio, proporcionando agilidade na tomadas de decisão por parte da equipe 

responsável pelo primeiro combate.  

O SIG auxilia também a etapa de combate ao incêndio florestal, na medida em 

que fornece ao coordenador das equipes informações detalhadas do espaço relativo ao 

foco do fogo permitindo simular o melhor caminho para se chegar ao local, determinar 

qual a declividade da região afetada pelo fenômeno, que espécies de vegetação estão 

presentes, onde conseguir água para abastecer caminhões pipa, dentre outras opções. 

O sistema utilizado para detecção e controle de incêndios florestais nos 

Estados Unidos “FPI”, engloba em primeiro lugar a determinação de um índice de 

potencial de fogo, calculado a partir da avaliação da quantidade de material 

combustível morto e vivo, teor da umidade relativa destes materiais combustíveis, 

distribuição espacial da vegetação e os impactos sócio-econômicos do incêndio através 

da analise da ocupação humana. 

Portugal, por sua vez, utiliza-se de uma rede de torres de vigilância para detecção e 

apoio às etapas de combate a incêndios florestais. A primeira torre para detecção foi 

construída em 1929 e atualmente a rede possui 236 torres georeferenciadas, 

funcionando sob a administração da rede nacional de posto de vigilância (RNPV).     
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2 - OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para apoiar a 

etapa de prevenção a incêndios florestais utilizando-se Sistemas de Informações 

Geográficas.  

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

- Identificar áreas de maior risco de ocorrências de incêndios florestais      

analisando-se as ameaças e vulnerabilidades do ambiente;  

- Avaliar a melhor localização e a quantidade de torres de vigilância de 

incêndios florestais necessárias para cobrir determinada área, considerando-se 

variáveis topográficas, o histórico de incêndios da região e o alcance visual do 

operador; 

-  Determinar as áreas visíveis e não visíveis em um sistema de vigilância por 

torres considerando-se as alturas das vegetações; 

- Avaliar a eficiência do modelo de distribuição espacial das torres de 

vigilância através da análise de visibilidade geral de todas as áreas e análise de 

visibilidade específica das áreas de maior risco a incêndios. 

2.1 HIPÓTESE  

A melhor forma de determinar locais ótimos para instalação de torres de  

vigilância a incêndios florestais é através da análise de : 

- o histórico de incêndios ocorridos na região; 

- a identificação de áreas de maior risco a incêndios; 

- a distância ótima para visualização de focos de incêndio pelo observador nas 

torres. 

Esta hipótese será confirmada ou rejeitada ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa. 
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3   REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 CONCEITO DE FOGO 

 
Fogo é o termo aplicado ao fenômeno físico resultante da rápida combinação 

entre o oxigênio e uma substância qualquer, com a produção de calor, luz e, 

geralmente, chamas. Fogo ou mais precisamente combustão é, portanto uma reação 

química de oxidação (SOARES, 1985). 

A existência do fogo está atrelada a ocorrência de três elementos, o 

combustível, o comburente e o calor, processo denominado de triângulo do fogo, 

conforme figura abaixo: 

Figura 1 - Triângulo do fogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O combustível é o responsável pela propagação do fogo como ramos secos, 

aparas, madeira, mato seco ou outro material disponível no ambiente que possa iniciar 

o fogo. 

O comburente é todo elemento que, associando-se quimicamente ao 

combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O oxigênio é o principal 

comburente pelo fato de provocar a "oxidação" necessária ao desencadear as chamas. 

Além do combustível e do comburente, torna-se necessária a existência de 

uma fonte de energia para que a combustão possa se processar, denominada de calor 

ou energia de ativação, permitindo que os primeiros dois elementos entrem em ação. 
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O “ponto de inflamação” ou  “temperatura de ignição” é a temperatura mínima 

nos quais os gases libertados dos corpos combustíveis entram em combustão ao entrar 

em contato com uma fonte de calor externa (SOARES, 1984). 

3.2  UTILIZAÇÃO DO SIG PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS 

FLORESTAIS 

Informação é um elemento crítico no processo de detecção, análise e 

planejamento de atividades voltadas ao controle e supressão dos incêndios. A 

tecnologia SIG oferece em um primeiro momento, um formidável ambiente para 

depósito e recuperação de uma vasta gama de informações, como as geográficas 

provenientes de levantamentos topográficos ou por sensores espaciais, até dados 

estatísticos vindos de banco de dados meteorológicos e dados cadastrais, organizados 

por entidades privadas ou públicas.  

Não obstante a enorme capacidade de armazenar estas informações, o SIG 

torna-se especialmente eficaz na hora em que a análise, o planejamento e a geração de 

saídas gráficas são postos à prova. Esta integração entre informações, processamento e 

visualização permite eleger a tecnologia SIG como a mais adequada a respostas 

críticas que se fazem obrigatórias no ambiente de detecção e controle de incêndios 

florestais (ESRI, 1999). 

Na implantação de sistemas de informações geográficas aplicados à prevenção 

de incêndios florestais, estudos são realizados para avaliação de riscos com ênfase em 

possíveis prejuízos humanos, ambientais e financeiros. Em países como Portugal, 

Espanha, Austrália e Estados Unidos dentre outros, o SIG tornou-se uma questão de 

segurança nacional, onde sua presença em instituições públicas, muitas vezes ao nível 

municipal, tornou-se uma obrigação por força de lei. 

O perigo dos incêndios florestais à vida humana, à fauna e aos recursos 

naturais tornou-se um assunto muito importante para os administradores florestais e a 

capacidade de modelagem do SIG tem sido utilizada como ferramenta efetiva neste 

contexto (ANDERSON, 2001). 



  

6   

O levantamento histórico dos incêndios ocorridos em determinada região, suas 

causas e conseqüências representam uma importante variável no estudo do risco de 

nova ocorrência desta perturbação. O administrador dos recursos naturais desta região 

pode dispor em tempo real de informações suficientes para tomadas de decisões 

estratégicas, como a adequação de mão de obra necessária para o combate, quantidade 

e tipo de equipamento necessário para suprimir o fogo, condições climáticas, estradas 

de acesso, declividade da região, dentre outras informações (SANDBERG, 2001). 

Nesta mesma linha de atuação, esforços direcionados à educação ambiental, parceria 

com membros de comunidades, vigilância mais ostensiva podem surtir grandes 

resultados na mitigação de danos causados pelos incêndios, especialmente em áreas 

historicamente mais propensas à sua ocorrência. 

A tecnologia SIG permite também a prescrição de manejos florestais 

diferenciados, de acordo com o tipo de vegetação característica do espaço geográfico 

em estudo. Os materiais combustíveis vivos como os existentes em ecossistemas 

constituídos por diferentes espécies florestais, ou materiais combustíveis mortos 

acamados sob a vegetação, proporcionam níveis de inflamabilidade distintos 

(SOARES, 1985), podendo ser modelados através do SIG. Parques florestais adotam 

muitas vezes fogo controlado para diminuir este material combustível, reduzindo-se o 

risco da ocorrência de incêndios florestais. 

A detecção de incêndios florestais ganhou um grande aliado, o sensoriamento 

remoto, na medida em que a evolução dos satélites permitiu acréscimo na precisão 

geométrica, espectral e temporal. O avanço tecnológico e a crescente demanda por 

imagens de satélite fizeram com que o custo de aquisição de imagens orbitais se 

tornasse acessível. Nações em desenvolvimento como o Brasil utilizam o SIG para 

análises na detecção de focos de calor provenientes de satélites, como o que ocorre no 

arco de desmatamento da Amazônia legal. A determinação de índices de ignição da 

vegetação através de satélites em conjunto com análises meteorológicas de estações 

em terra, possibilita implantar sistemas de alerta a incêndios, novamente oferecendo 

informações de alta qualidade para o administrador (FREIRE et al, 2002) . 
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Utilizam-se ainda o patrulhamento terrestre integrado com torres de 

observação, em áreas ocupadas por parques nacionais ou em empresas florestais. 

Nestas situações, a vigilância a incêndios florestais, utilizando-se torres, garante 

precisão e rapidez na identificação do foco do incêndio, partindo-se da premissa da 

utilização de uma base cartográfica atualizada e georeferenciada. 

No controle de incêndios florestais, o conhecimento da topografia é 

fundamental para análises e tomadas de decisão. Segundo PYNE (1984), o 

comportamento do fogo sofre influências da topografia da região, pois as mudanças no 

relevo impactam a distribuição dos materiais combustíveis além de sua inter-relação 

com o clima.  Sistemas de informação geográfica em conjunto com softwares de 

simulação de propagação do fogo fornecem subsídios imprescindíveis para estudo do 

comportamento do fogo. 

Em grandes parques florestais dos Estados Unidos, computadores com 

programas SIG e impressoras de grande formato são deslocados para ao campo, em 

acampamentos de gerenciamento para auxílio no combate a incêndios florestais.  

O SIG também é utilizado na análise de recuperação das áreas atingidas pelo 

fogo. A detecção da vegetação atingida pode ser realizada através de imagens com 

resposta espectral na faixa do infravermelho (ARRUE et al, 2000), ou por meio de 

medições com receptores GPS em áreas queimadas. 

Atualmente a internet já disponibiliza imagens atualizadas de focos de calor 

detectados por satélites NOAA, em conjunto com aplicativos SIG, acessando grandes 

bancos de dados geográficos, como o que ocorre com o sistema norte americano 

MODIS.  

3.3 EXEMPLOS DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE A 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Os Estados Unidos possuem vasta experiência no combate a incêndios 

florestais que ocorrem em grande número principalmente na costa oeste, decorrentes 
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do clima quente e seco, com baixos índices de umidade relativa, propício para a 

deflagração de incêndios. 

ANDERSON (2001) comenta sobre o órgão americano FERA (Fire 

Environmental Research Applications) responsável pelo desenvolvimento do sistema 

nacional de classificação de combustíveis, o FCC. Este sistema disponibiliza a 

pesquisadores e usuários uma variedade de informações sobre tipos de combustíveis 

que podem ser acessados e visualizados em diferentes escalas. Os dados de entrada 

como tipos de materiais acamados, são inseridos pelos usuários sendo que o sistema 

calcula as propriedades físicas, químicas e estruturais dos materiais combustíveis, e os 

prováveis parâmetros do fogo específicos para aquele material. O sistema FCC está 

organizado em 192 classes de materiais combustíveis 

Estas classes ou protótipos foram projetados para incluir o maior número 

possível de materiais combustíveis encontrados nos Estados Unidos, representando 

uma classificação que leva em consideração a forma, tipo da vegetação e o potencial 

de propagação do fogo. As informações encontradas nestes protótipos podem ser 

alteradas, dependendo do nível de detalhamento exigido pelo usuário e a qualidade dos 

dados disponíveis relativos a uma área em particular. O sistema é ainda capaz de 

incluir novos protótipos a partir de pesquisas feitas por usuários habilitados.  

As informações gerais usadas para a organização dos modelos ou protótipos 

incluem a divisão por eco-região, classificação das formas de vegetação, descrevendo 

de modo geral a estrutura fisionômica de uma unidade territorial como florestas de 

coníferas florestas mistas, savana, pastos, dentre outras. 

KLAVER et al. (2004), expõe no estudo sobre potencial de incêndio, detecção 

e monitoramento, o sistema utilizado para detecção e controle de incêndios florestais 

nos Estados Unidos “FPI”. Este sistema engloba em primeiro lugar a determinação de 

um índice de potencial de fogo, calculado a partir da avaliação da quantidade de 

material combustível morto e vivo, teor da umidade relativa destes materiais 

combustíveis, distribuição espacial da vegetação e os impactos sócio-econômicos do 

incêndio através da análise da ocupação humana. 
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O mapa da vegetação é elaborado utilizando-se as imagens dos satélites 

Landsat e Spot. A determinação da quantidade de material combustível é realizada 

através das análises dos sensores do satélite AVHRR. Para a determinação do teor de 

umidade dos materiais combustíveis vivos utilizam-se análises temporais do satélite 

AVHRR e MODIS, e para o cálculo do teor de umidade dos materiais combustíveis 

mortos, utilizam-se análises das variáveis climáticas, temperatura, umidade relativa e 

chuva. 

Na fase de detecção, o sistema avalia dois tipos de alvos, os chamados 

“quentes” identificados pelo satélite NOAA através da banda no infravermelho e os 

chamados de “brilhos”, que são identificados à noite pelos satélites meteorológicos de 

defesa (DMSP). Na fase denominada monitoramento, o sistema tem como objetivo a 

medição da área atingida, a dispersão da fumaça e suas interfaces com o meio urbano. 

 Para o perfeito funcionamento do sistema e seu uso por outros países, 

enfatiza-se a necessidade de obtenção de informações climáticas precisas, 

barateamento nas aquisições de dados de satélites e treinamento de pessoal envolvido. 

Portugal é um dos países europeus mais afetados por incêndios florestais nos 

últimos anos. Segundo a direção geral de florestas de Portugal, ocorreram entre 1996 e 

2000 mais de 36500 incêndios, afetando mais de 500.000 ha (FREIRE et al, 2002). 

 Caracterizam-se como fatores que contribuem para estas ocorrências, o clima 

com elevadas temperaturas e baixas precipitações no verão e a alterações na ocupação 

humana, resultante no abandono de áreas agrícolas e conseqüentes acréscimos de 

biomassa inflamável. FREIRE et al. (2002) comenta sobre o sistema PREMFIRE, 

financiado pela agência espacial européia, com o objetivo de detectar em tempo real a 

ocorrência de incêndios florestais utilizando-se sensores espaciais e elaborando-se 

mapas de risco de incêndio para auxílio às equipes de combate. A determinação do 

índice de vegetação de diferença normalizado (NDVI) é calculada a partir de imagens 

obtidas pelo sensor NOAA AVHRR, que expressa o teor de umidade dos materiais 

combustíveis. 

A utilização dos sensores NOAA oferece vantagens por contemplar um banco 

de dados bastante extenso de informações coletadas e pela resolução temporal, que 



  

10   

corresponde a um período de cobertura de 24 horas.  Foram elaborados dois tipos de 

riscos de incêndios, o estrutural e o dinâmico. No risco estrutural, estudou-se a 

correlação entre as variáveis vegetação, declive, face de exposição, distância das 

estradas às áreas urbanas e a altitude, determinando-se uma equação para o cálculo 

deste índice. Para o cálculo do risco dinâmico avaliaram-se as alterações na 

inflamabilidade dos combustíveis considerando-se parâmetros que variam de forma 

contínua, como o estado da vegetação e o clima.  

Utilizou-se também o índice de potencial de incêndio (FPI) desenvolvido nos 

Estados Unidos, incorporando dados de satélite e observações de superfície em um 

único índice de risco. Os resultados obtidos comprovaram que a adoção de uma 

metodologia que combine índices estruturais e dinâmicos com utilização de imagens 

de satélite é bastante útil na prevenção de incêndios em Portugal. A elaboração dos 

estudos, conduzido por FREIRE et al. (2002), permite a identificação de áreas de risco 

potencial de incêndio, e o aprimoramento dos índices foram aperfeiçoados através da 

utilização de base de dados históricos. 

3.4 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS – CAUSAS 

A prevenção de incêndios florestais consiste na adoção de uma série de 

medidas que evitem a ocorrência do fogo em um povoamento florestal. A existência 

do fogo está relacionada ao comportamento humano ou a causas naturais. 

Segundo recomendações da FAO (Food and Agriculture Organization) citado 

por LELOUP (1952), as causas de incêndios florestais podem ser agrupadas em oito 

categorias: 

O primeiro grupo são os raios, identificados pelas descargas elétricas 

atmosféricas, comuns nas nuvens tipo CB e único grupo em que não há a participação 

do homem.  

O segundo grupo são os dos incendiários, responsáveis pelo uso do fogo 

ateado por vingança ou desequilíbrio mental (piro maníaco).  
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O terceiro grupo são as queimas para limpeza na agricultura, nas pastagens ou 

em reflorestamento, onde por negligência ou falta de cuidados na utilização do fogo, 

este escapa de controle atingindo áreas de florestas. 

Fumantes fazem parte do quarto grupo, pela utilização de fósforos e pontas de 

cigarros acesos, atirados ao chão da floresta.  

O quinto grupo são os fogos de recreação, responsáveis pelo uso de fogueiras 

em acampamentos, caçadas ou pescarias.  

As operações florestais constituem o sexto grupo, resultante da atividade de 

trabalhadores florestais. 

O sexto grupo são as estradas de ferro, decorrentes de faíscas geradas pela 

fricção dos trilhos com os vagões, fagulhas das locomotivas ou ainda por fumantes que 

inadvertidamente atiram tocos de cigarros na vegetação.  

O último grupo é caracterizado por causas não mencionadas anteriormente 

como balões de festas juninas, fogos de artifício, quedas de aviões dentre outros. 

A prevenção a incêndios florestais sempre é a melhor solução, ou seja, evitar o 

aparecimento do fogo resultará em menores aportes financeiros comparando-se com a 

etapa de controle, traduzindo-se em benefícios ao homem, às atividades comerciais e 

ao meio ambiente. 

3.5   PLANOS DE PREVENÇÃO  

A fim de organizar os trabalhos de prevenção são elaborados os planos de 

prevenção. Nestes planos as atividades que serão desenvolvidas numa determinada 

área para prevenir incêndios florestais são detalhadas de forma simples e objetiva. O 

plano de prevenção ao ser elaborado, engloba normalmente as seguintes etapas 

(GAYLOR):  

I – Obtenção de informações sobre as ocorrências anteriores de fogo e 

aspectos gerais da área, tais como: local de maior ocorrência, período de maior 

ocorrência, tipo de cobertura vegetal, zonas que devem ser protegidas com 

prioridade.  
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II – Causas mais freqüente de incêndios e concentrando-se os esforços de 

prevenção.  

III – Decidir quais as técnicas e medidas preventivas, quem e quando será 

executada.  

IV – Obter informações sobre todas as operações desencadeadas pelo plano de 

prevenção a fim de avaliá-lo, corrigi-lo e dar novas orientações quando for 

necessário.  

3.6   IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS COM MAIORES RISCOS DE INCÊNDIOS 

FLORESTAIS 

A identificação de locais de maior ocorrência de incêndios florestais 

possibilita concentrar esforços na prevenção, direcionando equipes de campo como 

vigias motorizados e campanhas educativas de prevenção. O risco de incêndio, 

segundo BROWN e DAVIS (1973), está relacionado à probabilidade de um fogo 

iniciar pela presença ou atividades de agentes causadores. Os mesmos autores 

correlacionam o perigo de incêndio à existência de materiais combustíveis no 

ambiente, dependendo de seu arranjo na natureza, quantidade, tipo, condição e 

localização. 

O risco de incêndio representa segundo SOHO (1999), a chance de um 

incêndio iniciar em função da ocorrência de agentes que possibilitem a ignição do 

fogo, e o perigo de incêndio é composto pelo risco de incêndio acrescido pelas 

variáveis climáticas, topográficas e condições dos materiais combustíveis. 

3.6.1  Determinação de índices de perigo de incêndio 

Índices de perigo de incêndios florestais são números que refletem, 

antecipadamente, a probabilidade de sua ocorrência, assim como a facilidade do 

mesmo se propagar, de acordo com as condições atmosféricas do dia, ou de uma 

seqüência de dias (BATISTA, 1995). 
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O conhecimento do índice de perigo de incêndios é fundamental, dentro de um 

plano de prevenção e controle dos incêndios florestais, permitindo a adoção de 

medidas preventivas com maior eficiência operacional e menor custo. 

 Desde 1920, tabelas de perigo de incêndio para todas as regiões do País têm 

sido elaboradas, através das inter-relações: clima, umidade do material combustível e 

comportamento do fogo. Os índices dividem-se em dois grupos: os índices de 

inflamabilidade, que medem a probabilidade de ocorrência; e os índices de 

propagação, que oferecem também uma idéia das condições de propagação do fogo.  

Um importante aspecto a ser considerado quando se seleciona um índice já 

existente ou se desenvolve um novo, é que as informações necessárias ao seu cálculo 

estejam disponíveis na região ou país onde o mesmo será utilizado.  Esta é uma das 

principais restrições à introdução de índices mais complexos, como o Canadense 

(Canadian Forestry Service, 1970) e o Nacional dos Estados Unidos (DEEMING et al, 

1972) no Brasil. 

Índices de perigo de incêndio foram introduzidos pela primeira vez no Brasil 

em 1963, depois do trágico incêndio que atingiu cerca de dois milhões de hectares no 

Estado do Paraná.  Devido à dificuldade de obtenção de informações básicas, inclusive 

algumas variáveis meteorológicas, os índices sugeridos naquela oportunidade foram os 

de Angstron e Nesterov (citado por SOARES, 1972), que apenas requerem 

temperatura e umidade relativa do ar e precipitação para seus cálculos. 

A Fórmula de Monte Alegre foi desenvolvida em 1972 (SOARES, 1972) e 

tem sido usada desde então por várias empresas e instituições florestais brasileiras para 

estimar o grau de perigo de incêndio e ajudar no planejamento das atividades de 

prevenção e combate.  Ela é estruturalmente muito simples, requer apenas duas 

variáveis meteorológicas, umidade relativa do ar e precipitação, para ser calculada, e 

pode ser usada em praticamente todo o país, fazendo-se as devidas adaptações na 

escala de perigo quando e onde necessárias, ou pelo menos nas regiões onde a 

umidade relativa é o parâmetro mais relacionado à ocorrência dos incêndios. 
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SOARES (1984) desenvolveu o método Monte Alegre, para aplicação no 

Paraná e baseado em dados de umidade relativa do ar (%), representado por "h" e 

tomado às 13 horas. A equação do chamado FATOR DE MONTE ALEGRE (FMA) é 

a seguinte: 

FMA = 100 . Soma (1/h) 

Para o cálculo do fator de Monte Alegre utilizam-se os seguintes critérios: 

a) Se a precipitação do dia for menor que 2,4 mm nenhum ajuste no cálculo do fator 

será efetuado. 

b) Em precipitações entre 2,5 a 4,9 mm, abate-se 30% no dado da véspera e soma 

100/h do dia. 

c) Em precipitações entre 5,0 a 9,9 mm, abate-se 60% no dado da véspera e somar 

100/h do dia. 

d) Se no dia houver precipitação de 10 a 12,9 mm, abate-se 80% no dado da véspera e 

somar 100/h do dia. 

e) Se a precipitação do dia for maior que 12,9 mm, abandona-se o cálculo e recomeça 

no dia seguinte. 

 A escala de perigo de incêndio será definida a partir da correspondência entre o 

índice calculado e o valor de perigo de incêndio associado, ilustrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Relação entre o índice calculado e o perigo de incêndio 

Índice “FMA” GRAU 

Menor ou igual a 1,0  Nulo 

Entre 1,1 a 3,0 Pequeno 

Entre 3,1 a 8,0  Médio 

Entre 8,1 a 20  Alto 

Maior que 20  Muito alto 
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3.6.2 Variáveis climáticas  

Em que pesem as melhorias no sistema de fiscalização e iniciativas de 

substituição do uso do fogo por outras práticas agrícolas, o clima ainda é o fator 

determinante que regula a intensidade da estação de queimadas, principalmente no 

norte do país, ao lado de fatores econômicos associados à maior ou menor 

disponibilidade de recursos para a abertura de novas áreas agrícolas. 

A determinação das épocas de maior risco de ocorrência de incêndios é feita 

através de índices que baseiam-se principalmente em dados meteorológicos coletados 

em estações de observação. Dentre as variáveis meteorológicas mais utilizadas 

destacam-se a precipitação pluviométrica e a umidade relativa do ar (SAMPAIO, 

1991). O vento constitui outra variável importante no estudo de incêndios, 

principalmente na propagação do fogo. 

A umidade relativa do ar varia inversamente à temperatura do ar. Existe uma 

troca contínua de vapor d´água entre a atmosfera e o material combustível depositado 

no piso da floresta. Durante os períodos extremamente secos, a baixa umidade pode 

afetar o conteúdo de umidade do material combustível vivo. A umidade relativa do ar 

é um elemento preponderante na determinação do grau de dificuldade no combate ao 

incêndio florestal. O vento é um dos fatores climáticos mais importantes na 

propagação de um incêndio florestal. Após iniciado o fogo, o vento ajuda na 

propagação, transportando calor e fagulhas e inclinando as chamas para áreas ainda 

não atingidas pelo fogo. O vento participa de um ciclo contínuo na ocorrência dos 

incêndios florestais, ativando a combustão através do fornecimento contínuo de 

oxigênio proveniente do ar atmosférico. Este processo resulta em um aumento na 

evaporação, secando o material combustível, que vai realimentar o incêndio. 

Estudos realizados em observações a incêndios florestais indicam que com a 

umidade relativa do ar abaixo de 30%, o combate torna-se extremamente difícil 

(GAYLOR, 1974; BATISTA, 1984). 

A distribuição dos incêndios através dos meses do ano é uma informação 

importante no planejamento da prevenção, pois indica as épocas de maior risco de 

ocorrência de fogo. Existe uma variação significativa do período de maior ocorrência 
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de fogo de uma região para outra principalmente em países de grande extensão 

territorial.  

Na região central do estado do Paraná o inverno é a época do ano mais 

perigosa, pois correspondem a menores precipitações pluviométricas, acarretando uma 

drástica diminuição da umidade relativa do ar. 

3.6.3 Variáveis topográficas 

A identificação dos materiais combustíveis pertencentes às áreas de interesse 

em conjunto com a caracterização topográfica, face de exposição do terreno e malha 

viária, auxilia a detecção de locais que apresentam maiores riscos de ocorrência de 

incêndios, o que facilita o planejamento e as estratégias de prevenção e combate 

(COUTO e CÂNDIDO, 1992). 

A radiação solar é a variável que determina a disponibilidade energética para a 

redução da umidade do material combustível, podendo ser uma variável importante em 

regiões com relevo acidentado (PEZZOPANE et al, 2000), existindo uma influência 

significativa da declividade e orientação das encostas no regime de radiação solar 

incidente na superfície. 

Outro fator que interfere diretamente na velocidade e direção do fogo é a 

declividade do terreno. Nas regiões de aclive, existe o acúmulo de material 

combustível acima da frente do fogo, acarretando um aquecimento destes materiais, 

alimentando o fogo com maior rapidez. 

A altitude é outro fator que influencia o comportamento do fogo. Altas 

altitudes correspondem à presença de ar mais rarefeito e menores temperaturas 

(Oliveira, 2002). Os fundos dos vales e topos de montanhas apresentam 

comportamento diferente em relação a condições de queima (BATISTA, 1995). 

Correntes de vento, temperatura e umidade são diferentes nos vales e nas montanhas, 

proporcionando maiores riscos de propagação do fogo nos vales durante o dia e nos 

topos das montanhas durante a noite. 
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A caracterização espacial e temporal do material combustível, relevo da região 

e risco de incêndio baseado em informações meteorológicas possibilita a detecção de 

áreas críticas, além de uma simulação ou acompanhamento de incêndio, como 

mostram os trabalhos de ALLEN et al. (1996), BRENNER et al. (1997) e LIU e 

CHOU (1997), sendo portanto, de grande utilidade na prevenção. 

PEZZOPANE et al. (2000) desenvolveram estudos concluindo que é possível 

determinar o risco de ocorrência de incêndios em uma dada região a partir de mapas 

temáticos de classes de combustível, mapas de declividade e aplicação de um índice 

climático de previsão de incêndio. 

3.6.4 Tipo de Vegetação Atingida 

Os materiais combustíveis, vivos ou mortos, apresentam características 

morfológicas específicas e conseqüentemente possuem diferentes capacidades em reter 

água.  

Em regiões semi-áridas alguns arbustos tendem a conter altas quantidades de 

ceras e óleos, que são especialmente inflamáveis (PYNE, 1984). 

Florestas densas e fechadas interceptam a radiação solar, reduzindo a 

temperatura do ar e a temperatura do material combustível no interior da mesma, 

funcionando também como uma barreira, evitando que correntes de ar se locomovam 

livremente, diminuindo a velocidade do vento (SOARES, 1985). 

Ecossistemas formados por resinosas, como os encontrados em plantações 

comerciais de pinus, apresentam uma carga de combustível maior do que a encontrada 

em plantios de folhosas, devido à presença de resinas, à estrutura física mais favorável 

ao desenvolvimento do fogo e à presença de camadas contínuas e uniformes de folhas 

(acículas) que podem constituir mais da metade da carga de combustível disponível na 

região (BATISTA, SOARES, 1997). 

Pelas condições homogêneas em termos de espécies as florestas plantadas 

tendem a apresentar condições mais favoráveis à ocorrência de incêndios florestais, em 

relação a florestas naturais preservadas (SOARES, 1985). 
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3.7   DETECÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS ATRAVÉS DE TORRES DE 

OBSERVAÇÃO 

A utilização de torres de observação constitui um excelente método de 

detecção a focos de incêndio oferecendo subsídios importantes para diminuir o tempo 

do primeiro combate. 

Este sistema mostra-se bastante eficiente quando a maioria das causas do 

incêndio é de natureza humana, onde existem históricos de perturbações do ambiente. 

Contudo o custo pode ser bastante elevado se utilizado em regiões onde as causas 

naturais sejam as principais responsáveis pelo fogo (PYNE, 1984). 

A instalação e a quantidade de torres necessárias para cobrir uma determinada 

região demandam estudos preliminares que incluem análises do relevo através de 

mapas planialtimétricos, alcance visual dos operadores das torres, e altura de 

construção (SOARES, 1998). 

As torres de vigilância são normalmente construídas de madeira ou metal, 

possuindo uma cabine fechada, possibilitando boa visibilidade ao operador, com altura 

variando de 10 a 40 metros, dependendo das características do local onde são 

construídas. São equipadas com um goniômetro e rádio transmissor. O goniômetro é 

um instrumento dotado de um visor acoplado sob um eixo que possui movimento 

rotatório. O aparelho possui em sua base um círculo graduado fixo permitindo a 

determinação da direção da fumaça. Olhando-se através do visor para o local da 

fumaça, um indicador acoplado ao visor apontará no círculo graduado o azimute do 

local do incêndio.  

A distância entre as torres depende da topografia do terreno e das condições de 

visibilidade da área. De acordo com SOARES (1998), a distância visual máxima de 

uma torre de observação, dependendo das condições locais, situa-se entre 8 e 15 km. 

Desta forma cada torre pode cobrir uma área de 8.000 a 15.000 ha . 

O estudo do melhor local para a construção da torre deve levar em 

consideração as características do relevo. NOGUEIRA et al (2002) utilizou mapas 

altimétricos para determinação de locais de instalação de torres de detecção a 

incêndios florestais, em conjunto com análises de visibilidade em ambiente SIG. 
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A utilização de torres com sistemas automatizados de detecção está sendo 

implantada em algumas regiões, como parques na África do Sul e nos Estados Unidos. 

As torres possuem varredores de imagem com sensor infravermelho que podem 

detectar a presença de fumaça analisando-se cenas captadas pelas câmeras (PYNE, 

1984). Contudo este sistema apresenta algumas limitações, principalmente quando 

vários incêndios ocorrem simultaneamente, ou em épocas do ano em que a bruma seca 

restringe o alcance da câmera na detecção automática de focos de fumaça.  

O conceito da utilização de torres na detecção de incêndios florestais parte da 

premissa de que o tempo decorrido do início do fogo até a sua visualização é de 

fundamental importância para sua extinção. Contudo, a capacidade da visão humana 

em detectar a presença de fumaça é alterada por diversos motivos. A própria anatomia 

humana contribui para que a acuidade visual de cada observador não seja igual, 

encontrando-se grandes variações. CHANDLER et al. (1983) cita que a experiência do 

observador unida às técnicas de observação e atenção são fundamentais para a 

diminuição do tempo de detecção. 

As condições atmosféricas também contribuem para a redução da área de 

cobertura da torre, onde a presença da bruma seca acarreta em uma drástica 

diminuição do alcance visual do observador (SOARES, 1998). 

O conhecimento das áreas cobertas por um sistema de vigilância permitindo 

uma otimização dos recursos disponíveis é de fundamental importância em sistemas de 

observação (Sardinha e Macedo, 1987, citado por Rego et al., 2004). Antes do advento 

dos sistemas de informações geográficas, os estudos de visibilidade eram conduzidos 

de forma manual, assinalando-se em mapas planialtimétricos as áreas de maior altitude 

e a partir destes pontos, traçavam-se perfis com raios pré-definidos. Além da 

dificuldade inerente em se trabalhar com informações em papel o método era bastante 

demorado, não garantindo por vezes a eficiência desejada.    
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4   MATERIAL E MÉTODOS 

4.1   CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado nas fazendas pertencentes á empresa Klabin no Paraná, 

englobando os municípios de Telêmaco Borba, Ortigueira, Imbaú, Tibagi, Reserva, 

Ipiranga e Cândido de Abreu, conforme ilustra a Figura 4. A soma das áreas das 

propriedades localizadas nestes municípios totaliza 202.642,10 hectares e estão 

localizadas no segundo planalto paranaense possuindo altitudes variando de 520 a 

1020 metros. A temperatura média anual é de 23°C, registrando como temperatura 

mínima histórica -5,2°C e temperatura máxima histórica de 37°C. A classificação 

climática da região, segundo Köppen é subtropical úmido mesotérmico (Cfb), com 

verões frescos e geadas severas e freqüentes. 

A vegetação natural pertence ao bioma da mata atlântica, caracterizada como 

floresta ombrófila mista. A distribuição espacial das áreas de conservação favorece um 

habitat formidável para a vida animal devido a formações de corredores de mata 

nativa, facilitando o deslocamento de animais silvestres. 

Os rios que banham as propriedades estudadas fazem parte da bacia do rio 

Tibagi, e entre os principais rios da região encontram-se o Imbaú, Alegre, Antas, 

Harmonia, Faisqueira, Charqueada e o Quebra Perna. Também fazem parte deste 

mosaico florestal áreas de infra-estrutura correspondente a estradas, áreas ocupadas 

pela fábrica, áreas de servidão de redes elétricas e áreas ocupadas por vilas. 

O plantio de espécies comerciais iniciou-se na década de 50 com a introdução 

de Pinus estruturados em “talhões”, que é uma unidade de manejo onde se aplicam as 

atividades silviculturais. Atualmente a área de estudo possui 15.937 talhões com 

plantios de Eucalipto, Pinus, Araucária e outras espécies, segundo ilustra a Tabela 2. 
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Tabela 2: Quantidade de talhões e áreas ocupadas por espécies comerciais. 

Espécies Número de talhões Área (ha) 
Araucária 733 5.084,59 
Eucalipto 4.065 36.383,71 
Pinus 10.228 72.225,27 
Aguardando Plantio 880 4.077,29 
Outras espécies 31 152,83 
Total 15.937 117.923,69 

 

Figura 3: Localização das áreas do estudo em relação ao estado do Paraná. 

 

 

O grande maciço ilustrado na Figura 3 pertence à fazenda Monte Alegre com 

142.000 ha de área contínua. Aproximadamente no centro desta fazenda está 

localizada a estação meteorológica de onde as coletas de temperatura mínima e 

máxima, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação e umidade 

relativa do ar são realizadas duas vezes ao dia. A empresa vem coletando estes dados 

desde 1965. 

As principais redes de energia que atravessam as propriedades são 

provenientes do sistema de distribuição de energia da usina de Itaipu, a linha Itaipu I 

com 43,8 km de extensão e a linha Itaipu II totalizando 42,1 km de extensão. Nestas 

áreas o manejo florestal é diferenciado, com cuidados na extração da madeira e no 

plantio de Eucalipto e Pinus adotando-se recuos em relação à faixa de servidão das 

linhas de energia. A Figura 4 ilustra as fazendas pertencentes à área pesquisada, os 

acessos e principais cidades da região.  
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Figura 4: Localização das propriedades em estudo. 
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4.2   REGISTROS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA REGIÃO DE ESTUDO 

Os registros começaram a ser apontados após o grande incêndio de 1963, que 

atingiu o interior do Paraná e foi responsável pela da perda de 110 vidas humanas e 

devastação de mais de 2.000.000 de ha (BATISTA, SOARES, 2002). Neste evento, 

95% das áreas plantadas da empresa Klabin S.A. foram queimadas acarretando 

prejuízos de elevada monta além de danos causados à fauna e a flora, estes difíceis de 

calcular. 

A Figura 2 ilustra as dimensões dos incêndios que tomaram conta do Paraná 

no ano de 1963. 

Figura 2: Mapa do Paraná com as áreas queimadas (em vermelho) em 1963. Fonte: 

ITCF.  

 

As fotos de plantios de pinus, araucária e áreas de preservação atingidas pelo 

incêndio de 1963 pertencentes à Klabin encontram-se no anexo deste trabalho, onde as 

Figuras 1 a 4, ilustram o combate ao incêndio de 1963 nas áreas da Klabin S. A. 
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4.3   COLETA DE DADOS 

Para a elaboração dos estudos utilizaram-se os seguintes dados: 
 

- Base cartográfica digital, representando as feições planialtimétricas segundo 

ilustra a Tabela 3. Esta base foi adquirida através de uma combinação de 

vários tipos de levantamentos. As áreas mais antigas foram medidas através de 

topografia convencional e ajustadas através de rede de marcos GPS. As áreas 

novas ou que estão em fase de reforma são medidas utilizando-se 

levantamento segundo o método dinâmico com pós-processamento, através do  

receptor sub-métrico Trimble Pró-XR. Utilizou-se uma base fixa em Curitiba, 

onde os dados coletados pela estação base foram disponibilizados através da 

internet. A etapa seguinte foi a realização do pós-processamento dos dados 

coletados pela estação base e pelo GPS da empresa, com a elaboração da 

edição gráfica e exportação das feições para o sistema de informações 

geográficas.  A partir das curvas de nível e dos pontos cotados foram gerados 

a rede irregular de triângulos (TIN), modelo digital imprescindível para as 

análises futuras de visibilidade, declividade, face de exposição do terreno e 

determinação do local ótimo para a implantação de torres de vigilância a 

incêndios florestais. 

- Registros de banco de dados bioestatístico provenientes de inventário 

florestal contínuo, correlacionando as espécies vegetais com a altura, segundo 

idade do povoamento. 

- Registros de dados meteorológicos. 

- Cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000. 
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Tabela 3: Tipo de feições organizadas na base cartográfica digital  

Feição              Primitiva Gráfica 
Torres de vigilância      Ponto 
Áreas de abastecimento de caminhões     Ponto 
Construções       Ponto 
Pontes        Ponto 
Bueiros        Ponto 
Cemitérios       Ponto 
Locais de interesse ecológico     Ponto 
Ponto cotado       Ponto 
Redes elétricas       Linha 
Estradas        Linha 
Ferrovias        Linha 
Rios        Linha 
Tubulações       Linha 
Cercas de divisa       Linha 
Curvas de nível       Linha 
Talhões        Polígono 
Preservação permanente      Polígono 
Reserva Legal       Polígono 
Vilas        Polígono 
Jazidas para extração de pedras      Polígono 
Lagoas        Polígono 
 

- Mapa com a localização dos focos de incêndios ocorridos na região. 

- Polígonos no formato ArcView (Shape files) resultantes da interpretação de 

imagem de satélite Landsat TM-5 de 2005 das regiões limítrofes à área de 

estudo.  

As áreas foram classificadas de acordo com a ocupação do solo, caracterizadas 

nas seguintes classes: agricultura, pasto natural, pasto, capoeira, 

reflorestamento, áreas urbanas e mata nativa. 

- Registros de focos de incêndios florestais, totalizando 10.500 eventos, 

durante o período de abril de 2001 a dezembro de 2005. Estes dados 

correspondem às detecções realizadas por 18 torres de vigilância a incêndios 

florestais, objeto deste estudo, atualmente instaladas nas propriedades da 

empresa. Além das coordenadas UTM dos pontos de fumaça triangulados 

pelas torres, estes registros contêm o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo do 

evento, nome do operador e quais torres participaram da detecção.  
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- Banco de dados cadastrais, referentes aos plantios comerciais conforme a 

Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Informações pertencentes ao cadastro florestal 

 
Código      Descrição 
 
GFID    Campo numérico para integração com o SIG 
MATRICULA   Número da matrícula 
X_COORD   Coordenada X do baricentro do talhão 
Y_COORD   Coordenada Y do baricentro do talhão 
PI    Apropriação de custos  - projetos novos 
PP    Apropriação de custos  - projetos de produção 
VG    Tipo da vegetação primitiva 
ZF    Zona de Frete 
MESPLANT   Data e plantio 
AREA_R   Área medida em hectares 
ESPECIE   Espécie 
RC    Região de colheita 
UC    Unidade de colheita 
SITUACAO   Situação florestal 
PR    Município  
INTERV    Números e data da última intervenção 
MANEJO   Tipo do manejo 
GF    Guarda florestal 
TALHAO   Número do talhão 
ESPACAMENT   Espaçamento do plantio 
MAT_GEN   Tipo do material genético 

4.4   CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As informações geográficas utilizadas neste trabalho estão no sistema de 

projeção UTM, correspondente ao Datum SAD69. As propriedades analisadas situam-

se no fuso 22, possuindo meridiano central 51º W.  

As torres de vigilância a incêndios florestais objeto deste estudo, foram 

construídas em estrutura metálica, com altura variando de 20 a 25 metros. Os focos 

detectados entre os anos de 2001 a 2005 espalharam-se em uma área de 

aproximadamente 1.375.000 ha. As coordenadas do centro das torres foram medidas 

com GPS, através do método estático e os dados foram pós-processados através do 

software da Trimble GeoExplorer, garantindo precisão planimétrica melhor que 50 cm.  
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No interior da plataforma há um goniômetro composto pela luneta de 

observação e por uma base onde o operador identifica o ângulo da visada. Nesta base 

encontra-se um mapa com a localização das estradas e rios dentro de um raio de         

15 km. O operador possui ainda um rádio dotado de freqüência de comunicação 

exclusiva, modo pelo qual informa à central de rádio os focos visualizados. 

Na determinação da altitude de visada de cada torre, foi extraída a altitude do 

centro de cada plataforma de observação através da carta digital do IBGE na escala 

1:50.000, acrescidos pela altura de construção. 

Não houve problemas em relação a obstáculos nas visadas das torres, uma vez 

que plantios que pudessem restringir a detecção de incêndios são manejados de forma 

a não atingir a altura das torres. 

Os registros dos focos de incêndios ocorridos na região foram primeiramente 

inseridos em planilhas Microsoft Excel para tratamento, eliminando-se focos repetidos 

observados pelas mesmas torres. O modelo da planilha utilizada como base para a 

integração dos dados das observações dos focos de incêndio encontra-se no anexo, 

Tabela 1. 

  Na quantificação total de focos de incêndios vistos pelas torres, eliminaram-se 

os focos detectados por outras torres simultaneamente, para evitar redundância das 

informações. No cálculo individual do número de focos vistos pelas torres estas 

informações não foram suprimidas. 

Os registros destes focos contemplam não somente possíveis incêndios no 

interior das propriedades em estudo, mas estão espalhadas nos arredores dos 

municípios vizinhos e por muitas vezes auxiliaram a debelar o fogo em propriedade de 

terceiros.  

Visando dar maior consistência no registro destas informações, foram 

verificados os focos detectados pelas torres dentro das propriedades com o registro de 

ocorrência geral de incêndios da empresa, onde as causas do incêndio, a hora do 

primeiro combate, o tipo de cobertura vegetal da área afetada e a quantidade em 

hectares queimada estão devidamente assinalados. 
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4.5   SOFTWARES UTILIZADOS 

Os programas computacionais utilizados para a pesquisa foram os seguintes: 

- ESRI ArcGis versão 8.2, com os módulos 3D e Spatial Analist, usados para a 

criação do modelo digital do terreno, mapas de declividade, mapas 

hipsométricos, mapas de orientação das encostas, mapas de cobertura vegetal, 

comportamento humano e determinação das regiões de cobertura das visadas 

das torres de vigilância a incêndios . 

- ESRI ArcView versão 3.2, com o programa “TORRES”, desenvolvido na 

linguagem Avenue com objetivo de calcular as coordenadas dos focos dos 

incêndios visualizados pelas torres, armazenar as coordenadas, data, hora, 

minuto e segundo, além dos ângulos e torres que fizeram  a identificação do 

incêndio. 

- Microsoft Excel utilizado para tratamentos das planilhas dos registros 

meteorológicos e dados históricos dos incêndios ocorridos. 

- Trimble Geoexplorer Office, programa para correção diferencial das 

coordenadas levantadas com GPS. 

4.6   ESTRUTURA DA METODOLOGIA PROPOSTA  

A metodologia proposta para determinação do melhor local para implantação 

de torres de vigilância está estruturada segundo o fluxograma da Figura 5. 
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Figura 5: Fluxograma da metodologia adotada para implantação de torres de 

vigilância. 

 
 

O processo inicial consiste na determinação de regiões potencialmente 

perigosas analisando-se os fatores “ameaça” e “vulnerabilidade” à ocorrência de 

incêndios. O objetivo é o mapeamento das áreas de risco, utilizado como referência 

para a escolha dos locais para implantação das torres de vigilância. 

A ameaça decorre de fatores ligados às causas naturais ou à modificação 

antrópica do meio. Incêndios decorrentes de causas naturais no Brasil são originados 

normalmente por raios que por seu caráter aleatório não pode ser identificado a priori.  

A participação do ser humano como agente causador do fogo, na forma direta 

exemplificado no comportamento de incendiários, ou de maneira indireta como o que 

ocorre com as fagulhas de um trem, constitui a grande maioria dos fatores 

identificáveis para o surgimento de incêndios florestais.   

A abordagem utilizada para a determinação do fator ameaça baseou-se no 

mapeamento dos fatores relacionados com o comportamento humano, expressos pelos 

focos de incêndio identificados pelas torres de vigilância pré-existentes e nas análises 
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do mapa que identificam feições construídas pelo homem que possam causar o início 

de um processo de combustão. 

Com a vulnerabilidade procura-se identificar fatores relacionados ao meio 

ambiente que propiciem a propagação de um incêndio. Estes fatores compreendem o 

clima e suas complexidades em termos de escala de atuação e sazonalidade, o tipo da 

cobertura vegetal e sua disposição na natureza, às características topográficas da região 

como a declividade e orientação das encostas.  

O estudo dos componentes atrelados aos aspectos da ameaça e da 

vulnerabilidade conduz à identificação do risco de incêndio. A identificação de áreas 

com alta ameaça, mas com vulnerabilidade pequena incorrerá em risco de incêndio 

pequeno, devido à falta de material combustível capaz de iniciar um incêndio. Assim, 

a alta vulnerabilidade de um ambiente associado a uma alta ameaça acarretará em um 

alto risco de ocorrência de incêndio florestal. 

4.6.1 – Análise dos registros dos focos de incêndios florestais 

A primeira análise realizada para a determinação de fatores ligados à ameaça 

foi o levantamento dos focos de incêndios florestais ocorridos entre os anos de 2001 a 

2005. Estes dados foram adquiridos através da detecção da rede de torres de vigilância 

existentes, e utilizados como base para análise do comportamento segundo sua 

distribuição espacial. Iniciou-se a compilação destas informações através da 

recuperação das coordenadas registradas pelo software de triangulação denominado 

“Torres” segundo ilustra a Figura  6. 

 No anexo deste trabalho encontra-se a Figura 5, ilustrando uma das torres de 

vigilância existentes na região. 
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Figura 6: Tela do software Torres, executado a partir do ArcView  

 

Desenvolvido em ambiente Arcview Avenue, o subsistema inicialmente 

apresenta uma tela para inserção dos azimutes dos incêndios visualizados pelas torres. 

Após o operador da central de rádio preencher os azimutes o aplicativo calcula as 

coordenadas da interseção e disponibiliza o local do incêndio através da janela do 

ArcView, conforme ilustra a Figura 7. 

As detecções dos focos de incêndio das torres são armazenadas em arquivos 

no formato texto com as seguintes informações: 

- coordenadas na projeção cartográfica UTM resultante do cálculo das 

interseções das visadas das torres; 

- data; 

- hora da triangulação; 

- nome das torres que avistaram o incêndio; 

- nome do operador da central de rádio; 

Estas informações foram exportadas para uma planilha do Microsoft Excel, 

que foi utilizada como base de informações para análises estatísticas sobre distâncias 

de detecção de cada torre e número de visadas por torre.  
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Figura 7: Visualização do local do incêndio detectado pelas torres. 
 

 

 

Os registros das visadas das torres disponibilizadas pela planilha Excel foram 

transformados para o padrão Dbase para que os focos de incêndio pudessem ser 

incorporados ao GIS. Esta tabela permitiu a criação do tema pontual denominado 

“focos” a partir das coordenadas dos registros de incêndio.  

A Figura 8 ilustra o conceito de interseção de visadas para a determinação da 

coordenada do foco do incêndio. 
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Figura 8 - Interseção de visadas das torres de vigilância 

 

Para a determinação das coordenadas de interseção das visadas das torres 

utilizou-se a  fórmula de interseção de duas retas , conforme ilustrado a seguir : 

 
E = (B-A*Cotg(C) – Ex-D*Cotg(F))    (1) 
                  Cotg(F) – Cotg(C) 
 
N = (A-B*Tg(C) – D-Ex*Tg(F))  (2) 
                  Tg(F) – Tg(C)   
 
E = Coordenada UTM "Este" do Ponto Interceptado 
N = Coordenada UTM "Norte" do Ponto Interceptado 
A = Coordenada UTM Este do 1º Ponto 
B = Coordenada UTM Norte do 1º Ponto 
C = Azimute da 1ª Direção 
D = Coordenada UTM Este do 2º Ponto 
Ex = Coordenada UTM Norte do 3º Ponto 
F = Azimute  da 2ª Direção 
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Objetivando futura operação algébrica entre mapas baseados em 

características distintas, foi aplicada a função densidade ao tema vetorial com os focos 

triangulados pelas torres. 

A utilização do cálculo da densidade sobre os focos detectados teve como 

objetivo a análise da distribuição espacial do fenômeno fogo, procurando-se 

determinar regiões com graus diferenciados de susceptibilidade. A função densidade 

transforma a densidade espacial dos focos de incêndio em uma superfície de variação 

da densidade. Especificamente na análise dos pontos correspondentes aos incêndios 

detectados, o valor retornado pela função densidade correspondeu à uma medida de 

ocorrência das amostras sobre uma região. 

O resultado desta operação foi um arquivo em formato raster representando 

uma distribuição espacial contínua do evento, em que cada célula do modelo 

representa uma estimativa da intensidade do padrão de pontos.  

A criação do mapa de densidade de ocorrências de focos de incêndio permitiu 

uma avaliação inicial da ameaça sofrida pelo ambiente, caracterizada através de uma 

descrição espacial contínua oferecida pelo modelo adotado.   

4.6.2 – Análise do comportamento humano 

A segunda análise para a determinação da ameaça existente na área de estudo 

foi direcionada para o aspecto da influência humana na alteração da paisagem. A 

presença de estradas particulares ou públicas, notoriamente traz um perigo maior para 

a ocorrência de incêndios, na razão em que fumantes incautos não dêem fim devido a 

restos de cigarros, ou que pedestres utilizem estas vias para práticas de incêndios 

propositais. Neste aspecto, utilizou-se a base cartográfica e base cadastral para o 

mapeamento de áreas críticas, citadas na bibliografia consultada como as que oferecem 

maior risco a incêndios florestais.  

Consultou-se a tabela de registros de incêndio entre os anos de 1965 a 2005 

ocorridos no interior das propriedades da Klabin ou em áreas de terceiros onde a 

empresa ajudou a apagar o fogo. A classificação de dados de acordo com o motivo do 
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incêndio gerou outra tabela, conforme ilustra a tabela 5, descrevendo a área, número 

de eventos e a porcentagem da ocorrência em função da área total atingida. 

A maioria das causas de ocorrência de incêndios florestais é devido à ação 

antrópica, conforme demonstrou o levantamento realizado por GOLDAMMER 

(1982), onde na Espanha em levantamentos cadastrais realizados em 1979, 42% dos 

incêndios foram causados por incendiários. Dados estatísticos mais recentes 

comprovam esta tendência, SOARES (2001) em suas pesquisas realizadas no Brasil 

também constatou um aumento dos incêndios causados por incendiários, o que 

poderia refletir problemas sociais vividos pela população como pressão sobre o uso da 

terra, desemprego e explosão demográfica. 

 A verificação das informações sobre os motivos dos incêndios ocorridos 

durante os últimos 40 anos foi determinante para a criação de coeficientes de risco 

segundo as feições construídas pelo homem ou sob influência direta. Para a 

identificação das áreas de influência do comportamento humano foram criados buffers, 

com distâncias variando de acordo com o tipo de feição, segundo proposto por SALAS 

e CHUVIECO (1994) . Para cada feição atribui-se um peso ponderado pela freqüência 

de ocorrência da planilha de registros de incêndios de 1965 a 2005. A Tabela 5 mostra 

a relação entre cada feição, tamanho e peso atribuído. 

Tabela 5: Feições com influência humana.  

Feição         Tamanho do Buffer                            Risco  
Estradas públicas    100 m    5 
Áreas de divisa com vilas, cidades  100 m    5 
Áreas de divisa com reflorestamento  
de terceiros ou agricultura   100 m    5 
Estradas particulares   30 m    4 
Ferrovias     30 m     3 
Rede de energia elétrica   230 m    2  
 

A análise desta classificação resultou na criação do tema de influência do 

comportamento humano. Transformou-se este tema de estrutura vetorial em raster 

visando aplicar as transformações algébricas entre mapas. 

O mapa de presença humana obtido contém em cada célula, o risco atribuído 

aos temas estradas públicas, estradas particulares, divisas, ferrovias e redes de energia.  
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4.6.3 – Obtenção do mapa de declividades 

A determinação do risco de incêndio compreende além do aspecto ameaça 

expresso nesta pesquisa pelos mapas de densidade e de presença humana, o aspecto da 

vulnerabilidade do ambiente. A vulnerabilidade foi primeiramente analisada através 

da determinação da declividade, pois esta variável topográfica condiciona o aumento 

da velocidade de propagação das chamas e o direcionamento do avanço do fogo. 

O mapa de declividade é obtido através da utilização da base cartográfica para 

geração de um modelo digital de terreno (DTM). 

O processo de geração de um modelo digital de terreno consiste 

primeiramente na aquisição de um conjunto de amostras pontuais e na construção do 

modelo de representação. O modelo pode representar a feição altimétrica através de 

malhas regulares ou malhas triangulares. Uma rede irregular de triângulos (TIN) é 

constituída de nós que armazenam valores altimétricos, conectados através de linhas, 

formando triângulos contínuos lado a lado. A utilização de malhas triangulares em 

relação a malhas regulares proporciona vantagens na forma de representação de 

relevos complexos, além de exibir restrições como linhas de crista. Devido a 

possibilidade de inserção irregular dos nós em uma superfície, uma rede de triângulos 

irregulares pode possuir uma densidade de pontos maior em regiões onde a variação 

altimétrica seja maior, e uma densidade menor em áreas planas.  

Os dados altimétricos utilizados, curvas de nível com eqüidistância vertical de 

20 metros e pontos cotados, foram inseridos como parâmetros de entrada para a 

geração da rede irregular de triângulos. 

Após o cálculo do modelo digital de terreno, aplicou-se ao tema de 

declividade uma transformação de estrutura de arquivo, convertendo o arquivo TIN 

em um arquivo com formato matricial.  

A definição das classes de declividade que possuem maior influência na 

propagação do fogo foi obtida pela revisão bibliográfica. Utilizou-se a classificação 

adaptada de SOARES (1985) que relaciona a declividade com o risco de incêndio 

florestal, ordenado de forma crescente, de nulo a risco extremo, conforme ilustra a 

Tabela 6. 
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Tabela 6: Relação entre classes de declividade e risco de incêndio. 

Declividade em % Risco Peso 
0 a 15 Baixo 1 
16 – 25 Médio 2 
26 – 35 Alto 3 
36 – 45 Muito alto 4 
> 46 Extremo 5 

 

4.6.4   Determinação do mapa com as faces de exposição 

A segunda análise sob o ponto de vista da vulnerabilidade do ambiente foi a 

obtenção do mapa de faces de exposição. A importância desta análise associa-se ao 

fato de que a face de exposição relaciona a parte do relevo onde a incidência luminosa 

é maior, acarretando aquecimento diferenciado do material combustível e conseqüente 

maior rapidez de ignição. Existe uma diferenciação entre áreas situadas em 

hemisférios Norte e Sul. A proximidade da linha do equador está diretamente 

relacionada com o ângulo de incidência dos raios solares e conseqüente aumento da 

temperatura. Terrenos com faces de exposição voltada para o equador são mais 

aquecidos e oferecem grau maior de risco de incêndio. Sob este aspecto, em países 

localizados no hemisfério Sul, os terrenos voltados para o Norte e Noroeste e Oeste 

apresentam maior risco. 

O mapa foi obtido através do modelo digital de elevação em formato de redes 

irregulares de triângulos, utilizando-se uma derivação da função de visibilidade do 

tema altimétrico. Para a composição futura de um mapa único com a análise da 

vulnerabilidade do ambiente, converteu-se o tema de faces de exposição para a 

estrutura raster. A Figura 9 ilustra a classificação utilizada para análise das faces de 

exposição.  
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Figura 9: Faces de exposição 

 

Para a determinação do risco de cada face de exposição foi elaborada uma 

tabela segundo classificação utilizada por VETTORAZZI et all (1998), que adaptou 

valores utilizados no hemisfério Norte para o hemisfério Sul, ilustrado na Tabela 7.  

Tabela 7: Relação entre a exposição do terreno e o risco de incêndio. 

Face de Exposição Risco Peso 
Plano Nulo 0 
Sul Nulo 0 

Sudeste Baixo 1 
Sudoeste Baixo 1 
Leste Médio 2 

Nordeste Alto 3 
Noroeste Muito alto 4 
Oeste Muito alto 4 
Norte Extremo 5 
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4.6.5  Determinação do mapa de risco de incêndio em função da cobertura vegetal 

A terceira análise sob o aspecto da vulnerabilidade do ambiente foi a 

elaboração do mapa de cobertura vegetal, associando-se os riscos de incêndio. 

O conhecimento do tipo de vegetação existente sobre a área de estudo subsidia 

a quantificação de material combustível disponível para queima em um eventual 

incêndio além de auxiliar no cálculo da velocidade de propagação das chamas.  

Foi elaborado um mapa com a ocupação do solo de acordo com as classes de 

vegetação nas propriedades estudadas e atribuídos pesos proporcionais em relação à 

sua periculosidade de incêndio. Para a determinação do tipo de cobertura vegetal no 

interior das propriedades utilizaram-se os registros do banco de dados denominado 

cadastro florestal, relacionando talhão à espécie plantada. 

As matas nativas encontram-se muito bem preservadas e são classificadas 

como florestas secundárias em estágio avançado de regeneração segundo o código 

nacional de meio ambiente (CONAMA), permitindo um agrupamento destas áreas 

segundo um risco único de incêndio. 

O peso das classes de vegetação no interior das propriedades foi estabelecido 

através de consulta bibliográfica, adotando-se a Tabela 8, estabelecida por OLIVEIRA 

et all, (2002) para coberturas vegetais no estado do Paraná. 

Tabela 8: Relação entre o tipo de vegetação e risco de incêndio. 

Tipo de Vegetação     Risco     Peso 
Áreas sem cobertura vegetal (estradas, solo exposto...) Nulo 0 
Áreas em descanso (disponíveis para futuro plantio) Baixo 1 
Mata Nativa Média 2 
Plantios de Folhosas Alto 3 
Plantios de Araucária Muito Alto 4 
Plantios de Coníferas Extremo 5 

 

Talhões com coníferas possuem sub-bosques mais densos do que plantios de 

eucaliptos, apresentam maior quantidade de material combustível morto decorrente da 

deposição de acículas em seu substrato além de conter alto teor de resina elevando o 

poder de combustão. Nas áreas classificadas sem cobertura vegetal imputou-se risco 
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nulo, devido à ausência de material combustível, fundamental para a existência do 

fogo.  

A elaboração do mapa de cobertura vegetal foi decorrente da classificação 

segundo Tabela 8, aplicada ao tema vetorial de cobertura vegetal obtido através da 

base cartográfica e da transformação deste tema em arquivo raster visando operações 

algébricas entre mapas. 

4.6.6   Composição do mapa de risco de incêndios florestais por meio de álgebra de 

mapas 

O mapa de risco de incêndios florestais abordou o aspecto ameaça e 

vulnerabilidade. A ameaça está representada por meio dos mapas de densidade de 

incêndios  e mapa de presença humana. A vulnerabilidade expressa pelos mapas de 

declividade, faces de exposição e cobertura vegetal. 

A composição do mapa final de risco integrou os mapas de ameaça e 

vulnerabilidade, segundo o modelo adaptado de CASTAÑEDA (1997) e citado por 

OLIVEIRA et all (2002): 

 

Mapa Risco  = 0,5* ameaça + 0,5* vulnerabilidade (3) 

As técnicas de análises espaciais disponíveis em um SIG permitem o cálculo 

algébrico entre mapas, utilizando-se os valores expressos em seus pixels. A ameaça 

foi calculada pela somatória dos valores dos pixels dos mapas de densidade e presença 

humana, e de forma análoga, a vulnerabilidade foi resultado da soma dos pixels do 

mapa de declividade, face de exposição e cobertura vegetal, conforme ilustra a Figura 

10. 

O mapa de risco de incêndio florestal foi utilizado como balizador na 

identificação dos locais mais perigosos, portanto merecedores de uma atenção 

especial sob o aspecto de visibilidade de torres de vigilância.  
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Figura 10: Elaboração do mapa de risco de incêndio através da álgebra de mapas 
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O somatório final dos pixels dos fatores ameaça e vulnerabilidade foram 

classificados em cinco níveis de risco de incêndio. 

O mapa final para a análise do risco de incêndio florestal ficou classificado 

segundo a Tabela 10, relacionando o valor de cada pixel ao risco de incêndio. 

Tabela 9: Relação entre o valor do pixel e risco de incêndio. 

Valor do pixel Risco de incêndio 
1 Baixo 
2 Médio 
3 Alto 
4 Muito alto 

5 Extremo 

4.7  CRIAÇÃO DE MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO COM A ALTURA DA 

VEGETAÇÃO 

Objetivando determinar as áreas visíveis em um sistema de torres de vigilância 

a incêndios florestais, adotou-se um modelo que permitisse a representação da 

superfície da terra considerando-se as alturas da vegetação constituída em sua grande 

maioria por matas nativas e por plantios de espécies florestais comerciais. A solução 
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para a formulação deste modelo foi a utilização de dois temas pertencentes à base 

cartográfica, denominados talhão e preservação. 

O tema talhão, composto por polígonos que limitam os plantios de araucárias, 

pinus e eucaliptos, está associado ao banco de dados alfa-numérico denominado 

cadastro florestal, relacionando os tratos silviculturais, espécie e ano de plantio. Para a 

determinação da altura dos plantios utilizaram-se as informações contidas no banco de 

dados bioestatístico. Este banco contém os resultados das medições em campo das 

parcelas de inventário florestal contínuo, e é a base de dados para estudo do 

crescimento de uma floresta, relacionando espécie florestal, data de plantio e altura.  

Através do Arcgis as tabelas do cadastro florestal e do banco bioestatístico 

foram unificadas utilizando-se o tema talhão. 

O tema preservação contém os polígonos de mata nativa das áreas em estudo. 

A classificação vegetal destas áreas segundo os critérios associados ao estágio de 

regeneração apresenta grande homogeneidade. O elevado grau de conservação 

permitiu o estabelecimento de uma altura padrão para a mata nativa em 18 metros. 

Parcelas de inventário florestal em áreas de florestas nativas contribuíram para a 

definição desta altura padrão.  

Os temas talhão e preservação foram primeiramente unificados em um único 

arquivo vetorial e convertidos para arquivo raster, atribuindo a cada célula a altura 

correspondente à vegetação. 

Utilizou-se a operação algébrica entre mapas para a soma do arquivo raster 

que contém a elevação do terreno com o arquivo raster que contém as alturas das 

vegetações. Foram utilizadas as Tabelas 10, 11 e 12 para a determinação das alturas 

dos povoamentos de eucaliptos, pinus e araucária, segundo a idade de plantio. 
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Tabela 10: Relação entre idade de plantio e altura em povoamentos de eucalipto. 

IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA 

(anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) 

1 7,87 11 32,97 21 42,34 31 47,98 41 51,70 51 54,22 
2 12,11 12 34,23 22 43,01 32 48,43 42 52,00 52 54,42 
3 15,78 13 35,39 23 43,65 33 48,87 43 52,29 53 54,61 
4 18,99 14 36,46 24 44,27 34 49,29 44 52,56 54 54,80 
5 21,81 15 37,46 25 44,86 35 49,68 45 52,83 55 54,98 
6 24,27 16 38,40 26 45,43 36 50,06 46 53,09 56 55,15 
7 26,44 17 39,27 27 45,98 37 50,42 47 53,33 57 55,31 
8 28,35 18 40,10 28 46,50 38 50,75 48 53,57 58 55,47 
9 30,06 19 40,89 29 47,01 39 51,08 49 53,80 59 55,62 
10 31,59 20 41,63 30 47,50 40 51,40 50 54,01 60 55,76 

 
 
Tabela 11: Relação entre idade de plantio e altura em povoamentos de pinus. 
 

IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA 

(anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) 

1 1,10 11 18,05 21 26,08 31 30,90 41 33,90 51 35,36 

2 2,00 12 19,13 22 26,65 32 31,28 42 34,10 52 35,43 

3 3,70 13 20,12 23 27,20 33 31,65 43 34,30 53 35,50 

4 5,90 14 21,04 24 27,73 34 31,99 44 34,48 54 35,56 

5 7,90 15 21,90 25 28,24 35 32,31 45 34,64 55 35,61 

6 9,80 16 22,70 26 28,73 36 32,62 46 34,79 56 35,65 

7 11,40 17 23,45 27 29,19 37 32,91 47 34,93 57 35,68 

8 14,10 18 24,16 28 29,65 38 33,18 48 35,06 58 35,70 

9 15,56 19 24,83 29 30,08 39 33,43 49 35,17 59 35,71 

10 16,87 20 25,47 30 30,50 40 33,67 50 35,27 60 35,71 

 
 
 
Tabela 12: Relação entre idade de plantio e altura em povoamentos de araucária. 
 

IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA IDADE ALTURA 

(anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) (anos) (metros) 

1 1,00 11 9,80 21 15,72 31 19,29 41 22,31 51 25,14 
2 1,80 12 10,60 22 16,14 32 19,60 42 22,60 52 25,36 
3 2,50 13 11,33 23 16,55 33 19,91 43 22,89 53 25,58 
4 3,20 14 12,01 24 16,94 34 20,22 44 23,18 54 25,80 
5 4,40 15 12,64 25 17,31 35 20,53 45 23,47 55 26,02 
6 5,50 16 13,23 26 17,67 36 20,84 46 23,76 56 26,24 
7 6,00 17 13,79 27 18,02 37 21,15 47 24,05 57 26,46 
8 6,89 18 14,31 28 18,35 38 21,44 48 24,34 58 26,68 
9 7,97 19 14,80 29 18,67 39 21,73 49 24,63 59 26,90 
10 8,93 20 15,27 30 18,98 40 22,02 50 24,92 60 27,12 
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O esquema para a obtenção do arquivo digital de elevação com as alturas das 

vegetações é ilustrado na Figura 11. 

Figura 11: Elaboração do modelo digital de elevação com as alturas das vegetações. 

 

4.8   ESCOLHA DO MELHOR LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS TORRES DE 

VIGILÂNCIA 

A rápida detecção de um incêndio florestal é fundamental para o sucesso das 

etapas de controle e extinção. Para a escolha dos locais de implantação das torres de 

vigilância as variáveis estabelecidas foram: 

- Distância de visibilidade das torres; 

- Relevo; 

- Proximidade com as regiões classificadas com risco alto ou extremo; 

a - Distância de visibilidade das torres 

A capacidade de detecção de um incêndio diminui com o aumento da 

distância, seja devido à perda da acuidade visual do observador, seja pela diminuição 

dos tamanhos dos objetos ou pela presença de partículas em suspensão na atmosfera 

que prejudicam a visualização detalhada dos objetos (Rego et al., 2004). O problema 

na determinação do alcance visual de cada plataforma de observação reside no fato de 

que a distância entre o observador e o alvo, as condições atmosféricas, as experiências 
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do observador, além das condições topográficas agregam em conjunto variáveis 

difíceis de modelar.  

A curvatura da Terra possui efeito diminutivo no alcance visual do 

observador, na medida em que a distância do observador ao alvo aumenta. 

 Utilizando-se a fórmula de John Hardy (citado por SGMA, 1988), que calcula a 

redução da altura de um objeto em função da distância e da curvatura da Terra 

teríamos:  

Altura = Distância²          (4) 
    2 * Raio da Terra  

REGO et all. (2004) cita em seus estudos outro fator que interfere na 

visualização de objetos a grandes distâncias, o efeito da refração da luz, produzindo 

um efeito contrário à curvatura da Terra. Existe um aumento aparente na altura dos 

objetos devido à passagem da luz pelas camadas da atmosfera. A equação 

desenvolvida por Hebblethwaite em 1973 (citado por SGMA ,1998) demonstra que : 

Altura = K* Distância²      , onde K = coeficiente de refração     (5) 
                    Raio da Terra 
 

Analisando-se estas duas fórmulas teríamos uma estimativa da altura de um 

objeto visualizado a grandes distâncias, ou seja, para grandes distâncias a curvatura da 

terra e a refração da luz reduzem a altura percebida dos objetos pelo observador. 

Para objetos localizados a 8 Km, a redução dos objetos é proporcional a 4,3 

metros e   a 15 km, a redução é de 15,2 metros. A detecção da fumaça de incêndios a 

30 Km, por exemplo, equivaleria visualizar um incêndio (detectar) após sua fumaça se 

elevar a 60,7 m. Segundo SOARES (1984), a distância visual máxima de uma torre de 

observação, dependendo das condições locais, situa-se entre 8 e 15 Km. 

Nas análises de visibilidade adotou-se como alcance visual a distância de 15 

km, considerando-se que nesta região exista a cobertura de pelo menos duas torres que 

observem o mesmo alvo. A utilização desta distância foi embasada através dos estudos 

realizados por SOARES (1984), nesta mesma região do Paraná, considerando-se os 

efeitos do clima e topografia. 

 



  

46   

b-Relevo 

Autores apontam a rugosidade da região como forte causa na diminuição das 

áreas a serem vigiadas, uma vez que vales e serras tendem a “esconder”  alvos em 

potencial. Através da geração do modelo digital do terreno, observou-se nos estudos 

realizados uma redução na detecção de alvos pelas torres de vigilância, justamente em 

áreas mais acidentadas.  

As análises de visibilidade dependem diretamente do modelo digital 

disponível. A fonte da base altimétrica foram as cartas digitais provenientes do IBGE, 

na escala 1:50.000, com a eqüidistância vertical de 20 metros. Empregou-se o mesmo 

modelo digital do terreno adotado para a geração do mapa de declividade representado 

através da rede de triângulos irregulares (TIN). Transformou-se este modelo digital 

estruturado no formato TIN para o formato raster (GRID) visando sua utilização em 

operações algébricas entre mapas, constituindo-se como arquivo de base para os 

estudos de visibilidade das torres de vigilância. 

A resolução espacial dos arquivos raster foi definida em 30 metros, valor que 

está de acordo com a literatura estudada. Valores com resolução espacial menores 

acarretam um esforço computacional elevado sem melhorias significativas na análise 

espacial. 

c- Proximidade com as regiões classificadas com risco alto ou extremo 

A elaboração do mapa das regiões com alto risco de ocorrência de incêndios, 

considerando-se as variáveis ameaça e vulnerabilidade do ambiente, ilustrado na 

Figura 6, tornou possível priorizar algumas áreas consideradas críticas. Estas áreas 

foram destacadas no mapa através da simbologia apresentada na Figura 12. 

 

 

 

 

 



  

47   

Figura 12: Legenda do mapa de risco de incêndio florestal.  

 

O mapa de risco demonstrou a necessidade de vigilância ostensiva pelas torres 

em locais específicos, seja pela presença de fatores ambientais ou pela influência 

humana. A implantação das torres de vigilância decorreu da análise concomitante entre 

áreas críticas apontadas pelo mapeamento de risco, escolha de locais com maiores 

altitudes para implantação de torres e distância entre as torres.   

4.9   AVALIAÇÃO DA VISIBILIDADE DAS TORRES EM CONJUNTO COM O 

MAPA DE RISCO DE INCÊNDIOS 

A determinação das áreas visíveis por um sistema de torres é de fundamental 

importância no planejamento de atividades de detecção e controle de incêndios 

florestais. A gestão eficiente de recursos necessários para atividades de prevenção 

pode utilizar informações relevantes sobre áreas potencialmente perigosas para o início 

do fogo, expresso pelo mapa de risco, nos contextos ambientais e humanos.    

Uma vez definidas as áreas com maior risco de incêndio, a análise seguinte foi 

dirigida à escolha do local para implantar as torres. Observando-se as altitudes 

expressas pelo modelo digital do terreno, locaram-se pontos na base cartográfica 

correspondentes aos possíveis espaços de implantação das torres. A distância ótima 

entre as torres foi considerada em 15 km. Muitas vezes esta distância não pode ser 

alcançada devido às características topográficas, como por exemplo, a existência de 

áreas montanhosas a mais de 15 km. Nestes casos, o aumento da distância entre as 

torres foi compensado pela elevação na altitude da torre. 
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Após a definição dos locais das torres foram realizadas as análises de 

visibilidade. Na determinação da visibilidade de um alvo dois fatores devem ser 

considerados, a área de interesse coberta pelo modelo digital de terreno e o local de 

observação, que pode ou não estar na área de interesse. Após o estabelecimento do 

local ocupado pelo observador, o software considera cada posição no modelo digital 

de terreno como possível alvo, determinando a direção e orientação da linha de visada 

entre o alvo e o observador. Na comparação entre as altitudes dos pontos da linha de 

visada com os obtidos pelo modelo digital, o software determina se há ou não 

visibilidade entre o alvo e o observador.  

A análise sobre a eficiência da distribuição espacial das torres de vigia utilizou 

o modelo de visibilidade que contém a altura da cobertura vegetal. Após a escolha 

preliminar das posições ocupadas pelas torres de vigia procedeu-se o cálculo de quais 

áreas eram diretamente visíveis pelo observador. O resultado deste estudo foi expresso 

por meio de mapas de visibilidade, atribuindo-se valores aos pixels correspondentes às 

regiões visíveis do mapa, de acordo com o número de torres que pudessem detectar o 

local. Os valores dos pixels variaram de 0, quando nenhuma torre observava o local até 

“n”, correspondendo ao  número de torres que avistaram aquele local. 

Sobre o mapa de visibilidade realizaram-se duas análises, uma geográfica e 

outra estatística. 

 Na primeira análise compararam-se os mapas de visibilidade com o mapa de 

risco de incêndio com o objetivo de detectar zonas com recobrimento superabundante, 

suficiente ou insuficiente, sob os aspectos geográficos de detecção e sob aspectos de 

perigo de incêndio. Utilizou-se a operação algébrica entre mapas para comparar o 

mapa de risco de incêndio com o mapa de visibilidade. 

Na segunda análise, as áreas não visíveis e visíveis foram quantificadas para 

avaliar a eficiência do sistema de torres. 

Após a verificação dos resultados das análises geográficas e estatísticas 

alteraram-se as posições das torres, visando-se aperfeiçoar o sistema de detecção sob 

estas duas análises. Este modelo de interação, com a troca dos locais de implantação 

das torres, continuou até a constatação do posicionamento ótimo, alcançado por meio 
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da verificação da cobertura efetiva em áreas classificadas como críticas no 

mapeamento de risco conjuntamente com a quantificação da área visível do modelo. A 

composição das análises dos mapas de risco em conjunto com o mapa de visibilidades 

está ilustrada na Figura 13. 

Foram comparados os resultados obtidos pela metodologia proposta com o 

sistema de torres de vigilância atualmente existente na empresa. 

A partir destes estudos elaboraram-se relatórios com sugestões para melhorias 

no sistema de vigilância a incêndios florestais baseados em torres de observação. 
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Figura 13: Análise dos resultados através do cálculo da visibilidade, partindo-se dos 

mapas de risco de incêndio e características topográficas da região. 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A constatação do grau de periculosidade de incêndios florestais nas áreas 

pertencentes à Klabin é reforçada pela ocorrência do grande incêndio que se abateu 

sobre o estado em 1963, ilustrado na Figura 14. 

Figura 14: Distribuição espacial dos incêndios florestais de 1963 na área de estudo. 
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Áreas atingidas pelo incêndio de 1963
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Áreas da empresa Klabin 10 0 10 20Km

Legenda

 

No anexo, a Figura 6 expressa a distribuição espacial das áreas em estudo, 

classificadas segundo o zoneamento de incêndios florestais para o estado do Paraná.  
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Nos registros de áreas queimadas durante os últimos 40 anos onde a empresa 

participou com equipes de combate a incêndio, identificou-se clara evidência da 

participação de incendiários. Na comparação dos dois grupos, queimas em agricultura 

com o grupo de incendiários, a participação direta do homem soma 75,92 % do total 

de eventos registrados, conforme ilustra a Tabela 13. 

Tabela 13: Registro de incêndios no interior das propriedades. 

Motivo Área (ha) Eventos % 
Queimas em reflorestamentos, agricultura e pasto 7760,28 645 39,62% 
Incendiário 677,09 591 36,30% 
Indeterminado 936,98 213 13,08% 
Natural 1637,72 72 4,42% 
Ferrovia 151,03 60 3,69% 
Rede elétrica 111,05 41 2,52% 
Outros 0,16 6 0,37% 

Total 11274,29 1628 100,00% 
 

Os apontamentos anteriores a 2001 foram relacionados ao talhão mais 

próximo do evento, e os registros posteriores foram relacionados ao software “torres” 

de detecção, portanto com coordenadas mais precisas do local atingido. 

 

5.1 FOCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

O mapa de densidade de incêndios, composto a partir de registros dos focos 

detectados pelas torres existentes na área de estudo, demonstra áreas com altas 

ocorrências. Estes eventos estão associados a causas naturais ou antrópicas. Apesar da 

causa do incêndio por vezes não ser conhecida, nas análises realizadas nos registros de 

detecção notou-se que em algumas regiões existe uma repetição do fenômeno, ou seja, 

várias ocorrências de incêndios em um mesmo espaço geográfico, demonstrando uma 

freqüência que pode estar associada à presença humana.  

A presença de incendiários também é notada, principalmente em algumas 

áreas localizadas no limite da cidade de Telêmaco Borba, onde plantios de espécies de 

eucalipto ou o pinus ardem com uma freqüência bastante elevada.  
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Em outras áreas, as presenças de vias com alto tráfego ou ao longo de 

ferrovias explicam a ocorrência do fogo. Na ferrovia que atravessa a fazenda Monte 

Alegre no sentido Nordeste - Sudoeste constatou-se alto perigo de incêndio, devido a 

presença do agente causador da ignição, as fagulhas no trilho, aliadas ao material 

combustível existente e às condições atmosféricas propícias para o início do fogo. 

O mapa de focos de incêndios detectados entre os anos de 2001 a 2005, 

conforme ilustra a Figura 16 demonstra a concentração de ocorrências em algumas 

áreas específicas. 

Objetivando-se analisar a distribuição espacial das ocorrências de fogo 

(fenômeno pontual) através da delimitação de áreas de maior ou menor freqüência, 

recorreu-se à função de densidade. Após o cálculo da densidade procedeu-se a 

classificação dos dados obtidos de forma a representar as áreas de maior ocorrência em 

cinco classes. Entre os métodos avaliados para a classificação, utilizou-se o desvio 

padrão por apresentar graficamente melhores resultados na representação do 

fenômeno. 

O mapa de densidade obtido pela classificação dos focos de incêndio, pode ser 

visualizado na Figura 17. Neste mapa, sete regiões foram classificadas com risco 

extremo: 

- Ao Norte da região estudada situa-se a cidade de Curiúva. 

- A Leste da fazenda Monte Alegre, encontra-se uma região associada à pesca e 

garimpo. 

- Na região central do mapa localiza-se a cidade de Telêmaco Borba, existindo grande 

concentração de focos de incêndio em áreas de contato entre a cidade e plantios 

comerciais. 

- Nas demais regiões detectadas com risco extremo, a prática do uso do fogo para 

limpeza de áreas de pasto ou de agricultura ainda é bastante comum, demandando 

atenção especial na identificação rápida de focos de incêndios. 
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Figura 16: Mapa de localização dos focos de incêndio. 

 

 



  

55   

Figura 17: Mapa de densidade dos focos de incêndio. 
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5.2   PRESENÇA HUMANA 

A segunda análise do risco de incêndio sob o prisma da ameaça é o 

mapeamento das áreas segundo a presença humana.  

Na Tabela 13, apresentada para descrever as causas dos incêndios ocorridos no 

interior das propriedades, a participação de incendiários foi de 36,3 %. A participação 

do homem nas causas dos incêndios seja de forma direta ou indireta aumenta para mais 

de 95%. Portanto a presença humana ou as modificações do meio oriundo da ação do 

homem possuem um impacto muito grande nas causas dos incêndios florestais na 

região estudada. 

As feições relacionadas com a presença humana estão descritas na Tabela 14. 

As estradas particulares ou com tráfego intenso devido à sua utilização como meio de 

acesso aos plantios comerciais tiveram grande impacto devido à sua extensão e 

distribuição espacial. 

 

Tabela 14: Descrição das feições com contato humano 

Feição Área (ha) Risco 
Estradas públicas 1471 5 
Áreas limítrofes com cidades 207 5 

Áreas limítrofes com reflorestamento de terceiros 646 5 
Estradas particulares 12305 4 
Ferrovias 547 3 
Redes de energia elétrica 2405 2 

Total 17.581   

 

A soma das áreas com contato humano correspondeu a 8,7% do total. 

A Figura 18 ilustra o mapa de influência da presença humana correspondente à 

região de estudo. 

 

 

 

 

 

 



  

57   

Figura 18: Mapa da influência da presença humana na região de estudo. 
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5.3   COMPOSIÇÃO DO MAPA DE AMEAÇA 

O mapa final correspondente ao fator ameaça foi gerado utilizando-se a 

operação algébrica entre os mapas da densidade de focos de incêndio e da influência 

da presença humana. Adicionou-se o mapa de densidade, com suas 5 classes, ao mapa 

de presença humana estruturado com peso unitário para áreas sob influência do 

homem e nulo para áreas sem influência. 

Na Tabela 15 estão representados os resultados obtidos através desta operação 

algébrica. As análises preliminares sob o aspecto da ameaça obtidas a partir deste 

mapa permitiram a identificação de 4 regiões com risco variando de muito alto a 

extremo sob o ponto de vista da ameaça, correspondendo a  4.315,22 ha. 

A primeira região de risco extremo está localizada as margens do rio Tibagi na 

parte noroeste da fazenda, e as causas estão associadas à prática do garimpo, onde há 

um grande fluxo de veículos e pedestres. A segunda região está situada no entorno da 

cidade de Telêmaco Borba, em plantios de pinus e eucaliptos limítrofes a alguns 

bairros. Outra área localiza-se no entorno da cidade de Reserva. A quarta região 

compreende plantios situados às margens da BR 376. 

As áreas com risco médio a alto totalizaram 106.150,55 ha.  Na fazenda Monte 

Alegre três locais foram classificadas nestas classes. A primeira região, localizada no 

nordeste da fazenda, sofre influência de uma rodovia estadual com alto tráfego. Na 

parte norte localiza-se um grande maciço de reflorestamento limítrofe à propriedade 

com presença também da rodovia estadual PR 160. A terceira região está localizada 

junto à ferrovia na parte central da fazenda.  

Outras áreas classificadas com risco médio a alto localizam-se em fazendas 

que possuem vizinhos que utilizam agricultura e pasto, com uso do fogo para a 

limpeza do terreno. 

As áreas classificadas com risco baixo a moderado totalizaram 91.627,67 ha e 

correspondem às regiões com pouca influência da ação do homem. 
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Tabela 15: Composição das áreas sob o aspecto da ameaça. 

Ameaça Área (ha) 
Baixa 15.673,49 
Moderada 75.954,18 
Médio 79.391,48 
Alta 26.759,07 
Muito Alta 4.098,09 
Extrema 217,13 
Total 202.093,40 

  

O gráfico da Figura 19 ilustra a distribuição das áreas segundo a ameaça. 

Figura 19: Distribuição das áreas segundo a ameaça 
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O mapa representando os fatores ligados à ameaça, resultado da soma entre o 

mapa de densidade e o mapa da presença humana, está ilustrado na Figura 20. 
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Figura 20: Mapa da ameaça  
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5.4   COMPOSIÇÃO DO MAPA DE DECLIVIDADE  

A vulnerabilidade ao ambiente foi primeiramente analisada através da geração 

do mapa de declividade. Esta variável tem grande importância na orientação do fogo e 

no aumento da velocidade de propagação das chamas. O grau de risco para cada classe 

de declividade está representado na Tabela 16.  

Tabela 16: Quantificação do Risco de incêndio florestal em função da declividade.  

Risco Área (ha) (%) 

Baixo 67.452,52 33,38% 

Moderado 123.017,70 60,87% 

Médio 10.315,46 5,10% 

Alto 983,14 0,49% 

Muito Alto 277,59 0,14% 

Extremo 47,06 0,02% 

Total 202.093,43 100,00% 
 

Analisando-se a declividade na região de estudo, observa-se que esta variável 

possui influência moderada no risco de incêndio. Áreas com risco baixo 

corresponderam a 33,38% , classificadas com declividade variando entre 0 a 4,9%. A 

grande maioria das áreas foram classificadas com risco moderado, dentro da classe de 

declividade de 5 a 15,9%. 

As áreas com declividades superiores a 15,9%, caracterizadas como regiões de 

risco médio a extremo, totalizaram 11.623 ha e estão localizadas nas bacias dos 

maiores  rios, como o Tibagi e  Xarqueada. 

Na região nordeste da fazenda Monte Alegre foram identificadas áreas com 

risco alto a extremo correspondendo às maiores altitudes encontradas na propriedade. 

A Figura 21 ilustra o mapa de declividade.  
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Figura 21: Mapa de declividade. 
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5.5   COMPOSIÇÃO DO MAPA DE FACES DE EXPOSIÇÃO 

O mapa de faces de exposição ou orientação das encostas, obtido através do 

modelo digital do terreno apresentou a distribuição de áreas segundo a Figura 22. 

Figura 22: Distribuição das áreas segundo a face de exposição 

 

O risco associado à face de exposição apresentou equilíbrio na distribuição das 

áreas. As regiões classificadas como planas estão associadas a risco nulo devido ao 

efeito limitado da iluminação solar nos materiais combustíveis vivos ou mortos em 

uma floresta, totalizando 32,22% da área de estudo. 

Nas encostas com orientação Sul, o risco de incêndio florestal é classificado 

como baixo devido à presença de ventos mais úmidos e menor tempo de exposição aos 

raios solares. A soma das áreas associadas ao risco baixo, com orientação das encostas 

na direção Sul, Sudeste e Sudoeste totalizaram 46.727 ha, representando 23,12% . 

Faces de exposição das encostas na direção Leste se aquecem pela manhã, 

porém grande parte deste aquecimento é dissipado pela evaporação. Estas áreas 

apresentam risco médio de incêndio e totalizaram 7,80% da região de estudo. 
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As encostas com faces direcionadas no sentido Nordeste, Noroeste e Oeste 

recebem a radiação solar no período vespertino, quando a temperatura do ambiente 

começa a atingir seu ápice e a umidade relativa apresenta seus menores valores. 

Portanto são classificadas com risco alto a muito alto, correspondendo na classificação 

obtida a mais de 27% das áreas. 

Finalmente a face de exposição Norte apresenta risco máximo de incêndio, por 

receber iluminação máxima e ainda estar abrigada nos períodos do inverno do vento 

Sul, predominantemente mais úmido e responsável em parte pelo aumento do teor de 

água e conseqüente resfriamento nos materiais combustíveis. Encostas com orientação 

no sentido Norte somaram 18.395 ha, correspondendo a 9,10% da área avaliada. 

A Tabela 17 identifica as faces de exposição relacionadas aos riscos de 

incêndio. 

Tabela 17: Relação entre as faces de exposição e risco de incêndio florestal. 

Direção Risco Área (ha)                 (%) 

Plano Nulo 65.109,67 32,22% 

Sudeste Baixo 12.690,05 6,28% 

Sul Baixo 13.879,02 6,87% 

Sudoeste Baixo 20.158,63 9,97% 

Leste Médio 15.758,59 7,80% 

Nordeste Alto 21.851,54 10,81% 

Noroeste Muito alto 16.619,64 8,22% 

Oeste Muito alto 17.630,77 8,72% 

Norte  Extremo 18.395,52 9,10% 

 

O mapa de faces de exposição de uma parte da região de estudo está ilustrado 

na Figura 23. 

O mapa completo das faces de exposição encontra-se no anexo, Figura 7. 
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Figura 23: Mapa de faces de exposição da região Norte da área de estudo. 
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5.6  COMPOSIÇÃO DO MAPA DE COBERTURA VEGETAL 

A cobertura vegetal possui influência sobre o comportamento do fogo 

principalmente em relação ao teor de umidade dos materiais combustíveis vivos e 

mortos e em relação ao clima local. As espécies e diferentes gêneros de vegetação, a 

quantidade e a disposição afetam o comportamento do fogo. Florestas constituídas por 

coníferas apresentam risco de incêndio maior do que florestas de folhosas (SOARES e 

BATISTA, 1997), por apresentarem acúmulo de material combustível superior 

(acículas) e por possuírem teor de resina que aumenta a inflamabilidade.  

A Tabela 18 relaciona os tipos de cobertura vegetal encontrados na área de 

estudo associados ao risco de incêndio. 

Tabela 18: Relação da cobertura vegetal com o risco associado 

Cobertura vegetal Risco Área (ha) (%) 
Áreas sem cobertura vegetal (estradas, solo exposto) Nulo 6.062,80 3,00% 
Áreas em descanso (disponíveis para futuro plantio) Baixo 6.692,37 3,31% 
Mata Nativa Médio 77.558,40 38,38% 
Plantios de Eucalipto Alto 35.323,24 17,48% 
Plantios de Araucária Muito Alto 5.112,03 2,53% 
Plantios de Pinus Extremo 71.344,59 35,30% 
 Total 202.093,43  

Analisando-se a quantificação da cobertura vegetal verificam-se grandes áreas 

de risco extremo formado por plantios de  Pinus Taede e Pinus Elliottii, esta última 

espécie com grande quantidade de resina e conseqüente alta inflam’abilidade. Outros 

plantios comerciais de Araucária e Eucalipto completam a cobertura vegetal, 

apresentando risco alto a muito alto. As áreas classificadas com risco alto a extremo 

somaram 55,30%, refletindo um ambiente bastante crítico em termos de 

disponibilidade de combustível para queima. 

O mapa de cobertura vegetal, elaborado a partir da base cartográfica da 

empresa, ilustra um mosaico de plantios com diferentes espécies. A distribuição 

espacial destes plantios em parte ameniza o alto risco de disponibilidade de material 

combustível, pois não há concentrações de espécies em um único local. O mapa de 

espécies, disponível na Figura 24, foi utilizado como base para a confecção do mapa 

de risco em função da cobertura vegetal, ilustrado na Figura 25. 
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Figura 24: Mapa de cobertura vegetal 
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Figura 25: Mapa de risco de incêndio em função da cobertura vegetal 
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5.7  COMPOSIÇÃO DO MAPA DA VULNERABILIDADE 

O mapa de vulnerabilidade expressa a soma dos fatores relacionados às 

características topográficas e da cobertura vegetal. 

Analisando-se o gráfico da Figura 26, as áreas classificadas com baixa 

vulnerabilidade somaram 18.046,86 ha. A vulnerabilidade classificada como alta a 

extrema somaram 116.819 ha , ou 57,80 % da área total, evidenciando uma região 

onde a associação de materiais combustíveis com a declividade e faces de exposição 

tornam o ambiente propício  para uma propagação de incêndios de grandes 

proporções. 

Figura 26 : Gráfico da vulnerabilidade da área de estudo 
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O mapa de vulnerabilidade apresentado na Figura 27 mostra uma distribuição 

espacial das áreas classificadas como risco muito alto de forma homogênea, estando 

presente em praticamente todas as fazendas pertencentes à Klabin. Esta característica 

está associada em parte à distribuição dos plantios, onde a presença de talhões de 

pinus, que apresentam maior carga de material combustível, não está concentrada em 

regiões específicas, mas espalhadas lado a lado com talhões de eucalipto araucária e 

mata nativa. As áreas de preservação correspondem a mais de 85.000 ha possuindo 

menor quantidade de material combustível associado à um micro clima mais ameno, 

evitando a formação de grandes blocos contínuos classificados com vulnerabilidade 

alta a extrema. 



  

70   

Figura 27: Mapa de vulnerabilidade 
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5.8   COMPOSIÇÃO DO MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL 

O mapa de risco de incêndio florestal foi obtido a partir da soma dos fatores 

intrínsecos ao ambiente expressos pelo mapa de vulnerabilidade, com o mapa da 

ameaça que procura identificar fontes de ignição que possam estar associados ao 

comportamento humano ou às causas naturais. 

Conforme exposto na metodologia, utilizou-se a seguinte formulação: 

Mapa Risco = 0,5* ameaça + 0,5* vulnerabilidade 

A Figura 28 expõe a distribuição das áreas identificadas segundo o risco de 

incêndio florestal. Constata-se que áreas consideradas de baixo risco somaram apenas 

1,21%. Mais da metade da região de estudo possui risco de incêndio classificado como 

alto, correspondendo a 105.719,08 ha.  

Áreas classificadas com risco muito alto somaram 19,91% , índice bastante 

alto e em conjunto com as áreas classificadas com risco extremo (0,76%) mereceram 

atenção especial nas análises futuras deste estudo, onde o mapa de risco 

disponibilizado no anexo, Figura 8, norteou a escolha de locais para a implantação de 

torres de vigilância a incêndios florestais. A Figura 29 apresenta parte da área de 

estudo com a classificação das áreas segundo o risco de incêndio. 

Figura 28: Gráfico do risco de incêndio resultante dos fatores “ameaça” e 

“vulnerabilidade” 

Risco de Incêndio

19,91%

52,31%

25,81%

1,21%0,76%

Baixo

Moderado

Alto

Muito Alto

Extremo

(2.452,34 ha)

52.155,69 ha

105.719,08 ha

40.228,51 ha

(1.537,81 ha)
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Figura 29: Mapa de risco de incêndios florestais de uma parte da área de estudo 
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Nas análises realizadas sobre o mapa de risco foram identificadas sete regiões 

críticas onde a classificação de risco de incêndio variava de muito alto a extremo, 

conforme ilustram as Figuras 30 a 36.  

Nestas regiões foram analisados inicialmente os índices de visibilidade 

considerando-se as torres existentes, objetivando a determinação de uma base de 

comparação entre as áreas visíveis atualmente e as áreas visíveis após a formulação do 

modelo proposto por este estudo.  

  

Figura 30:  Região 1 localizada ao norte da fazenda Monte Alegre  
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Figura 31:  Região 2 localizada ao nordeste da fazenda Monte Alegre  

 

Figura 32:  Região 3 localizada ao noroeste da fazenda Monte Alegre  
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Figura 33:  Região 4 localizada nas vizinhanças da cidade de Telêmaco Borba 

 

 

Figura 34:  Região 5 localizada a leste da fazenda Monte Alegre   
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Figura 35:  Região 6 localizada ao sul da fazenda Monte Alegre   

 

 

Figura 36:  Região 7 localizada no município de Reserva   
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5.9 DETERMINAÇÃO DO MODELO DIGITAL COM A ALTURA DA 

VEGETAÇÃO 

Após a identificação das regiões críticas em relação ao risco de incêndio 

florestal iniciaram-se os estudos para determinação das áreas visíveis e não visíveis 

pelo sistema de torres. Visando reconstituir um modelo digital mais realístico do 

ambiente, representou-se a superfície da Terra considerando-se as informações 

altimétricas adquiridas por meio das curvas de nível e pontos cotados acrescidas das 

alturas da vegetação. A metodologia baseou-se na conversão do modelo de elevação 

digital representado através da rede de triângulos irregulares (TIN) em um arquivo de 

estrutura raster, conforme mostra a Figura 36.  

Os temas vetoriais talhão e preservação foram unificados e convertidos para a 

estrutura raster, atribuindo a cada célula a altura correspondente à vegetação, conforme 

ilustra a Figura 37. 

O modelo digital que contempla as altitudes e as alturas da vegetação foi 

obtido através da soma dos mapas da vegetação e o mapa do modelo TIN, conforme 

mostra a Figura 38. 
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Figura 37: Mapa utilizado como referência para estudos de visibilidades. 
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Figura 38: Mapa contendo as alturas da vegetação 

 
 

Figura 39: Mapa com a representação hipsométrica da altitude de uma região da área 

de estudo. 
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5.10   LOCAIS PARA IMPLANTAÇÃO DAS TORRES DE VIGILÂNCIA 

No estudo para a determinação do local ótimo para implantação das torres de 

vigilância a incêndios florestais foram consideradas prioritariamente as sete regiões 

identificadas com risco muito alto a extremo. A cada simulação, com a inclusão ou 

exclusão de torres de vigilância estas regiões foram monitoradas para estabelecer o 

índice de visibilidade atingido pela rede de torres.  

5.10.1   Cálculo das áreas visíveis e não visíveis utilizando-se as torres existentes  

O cálculo preliminar de visibilidade objetivou quantificar as regiões com e 

sem cobertura, utilizando-se como pontos de observação as torres de vigilância 

existentes.  

O mapa de visibilidade ilustrado na Figura 40, apresentou as seguintes áreas : 

- Regiões visíveis pelas torres: 87.006,53 ha, representando 43,05% da área 

total. 

- Regiões não visíveis pelas torres: 115.086,90 ha, representando 56,95% da 

área total de estudo. 

Os valores calculados de visibilidade encontram-se abaixo do recomendado 

pela literatura que sugerem um recobrimento em torno de 80% .Uma das explicações 

para este baixo índice é que o sistema de vigilância utilizado pela empresa não é 

baseado exclusivamente em observações de torres, mas também em um sistema de 

monitoramento das áreas com uso de funcionários que percorrem as áreas com 

motocicletas.  
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Figura 40: Mapa de áreas visíveis e não visíveis das torres pré-existentes  
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5.10.2   Determinação dos locais ótimos para as torres de vigilância 

A elaboração de estudos para determinação de novos locais para implantação 

das torres de vigilância visou aumentar o índice de recobrimento das áreas 

identificadas com alto risco de incêndio florestal e por conseqüência o aumento do 

índice de recobrimento de todo o sistema. Para a escolha da área geográfica das torres 

utilizaram-se os critérios estabelecidos pela metodologia, procurando-se maiores 

elevações disponíveis, com distância entre as torres de observação estabelecida em 15 

quilômetros. Esta distância foi por vezes estendida devido à dificuldade de localizar 

áreas com elevação adequada para implantação das torres. A procura pelo local ideal 

seguiu a seguinte metodologia: 

- Determinação das regiões com maior altitude, utilizando-se a base 

cartográfica digital. 

- Traçados círculos com raio de 15 quilômetros para estudo do número 

mínimo de torres necessárias para recobrir a área. 

- Estabelecer a troca dos locais de implantação das torres em áreas 

identificadas com alto risco a incêndio, visando aumentar a área visível. 

- Após a definição do local inicial das torres, realizou-se o cálculo de 

visibilidade, processo que foi repetido sistematicamente na razão em que o 

posicionamento geográfico das torres se alterava e que concomitantemente se 

procurava aumentar o recobrimento das regiões identificadas com risco alto a extremo.  

A procura pelo local ideal para as torres foi encerrada quando a melhoria no 

índice de recobrimento das torres acarretava no aumento substancial no número de 

torres, inviabilizando economicamente o sistema de vigilância. 

 Neste processo de escolha dos locais da torres, a interação foi finalizada 

quando para um aumento de 300 ha na área total visível seria necessária a construção 

de mais uma torre de vigilância.  

Os estudos realizados para a escolha do local ótimo obtiveram o seguinte 

resultado: 
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- Verificou-se que para as propriedades em estudo seriam necessárias vinte e 

três torres para garantir um sistema de vigilância baseado nos critérios 

estabelecidos;  

- Quatorze torres permaneceram em seu local por apresentarem condições 

topográficas favoráveis, comprovados pelos cálculos de visibilidade; 

- Quatro torres já existentes foram removidas para outras regiões, permitindo 

aumentar o índice de visibilidade principalmente nas áreas identificadas pelo 

mapa de risco de incêndio florestal; 

- Objetivando o recobrimento eficaz da região incluíram-se mais cinco torres 

ao sistema nas áreas identificadas com pouca cobertura e com grau elevado de 

risco de incêndio.  

O mapa com a localização das torres de vigilância atuais e as torres propostas 

está ilustrado na Figura 41. 

Nas Figuras 42 a 48 encontram-se as análises de visibilidade sobre as sete 

regiões mais críticas em relação ao risco de incêndio. O aumento da área vigiada pelas 

torres propostas é evidenciado pelos quadros “situação atual” e “situação proposta”. 

Nestes mapas observa-se que apesar do aumento da área coberta pelas novas torres, o 

padrão espacial da visibilidade é pouco afetado. Isto ocorre porque existem regiões 

onde as condições topográficas não permitem sua visibilidade, identificados como 

vales pertencentes às redes de drenagem. A instalação de torres de vigilância para 

recobrir estes vales não são economicamente inviáveis, devido ao pouco acréscimo na  

área que se tornaria visível. 
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Figura 41:  Mapa com a localização das torres atuais e das torres propostas 
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Figura 42: Estudo de visibilidade da região 1 
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Figura 43: Estudo de visibilidade da região 2 
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Figura 44: Estudo de visibilidade da região 3 
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Figura 45: Estudo de visibilidade da região 4 

 



  

89   

Figura 46: Estudo de visibilidade da região 5 
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Figura 47: Estudo de visibilidade da região 6 
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Figura 48: Estudo de visibilidade da região 7 
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Nas análises das sete regiões de maior risco observou-se um aumento da área 

visível após a readequação do sistema de vigilância por torres. A Tabela 19 quantifica 

as áreas visíveis de acordo com a localização atual das 18 torres existentes, 

comparando com a situação proposta, utilizando as 23 torres. 

Tabela 19: Comparação entre as áreas visíveis atuais e propostas nas sete áreas de 

maior risco de incêndio florestal 

Região Área visível atual (ha) Área visível proposta (ha)  Acréscimo (ha) (%) 

1 2.255,40 4.377,18 2.121,78 48,47% 
2 6.545,12 7.966,66 1.421,54 17,84% 
3 2.275,04 3.444,15 1.169,11 33,94% 
4 6.153,53 6.386,06 232,53 3,64% 
5 3.549,95 3.750,88 200,93 5,36% 
6 8.939,91 10.113,52 1.173,61 11,60% 
7 12.844,90 13.917,17 1.072,27 7,70% 

Total 42.563,85 49.955,62 7.391,77 14,80% 
 

A metodologia proposta possibilitou aumentar a eficiência de visibilidade total 

nas sete regiões selecionadas com risco alto a extremo em 14,80 %  conforme ilustra a 

Tabela 19. 

Outra comparação foi elaborada utilizando-se também as sete regiões, mas 

analisando-se a quantidade de hectares visíveis de acordo com a classificação temática 

adotado pelo mapa de risco a incêndios florestais. As Tabelas 20 a 24 mostram as 

análises realizadas por classes de risco. 

Tabela 20: Análise de áreas visíveis de acordo com a classe de baixo risco  

   Áreas Visíveis (ha)  

Região Atual Proposta Acréscimo (%) 

1 5,01 17,54 12,53 250,00% 

2 13,01 13,53 0,53 4,06% 

3 1,66 3,43 1,77 106,50% 

4 12,91 12,73 -0,18 -1,36% 

5 2,47 2,41 -0,06 -2,51% 

6 50,16 66,35 16,19 32,28% 

7 62,74 67,38 4,64 7,40% 

Total 147,95 183,37 35,42 23,94% 
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Tabela 21: Análise de áreas visíveis de acordo com a classe de médio risco  

   Áreas Visíveis (ha)  

Região Atual Proposta Acréscimo (%) 

1 471,47 929,36 457,89 97,12% 

2 1.236,15 1.324,88 88,73 7,18% 

3 199,89 312,30 112,42 56,24% 

4 583,74 620,71 36,97 6,33% 

5 335,37 354,04 18,67 5,57% 

6 1.753,56 2.184,89 431,34 24,60% 

7 1.690,58 1.850,90 160,32 9,48% 

Total 6.270,75 7.577,07 1.306,33 20,83% 
 

Tabela 22: Análise de áreas visíveis de acordo com a classe de alto risco  

   Áreas Visíveis (ha)  

Região Atual Proposta Acréscimo (%) 

1 1.390,14 2.598,97 1.208,83 86,96% 

2 4.246,54 5.055,17 808,63 19,04% 

3 1.107,55 1.707,03 599,48 54,13% 

4 2.860,08 3.008,94 148,86 5,20% 

5 2.041,64 2.132,29 90,65 4,44% 

6 4.996,02 5.614,83 618,81 12,39% 

7 6.105,56 6.607,70 502,14 8,22% 

Total 22.747,53 26.724,92 3.977,39 17,48% 

Tabela 23: Análise de áreas visíveis de acordo com a classe de risco muito alto  

   Áreas Visíveis (ha)  

Região Atual Proposta Acréscimo (%) 

1 353,73 744,78 391,05 110,55% 

2 978,65 1.441,48 462,82 47,29% 

3 859,96 1.260,31 400,36 46,56% 

4 2.322,61 2.358,59 35,98 1,55% 

5 1.026,27 1.123,31 97,05 9,46% 

6 1.859,06 1.987,16 128,10 6,89% 

7 4.203,31 4.554,07 350,76 8,34% 

Total 11.603,58 13.469,70 1.866,12 16,08% 
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Tabela 24: Análise de áreas visíveis de acordo com a classe de risco extremo  

   Áreas Visíveis (ha)  
Região Atual Proposta Acréscimo (%) 

1 9,36 15,79 6,43 68,71% 
2 48,99 90,76 41,77 85,27% 
3 46,88 73,65 26,77 57,11% 
4 209,87 215,96 6,09 2,90% 
5 23,17 25,41 2,25 9,70% 
6 38,71 39,63 0,93 2,39% 
7 188,29 196,45 8,16 4,33% 

Total 565,25 657,65 92,40 16,35% 

Novamente observa-se que houve acréscimo na quantidade de áreas visíveis 

em todas as classes de risco de incêndio florestal. Evidenciou-se que o aumento das 

áreas diretamente visíveis pelo sistema de torres proposto aumentou não somente a 

quantidade  de hectares cobertos mas também a qualidade da visibilidade. 

Outro fator que contribuiu para a melhor determinação das áreas visíveis pelas 

torres foi a inclusão das alturas da vegetação no modelo de elevação. A Tabela 25 

demonstra a diferença de valores quando foram consideradas as alturas das vegetações. 

Evidenciou-se que o cálculo da visibilidade é afetado de forma bastante enfática 

quando são acrescentadas as alturas da vegetação, podendo gerar falsas visibilidades 

quando esta informação não estiver disponível. 

Tabela 25: Comparativo de áreas visíveis e não visíveis de acordo com a inclusão ou 

não das alturas das vegetações  

Torres Áreas sem considerar a         Áreas considerando a 
  altura na vegetação (ha)         altura na vegetação (ha) 
  Visíveis Não Visíveis Visíveis Não Visíveis 

Atuais 117.008,48 85.084,95 87.006,53 115.086,90 
Propostas 131.217,11 70.876,32 100.382,51 101.710,92 

 

Na Figura 49 encontra-se o mapa de visibilidade final, obtido com o uso das 

23 torres propostas por este estudo.  

Através da metodologia proposta por este estudo as áreas que se tornaram 

visíveis pelas torres tiveram aumento de 6,62 %, correspondendo a uma área de 

13.375,98 ha.  
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Figura 49: Mapa de visibilidade final após a modificação das torres de vigilância 
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6   CONCLUSÕES 

A utilização de torres de vigilância para a detecção rápida de um foco de 

incêndio ainda é uma ferramenta muito útil para o gerenciamento das áreas florestais. 

O estudo conduzido para a determinação a priori das áreas de maior risco a incêndios 

florestais mostrou ser bastante eficaz para: 

- Auxiliar a quantificar o número de torres necessárias para vigiar uma 

determinada região; 

- Aperfeiçoar a determinação geográfica dos locais para a implantação das 

torres de vigilância. 

Evidenciou-se que para a escolha do local ótimo na implantação de torres de 

vigilância é necessário o conhecimento dos fatores “ameaça” e “vulnerabilidade” 

expressos através do mapa de riscos a incêndios florestais. A utilização deste mapa 

como ferramenta de análise das áreas críticas permitiu quantificar e posicionar 

geograficamente as torres de vigilância de uma forma eficaz. 

Para a determinação do risco de incêndio segundo os critérios de 

vulnerabilidade e ameaça conclui-se que o conhecimento dos focos de incêndio 

ocorridos na região foi de grande importância para a correta integração dos mapas. A 

elaboração de um banco de dados que contemple o histórico de perturbação da região 

por incêndios é imprescindível para o aumento da qualidade da informação requerida. 

O sistema de detecção de focos de incêndios existente na empresa foi bastante 

útil na recuperação das informações georeferenciadas bem como nos dados que 

relacionam o incêndio à data e hora. A determinação das coordenadas dos incêndios 

foi fundamental para a garantia da qualidade na elaboração do mapa de densidades de 

focos de incêndios. 

Aliados às informações históricas, a base cartográfica desempenha também 

um importante papel no estabelecimento das análises espaciais integradas às 

características de vegetação, declividade e faces de exposição. 

A inclusão das alturas das vegetações no modelo digital do terreno visando o cálculo 

das áreas cobertas pelas torres proporcionou a determinação mais realística da 

visibilidade.  
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Analisando-se a Tabela 25 evidencia-se que a inclusão dos dados altimétricos 

relativos à cobertura vegetal tem grande impacto na quantificação de áreas visíveis ou 

não visíveis em um sistema de torres. A diferença encontrada na utilização de modelos 

digitais de elevação considerando ou não as alturas foi superior a 30.000 ha, 

reforçando a recomendação no sentido de utilizar as alturas das vegetações como fonte 

de informação indispensável para uma correta análise de visibilidade das torres. 

Através do estabelecimento das regiões de maior risco a incêndios foi possível 

realizar um acompanhamento qualitativo dos índices de cobertura das torres. O 

aumento generalizado das áreas visíveis foi muito importante na comprovação da 

eficiência do modelo, porém a análise focada nas sete regiões críticas permitiu 

quantificar o número adequado de torres necessárias para garantir a visibilidade destas 

regiões. 

Evidenciou-se um acréscimo da área total visível em 13.375,98 ha, 

correspondendo a 6,62%. 

Comparando-se o sistema atual de torres de vigilância com o modelo proposto, 

a quantidade de área classificada com risco alto a extremo que se tornou “visível” 

aumentou em 5.935 ha, correspondendo a 44,37% das áreas que passaram a ser 

atendidas pelo sistema de vigilância por torres, comprovando a hipótese básica 

formulada nesta pesquisa. 
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ANEXO 
  

Fotos de áreas queimadas pertencentes á Klabin do grande incêndio florestal de 1963 
que assolou o estado do Paraná. 
 
Figura 1: Combate manual da brigada de incêndio 

 
 
Figura 2: Área de preservação devastada pelo incêndio 
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Figura 3: Plantios de pinus  jovens atingidos pelo incêndio.  
 

 
 
Figura 4: Plantios de pinus adulto atingidos pelo incêndio 
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Figura 5 : Torre de vigilância a incêndios florestais pertencente à empresa Klabin. 
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Tabela 1: Exemplo da planilha utilizada para consistência das observações de focos de 

incêndios realizadas pelas torres de vigilância “A” e “B” 
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Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 

 


