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Resumo 

Estudos envolvendo a ocorrência de incêndios em formações naturais vêm crescendo a cada 

dia devido às consequências causadas no meio ambiente e principalmente no que diz respeito 

à áreas protegidas. O Parque Nacional da Chapada Diamantina é uma unidade de conservação 

de proteção integral que têm como objetivo proteger as amostras de biodiversidade da Serra 

do Sincorá. A região possui grande riqueza de espécies vegetais e animais e, além disso, 

possui uma quantidade relevante de nascentes. O Parque apresenta uma heterogeneidade de 

fitofisionomias e sabe-se que algumas delas possuem relação de ocorrência de incêndios 

mesmo que estes não sejam de origem antrópica. O principal objetivo deste trabalho foi traçar 

uma metodologia eficiente no que tange o monitoramento de risco de incêndio no Parque 

Nacional da Chapada. Para tanto, utilizou-se como variáveis explicativas para a modelagem: 

estado da vegetação, cobertura vegetal, aspecto, declividade e altitude. O emprego do 

Processo Hierárquico Analítico forneceu pesos de acordo com os julgamentos realizados. Em 

seguida, seguiu-se para a integração das variáveis para os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 

2011 apontando áreas que possuem risco de incêndio variando de muito baixo a muito alto. 

Os resultados encontrados mostraram correspondência entre os modelos gerados e fatos 

históricos ocorridos o que indica a validade dos modelos gerados. Apesar da carência de 

dados para aferir a precisão dos modelos, o suporte de meteorológicos, focos de calor e 

consulta bibliográfica, demonstram que os modelos apontam a tendência de risco de um 

determinado período, viabilizando sua aplicação como ferramenta de auxílio ao 

monitoramento do risco de risco de incêndio e planejamento de ações preventivas. 

Palavras-Chave: Fogo, AHP, Geoprocessamento. 
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Abstract 

Studies involving occurrence of fires in natural formations are growing every day due to the 

consequences caused in the environment and especially with regard to protected areas. The 

National Park of Chapada Diamantina is a protect area that aim to protect biodiversity 

samples of Serra do Sincorá. The region has a wealth of plant and animal species and, in 

addition, has a significant amount of springs. The Park has a diversity of vegetation and it is 

known that some of them are related to fire occurrence even if these are not of anthropogenic 

origin. The main objective of this study was to establish an efficient methodology regarding 

the monitoring of fire risk in the National Park of Chapada Diamantina. We used as 

explanatory variables for modeling: state of the vegetation, vegetation cover, aspect, slope 

and elevation. The use of the Analytic Hierarchy Process provided weights according to the 

judgments made. Then followed for the integration of the variables for the years 2007, 2008, 

2009, 2010 and 2011 pointing out areas that have fire risk ranging from very low to very 

high. The results showed a correspondence between the generated models and historical 

events occurred which indicates the validity of the generated models. Despite the lack of data 

to assess the accuracy of models, support for weather, hotspots and bibliographic demonstrate 

that the models indicate the trend of risk of a given period, allowing its use as a tool to 

support risk monitoring fire risk and plan preventive measures. 

Keywords: Fire, AHP, Geoprocessing 
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Capítulo 1 

Introdução 

Os incêndios florestais destacam-se por possuírem grande potencial de destruição, o que 

ameaça a biodiversidade local e causa prejuízos às comunidades que vivem próximas aos 

locais de ocorrência. O aumento do número de ocorrências de incêndios florestais no mundo, 

sejam elas em áreas nativas ou em recuperação, se mostram significativos e reforçam os 

motivos de preocupação com estes eventos. Neste sentido, o número de pesquisas sobre o 

fenômeno do fogo em ambientes naturais vem crescendo há décadas (BATISTA, 2000). 

De uma maneira geral, o incêndio florestal resulta da expressão de um conjunto de fatores 

naturais tais como os aspectos climáticos, topográficos e biológicos de uma região. Cada um 

destes componentes exerce maior ou menor influência sobre o fenômeno, e o conhecimento 

de sua expressão no risco de incêndio, pode tornar possível a obtenção de previsões mais 

precisas sobre o fenômeno (CBMERJ, 2004). 

Em muitos ecossistemas o fogo possui ciclos, que formam um regime, que correspondem a 

um padrão de ocorrência natural do fenômeno. Em alguns casos, estes ciclos são mais curtos 

e em outros mais longos a depender das características biofísicas da região. O regime natural 

do fogo é muitas vezes apontado como preponderante nas alterações da vegetação, com 

efeitos variáveis segundo os diversos tipos de vegetação (WHELAN, 1995; MOREIRA, 

2000). 

Com o aprofundamento da ciência nesta área do comportamento de incêndios naturais, 

pesquisas realizadas vêm observando que determinadas fisionomias vegetais são mais 

suscetíveis ao estabelecimento de incêndios. No Brasil, as principais fitofisionomias 

relacionadas ao fenômeno do fogo são as formações do tipo savânica (como o campo rupestre 

e campo cerrado) e a caatinga. Em algumas ocorrências destas formações vegetais, é possível 

observar indícios de que as mesmas possuem relação evolutiva com o fogo a ponto deste 

desempenhar papel um papel ecológico, fundamental na manutenção da biodiversidade local. 

No entanto, a proporção tomada pelo aumento de incêndios florestais nos últimos anos tem 

causado prejuízos de ordem econômica e social, muitas vezes incalculáveis. Desta forma, o 
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planejamento do manejo do fogo em ambientes naturais demonstra-se cada vez mais 

importante e necessário, mesmo nestas áreas (FRANÇA et al. 2007). 

No Brasil, diversos estudos vêm sendo realizados sobre os incêndios florestais, 

principalmente quando estes estão relacionados a Unidades de Conservação (UC). Alguns 

destes estudos objetivam encontrar relações entre o comportamento do fogo e a ecologia local 

com o intuito de explicar as principais causas naturais que facilitam a ocorrência de incêndios 

(COUTINHO 2000; FRANÇA et al. 2007; COSTA, 2011; ). 

A Chapada Diamantina situa-se na região central da Bahia e é chamada por alguns autores 

como o coração geográfico do Estado da Bahia (NOLASCO et al., 2008). Além de belas 

paisagens, a Chapada Diamantina possui uma vasta diversidade biológica e geológica. Sobre 

a riqueza mineral, é válido ressaltar seu histórico de exploração de diamante o qual foi 

responsável por grande desenvolvimento econômico e ocupação da região. 

Com o intuito de proteger a riqueza natural da Chapada Diamantina, algumas Unidades de 

Conservação foram formadas. Destas, a UC mais conhecida é o Parque Nacional da Chapada 

Dimantina (PNCD) o qual abrange 5 municípios e possui uma extensão de cerca de 

150.000ha. 

Além do PNCD, outras importantes UCs estão presentes na Chapada Diamantina são o 

Parque Municipal de Mucugê (também conhecido como Parque das Sempre Vivas) e a Área 

de Preservação Ambiental Estadual de Marimbus-Iraquara (APA Maribus-Iraquara). 

O PNCD apresenta uma cobertura vegetal bastante diversa, abrangendo desde formações 

florestadas à fisionomias campestres e áreas antropizadas. O Parque possui uma frequência 

elevada de incêndios. No entanto, registros espaciais e temporais de queimadas só 

começaram a ser realizados a partir de 2002 pelo IBAMA/ICMBio – órgão responsável pela 

administração do Parque –, o que impossibilita uma precisão razoável sobre regime de 

incêndio na Chapada.  Apesar disso, Costa (2011) especula que a cada cinco anos grandes 

incêndios são registrados, como os ocorridos nas temporadas de 1998, 2003 e 2008. Vale 

ressaltar que em 2008 ocorreu um grande evento de incêndio que, juntamente com outros 

eventos menores, foram responsáveis pela queima de cerca 41,93% do Parque 

(GONÇALVES et al., 2011). 
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A falta de conhecimento sobre os efeitos do fogo na Chapada Diamantina dificulta ações de 

manejo na região, inclusive com a possibilidade de uso do fogo como ferramenta para 

prevenir grandes incêndios (NASCIMENTO-NETO e MIRANDA, 2003; FRANÇA et al., 

2007). Segundo Prance (1994), incêndios controlados são interessantes, pois, além de 

removerem o acúmulo excessivo da biomassa vegetal, também colaboram para a conservação 

da biodiversidade de uma região. Estes fatos salientam a importância de se realizar pesquisas 

que respondam questões sobre o papel ecológico do fogo na região e que auxiliem na forma 

como esse conhecimento pode ser empregado para sua prevenção e manejo. 

Com os avanços da tecnologia muitas possibilidades surgiram no que tange a observação de 

recursos naturais de uma forma mais abrangente. As disciplinas que integram as 

geotecnologias, tais como o Sensoriamento Remoto (SR) e os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs), vêm ganhando espaço no monitoramento de áreas extensas já que 

proporcionam uma visão abrangente, facilitando a análise e tomada de decisões (EASTMAN, 

2001). Estas tecnologias são altamente flexíveis e possibilitam a geração de modelos 

espaciais previsionais com base em fatores naturais. O processo de geração de tais modelos é 

denominado de modelagem ambiental. 

A modelagem ambiental resulta em representações abstratas da realidade que proporcionam 

uma noção do que acontece no mundo real em escala relativa de precisão. Estes produtos 

podem indicar áreas de vulnerabilidade ambiental referente a diversos fenômenos e aspectos 

de uma região. Para que um fenômeno seja modelado, o mesmo deve ser conhecido em 

detalhes para que, a partir do estabelecimento de um modelo conceitual prévio, seja obtido 

um resultado que reflita o que ocorre na realidade de uma forma precisa (CHEN et al., 2001). 

Dentre as técnicas de modelagem encontra-se a modelagem espacial. A modelagem espacial 

consiste em obter produtos cartográficos que delimitam áreas de acordo com um determinado 

fenômeno/objetivo. Como exemplo pode-se citar risco de contaminação, de desertificação, de 

propagação dos vetores de doenças e também risco de ocorrência de incêndios florestais. Este 

tipo de modelagem geralmente consiste em selecionar variáveis de acordo com sua influência 

no objetivo desejado e, a partir disso, atribuir pesos a cada uma delas de acordo com seu 

respectivo grau de importância. Após esse procedimento, as variáveis são integradas e é 

obtido um produto cartográfico final. Este produto pode ser então analisado e medidas 

preventivas podem ser tomadas no intuito de evitar acidentes e desastres naturais. 
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Para se atribuir os pesos de acordo com a importância de cada fator são diferentes técnicas 

podem ser empregadas. A variedade de técnicas é grande e envolvem desde a experiência 

empírica dos profissionais envolvidos até métodos estatísticos baseados em dados pré-

existentes (MALCZEWSKI, 1999). 

O Processo Hierárquico Analítico (AHP) foi introduzido por Saaty (1980) e consiste em um 

método multicritério que permite modelar dados a partir de conhecimentos prévios sobre um 

determinado fenômeno. Apesar de trabalhar também com a subjetividade dos usuários ele foi 

concebido para atenua-la utilizando métodos de aferição da consistência dos julgamentos. 

Desta forma, a técnica obtém maior confiança cientifica nos julgamentos feitos sobre cada 

critério selecionado. Assim, além de proporcionar uma visão global do objetivo, também se 

tem uma visão e específica, já que permite identificar os pormenores das relações existentes 

entre os componentes do sistema (REAZIAT, 2007). 

1.1 Objetivos 

Geral 

 Estabelecer uma metodologia de modelagem de risco de incêndio com o intuito de 

auxiliar o monitoramento do Parque Nacional da Chapada Dimantina para o referido 

fenômeno. 

Específicos 

 Gerar modelos de risco de incêndio baseados em variáveis naturais para diferentes 

anos; 

 Analisar a aplicação do método AHP para geração de modelos de risco de incêndio; 

 Avaliar os resultados com base na comparação com dados climatológicos, de focos de 

calor e registros bibliográficos sobre a ocorrência de incêndios nos períodos 

analisados. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

2  

2.1 O Fenômeno do Fogo e Incêndios Florestais 

Segundo Vasconcelos (2008), o fogo é uma reação química de transformação provocada pela 

decomposição química da matéria através da ação do calor (pirólise) de materiais 

combustíveis e inflamáveis, que se processa em alta velocidade, com liberação de energia sob 

a forma de calor e luz. A reação é iniciada por um processo de absorção de calor dos 

materiais combustíveis e inflamáveis, passando a exotérmico, mantendo-se através da reação 

em cadeia. 

O IBAMA (2013) afirma que a ocorrência do fogo é conduzida por três fatores que precisam 

existir simultaneamente: combustível, calor e comburente. O primeiro consiste no material 

que queima, podendo ser sólidos, líquidos ou gases inflamáveis. O segundo, o calor, é o 

agente ígneo ou energia de ativação. O terceiro, o comburente, é representado pelo oxigênio, 

presente no ar atmosférico, que alimenta a chama. Quando juntos e em condições adequadas, 

os três elementos podem proporcionar uma reação em cadeia, responsável pela permanência 

do fogo.  

Na literatura, em alguns casos, os termos fogo e incêndio são tratados de forma diferenciada. 

O termo fogo é definido como sendo a combustão sob controle e realizada visando uma ação 

prevista e desejada. Como exemplo, pode-se citar o fogo em um simples palito de fósforo ou 

mesmo em um fogão a gás. Já o termo incêndio, seria qualquer fogo que queime sem 

controle, como um fogo iniciado por descuido de fumantes ao lançar uma ponta de cigarro 

acesa à beira da estrada. Resumidamente, incêndio é o fogo sem controle, que queima algo 

que não desejamos ou planejamos (IBAMA, 2013). 

O conceito de incêndio florestal pode gerar algumas contradições devido à associação do 

termo à fisionomia de florestas e grandes matas. No entanto, a literatura apresenta trabalhos 

que defendem o uso do termo para se referir a um tipo de fogo sem controle, ocorrido em 

ambientes naturais, podendo ter sido provocado pelo homem ou por fonte natural e que se 
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propaga livremente, consumindo diversos materiais combustíveis existentes em uma 

formação vegetal (RAMOS, 1995; TORRES et al. 2008).  

Ao longo das últimas décadas, o fogo tem sido reconhecido como um fator determinante 

sobre os processos funcionais e estruturais em ecossistemas distribuídos ao longo de todo o 

globo terrestre (MOONEY et al., 1980). 

Este ponto de vista – onde o fogo é tido não como um distúrbio mas sim como um fenômeno, 

um fator natural e intrínseco de determinados ambientes – tem sido cada vez mais reforçado 

na literatura. É relevante destacar que ecossistemas propensos ao fogo podem responder de 

formas diferentes, a depender das características da vegetação associadas à dinâmica do fogo. 

Nestes ambientes, a dinâmica do fogo apresenta relações peculiares com o meio que alguns 

autores o definem como um fenômeno, que provoca efeitos ecológicos extremamente 

complexos, influenciando nas características demográficas e fenológicas das populações 

vegetais, dos ciclos de água e de nutrientes e demais elementos físicos do ambiente 

(WHELAN, 1995; CARMO, et al. 2007). 

Sabe-se que, nos ecossistemas supracitados, grande parte das fisionomias são propensas ao 

fogo devido, principalmente, ao acúmulo de biomassa seca e à fisiologia de determinadas 

espécies vegetais. Desta forma, estas características tornam o ambiente tão favorável à 

queima, que qualquer descuido com o uso do fogo acaba por produzir incêndios, muitas vezes 

desastrosos para o ecossistema como um todo. Os incêndios florestais possuem ocorrência 

em todo o mundo e se caracterizam por serem de difícil controle e possuírem combate 

oneroso e, por isso mesmo, investimentos em ferramentas de controle e prevenção são de 

grande importância (COUTINHO, 2000). 

Segundo Goldammer (1990), a ocorrência do fogo geralmente é relacionada à expansão da 

atividade humana, porém, sabe-se que muitas comunidades vegetais já convivem com o fogo 

antes da presença do homem. Em locais onde a ocorrência do fogo é atribuída a fatores 

naturais os raios são tidos como o principal responsável pela ignição.  

2.2 Fatores que influenciam o comportamento dos incêndios florestais 

O comportamento do fogo em ambientes naturais é influenciado por vários fatores. Os 

materiais combustíveis, fatores climatológicos e topográficos são os principais deles. Estes 
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fatores são responsáveis por definir a ignição do fogo e sua evolução como um incêndio 

florestal (IBAMA, 2013). 

Os materiais combustíveis estão relacionados com o tipo de cobertura vegetal e suas 

características intrínsecas tais como tamanho, distribuição e o grau de umidade. Segundo 

Soares (1985) os combustíveis florestais constituem-se como o único dos elementos que se é 

possível controlar no intuito de prevenir e combater um incêndio florestal. 

Os fatores climatológicos afetam o comportamento do fogo alterando o estado dos 

combustíveis através do aumento de temperatura, agindo no o grau de umidade e favorecendo 

a propagação através da propagação do fogo (SOARES e BATISTA, 1997).  

A topografia interfere direta e indiretamente na formação do fogo. Sua interferência direta 

refere-se às próprias características de declive e aclive que favorecem a rápida propagação do 

fogo. Na ação indireta ela é capaz de alterar as características tanto dos combustíveis quanto 

do clima e consequentemente do risco de incêndio (CBMERJ, 2004). 

2.2.1 Combustíveis Vegetais 

O tipo de cobertura florestal influência o comportamento do fogo de várias formas sendo, 

portanto, um fator relevante ao se analisar este tipo de fenômeno. A variação nas 

propriedades da cobertura vegetal pode causar mudanças de diversos aspectos relacionados 

ao comportamento do fogo. Uma mata densa, cerrada e pouca alterada mantêm um conteúdo 

de umidade mais elevado e estável que uma fisionomia caracteristicamente aberta ou 

antropizada e, desta forma, mais sujeita às ações do vento e da radiação solar, por 

conseguinte mais propensa aos incêndios (COSTA, 2011). 

Segundo Vasconcelos (2008), as dimensões do material combustível, principalmente sua 

espessura e diâmetro, definem seu risco de entrar em combustão. Isto deve-se, em parte, a 

retenção de umidade por parte dos elementos individuais do combustível. É possível afirmar 

que quanto mais finos forem os combustíveis, mais rápida é a troca de umidade com o ar 

atmosférico e assim maior seu risco de combustão. 

Em formações naturais, são considerados combustíveis todos os vegetais existentes, sejam 

eles vivos ou mortos. Constituem-se como combustíveis vivos qualquer exemplar vegetal 

vivos. Dentre os combustíveis mortos estão os troncos, galhos e folhas acumulados na 
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superfície. A camada formada por esse acúmulo de diversos restos de vegetação morta e de 

tamanho reduzido é denominada de serapilheira (FRANÇA et al., 2007). 

O risco de incêndio em uma formação vegetal varia de acordo com algumas características 

intrínsecas da vegetação as quais se resumem em: grau de combustibilidade da vegetação, 

quantidade disponível de combustível, densidade da vegetação, estratificação da vegetação e 

grau de umidade dos combustíveis (BATISTA, 1985). 

Segundo Ramos (1995), o grau de combustibilidade ou inflamabilidade se refere à maior ou 

menor capacidade que os combustíveis vegetais possuem para absorver calor e liberar gases 

que entrarão em combustão. Os vegetais terão sua combustibilidade caracterizada pelo 

tamanho, por sua estrutura, por sua capacidade de reter umidade, por possuir ou não 

substâncias que atuarão como aceleradoras da combustão como algumas resinas e pela 

fisiologia de cada espécie. 

O material combustível de uma formação vegetal pode ser quantificado ou estimado de 

distintas maneiras. A quantificação ou estimação desta característica pode ser feita através de 

métodos de campo, sendo medido o peso médio de matéria seca existente por unidade de área 

(SILVEIRA et al, 2007), ou métodos indiretos os quais abrangem o uso de imagens de 

satélite (PINHEIRO et al., 2009) 

A densidade é classificada como a extensão horizontal de cobertura do solo pela vegetação 

existente, e indica a maior ou menor proximidade entre os indivíduos vegetais. Esta distância 

possui influência na velocidade de propagação do fogo. Se a densidade é alta, sem 

interrupções na cobertura do combustível, o fogo se propagará mais rapidamente 

dispersando-se por longas distâncias caso não seja impedido pelo teor de umidade 

(VASCONCELOS, 2008). 

Segundo Batista (1985), a estratificação vegetal refere-se a como as fisionomias vegetais 

respondem a um incêndio de acordo com a distribuição do material combustível ao longo do 

plano vertical. Este fator se divide em uma série de camadas – estratos de diferentes alturas – 

variando desde vegetações rasteiras (tais como campos rupestres e campos limpos), nas 

arbustivas (à exemplo dos campos sujos e Cerrado) e em vegetações de grande porte (como o 

Cerradão e florestas estacionais). Quando o material está distribuído uniformemente sobre 

uma área, não há interrupção no combustível e as chamas irão se propagar sem obstáculos. 
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Para Soares e Batista (2007), o teor de água na vegetação é a característica de maior peso 

para definir sua inflamabilidade. A umidade do material combustível é resultado das 

condições meteorológicas e pode variar rapidamente. A importância da água retida no 

material vegetal sobre comportamento do fogo está relacionada ao seu potencial de impedir 

que um pequeno foco de se espalhe quando os vegetais estão muito hidratados e ao mesmo 

tempo facilitar o início da combustão e sua posterior evolução quando os vegetais se 

apresentarem muito secos. 

2.2.2 Fatores Climáticos 

A ocorrência de incêndios florestais estão intrinsecamente ligadas às condições climáticas da 

região onde se manifestam. Os diversos fatores que configuram as características 

climatológicas de uma área em que se instala um incêndio condicionarão também sua 

evolução, devido à grande influência que exercerá nos demais elementos que compõem os 

demais fatores de risco. Entre estes fatores os que mais exercerão influência são: o vento, a 

umidade do ar, a precipitação pluvial e a temperatura (SOARES e BATISTA, 2007).  

Assim, quanto mais forte o vento, mais rapidamente será a propagação do incêndio, isto 

porque o vento traz consigo um suprimento adicional de oxigênio, fazendo com que este 

alastre chamas, fagulhas e brasas em direção ao combustível que está adiante, provocando 

fogos intermitentes e esparsos. (PATAE-UFF, 1985). 

A importância da umidade do ar está intrinsecamente ligada à umidade dos materiais 

combustíveis, ao risco da eclosão da combustão e ao comportamento do fogo nos seus 

diversos estágios (BATISTA, 1985).  

Desta forma, Soares e Batista (1997) citam que a umidade do ar é, isoladamente, um dos mais 

importantes fatores na propagação dos incêndios florestais. Alguns trabalhos sobre incêndios 

florestais demonstram que quando a umidade relativa desce ao nível de 30% ou menos, torna-

se extremamente difícil combater um incêndio (GAYLOR, 1974). 

Pode-se dizer, então, que a elevação da temperatura aumenta o grau de combustibilidade dos 

vegetais e da matéria morta ao favorecer maior evaporação e reduzir o grau de umidade 

destes combustíveis, criando assim, condições ideais para a manifestação dos incêndios. 

Porém, é necessário que exista uma fonte de calor contínua capaz de elevar a temperatura dos 

materiais combustíveis até seu ponto de ignição. No caso da vegetação viva e verde a fonte 
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de calor terá de ser mais intensa a ponto de levá-la à desidratação e posteriormente à queima 

(VASCONCELOS, 2008). 

2.2.3 Fatores Topográficos 

A topografia afeta profundamente as características dos ventos, particularmente os ventos 

convectivos. Além disso, é responsável pela localização dos diversos tipos de combustíveis, 

tendo influência sobre o seu crescimento e inflamabilidade devido os seus efeitos sobre o 

clima (SOARES e BATISTA, 1997). 

Favorecidas pela inclinação do terreno, as correntes de ar aquecidas (convecção), auxiliadas 

pelos ventos, sobem aquecendo e secando a vegetação de forma mais ampla que no plano 

horizontal onde só atuam até a altura final das copas. 

A orientação das vertentes, ou aspecto, é outro fator que merece destaque dentre os fatores 

topográficos. O aspecto refere-se as posições em que as faces do terreno estão em relação aos 

pontos cardeais, dados úteis para a compreensão de como a radiação solar contribui para o 

crescimento da vegetação e o aquecimento da área. Tubelis e Nascimento (1984) sugerem 

que, em latitudes próximas do Equador, as superfícies que possuem orientações norte e sul 

recebem menor incidência de energia solar devido à trajetória do Sol durante o dia. Já as 

superfícies que possuem orientação leste ou oeste, serão alvo de maior insolação sendo que 

ambas as orientações receberão uma porção similar de radiação solar ao longo do dia. 

De acordo com Batista et al. (2002), a elevação do terreno influencia sobre as condições 

climáticas do local. Consequentemente as características de umidade do material combustível 

são afetadas e por isso mesmo apresenta-se como um fator relevante no estudo do risco de 

incêndio. 

2.3 Gestão Ambiental e Geotecnologias 

Segundo Egler (2002), em um processo de gestão ambiental, a etapa de planejamento talvez 

seja a de maior importância pois, é composta por ações preventivas, sendo de fundamental 

importância para o uso adequado dos recursos naturais. O conhecimento prévio da 

disponibilidade desses recursos torna-se indispensável para uma avaliação da potencialidade 

futura do seu uso, bem como os possíveis impactos decorrentes deste uso. Nesta etapa, são 

definidas as escalas de trabalho, bem como as ferramentas de apoio a serem utilizadas para a 
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sistematização das informações. Para este fim, deverão ser utilizados instrumentos que 

permitam uma visão global da área de estudo, o cruzamento e a análise de informações. 

Segundo Câmara et al. (2007), o surgimento da ciência da geoinformação vem contribuir na 

convergência de diversas áreas do conhecimento, como geografia, agronomia e informática, 

com o intuito de gerar diagnósticos e soluções para os problemas enfrentados pelo homem, 

como também na simulação de cenários, a partir de determinadas variáveis ambientais. 

Considerando que as necessidades do processo de gestão ambiental pelos órgãos públicos são 

cada vez maiores em todas as áreas do conhecimento, a aplicação de geotecnologias em meio 

ambiente surge como uma possibilidade de atendimento a essas demandas, uma vez que 

detêm as habilidades de gerar, tratar e integrar informações espaciais e alfanuméricas, 

contribuindo na tomada de decisão. Em todo o Brasil, são inúmeros os trabalhos que 

envolvem a aplicação de geotecnologias nos mais variados estudos ambientais e ecológicos, e 

na gestão ambiental de áreas protegidas, sendo estes mencionados por autores como Pinheiro 

(2009), Silva e Nunes (2009), Tetto et al. (2012), Pinese Júnior e Rodrigues (2012).  

2.3.1 Sensoriamento Remoto e sua aplicação na análise de incêndios florestais 

O monitoramento de recursos naturais através de métodos de campo geralmente é 

caracterizado pelo seu alto custo, grande mão de obra empregada, grande tempo despendido 

além de ser muitas vezes destrutivo. Desta forma, buscam-se por métodos e técnicas indiretas 

que facilitem e viabilizem a estimativa periódica da fitomassa. Entre estes métodos estão 

envolvidas as equações alométricas, que visam transformar características físicas das plantas 

tais como diâmetro, altura e volume em fitomassa (SILVEIRA et al., 2007), e o 

Sensoriamento Remoto (FERREIRA et al., 2008). 

Os produtos derivados do Sensoriamento Remoto (SR), segundo Washington-Allen et al. 

(2004), constituem um ferramental de grande capacidade no monitoramento das mudanças e 

recursos naturais em escalas espacial e temporal. Devido a sua rapidez de processamento e 

seu caráter não destrutivo, ela se torna extremamente útil no que se refere ao monitoramento 

do estado da vegetação. 

Para obter produtos relacionados à vegetação originados do SR, são utilizados conceitos 

referentes ao comportamento espectral das plantas. Sabe-se que cada molécula vegetal 

absorve ou reflete comprimentos de onda luminosos específicos. Um espectro de absorção 
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para um pigmento específico descreve os comprimentos de onda nos quais este pigmento 

pode absorver luz (JENSEN, 2009). Desta forma, analisando e cruzando as bandas espectrais 

de imagens de satélite é possível identificar determinadas características da vegetação, tais 

como teor de verde, conteúdo de água, grau de senescência, entre outros. 

Um parâmetro bastante empregado são os Índices de Vegetação (IV), que segundo Jensen 

(2009), podem ser caracterizadas como medidas radiométricas adimensionais que indicam a 

abundância relativa e a atividade da vegetação verde incluindo índice de área foliar, 

porcentagem de cobertura verde, teor de clorofila, fitomassa verde, e radiação 

fotossinteticamente absorvida. Nos últimos trinta anos, um grande número de índices de 

vegetação foi proposto para estimar a quantidade de fitomassa fotossinteticamente ativa e 

espacializar a sua distribuição na superfície da terra. 

As pesquisas que utilizaram índices de vegetação e outras técnicas de sensoriamento remoto 

na análise de parâmetros biofísicos e estimativa de fitomassa do cerrado latu sensu ainda são 

incipientes e com diferentes abordagens do ponto de vista dos sensores orbitais. No entanto, 

muitos estudos envolvendo fisionomias da caatinga vem obtendo êxito cada vez mais 

refinado na aplicação destes índices (PINHEIRO et al., 2009; BRANDIS e JACOBSON, 

2003; LANDMANN, 2003).  

2.3.2 Sistemas de Informações Geográficas e Integração de dados Georreferenciados 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) constituem-se como a mais importante 

ferramenta do Geprocessamento, devido à sua contribuição com um novo modo de processar 

o universo de dados e informações de uma coletividade. Os SIGs são sistemas automatizados 

utilizados para armazenar, analisar e manipular grandes volumes de informações, envolvendo 

aquelas que são geográficas e aquelas relacionadas a banco de dados convencionais. 

Para Câmara et al. (2001), num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande 

carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, 

rurais e ambientais, o Geoprocessamento apresenta um enorme potencial, principalmente se 

baseado em tecnologias de custo relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido 

localmente.  

Desta forma, como citado por Pezzopane et al. (2001), os atuais recursos computacionais 

facilitam bastante os estudos temporais e espaciais de previsão e combate a incêndios. A 
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detecção de locais de maior risco pode ser viabilizada com o uso de sistemas de informações 

geográficas (SIG) que, segundo Martinez e Aguilera (1995), é um eficiente componente no 

controle de incêndios por fornecer respostas imediatas que otimizam os resultados de ações e 

decisões. 

A produção de cartografia de susceptibilidade está, hoje em dia, simplificada pelo advento do 

(SIG). A facilidade de introdução de dados, a rapidez no processamento e o dinamismo no 

cruzamento da informação, oferecidos pelo SIG, fazem com que esta técnica seja de extremo 

interesse para este tipo de estudo (CHUVIECO e CONGALTON, 1989)  

Com base em Teixeira et al. (1995), Sistema de Informação Geográfica pode ser definido 

como um conjunto integrado de equipamentos, programas, metodologias, dados geográficos e 

pessoas, destinado a tornar possível a captura, o armazenamento, o processamento, a análise e 

a apresentação de dados referenciados geograficamente. 

Em função de suas características, a tecnologia SIG pode ser concebida como um 

instrumental de apoio ao trabalho com informações geográficas, pois possibilita, em um 

mesmo ambiente computacional, o processamento  integrado de dados permitindo a captura, 

o armazenamento e a manipulação de dados georreferenciados de natureza distinta – tanto 

dados gráficos e imagens, como provenientes de bancos de dados –, com possibilidades de 

busca e de seleção de informações e análises estatísticas, somadas à possibilidade de 

visualização e análise geográfica propiciada pelos mapas (BURROUGH e MCDONNELL, 

1998). 

Esta capacidade diferencia os SIGs dos demais sistemas de informação, tornando-os um 

instrumental importante para organizações no processo de entendimento da ocorrência de 

eventos, predição e simulação de situações, e planejamento de estratégias (SANTOS, 2000). 

No entanto, é preciso tomar cuidado no que se refere à forma de trabalho com SIGs. Silva 

(2006) faz ressalvas para a facilidade de uso das ferramentas atuais. As facilidades e 

versatilidade destas ferramentas são tamanhas que muitas vezes distanciam o usuário da 

análise dos dados ou de até mesmo de saber o que é processado quando um botão é apertado. 

Este fenômeno é chamado de síndrome da caixa preta e o autor supracitado adverte que 

independente do quão sofisticado for o software se um projeto for iniciado com dados não 

acurados sempre se terão respostas imprecisas e o resultado será, sempre, imprestável. 
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2.4 Modelagem de risco de incêndio 

Chen et al. (2001) citam que o início e a propagação do fogo em áreas florestais podem ser 

previstos conhecendo-se os fatores ecológicos, climáticos e humanos que participam do 

processo. Quando analisados isoladamente, esses fatores não constituem informações 

suficientes para que as entidades responsáveis pelo combate aos incêndios possam agir de 

maneira eficaz. No entanto, a integração entre essas informações fornece a situação em que se 

encontram os fragmentos das fisionomias vegetais, no que diz respeito ao risco de incêndios e 

permitem fazer simulações sobre seu estado futuro.  

Desta forma, através do produto final obtido pela integração de dados cartográficos, é 

possível avaliar o risco de incêndio de uma determinada área. Segundo Mistry (2005), este 

resultado torna-se viável com a aplicação de modelos computacionais os quais resultam o 

comportamento potencial do fogo sobre esses dados em conjunto. 

Um modelo de previsão espacial em SIG identifica ou delimita áreas vulneráveis a algum 

fenômeno natural ou antrópico. Fenômenos de distintas áreas do conhecimento podem ser 

modelados. Como exemplo pode-se citar riscos de erosão, riscos de inundação, propagação 

de determinadas doenças, áreas favoráveis à ocorrência de um determinado mineral e áreas 

com risco de incêndio. 

Para Julio (1996), o comportamento do fogo é o resultado da interação de diversos fatores, 

que podem ser classificados em três grupos: topográficos, meteorológicos e vegetais. Cada 

um desses fatores provoca efeitos quantitativos e qualitativos claramente identificáveis na 

expansão de um foco, cuja ação conjunta resulta como resposta o comportamento do fogo. 

Silveira (2008) sugere que, uma vez conhecidos os aspectos ambientais relacionados aos 

incêndios florestais, deve-se prosseguir com a implementação de um processo de caráter 

interdisciplinar, integrando assim conhecimentos de diversas áreas. Este deve, ainda, ser 

sistemático, reproduzível, organizado e uniforme. 

Análises multicritério compõem um grupo de técnicas empregadas para a tomada de decisão 

e que foram integradas aos SIGs pela sua versatilidade de uso e confiabilidade. Essa 

integração foi considerada um avanço em relação ao procedimento convencional de 

cruzamento de dados cartográfico, principalmente na determinação de áreas prioritárias e de 

risco (EASTMAN, 2001; MALCZEWSKI, 1999). 
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A avaliação multicritério é considerada um processo que combina e transforma dados 

espaciais em mapas finais para análise e decisão, ressaltando que as regras de decisão 

definem as relações entre os dados de entrada e os mapas finais (MALCZEWSKI, 1999). 

Os conceitos dos tomadores de decisão são expressos pelos critérios que, de acordo com 

Eastman (2001), são a base do processo e podem ser medidos e avaliados. Segundo este 

mesmo autor, o critério é a evidência sobre a qual um indivíduo pode ser designado a um 

conjunto de decisão. 

2.5 AHP (Processo Hierárquico Analítico) 

Atualmente tem-se presenciado um uso crescente do método AHP em diversas áreas do 

conhecimento, principalmente naquelas que envolvem tomadas de decisão. Esta técnica, 

proposta por Saaty (1980), visa reproduzir o raciocínio humano no que diz respeito à 

comparação de elementos de um conjunto a partir da utilização de uma avaliação subjetiva. 

Como referência para esta avaliação, o método usa uma escala de importância para confrontar 

os elementos dois a dois. A comparação se dá através da hierarquização dos itens em questão 

de acordo com o nível de importância dos mesmos, e de suas respectivas características. 

O Processo Hierárquico Analítico (AHP) foi um dos primeiros métodos que surgiu dedicado 

ao tema multicritério e é hoje amplamente utilizado na literatura para diversos fins, inclusive 

nos estudos que envolvem problemas relacionados a incêndios florestais (RIVERA-

LOMBARDI, 2001; JHONSON & CHRISTOPHERSON, 2005). Este método foi 

desenvolvido por Saaty (1980) e tem como objetivo facilitar a incorporação de considerações 

qualitativas e subjetivas dentro de fatores quantitativos para o processo de tomada de decisão. 

Segundo Saaty (1980), o AHP é uma técnica de análise de decisão e planejamento de 

múltiplos critérios, na qual sua aplicação reduz o estudo de sistemas complexos, a uma 

sequencia de comparações aos pares de componentes adequadamente identificados. Sua 

aplicação permite organizar hierarquicamente problemas complexos, envolvendo diversos 

critérios, sendo um processo flexível que usa a estatística e ao mesmo tempo o conhecimento 

empírico dos usuários sobre o tema a ser analisado. 

A modelagem AHP proporciona retratar a opinião de uma determinada pessoa (julgador) em 

relação a aspectos não quantificáveis e ainda comparar elementos que inicialmente seriam 

incomparáveis entre si. Essencialmente, o AHP procura decompor um problema em uma 
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estrutura hierárquica (SAATY, 1980). As hierarquias geralmente são utilizadas em situações 

que envolvem incerteza, a exemplo dos problemas ambientais, e devem ser construídas de 

forma que: a) incluam todos os elementos importantes para a avaliação, permitindo que, se 

necessário, eles possam ser modificados ao longo do processo; b) considerem o ambiente que 

cerca o problema; c) identifiquem as questões ou atributos que contribuam para a solução. 

O AHP pode ser representado por uma estrutura hierárquica representada segundo a Figura 

2-1. É possível observar que sua estruturação consiste da definição do objetivo global e 

decomposição do sistema em vários níveis de hierarquia, o que possibilita a visualização do 

sistema de forma abrangente e específica. O método também possibilita estudar as interações 

entre os componentes e os impactos que os mesmos exercem sobre o sistema como um todo. 

 
Figura 2-1. Estrutura hierárquica do Processo Analítico Hierárquico 

 

Segundo Malczweski (1999) o AHP é fundamentado em três princípios: decomposição, 

julgamento comparativo e síntese. O princípio da decomposição requer que o problema-alvo 

seja decomposto em componentes menores e estes organizados dentro de ordem hierárquica. 

O julgamento comparativo implica em atribuir valores numéricos a cada componente 

segundo a sua importância relativa. O princípio da síntese consiste em sintetizar os 

julgamentos a fim de determinar as variáveis que têm maior ou menor prioridade sobre as 

outras, no intuito de se encontrar a forma mais conveniente para atingir a decisão. 

Variável 1 Variável 2 Variável n 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n 

Objetivo 
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Como mencionado anteriormente, o AHP leva em consideração conhecimentos e 

experiências dos usuários que, por meio da quantificação dos valores ponderados pelos 

mesmos, atribuem pesos para os fatores considerados. Após a sintetização dos julgamentos 

determinam-se as prioridades das variáveis para promover mais consistência na análise 

qualitativa do problema (OLIVEIRA, 2007).  

Para organizar e avaliar a importância relativa entre os critérios e medir a consistência dos 

julgamentos, Saaty (2000) ressalta que o método conta com uma base matemática sólida que 

oferece resultados mais confiáveis. 

Segundo Dias (2012) diante das características humanas dos usuários, existem limitações em 

enxergar todos os pormenores de um problema complexo de uma só vez. Desta forma, 

durante o processo de tomada de decisão pode ocorrer um grau de inconsistência nos 

julgamentos. Felizmente, este nível pode ser medido devido à base matemática que o método 

apresenta e, para tanto, um índice de inconsistência foi estabelecido. O máximo de 

inconsistência aceitável, quando cinco ou mais elementos são comparados, é de 10%. Uma 

percentagem maior demonstra que os julgamentos não foram feitos de forma adequada, 

devendo-se realizá-lo novamente. 
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Capítulo 3 

Materiais e Métodos 

3  

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

A área delimitada como foco deste estudo, corresponde à Unidade de Conservação Parque 

Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) (Figura 3-1). O PNCD faz parte do prolongamento 

da Cadeia do Espinhaço, correspondendo a uma porção do que é encontrado no Estado da 

Bahia (FUNCH et al., 2002). O Parque está inserido na Chapada Diamantina, região que 

possui grande destaque do ponto de vista biogeoecológico. A Chapada Diamantina também 

abriga abriga outras UCs. Algumas estando próximas aos limites do PNCD, e outras mais 

distantes. Algumas destas merecem destaques por sua importância histórica e social: Parque 

Municipal de Mucugê (Parque das Sempre-Vivas); Área de Proteção Ambiental de 

Marimbus-Iraquara; Parque Estadual de Morro do Chapéu e Monumento Natural da 

Cachoeira do Ferro Doido. 

Segundo Queiroz et al. (2008) o Parque Nacional da Chapada Diamantina apresenta grande 

beleza cênica e possui grande riqueza de recursos naturais, entre os quais é possível destacar 

sua biodiversidade e seus recursos minerais. Em relação aos minérios encontrados na região, 

o diamante, cuja atividade de extração se desenvolveu fortemente na segunda metade do 

século XIX, foi responsável pelo surgimento de importantes cidades. Algumas destas cidades, 

a exemplo de Lençóis, Mucugê e Andaraí, foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, por apresentarem conjunto arquitetônico de relevante 

interesse. Vale ressaltar que as cidades mencionadas também estão dentro dos municípios que 

abrigam o Parque. No total, seis municípios compõem o Parque. São eles: Mucugê, Ibicoara, 

Palmeiras, Andaraí, Lençóis e Itaetê. Nota-se que, a conformação da paisagem atual do 

PNCD foi fortemente influenciada pela intensa exploração diamantífera na região e seu 

caráter invasivo. 

Na região, ocorrem rios efêmeros, intermitentes ou perenes. Na maioria são rios torrenciais, 

com trechos turbulentos, encachoeirados e com declividade acentuada nas serras. Também 

apresentam o fenômeno denominado cabeço de cheia, que pode ser descrito como uma onda 
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fluvial, promovida pela rápida elevação do nível d'água durante ou imediatamente após as 

chuvas nas cabeceiras. Nos períodos chuvosos podem ocorrer nos rios de serra fenômenos 

conhecidos como trombas-d'água, que são inundações relâmpagos, em forma de onda 

confinada, extremamente perigosa para aqueles que estão nos rios ou próximo às suas 

margens já que têm o potencial de inundar um rio em apenas 15 minutos (CPRM, 1994). 

Os principais rios serranos da região, por serem os receptores dos demais, são: São José, 

Santo Antônio, rio Preto, rio Baiano e Paraguaçu; sendo este último o mais importante, pois, 

além de receber os demais, nomeia a bacia hidrográfica regional (CPRM, 1994).  

Todos eles, nessa área, sofreram extrema modificação pela ação do homem. Apresentam 

vales largos, amplos, em U, com escarpas laterais bem definidas e fundo arenoso, quase sem 

lamas, mas com concentração de seixos e cascalhos, principalmente nas áreas de confluência 

(CPRM, 1994). 
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Figura 3-1. Localização do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
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Traçando um panorama climático para a região sabe-se que o perfil pluviométríco, segundo 

dados do Instituto Nacional de Metereologia (INMET), a partir da estação de Lençóis, mostra 

que a época mais chuvosa ocorre entre novembro e maio, com máximas em dezembro (172 

mm), e que a época mais seca se dá entre julho e novembro, com mínimas em agosto (46 

mm) (QUEIROZ et al., 2008). 

A temperatura média anual varia entre 15°C e 26°C. Em geral, é mais quente ao norte e a 

oeste do que ao sul e a leste da região. A ocorrência de nevoeiro até às 9h nos dias comuns e 

até às 12h em dias mais chuvosos é característica em toda a área. As temperaturas diárias 

mais altas ocorrem entre 13 e 14 h e, a partir das 18 h, começa a cair (QUEIROZ et al., 

2008). 

Apesar de situada no semi-árido baiano, a Chapada Diamantina se constitui uma área de 

exceção estando inserida na região das nascentes do rio Paraguaçu. O clima é úmido a 

subúmido com pequeno núcleo mais úmido, iniciando-se sobre a cidade de Mucugê 

(QUEIROZ et al. 2008). 

Segundo a CPRM (1994), a geologia da Chapada Diamantina é antiga e tem sua gênese 

estipulada em 1,6 bilhão de anos, período correspondente ao Proterozóico. Neste período a 

paisagem correspondia a uma bacia sedimentar que, ao enfrentar as intemperes das mudanças 

climáticas e forças tectônicas, resultou na atual paisagem serrana com relevo constituído de 

maciços residuais, topos rochosos, vales estreitos e profundos, grandes superfícies planas, 

serras altas, estreitas e alongadas. As rochas predominantes correspondem a meta-arenitos, 

meta-conglomerados e calcários. 

No que se refere aos solos da área de estudo, o mapeamento realizado pela EMBRAPA 

(1999) encontrou as seguintes classes pedológicas: Neossolos, Cambissolos, Datossolos, 

Espodossolos e Gleissolos. Segundo o mesmo trabalho, estas são as principais classes de solo 

encontradas na área e a ordem de listagem está de acordo com sua importância do ponto de 

vista da extensão territorial. Também é válido ressaltar a presença de Afloramentos Rochosos 

que correspondem a um Tipo de Terreno muito comum na área de estudo. 

O clima, relevo e hidrografia da região contribuem para o desenvolvimento de uma vegetação 

bastante diversificada, composta por cerrados, campo rupestre, florestas e caatinga. Há uma 

forte influência do relevo e do clima regional na definição dos grandes conjuntos 

vegetacionais que ocupam diferentes estratos altitudinais (GIULIETTI et al., 1997). Nota-se 
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que, nas depressões do entorno da Chapada Diamantina, ocorre à vegetação de caatinga, nas 

encostas há diferentes formações de florestas, já nas áreas mais elevadas predominam 

vegetação aberta e diversificadas, os cerrados e campos rupestres. 

3.2 Seleção das Variáveis e Definição das Classes de Risco 

Para Freire et al. (2004), o risco ambiental de uma área tem sua base na integração de 

variáveis que pouco variam num curto espaço de tempo e pode ser calculado com recurso da 

combinação de diversos tipos de variáveis, tais como: cobertura vegetal, biomassa 

acumulada, altitude, declividade, dados meteorológicos, aspecto e histórico de eventos 

naturais. 

Aranha e Alves (2001) sugerem que, a geração de um modelo de risco de uma determinada 

área em período próximo à temporada de queimadas, pode ser bastante útil na utilização 

como ferramenta de auxílio no planejamaneto das atividades e gestão dos recursos 

necessários à sua prevenção. Por isso mesmo, o emprego de imagens de satélites e seus 

subprodutos, pode ser interessante devido à disponibilidade em diferentes estações do ano. 

As variáveis utilizadas para elaboração do modelo proposto por este trabalho foram 

selecionadas quanto à sua influência no risco de incêndio, à sua variação anual e também 

quanto à sua disponibilidade. As variáveis selecionadas foram: Estado da Vegetação, esta 

obtida através de um índice de vegetação; Cobertura vegetal; Aspecto; Declividade; e 

Altitude. Os dados referentes ao material combustível (Estado da Vegetação) representam a 

única camada variável, e por isso mesmo é responsável pela variação final entre os modelos. 

O aplicativo utilizado para o Processamento Digital de Imagens foi o software ENVI 4.8 e 

para construção da base de dados e integração dos dados vetoriais, o software ArcGIS 10.0. 

No sentido de uniformizar os dados, os mesmos foram convertidos para o Sistema de 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator – UTM, zona 24 sul, e adotou-se como 

Datum o SIRGAS 2000. Após este procedimento foram gerados dados e modelos para os 

anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

3.2.1 Estado da Vegetação 

Os dados do Estado da Vegetação foram obtidos através do uso de índice de vegetação. 

Índices de vegetação são provenientes do cruzamento de bandas espectrais de imagens de 
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satélites. Para a variável de estado da vegetação, priorizou-se pelo aspecto de umidade foliar. 

Este dado é importante, pois, como mencionando anteriormente, o conteúdo de água nas 

folhas é o mais fator que mais determina seu potencial de queima. 

Para geração destes dados foram utilizadas imagens do sensor Thematic Mapper (TM) do 

satélite Landsat 5 com resolução de 30 metros. As cenas corresponderam ao ponto-órbita 

217/69 e foram empregadas as bandas 4 e 5 sendo estas correspondentes, respectivamente, às 

faixas do infravermelho próximo e infravermelho médio. As imagens utilizadas 

correspondem anos de 2007 a 2011. 

A utilização de índices de vegetação para monitorar e recolher informações ecofisiológicas 

sobre grandes áreas é reconhecida desde a disponibilidade das imagens de satélite para 

estudos envolvendo a dinâmica da cobertura do solo. Na literatura, muitos trabalhos utilizam 

imagens de sensores com média resolução espectral, como o TM/Landsat, já que esta 

informação apresenta correlação com a mensuração da biomassa e conteúdo de água foliar 

(ZARCO-TEJADA, 2003; CARDOSO et al., 2009). 

As aplicações de imagens Landsat/TM são bastante amplas, sendo utilizadas na avaliação das 

mudanças globais como, por exemplo, no monitoramento dos recursos florestais. Suas 

principais aplicações ambientais estão no acompanhamento de uso do solo, monitoramento de 

áreas de preservação e detecção de desmatamentos e queimadas. 

Dentre os índices utilizados para mensurar biomassa, o Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) – ou Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – foi testado por Gondim 

e Rocha (2011) que obtiveram resultados satisfatórios quando correlacionados a algumas 

fisionomias de uma área na região norte do PNCD. No entanto, o presente trabalho optou por 

utilizar o Normalized Difference Water Index (NDWI) – ou Índice de Água por Diferença 

Normalizada. O NDWI foi introduzido na literatura por Gao (1996) e relaciona-se, 

principalmente, com o conteúdo de água presente nas folhas. Sua importância é relativa nas 

análises referentes ao vigor da vegetação e estresse hídrico das plantas. Este índice vem 

ganhando espaço na literatura em alguns para diversos fins de mensuração do estado da 

vegetação e comparação com dados de precipitação (ZARCO-TEJADA, 2003; CARDOSO et 

al., 2009; JENSEN, 2009). Sua equação corresponde à: 
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sendo         correspondente à região do infravermelho próximo e         correspondente à 

região do infravermelho médio, sendo as mesmas equivalentes pelas bandas 4 e 5, 

respectivamente, do sensor TM. 

Os valores obtidos para NDWI são dados entre -1 e 1, onde, segundo Gao (1996), valores 

próximos à -1 representam menor conteúdo de água foliar e por isso mesmo maior risco de 

queima, e valores próximos a 1 representam maior conteúdo de água e por isso mesmo menor 

risco de queima. A Tabela 3-1. Intervalos de risco da variável Estado da Vegetação (NDWI). 

mostra os intervalos de risco utilizados para o NDWI. 

Para se chegar aos intervalos de risco de incêndio para o NDWI, foi utilizado 5 classes foram 

delineadas a partir do método de classificação Pontos de Quebra Natural (Natural Break 

Points). Em cada ano houve certa variação quanto a seus intervalos. Desta forma, para efeito 

de padronização, optou-se por selecionar as quebras naturais de um ano sobre todos os 

índices. Com isto em vista, os intervalos encontrados no ano de 2008, foram selecionados 

arbitrariamente como referência. Os intervalos de risco podem ser observados na Tabela 

3-1Erro! Autoreferência de indicador não válida.. 

 

Tabela 3-1. Intervalos de risco da variável Estado da Vegetação (NDWI). 

Intervalo Classe de Risco 

< -0,1169 Muito Alto 

-0,1170 – -0,0669 Alto 

-0,0670 – -0,0109 Moderado 

-0,0110 – 0,0519 Baixo  

> 0,052 Muito Baixo  
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3.2.2 Cobertura Vegetal 

A implementação de classes vegetais em um modelo de risco de incêndio é realizada em 

muitas pesquisas pela relação que apresentam determinadas fisionomias com o fogo. O tipo 

de fitofisionomia que recobre uma área é tão determinante no potencial de ocorrência de 

incêndios que algumas delas são consideradas até mesmo dependentes deste fenômeno para 

se manterem. A relação destes tipos vegetais com o fogo é tão estreita que algumas espécies 

encontradas nestas áreas são consideradas pirófilas por depender da ocorrência deste evento 

para entrar em processo de floração e reprodução. 

Cada classe presente no tema de Cobertura Vegetal apresenta características peculiares que 

exercem influência, sobre a ignição e propagação do fogo. Esta influência pode agravar ou 

amenizar o risco de acordo com as características intrínsecas de cada fitofisionomia. 

Para a obtenção da Cobertura Vegetal seguiu como referência o mapeamento realizado por 

Funch (2006). Ao final do processo obteve-se um mapa apontando 15 classes diferentes, 

sendo elas: Área Antropizada por garimpo manual, Área Antropizada por Garimpo 

Mecanizado, Brejo, Campo Rupestre, Campo Gerais, Capoeira, Cerrado, Mata Ciliar, Mata 

de Encosta, Mata de Planalto, Mata Pluvionebular, Praia de Areia, Propriedades Rurais, 

Transição entre Campos Gerais e Rupestres e Transição entre Cerrado e Campos Rupestres. 

A vegetação do PNCD possui peculiaridades no que tange à sua classificação. Queiroz et al. 

(2008) destacam algumas destas complicações. Segundos estes autores, a dificuldade na 

classificação da vegetação natural da área deve-se, principalmente, à ocorrência de diferentes 

tipos de vegetação em áreas relativamente pequenas. Este fato ocorre, principalmente, pela 

influência de pequenas variações na topografia, substrato, proximidade de fonte de água e 

microclima. Além destes fatores, os mesmos autores ressaltam a ocorrência de faixas de 

transição que apresentam simultaneamente espécies de dois ecossistemas, como as áreas 

encontradas no mapeamento de Funch (2006) citado acima. 

Com o intuito de facilitar o julgamento entre classes vegetais encontradas na vetorização do 

mapa de Funch (2006), utilizou-se como base o agrupamento de fisionomias proposto por 

Queiroz et al. (2008) para condensar classes fitofisionomicas afins. Os referidos autores 

agrupam as formações vegetais de acordo com o “Grande tipo de vegetação” e a “Forma de 

vida predominante” do local (Tabela 3-2), fatores extremamente determinantes no risco de 
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uma área. Este agrupamento promove uma simplificação das classes encontradas em quatro 

grupos. 

 

Tabela 3-2. Classificação Vegetal para o Parque Nacional da Chapada Diamantina segundo 

Queiroz et al. (2008) 

Forma de vida predominante Grande tipo de vegetação Tipo de vegetação local 

Ervas e arbustos Campo 

Campo rupestre 

Campos gerais 

Brejos 

Árvores Florestas ou matas 

Matas de planalto 

Matas de encosta 

Matas pluvionebular 

Matas ciliares 

Árvores e arbustos espinhosos, 

cactos colunares Florestas secas 
Caatinga 

Arbustos e ervas “Savanas” 

Capitinga 

Cerrado 

Fonte: QUEIROZ et al., 2008 

 

Apesar da simplificação observada em Queiroz et al. (2008) ser extremamente útil como 

referência para o emprego na análise de julgamento através do método AHP, a mesma ainda 

não contempla todas as classes encontradas no mapeamento realizado. Devido a isto, para 

que uma simplificação fosse empregada no modelo, propôs-se condensação de classes através 

da adaptação do quadro elaborado por Queiroz et al. (2008) com o mapeamento de Funch 

(2006). A tabela 3-2 apresenta o resultado da adaptação realizada. 
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Tabela 3-3. Classes de risco para a variável Cobertura Vegetal 

Grande tipo de 

vegetação 

Forma de vida 

predominante 
Tipo de vegetação local 

Classe de 

Risco 

Campo Ervas e arbustos 

Campo Rupestre 

Muito Alto 

Campos Gerais 

Brejos 

Transição Campos gerais / 

Campo Rupestre 

Capoeira 

“Savanas” Arbustos e ervas 

Capitinga 

Alto 
Cerrado 

Transição Cerrado / Campo 

Rupestre 

Pasto Arbustos e ervas 

Áreas Antropizadas por 

garimpo Manual/ 

Mecanizado Moderado 

Propriedades Rurais 

Matas Árvores 

Matas de Planalto 

Baixo 
Matas de Encosta 

Florestas Úmidas Árvores 

Matas Pluvionebular 

Muito Baixo 
Matas Ciliares 

Solo Exposto Solo Exposto Praia de Areia Muito Baixo 

 

Sobre as adaptações realizadas, ressalta-se a inclusão de novas classes e a remoção de 

formações de caatinga. Este fato se explica pela à baixa ocorrência de desta fitofisionomia no 

mapeamento de Funch (2006), não sendo a mesma levada em consideração na classificação 

realizada. Desta forma, as classes obtidas com base em Funch (2006) foram reclassificadas de 

acordo com o agrupamento apresentado na tabela Tabela 3-3, que resultou em cinco classes. 

A reclassificação foi baseada pela predominância do extrato vegetal em cada fisionomia, 

assim como o nível de influência antrópica sofrida ao longo dos anos. Desta forma, o maior 

risco foi atribuído a fisionomias com predominância de gramíneas e o menor risco às áreas 

com predominância de árvores e de característica úmida. Áreas descampadas ou desnudas, 
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como é o caso da classe denominada Praia de Areia, também receberam baixo risco por 

apresentarem baixa densidade de vegetação ou  mesmo ausência desta. Esta fisionomia foi 

mesclada ao grupo de Florestas Úmidas durante o processo de julgamento, devido ao fator de 

risco em comum entre ambas. 

3.2.3 Aspecto 

Para a definição dos intervalos de classe das variáveis relacionadas à topografia, foi realizado 

um levantamento de estudos conceituados que trabalharam com risco de incêndio envolvendo 

fatores similares aos propostos no modelo conceitual estabelecido. A seguir, são apresentadas 

as origens destas variáveis, as características utilizadas para a definição de seus intervalos de 

classe e suas referências. 

Uma alternativa viável para suprir a carência de informações do terreno, bem como para a 

construção e atualização da altimetria de documentos cartográficos, são os Modelos Digitais 

de Elevação (MDE's) gerados a partir de plataformas orbitais. Os MDE's da plataforma EOS 

AM-1 sensor Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 

possuem resolução de 30m e são disponibilizados gratuitamente na internet, com 

recobrimento quase global, sendo denominados ASTER Global Digital Elevation Model 

(ASTER GDEM). Os produtos ASTER GDEM são frutos do consórcio estabelecido entre a 

NASA e o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão para construção de um 

modelo digital de elevação global de livre acesso. Sendo assim, o presente trabalho utilizou o 

ASTER GDEM para obtenção dos temas de Aspecto, Declividade e Altitude. 

O aspecto corresponde à orientação geográfica das faces de um terreno e é influenciada 

diretamente pela variação da quantidade de radiação solar recebida pelas diferentes ângulos 

de exposição do terreno. Desta forma, a umidade relativa e a temperatura do ar e do solo vão 

variar pontualmente, como também o tipo e quantidade da vegetação e seu teor de umidade. 

No que tange o estabelecimento dos intervalos de risco, muitas referências sobre a influência 

do aspecto no risco de incêndio porém, a bibliografia consultada não apresentou uma 

classificação que corroborasse com as características de inclinação da passagem do sol para a 

área de estudo. Desta forma, o estabelecimento das classes de risco para a variável Aspecto, 

baseou-se no percurso realizado pelo sol ao longo do dia de acordo com a latitude zero, 

correspondente à Linha do Equador. 
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Considerou-se que orientações opostas recebem a mesma quantidade de insolação durante o 

dia. Os ângulos foram estabelecidos a partir do grau 22,5 com intervalos de 45º entre cada um 

destes.  

A definição das classes é apresentada na Tabela 3-4, enquanto a Figura 3-2 faz uma 

representação gráfica das classes de risco definidas.  

Tabela 3-4. Intervalos de risco da variável Aspecto. 

Intervalo Orientação Geográfica Classe de Risco 

337,5° –22,49°; 157,5° – 202,49°; Norte (N) e Sul (S) Baixo 

22,5° – 67,49°; 112,5° –157,49°; 

202,5° – 247,49°; 292,5° – 337,49°; 

Nordeste (NE), Suldeste (SE), 

Noroeste (NW) e Sudoeste (SW) 
Moderado 

67,5° – 112,49°; 247,5° – 292,49°; Leste (L) e Oeste (W) Alto 

 

 

Figura 3-2. Representação gráfica das classes de risco referente ao Aspecto 
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3.2.4 Declividade 

A Declividade é relevante na identificação das encostas frente aos estudos sobre incêndios 

florestais, uma vez que quanto maior o grau de inclinação do terreno mais fácil e maior será a 

propagação do fogo. 

Segundo Soares (1985), o grau de declividade das encostas exerce influência direta no risco, 

uma vez que de acordo com sua inclinação ela fica mais exposta ao vento que por sua vez 

diminui a umidade do material combustível e facilita a propagação do fogo. Desta forma, 

pode-se dizer que quanto maior for o grau de inclinação do terreno mais fácil e maior será a 

propagação do fogo. 

Para o estabelecimento das classes de risco do tema Declividade, as faixas de inclinação 

foram baseadas em Soares (1985), e seguiram o critério de ameaça que cada uma representa 

para o risco a incêndio florestal, conforme a Tabela 3-5. 

Tabela 3-5. Intervalos de risco da variável Declividade. 

Intervalo Classe de Risco 

0 – 14,9999% Muito Baixo 

15 – 24,9999% Baixo 

25,0001 – 34,9999% Moderado 

35 – 44,9999% Alto 

> 45% Muito Alto 

3.2.5 Altitude 

A altitude descreve as diferenças topográficas da paisagem na área de estudo. Este fator é 

relevante devido a formação de corredores de vento nos vales, além da diferença 

microclimática de cada intervalo da classe. Para Soares (1985), a  altitude possui uma relação 

inversamente proporcional ao risco de incêndio florestal, tendo nas maiores altitudes os riscos 

menos elevados.  

Na medida em que o terreno se eleva, é possível observar um decréscimo da temperatura 

acompanhado por um aumento na umidade relativa do ar, até determinadas altitudes. Estas 

características influência a umidade do material combustível que por sua vez terá uma 

interferência no risco. Sendo assim, o risco de incêndio florestal geralmente é maior nas 
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baixas altitudes e diminui com as maiores elevações. A definição dos intervalos de risco para 

o fator altitude se baseou em Salas e Chuvieco (1994) que adotaram os intervalos segundo a 

Tabela 3-6. 

Tabela 3-6. Intervalos de risco da variável Altitude. 

Intervalo Classe de Risco 

< 599,99m Muito Alto 

600 – 899,99m Alto 

900 – 1.199,99m Moderado 

1.200 – 1.499,99m Baixo 

> 1.500 Muito Baixo 

Fonte: Adaptado de Salas e Chuvieco (1994) 

3.3 Dados Meteorológicos 

Apesar da grande importância do clima sobre o de risco de incêndios o número de estações 

climatológicas é reduzido no PNCD (e Chapada Diamantina em geral), o que faz com que a 

observação climática seja insuficiente para modelar o microclima local de forma que possa 

ser integrado aos modelos. 

No entanto, visto a importância destes dados na influência do comportamento do risco os 

dados de precipitação e focos de calor foram empregados como forma de subsidiar a 

interpretação do desempenho do risco apresentado pelos modelos através da análise histórica 

dos dados climatológicos. 

3.3.1 Precipitação 

Visto a importância que a precipitação apresenta na determinação do risco de incêndios, foi 

realizado um levantamento bibliográfico na busca de alternativas que oferecessem dados que 

pudessem ser integrados ao modelo. 

Foram encontradas referências sobre estimativa de precipitação através do uso de dados 

originados de satélites meteorológicos. Alguns destes satélites apresentam relativa precisão 

no que se refere a estimar dados este tipo de dado. O que apresentou uso mais próximo ao 

desejado foi o Tropical Rainfall Measuring Mission, sendo mais conhecido pela sigla 

TRMM. Este sensor foi lançado no ano de 1997 com o objetivo de estudar a precipitação nos 
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trópicos e verificar sua influência no clima global (KUMMEROW et al. 2000). O satélite 

continua operante até hoje e, segundo os autores Collischonn (2006) e Sismanoglu et al. 

(2011), o TRMM apresenta resultados satisfatórios no que se propõem para regiões do 

território brasileiro. No entanto, sua resolução espacial corresponde a 0,25º o que, em 

medidas métricas, corresponde a 21,8km. Esta escala foge do escopo desta pesquisa devido 

ao nível de detalhe exigido pelo tamanho da área a ser modelada. Devido a este fato, integrar 

estes dados se mostrou inviável e desta forma, os dados deste satélite não puderam ser 

empregados. 

Sendo assim, mesmo não sendo possível integrar os dados de precipitação aos modelos, eles 

foram utilizados como forma de subsidiar uma analise geral sobre os resultados obtidos, uma 

vez que exercem forte influência na umidade da biomassa, determinando seu potencial de 

queima e, consequentemente, interferindo no resultado final da modelagem proposta. 

Para esta pesquisa, utilizaram-se dados de precipitação mensal para os anos de 2007 a 2011, 

obtidos a partir das estações climatológicas de Piatã (INEMA) e Lencóis (INMET) (Figura 

3-3). Estes dados também não se mostram suficientes para gerar uma superfície de 

interpolação a fim de embuti-lo no modelo. No entanto, os mesmos servem como apoio de 

comparação do modelo com a realidade climatológica da região. 
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Figura 3-3. Localização das Estações Climatológicas disponíveis para as proximidades do 

PNCD 
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3.3.2 Focos de Calor 

Foram empregados focos de calor, que consistem em registros de temperaturas elevadas 

emitidos por pontos/fontes na superfície terrestre. Estes dados foram obtidos a partir de 

sensores orbitais meteorológicos: NOAA, GOES, AQUA, TERRA, METEOSAT, ATSR para 

o período de 2007 a 2011. Os focos foram separados por municípios seguindo a mesma 

divisão apresentada no tema de precipitação. Para viabilizar uma análise comparativa entre os 

focos e o registro pluviométrico, os focos fora dos limites do Parque foram excluídos. 

Os dados de focos de calor por si só não podem ser empregados como variável de validação 

do modelo, devido à sua natureza abrangente. Sabe-se que os focos de calor podem ser ou 

não incêndios reais e que muitos incêndios reais também não são registrados por influência 

de nuvens e outras variáveis climatológicas. Assim como a precipitação, estes dados foram 

utilizadas para uma análise comparativa do ocorrido nos modelos. 

3.4 Mapeamento da Cobertura de Nuvens e Suas Respectivas Sombras 

A presença de nuvens é um fator recorrente no PNCD. A cobertura de nuvens é frequente ao 

longo do ano, independente da estação climática. Este fenômeno se refletem nas imagens 

Landsat, utilizadas neste trabalho. Apesar da disponibilidade de imagens em diversas datas, a 

maioria delas não é passível de utilização devido ao alto grau de cobertura de nuvens. 

Ainda que algumas apresentem maior potencial de uso, em todas as imagens obtidas uma 

parcela estava recoberta por nuvens. Desta forma, para que não houvesse diferença quanto à 

quantidade de pixel analisados entre os modelos correspondentes a cada ano, toda a cobertura 

de nuvens foi retirada das imagens. 

O procedimento foi realizado por meio de vetorização manual, seguindo-se o critério de 

fotointerpretação nuvem-sombra. Cada imagem utilizada recebeu o mesmo tratamento e, ao 

final do processo, todas as regiões de nuvens, e suas respectivas sombras, foram mescladas 

obtendo-se uma máscara. A etapa seguinte consistiu em aplicar a máscara obtida em cada 

imagem, permitindo então que somente em áreas que não sofreram interferência do fenômeno 

em nenhum ano fossem analisadas. 
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3.5 Aplicação do Processo Hierárquico Analítico 

Para aplicação do Processo Hierárquico Analítico utilizou-se o software Expert Choice, 

versão 11, o qual foi produzido para facilitar o manuseio das etapas do método proposto por 

Saaty (1980). Saaty, pesquisador responsável pelo desenvolvimento do método, é cofundador 

da empresa Expert Choice Inc. e permanece ativo na firma com o propósito de manter a 

confiança da solidez técnica do software Expert Choice no que diz respeito à metodologia 

AHP (REAZIAT, 2007). 

Saaty (1980) divide o método AHP em seis etapas, podendo ser descritas como: I) definir um 

objetivo; II) selecionar os critérios a serem empregados; III) estabelecer as classes de risco 

para estes critérios; IV) realizar comparação pareada entre os critérios e entre suas classes; V) 

analisar a consistência dos julgamentos; VI) encontrar os pesos de cada classe e de cada 

critério. Após a aplicação destes passos é possível integrar os dados de acordo com os pesos 

obtidos e encontrar o resultado final. A descrição das etapas foram levemente modificadas 

para se adaptarem ao contexto de modelagem de risco utilizado neste trabalho. 

Seguindo esta proposta os passos I, II e III já foram contemplados pela metodologia traçada 

até aqui. Para o passo I, Definir o objetivo, tem-se o risco de incêndio. Os passos II e III 

correspondem, ambos, ao tópico Seleção das Variáveis e Definição das Classes de Risco, o 

qual explica como se chegou aos critérios a serem utilizados no modelo e a avaliação das 

alternativas. 

Para efeito de esclarecimento, é importante ressaltar a forma como os conceitos de critérios e 

alternativas, empregados por Saaty (1980), se aplicam neste trabalho. Este estudo considera 

critério cada fator ambiental que influencia o comportamento do fogo, aqui eles também são 

chamados de variáveis ou temas. Os critérios selecionados para este trabalho estão 

relacionados à topografia e à vegetação, ocupando o primeiro nível da hierarquia, logo abaixo 

do objetivo, exercendo influência direta na avaliação da obtenção do risco de incêndio através 

do método. Já as alternativas correspondem às classes de risco estabelecidas para cada 

critério. As alternativas ocupam o segundo nível hierárquico na metodologia. A figura 3-4 

reflete a estrutura e inter-relações da hierarquia estabelecida no presente trabalho. 
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Figura 3-4. Modelo hierárquico utilizado na aplicação do presente trabalho. 

 

A estruturação da hierarquia promove uma compreensão abrangente do processo sendo de 

grande auxílio no momento do julgamento de cada item. Através da hierarquia pode-se 

avaliar melhor o peso de influência com o qual os vários elementos de um nível atuam sobre 

os elementos no próximo nível, de tal forma que seja possível calcular as forças relativas dos 

impactos dos elementos do nível mais baixo sobre os objetivos gerais. A hierarquização 

também possibilita verificar qual a influência que cada critério exerce sobre o objetivo geral, 

possibilitando um melhor julgamento entre os elementos e o objetivo. 

3.5.1 Etapas para a Construção da Matriz de Comparação Pareada 

Para medir a influência que os componentes exercem sobre o objetivo geral deste trabalho, 

faz-se necessário uma comparação par-a-par entre cada critério utilizado. Esta comparação 

pode ser fundamentada numa escala de intensidade de importância, tendo seus valores 

variando entre 1 e 9 (SAATY, 1980). O valor 1 é designado quando as duas alternativas 

comparadas contribuem igualmente para o objetivo, o valor 3, quando uma alternativa é 

considerada fracamente mais importante que a outra e assim sucessivamente. A  

Tabela 3-7 detalha o significado de cada um destes valores. 
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Para a utilização do método AHP se faz necessária à definição das importâncias relativas 

entre critérios e alternativas. Para este fim, Saaty (1980) propõe uma escala de importância 

representada por uma tabela de julgamentos que emprega valores de 1 a 9 apresentada na  

Tabela 3-7. A Escala Fundamental de Saaty, como é conhecida na literatura, busca capturar a 

intensidade da relação entre dois critérios que se apresenta de maneira qualitativa. 

 

Tabela 3-7. Escala de Saaty com os 9 pesos fundamentais de julgamento comparativo 

Intensidade de 

Importância 

Definição Explicação 

1 Igual importância As duas atividades contribuem igualmente 

para os objetivos. 

3 Importância fraca de uma 

sobre a outra 

A experiência e o julgamento favorecem uma 

atividade levemente em relação à outra. 

5 Importância forte A experiência e o julgamento favorecem uma 

atividade fortemente em relação à outra. 

7 Importância muito forte Uma atividade é fortemente favorecida em 

relação à outra e pode ser demonstrada na 

prática. 

9 Importância absoluta A evidência favorece uma atividade em 

relação à outra com o mais alto grau de 

certeza. 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários 

entre julgamentos 

adjacentes 

Quando se procura uma condição de 

compromisso entre duas definições. 

Fonte: Adaptado de Saaty (1980). 

 

Saaty (1980) apresenta várias razões para que a escala de 1 a 9 seja utilizada, destacando 

alguns estudos nessa área. Tais estudos mostram que o ser humano tem uma capacidade 

limitada de discriminação entre alternativas, o que sugere que não se deve utilizar uma escala 

sem um limite superior. 

Costa (2003) exemplifica a Escala Fundamental de Saaty apresentando os valores recíprocos 

na escala de comparação dos critérios (Quadro 3-1). 

  



50 

 

Quadro 3-1. Escala de comparação dos critérios 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Extremam

ente 

Bastante Muito Pouco Igual Pouco Muito Bastante Extremam

ente 
MENOS IMPORTANTE... ...MAIS IMPORTANTE 

Fonte: adaptado de Costa (2003) 

 

Este quadro representa a comparação paritária, na qual o decisor demonstrar sua preferencia 

entre dois critérios. Por exemplo, podemos selecionar o critério A como de maior relevância 

frente ao B, e desta forma informando peso 5 para o critério A. Na matriz de cálculo de 

vetores, o peso correspondente ao critério B é recíproco a 1/5, demonstrando assim sua menor 

importância frente ao critério A.  

3.5.2 Normalização e inconsistências das análises 

Após o julgamento das importâncias relativas entre os itens através das matrizes de 

prioridades, deve-se calcular os pesos relativos, que é denominado por Saaty (1991) como o 

processo de normatização da matriz, onde calcula-se o autovetor que torna-se o vetor de 

prioridade. 

O passo seguinte consiste em identificar a consistência das matrizes, que é exemplificado por 

Hair et al. (2005) como o grau de confiabilidade que um conjunto de variáveis pretende 

medir. Saaty (1991) afirma que A é consistente se, e somente se λmax ≥ n, onde λmax 

corresponde ao autovalor máximo.  

Os valores de aij não necessariamente precisam ser valores baseados em medidas exatas, mas 

em julgamentos subjetivos. A situação faz com que seus valores tenham um desvio em 

relação à razão ideal, sendo necessário medir a consistência para verificar se sua proposição é 

no mínimo aceitável. 

A consistência deve ser verificada por meio de dois axiomas, sendo o primeiro axioma:  

Existem λi, i = 1, 2, ..., n, tal que satisfaça a equação: Ax = λx. 

Onde x é um vetor de pesos.  

Se a matriz A é consistente, logo os autovalores serão iguais à zero, com exceção do n, o 

maior valor de λi. 
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O segundo axioma considera que:  

Se a diagonal da matriz A for de números com aij = 1, e se A for consistente, pequenas 

variações de aij manterão o maior autovalor próximo de n e os autovalores restantes próximos 

a zero. 

Sendo assim, é necessário encontrar o autovetor w de pesos que satisfaça a equação: 

         

O autovetor w fornece a ordem por nível de importância dos critérios da matriz a, que estará 

estimando pesos reais aos critérios que estão sendo comparados. Para as comparações de 

caráter subjetivo, precisa-se avaliar a proximidade entre λmáx e n, para isso precisa-se calcular 

a Razão de Consistência (RC), representada pela formula: 

    
  

  
 

 

onde IC é o Índice de Consistência, representado pela equação: 

    
      

   
 

e IR é o Índice Inconsistência Aleatória, representado pelo quadro 3-2. 

 

Quadro 3-2: Índice Randômico. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,56 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Fonte: Saaty (1991). 

 

Saaty (1991) considera aceitável o valor de inconsistência de RC ≤ 0,10. Caso RC > 0,10, a 

qualidade dos julgamentos está comprometida, e deve ser melhorada.  
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3.6 Aplicação dos pesos e geração dos modelos 

Após a obtenção dos pesos relacionados a cada alternativa e a cada variável a partir das 

matrizes de comparação, foi possível prosseguir com o cruzamento dos mapas. Para que se 

proceda com a integração dos mapas, cada alternativa, ou classe de risco, é reclassificada de 

acordo com o valor do peso obtido pela comparação entre elas. 

O cruzamento das variáveis ocorre pela multiplicação de cada tema de risco obtido pelo seu 

peso resultante do método AHP. A fórmula aplicada pode ser representada pela equação 

abaixo: 

 

Risco = NDWI * WNDWI + Veg * WVEG + Asp * Wasp + Dec * WDEC + Alt * WALT 

 

onde NDWI, Veg, Asp, Dec e Alt correspondem respectivamente ao índice de vegetação 

NDWI, Cobertura Vegetal, Aspecto, Declividade e Altitude. W representa o peso obtido 

através das matrizes de comparação. 

3.7 Fluxo do trabalho 

Para melhor compreensão do fluxo seguindo, metodologia deste trabalho pode ser resumido 

em cinco etapas, as quais envolveram as seguintes ações: 

 

Etapa 1. Elaboração do modelo conceitual 

Construção da base de dados 

Etapa 2. Geração dos mapas temáticos 

Etapa 3. Definição da classes de risco 

Construção das matrizes de comparação pareada 

Reclassificação dos mapas de acordo com os pesos obtidos na comparação 

Pareada 

Etapa 4. Cruzamento das variáveis e geração dos modelos 
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Etapa 5. Avaliação e discussão sobre os resultados obtidos 

O fluxograma do trabalho (Figura 3-5) apresenta uma representação visual das etapas 

seguidas, relacionando-as com as o tratamento das variáveis. 
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Figura 3-5. Fluxograma geral do trabalho 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussões 

4  

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através das etapas metodológicas realizadas e 

discute sobre a importância de cada variável na composição final do modelo. De acordo com 

o proposto nos objetivos, os modelos gerados indicam o potencial de ocorrência de incêndio 

de uma data específica. Desta forma, os modelos apontam uma tendência do que pode ocorrer 

em um determinado período e sua análise se baseia na relação das características climáticas e 

da vegetação referentes ao período modelado. 

Foram gerados modelos para os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Os produtos obtidos 

foram comparados com dados meteorológicos, no intuito de se avaliar o desempenho do 

método utilizando-se uma análise histórica. 

4.1 Mapeamento e Remoção de Nuvens e Suas Respectivas Sombras 

O fenômeno recorrente de nuvens provoca grande interferência no que diz respeito à 

utilização de uma sequencia de imagens para aplicação de uma análise temporal. Os anos que 

apresentaram mais imagens viáveis de se trabalhar em relação à cobertura de nuvens foram os 

anos de 2007 e 2008, cada um apresentando duas imagens. Os anos seguintes apresentaram 

apenas uma imagem sem cobertura.  

A aplicação do procedimento terminou por remover uma porção razoável da área total do 

Parque, deixando de fora muitos fragmentos que poderiam ser analisados. As regiões 

Nordeste e Sul foram as mais afetadas (Figura 4-1), não sendo possível obter um diagnóstico 

destas áreas nos modelos finais. No entanto, a remoção das áreas cobertas por nuvens ao 

longo dos anos permitiu que uma análise uniforme pudesse ser desenvolvida. O total de 

nuvens mapeadas resultou em 62.107ha, o que corresponde a 41,4% do Parque. Sendo assim, 

o total modelado correspondeu a 87.893ha o que equivale a 58,6% da área total do Parque. O 

procedimento de remoção dos pixels cobertos por nuvens foi aplicado em todas as variáveis 

antes do procedimento de integração. 
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Figura 4-1. Cobertura Acumulada de Nuvens entre os anos de 2007 e 2011 
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4.2 Cobertura Vegetal para o Parque Nacional da Chapada Dimantina 

O resultado do mapeamento da cobertura vegetal é apresentado na Figura 4-2. Dentre as 

fisionomias encontradas no mapeamento da cobertura vegetal, as duas mais representativas 

referem-se aos Campos Rupestres e aos Campos Gerais (incluindo as áreas de transições 

entre ambas). Para a classe Campo Rupestre foi encontrado um total de 96.657,93ha, 

correspondendo a 62,63% de toda fitofisionomia que recobre o PNCD correspondendo aos 

dados publicados por Beserra et al. (2007). A segunda fisionomia recobre 28.245,52ha o que 

corresponde a 18,3% da cobertura vegetal da área. Por somarem 80,93% de toda a extensão 

do Parque, estas duas fisionomias – Campo Rupestre e Campos Gerais – demonstram ter 

grande expressividade sobre a determinação do risco de incêndio no Parque Nacional da 

Chapada Dimantina. Um ponto em comum entre as duas fisionomias, é a presença de 

espécies vegetais de fácil acúmulo de biomassa combustível – como é o caso das famílias 

Poaceae (gramíneas), Cyperaceae e Veloziaceae – e desta forma representam classes 

propensas à ocorrência de incêndios. 

Munhoz (2003) apud Ribeiro e Walter (2008) em uma área de campo limpo no Distrito 

Federal observou o predomínio de espécies com hábito herbáceo chegando à 

aproximadamente 71% da composição florística. Devido a predominância destas espécies, o 

autor supracitado atribui facilidade em acumular material combustível a esta fisionomia, o 

que provoca a estreita relação que esta formação vegetal apresenta com os processos de 

incêndios.  Segundo Ribeiro e Walter (2008), Campo Sujo é uma formação que além da 

presença de ervas e arbustos podem abrigar indivíduos menos desenvolvidos de espécies 

arbóreas encontradas no cerrado enquanto que o campo limpo é predominantemente herbáceo 

com raros arbustos e completa ausência de árvores. 

Cerca de 7% da área do PNCD são ocupados por ambientes de transição. Transições entre 

campos rupestres e formações florestais podem ocorrer quando há o desenvolvimento de uma 

camada de solo suficientemente profunda, a ponto de permitir o desenvolvimento de espécies 

arbóreas (FUNCH, 2006). Segundo o mesmo autor grande parte destas formações é de 

origem antrópica, fruto da remoção de camadas de solo, durante os processos de mineração 

de diamantes e pastoreio de animais ocorridos no passado, e da ação continuada de incêndios 

florestais. Devido às suas características pedológicas, estas áreas são mais sujeitas à 

destruição por incêndios devido à facilidade de ressecamento em épocas de seca (BESERRA 

et al., 2007). 
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Figura 4-2. Cobertura vegetal para o Parque Nacional da Chapada Dimantina. 

Adaptado de FUNCH (2006) 
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4.3 Risco de Incêndio para o Parque Nacional da Chapada Diamantina 

A análise do risco de incêndio, obtido através da classificação das variáveis quanto ao peso 

encontrado nas matrizes de comparação, permitem estudar a influência de cada alternativa 

sobre o objetivo geral. Foram analisadas informações relevantes sobre a distribuição de cada 

variável empregada assim como suas áreas de incidência. 

A matriz de comparação de cada variável é apresentada em seu tópico correspondente, 

proporcionando uma análise sobre os pesos de sua alternativa e expressividade das mesmas 

na área de estudo. 

Os modelos de risco de incêndio para o Parque Nacional da Chapada Diamantina foram 

obtidos a partir dos pesos processados através da comparação par a par entre as variáveis. A 

matriz de comparação e os pesos obtidos encontram-se na Tabela 4-1, apresentada abaixo. 

Tabela 4-1.Matriz de comparação pareada entre as variáveis. 

Fator NDWI 
Cobertura 

Vegetal 
Aspecto Declividade Altitude Peso 

NDWI 1 3 4 5 7 0,476 

Cobertura Vegetal 1/3 1 3 3 5 0,247 

Aspecto  1/4 1/3 1 3 4 0,146 

Declividade 1/5 1/3 1/3 1 4 0,090 

Altitude 1/7 1/5 1/4 1/4 1 0,041 

IC – 0,08 / RC - 0,07 Total 1,000 

IC – Índice de Consistência; RC – Razão de Consistência.  

 

Antes de prosseguir para a análise dos modelos, cada variável foi analisada individualmente. 
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4.3.1 Risco de Incêndio segundo a Cobertura Vegetal 

O resultado do agrupamento das classes de risco foi organizada segundo o atributo “grande 

formação predominante”, e resultou em cinco classes de risco, vide a Tabela 4-2. 

 

Tabela 4-2. Percentual de incidência para classes de risco da variável Cobertura Vegetal 

Agrupamento Vegetal Classe de Risco Área Ocupada (%) 

Campo Muito Alto 83,97% 

“Savanas” Alto 1,36% 

Pasto Moderado 1,00% 

Matas Baixo 7,14% 

Florestas Úmidas Muito Baixo 6,52% 

 

A cobertura vegetal é segunda variável de maior peso, tendo valor correspondente a 0,247 

(Tabela 4-1), ficando abaixo somente do Estado da Vegetação. O julgamento das alternativas 

prosseguiu como apresentado na Tabela 4-3. 

Tabela 4-3. Matriz de Comparação e Pesos das classes de risco referentes à Cobertura 

Vegetal 

Classe Campo Savanas Pasto Matas 
Florestas 

Úmidas 
Pesos 

Campo 1 2 3 7 9 0,440 

Savanas 1/2 1 2 6 7 0,283 

Pasto 1/3 1/2 1 5 5 0,182 

Matas 1/7 1/6 1/5 1 3 0,060 

Florestas Úmidas 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0,035 

IC – 0,05 / RC – 0,04 Total  1,000 

 IC – Índice de Consistência; RC – Razão de Consistência. 

 

A análise do julgamento, mostra que o mesmo se mostrou consistente (RC = 0,04) e, no que 

se refere ao ocorrido na realidade, os pesos encontrados também apresentam coerência com o 

ocorrido na realidade. 

O Parque Nacional da Chapada Dimantina apresenta um forte risco de incêndio no que se diz 

respeito à cobertura vegetal. O agrupamento Campo, que apresenta o maio risco de incêndio, 

também é o de maior expressividade recobrindo 83,97% do Parque. 
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Além disso, o referido agrupamento vegetacional também representa uma ameaça para outras 

formações já que, devido a sua larga distribuição, termina por circundar boa parte de 

fitofisionomias de Baixo e Muito baixo risco (Figura 4-3) ameaçando a propagação de fogo 

para estas áreas. 

As Matas e Florestas Úmidas somaram 13,66% do total do Parque, mostrando uma 

expressividade relevante para a área. Estas fisionomias também são afetadas pelo fogo, 

porém, com uma frequência muito menor devido à sua capacidade em reter umidade e uma 

disponibilidade menor de combustíveis vegetais abaixo das copas. Desta forma, estas 

fisionomias também podem se comportar como uma barreira natural para propagação do 

fogo. Por vezes, também pode ocorrer a associação destas fisionomias com alguma formação 

hidrográfica que já são conhecidas como barreira geográfica para os incêndios florestais. 

Os grupos referentes à Pasto e Savanas, obtiveram valores coerentes com a realidade (0,182 e 

0,283, respectivamente), tendo uma influência de bastante peso na variável de Cobertura 

Vegetal. Apesar, de serem classes de elevado risco e também registrarem queimadas com 

frequência, as mesmas não apresentam expressividade no que se refere à sua distribuição no 

Parque somando, ambas, 2.36% da cobertura do Parque, implicando em uma baixa influência 

no risco de ocorrerem grandes queimadas. 

Percebe-se que as áreas da classe Cerrado, resumem-se a uma pequena faixa na região oeste 

do Parque, e correspondem a áreas de altitude mais baixa. Apesar de serem consideradas 

áreas de bastante ocorrência de incêndios, a influência destas classes na propagação de risco 

deve-se muito à sua proximidade com as encostas (declividade) que por sua vez representam 

uma influência de peso moderado no modelo estabelecido. 
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Figura 4-3. Risco de incêndio segundo a Cobertura Vegetal no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina 
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4.3.2 Risco de Incêndio segundo o Aspecto 

Dentre as variáveis relacionadas à topografia, o Aspecto foi o que teve o maior peso (0,146) 

ocupando o terceiro lugar de importância dentre todos os fatores empregados. 

De acordo com o julgamento realizado para esta variável, a classe de Alto risco recebeu um 

peso correspondente de 0,731 (Tabela 4-4) o que mostra uma influência significativamente 

maior que as demais. Dentre as classes relacionadas ao Aspecto, a classe de Alto risco 

apresentou a segunda maior abrangência (27,77%). 

A classe mais representativa na distribuição do PNCD foi a de Moderado Risco, abrangendo 

um total de 50,87% (Tabela 4-5) e com um peso intermediário de 0,188. De acordo com os 

intervalos de risco estabelecidos, estas áreas correspondem às orientações Nordeste, 

Noroeste, Sudoeste e Sudeste. 

A classe de Baixo risco apresenta a menor expressividade tanto no que se refere à 

abrangência da área (20,35%) quanto ao seu peso correspondente (0,081) (Tabela 4-5).  

Tabela 4-4. Matriz de Comparação e Pesos das classes de risco referentes aspecto. 

Orientação L, W NE, NW, SE, SW N, S Pesos 

L, W 1 5 7 0,731 

NE, NW, SE, SW 1/5 1 3 0,188 

N, S 1/7 1/3 1 0,081 

IC – 0,03 / RC – 0,07 Total 1,000 

IC – Índice de Consistência; RC – Razão de Consistência. 

 

Tabela 4-5. Percentual de incidência para classes de risco da variável Aspecto 

Orientação Classe de Risco Área Ocupada (%) 

L, W Alto 27,77% 

NE, NW, SE, SW Moderado 51,87% 

N, S Baixo 20,35% 
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Figura 4-4. Risco de incêndio segundo o Aspecto 
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4.3.3 Risco de Incêndio segundo a Declividade 

A variável declividade teve peso correspondente a 0,090 sendo a segunda variável de menor 

contribuição na influência de risco de incêndio segundo o modelo estabelecido. 

As áreas com declividade abaixo de 15% apresentam o menor peso de acordo com o 

julgamento realizado (0,039), mostrando-se pouco influente na determinação do modelo. 

Apesar disso, a mesma apresenta a maior área de abrangência, ocupando mais de 60% da área 

modelada (Tabela 4-7), o que restringe a influência da declividade á um percentual pequeno 

das áreas do parque. 

A partir da visualização da Figura 4-5 e da análise da Tabela 4-7, é possível observar que as 

regiões de maior de risco de incêndio, segundo a declividade, ocupam uma percentagem 

pequena da área já que se localizam somente nas encostas. As áreas de maior risco 

representadas por esta variável exercem uma maior influência, sobretudo na propagação dos 

incêndios devido à forte ação que os ventos exercem nestas áreas. 

Tabela 4-6. Matriz de Comparação e Pesos das classes de risco referentes à declividade. 

Intervalo >45% 35-45% 25-35% 15-25% 0-15% Pesos 

>45% 1 3 3 5 7 0,460 

35-45% 1/3 1 2 4 7 0,255 

25-35% 1/3 1/2 1 3 5 0,168 

15-25% 1/5 1/4 1/3 1 3 0,078 

0-15% 1/7 1/7 1/5 1/3 1 0,039 

IC – 0,05 / RC - 0,04 Total 1,000 

IC – Índice de Consistência; RC – Razão de Consistência. 

 

Tabela 4-7. Percentual de incidência para classes de risco da variável Declividade 

Intervalo de Inclinação Classe de risco Área Ocupada (%) 

0 – 15% Muito Baixo 61,51 

15 – 25% Baixo 21,43 

25 – 35% Moderado 9,33 

35 – 45% Alto 3,91  

> 45% Muito Alto 3,81 
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Figura 4-5. Risco de incêndio segundo a Declividade 
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4.3.4 Risco de Incêndio segundo a Altitude  

A variável altitude obteve o menor peso (0,041) o que confere uma influência muito pequena 

em relação a outras variáveis. Observa-se que, as áreas de menor risco (mais elevadas) 

concentram-se na região oeste do PNCD, enquanto as áreas de maior risco encontram-se na 

porção leste. Devido à distribuição apresentada por esta variável, ela atenua, mesmo que de 

forma suave, as classes de maior risco de outras variáveis nas altitudes elevadas. 

O julgamento da variável altitude resumiu as classes de risco em quatro (Tabela 4-8). Apesar 

de cinco classes terem sido definidas inicialmente, duas delas, “1.200 – 1.500” e “> 1.500”, 

referentes respectivamente às classes de Baixo e Muito Baixo risco, receberam o mesmo 

peso, sendo agrupadas em uma mesma classe. 

As classes de maior risco (abaixo de 600m), apesar de apresentarem um peso elevado (Tabela 

4-8), representam um percentual relativamente pequeno da área do Parque (Tabela 4-9), 

abrangendo apenas 10,08% de seu total.  

A maior área ocupada refere-se às classes de Baixo e moderado risco, as quais somam 

71,35% da área do Parque que, no entanto, possuem baixa influência com os pesos 0,061 e 

0,145, respectivamente. 

Tabela 4-8. Matriz de Comparação e Pesos das classes de risco referentes à Altitude. 

Intervalo <600 600 – 900m 
900 – 

1.200m 

1.200 – 

1.500m 
>1.500 Pesos 

< 600 1 3 3 5 5 0,450 

600 – 900m 1/3 1 3 5 5 0,284 

900 – 1.200m 1/3 1/3 1 3 3 0,145 

1.200 – 1.500m 1/5 1/5 1/3 1 1 0,061 

>1.500 1/5 1/5 1/3 1/1 1 0,061 

IC – 0,05 / RC: 0,05 Total 1,0000 

IC – Índice de Consistência; RC – Razão de Consistência. 
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Tabela 4-9. Percentual de incidência para classes de risco da variável Altitude 

Intervalo de elevação Classe de Risco Área Ocupada (%) 

> 600m Muito Alto 10,08 

600 – 900 Alto 18,57 

900 – 1.200m Moderado 39,12 

< 1.200 Baixo 32,23 

 

A altitude demonstrou ser a variável de menor risco de acordo com o julgamento 

estabelecido. Analisando a distribuição espacial de suas classes de risco observa-se que a 

porção leste do Parque apresenta maior susceptibilidade à ocorrência de incêndios 

concentrando as áreas de Alto e Muito Alto risco e ocupando total de 28,65% da área do 

Parque. As classes de riscos Moderado e Baixo perfazem 71,35%, mostrando a 

expressividade da mesma ao longo do Parque, no entanto também apresentam uma baixa 

influência no risco com um peso obtido de 0,061. 

A região leste corresponde a uma zona elevadas altitudes (Figura 4-6), o que poderia atenuar 

a perda da umidade, já que mantêm um ambiente mais ameno e teoricamente mais úmido. No 

entanto, por ser uma zona de serra, a falta de obstáculos proporciona aos ventos uma área 

para fluir livremente. Os ventos observados em altitudes elevadas também atuam como 

agentes que interferem na umidade das plantas e desta forma influenciando seu risco.  
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Figura 4-6. Risco de incêndio segundo a Altitude 
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4.3.5 Risco de Incêndio segundo o Índice de Água por Diferença Normalizada 

O NDWI, correspondente à variável de Estado da Vegetação, recebeu o maior peso (0,476) 

de acordo com a comparação realizada. Por isso mesmo, esta é a variável que proporciona 

maior influência no resultado final dos modelos. 

O julgamento dos pesos para esta variável apresentou uma boa razão de consistência (Tabela 

4-10) e estabeleceu pesos bem ponderados no que se refere à influência de cada categoria no 

risco de incêndio. As classes de Moderado, Alto e Muito Alto risco concentraram um peso 

total de 0,869 mostrando uma influência significativa no risco do Parque.  

Tabela 4-10. Pesos das classes de risco referentes ao NDWI. 

Intervalo < -0,11 -0,11 – -0,067 
-0,067 – -

0,01 
-0,01 – -0,05 > 0,05 Pesos 

< -0,117 1 3 3 5 7 0,442 

-0,117 – -0,067 1/3 1 3 3 5 0,262 

-0,067 – -0,011 1/3 1/3 1 2 4 0,165 

-0,011 – -0,052 1/5 1/3 1/2 1 3 0,071 

> 0,05 1/7 1/5 1/4 1/3 1 0,060 

IC – 0,05 / RC: 0,04 Total 1,000 

IC – Índice de Consistência; RC – Razão de Consistência. 

 

A variação das áreas ocupadas por cada classe é apresentada no O Gráfico 4-1. Através da 

observação deste gráfico é possível avaliar a variação apresentada pelo índice entre os anos 

modelados. 

Os anos de 2008 e 2009 se destacam por apresentar um contraste perceptível entre todas as 

classes de risco. Destacam-se as áreas de Muito Alto risco que, em 2008 correspondiam a 

22.811,95ha, e passaram à 6.456,34ha no ano seguinte.  
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Gráfico 4-1. Classes de Risco segundo o NDWI para nos anos de 2007 a 2011 

Observando os resultados apresentados nas figuras relacionadas ao NDWI (Figura 4-7, à 

Figura 4-12), nota-se que as áreas de Baixo risco desta variável, correspondem em parte, às 

classes de risco de Baixo e Muito Baixo risco representadas na Cobertura Vegetal. Neste 

caso, o comportamento do NDWI acorda com o esperado, refletindo fisionomias de maior 

teor de umidade como menor risco de incêndio. 

Apesar das nuvens limitarem uma análise mais detalhada sobre a distribuição das classes de 

risco ao longo do PNCD, percebe-se uma concentração de áreas de Muito Alto risco na 

porção oeste da imagem. Através da análise das classes vegetais ocupadas nesta porção pode-

se dizer que sua predominância é basicamente de campos rupestres. Formações campestres, 

em geral, são muito sensíveis à variação do clima, não tendo grande potencial de retenção de 

umidade. A fitomassa senescente ou morta apresenta mais facilidade em perder umidade para 

o meio. Desta forma, o acúmulo de biomassa em uma área, pode provocar rápidas variações 

no risco refletindo isso de acordo com o período da imagem usada para se obter o NDWI. 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Muito Baixo 16.159,81 12.464,43 19.961,90 18.598,17 15.337,82

Baixo 18.322,02 14.110,50 22.400,83 19.197,98 18.274,33

Moderado 18.202,55 12.519,07 22.890,60 21.062,33 19.915,92

Alto 17.444,53 24.377,22 15.688,32 18.062,24 20.688,03

Muito Alto 17.764,09 24.422,91 6.952,21 10.973,43 13.677,95
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Figura 4-7. Risco de Incêndio segundo o NDWI para o ano de 2007. 
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Figura 4-8. Risco de Incêndio segundo o NDWI para o ano de 2008. 
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Figura 4-9. Risco de Incêndio segundo o NDWI para o ano de 2009. 
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Figura 4-10. Risco de Incêndio segundo o NDWI para o ano de 2010. 
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Figura 4-11. Risco de Incêndio segundo o NDWI para o ano de 2011. 
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4.4 Modelos de Risco de Incêndio 

Após o calculo dos autovetores obtidos através do AHP sobre as variáveis utilizadas e 

aplicação da equação de integração (página 52), foram obtidos os produtos cartográficos 

referentes aos modelos de cada ano. Os modelos são apresentados nas Figura 4-12, Figura 

4-13, Figura 4-14, Figura 4-15 e Figura 4-16, correspondendo respectivamente aos anos de 

2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. O Gráfico 4-2 reúne os valores referentes aos totais das 

áreas, de classes de risco referente a cada ano. 

 

Gráfico 4-2. Áreas das Classes de Risco para os modelos dos anos de 2007 a 2011. 

 

Observa-se que o ano de 2008 apresenta um padrão muito diferente quando relacionado aos 

outros anos. A diferença mais notável pode ser observada na classe de Muito Alto risco, a 

qual apresenta um total de 30.351ha o que representa 34,53% da área modelada. O ano que 

apresentou mais proximidade deste valor nesta classe de risco foi o ano de 2007 com 

21.326ha (24,26%), tendo uma elevante diferença de praticamente 10% do total modelado. 

Para a classe de Baixo risco, o ano de 2009 apresenta maior destaque, com 27.603 (31,41%) 

da área modelada. A discrepância entre as classes de Muito Alto risco e Baixo risco entre os 

anos de 2008 e 2009, aponta para uma tendência do ocorrido naqueles anos. 

Enquanto em 2008 o Parque ocorreu um evento de grande porte que, acompanhado de 

eventos menores, queimaram um total de praticamente 45% da área do Parque, o ano de 2009 

2007 2008 2009 2010 2011

Muito Baixo 7.958 7.215 8.431 8.286 7.660

Baixo 22.242 17.307 27.603 24.385 22.504

Moderado 16.169 12.644 19.673 18.401 17.341

Alto 20.197 20.376 21.011 21.193 21.722

Muito Alto 21.326 30.351 11.175 15.628 18.665
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praticamente não foram registradas ocorrências de incêndios. Também é interessante notar a 

ocorrência de focos de calor nestes anos. Enquanto no ano de 2008 foram registrados 1574 

focos de calor (Gráfico 4-5), o ano de 2009 praticamente não apresentou registros de focos, 

sendo apenas 12 ocorrências notadas.  

Os anos de 2010 e 2011 mostram resultados muito próximos, apresentando pequenas 

diferenças entre as classes de Baixo e Muito Alto risco respectivamente. O ano de 2007 

apresenta configuração similar aos anos de 2010 e 2011 para a maioria das classes com 

exceção da classe de Muito Alto risco que apresentar um valor superior aos referidos anos. 

Ainda através da análise do Gráfico 4-2, é possível notar que a classe de Muito alto risco 

aumenta de 2007 para 2008 e, após este ultimo ano, em que se registra o maior evento de 

incêndio ocorrido no período analisado, ela sofre uma queda abrupta (ano de 2009) e volta a 

crescer nos anos de 2010 e 2011. Mesmo que somente a título de suposição, é possível 

levantar um questionamento acerca do motivo que leva a ocorrência deste fato. Sabendo-se 

que a literatura já especula um regime de cinco anos para a ocorrência de grandes eventos de 

incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina, uma vez que registros existentes 

apontam para isso – vide os grandes incêndios nos anos de 1998, 2003 e 2008 (COSTA, 

2011) – é válido supor que o comportamento apresentado no Gráfico 4-2, possa apresentar 

relação com este fenômeno. Uma vez que índices de vegetação são produtos da combinação 

das características das plantas relacionadas à umidade, teor de verde e quantidade de material 

vegetal, o Índice de Água por Diferença Normalizada utilizado neste trabalho, pode estar 

evidenciando o comportamento da vegetação ao longo dos anos e assim, em conjunto com as 

outras variáveis utilizadas, reproduzindo o risco de acordo com o suposto regime. Ressalta-se 

que esta observação é uma suposição e, para que haja confirmação de uma possível relação 

entre o modelo, o índice de vegetação utilizado e os ciclos do fogo no PNCD, se fazem 

necessários estudos mais aprofundados, envolvendo validação do índice de vegetação em 

questão e de modelos obtidos com dados de campo que sejam mensuráveis e comparáveis. 

Apesar de dados pluviométricos influenciarem fortemente o potencial de risco, os dados de 

precipitação mensais (Gráfico 4-3), mostram que a grande quantidade de registro de incêndio 

para o 2008 não se deveu somente a este fator. 

Entre os de 2007 e 2008, a precipitação registrada tanto mensal e como anualmente foi bem 

semelhante (Gráfico 4-3). A maior diferença de precipitação ocorreu entre os meses de 



79 

 

fevereiro e março. Em 2007, o mês de fevereiro teve uma alta maior que a normal observada 

entre os anos analisados, registrando 261,25mm. Em 2008, o mês de março apresentou valor 

superior a normal, registrando um total de 212,75mm. Ainda assim, estes meses não 

correspondem ao período de queimadas do Parque, sugerindo que a precipitação ocorrida nos 

referidos meses não foram decisivos que eventos de incêndios ocorressem. 

De acordo com Berlinck et al. (2010), a ocorrência de focos de incêndio no Parque é devida, 

basicamente a ação antrópica. No entanto, pode-se dizer que já existe uma relação muito 

próxima entre a ação antrópica e o risco proporcionado por fatores naturais, uma vez que, em 

anos como 2008, os fatores naturais amplificam o potencial da ação antrópica. 

 
Gráfico 4-3. Precipitação Mensal para o Parque Nacional da Chapada Diamantina para os 

anos de 2007 a 2011. 

 

A análise da precipitação anual (Gráfico 4-4) mostra que o ano com maior destaque para o 

total pluviométrico é o ano de 2009, tendo registrado mais de 200mm do que a média dos  

outros anos. O ano de 2011 apresenta o menor total pluviométrico anual, registrando um 

valor inferior até mesmo ao ano de 2008 que possui a maior área queimada por incêndios 

dentre os anos analisados. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2007 70,25 261,25 68,75 42,25 10,25 32,25 29,5 17,5 23 2,75 121,25 151,25

2008 64 57,75 212,75 52,25 4,5 49,5 32,5 14 24 6 141,5 140

2009 155,5 40,25 69 185,75 63,25 47,5 29,5 31 19,5 219 43,75 158,25

2010 55,25 68 85,25 79 11 11,25 72 20,25 20 82,75 142 179,5

2011 65,75 82 110,75 82,5 9 24,25 26,5 23,5 10 92,5 117,25 72,75
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Precipitação Mensal para o Parque Nacional da Chapa Dimantina para  os anos de 2007 a 2011 
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Gráfico 4-4. Precipitação anual para o Parque Nacional da Chapada Diamantina para os anos 

de 2007 a 2011. 

 

 

Gráfico 4-5. Focos de calor registrados para os anos de 2007 a 2011. 

 

830,25 798,75 

1062,25 

826,25 
716,75 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

2007 2008 2009 2010 2011

m
m

 
Total da precipitação acumulada para os anos de 2007 a 2011 

218 

1574 

12 62 8 
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2007 2008 2009 2010 2011

Focos de Calor registrados para os anos de 2007 à 2011 



81 

 

 
Figura 4-12. Modelo AHP para o ano de 2007 
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Figura 4-13. Modelo AHP para o ano de 2008 
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Figura 4-14. Modelo AHP para o ano de 2009 
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Figura 4-15. Modelo AHP para o ano de 2010 
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Figura 4-16. Modelo AHP para o ano de 2011 
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Capítulo 5 

Conclusões 

A proposta metodológica de modelagem do risco de incêndio auxiliada pelo método AHP 

apresentou potencial de aplicação no que se refere ao monitoramento do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina. A modelagem permitiu extrair um indicativo sobre os estado do Parque 

em relação ao risco de incêndio. No entanto, devido à carência de dados de campo, e fatores 

microclimáticos, que influenciam fortemente a variação do risco de incêndios, não foi 

possível aferir a precisão dos modelos. 

A análise dos riscos obtidos mostra que a área do Parque sempre apresenta risco de queima, 

devendo estar sobre monitoramento contínuo no sentido de se planejar combates e evitar 

grandes eventos de fogo. As áreas de risco se repetem com frequência estando, em sua 

maioria, relacionadas às fisionomias definidas como Campo. 

A parcialidade dos produtos finais é atenuada pela ponderação e normalização dos dados que 

minimizam os erros de julgamento durante o processo. Através da análise das Razões de 

Consistência foi possível analisar que as mesmas apresentaram valores dentro dos limites 

estabelecidos pelo método no que se refere ao julgamento subjetivo dos itens analisados. 

O mapeamento do risco de incêndio norteia a prevenção de grandes eventos de fogo que 

possam agir de forma a prejudicar a biodiversidade e a comunidade do entorno do Parque. 

Portanto, mesmo não gerando modelos definitivos quanto ao mapeamento do risco, pode-se 

afirmar que os mesmos podem ser utilizados como produtos auxiliares para o manejo PNCD, 

já que promovem uma estimativa do potencial de risco referente a cada ano. 

Apesar da falta de dados para aferir estatisticamente os resultados obtidos com a realidade de 

campo, a variação de risco correspondeu com anos de maior e menor registro de fogo o que 

denota viabilidade na aplicação do método para o fim proposto. Ainda assim, ressalta-se que 

o mesmo seja aprimorado, principalmente no que se refere à obtenção de dados e testes de 

índices de vegetação. 

O emprego das geotecnologias nesta pesquisa se mostrou fundamental como forma de se 

obter uma visão abrangente através de produtos cartográficos. Somente através do 
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Sensoriamento Remoto foi possível obter a única camada dinâmica do processo. Sem esta 

medida seria inviável de se trabalhar com informações de diversos anos. O SIG se mostrou 

como pilar fundamental para reunir, padronizar, processar e integrar os dados originados de 

diferentes fontes, gerando produtos adequados para análise. 

Ao longo do desenvolvimento do método algumas problemáticas surgiram, o principal deles 

refere-se à disponibilidade de dados. O presente trabalho sugere que existam soluções 

tangíveis para sanar este problema. Estas soluções podem ser exemplificadas por três 

principais aspectos: 1) mapeamento in loco das áreas queimadas, logo que ocorridas, a fim de 

gerar dados consistentes para análises estatísticas apuradas; 2) a instalação de estações para 

coleta de dados climatológicos ao longo do Parque; 3) obtenção de imagens de satélites, 

mesmo que proprietários, para que se consiga trabalhar com produtos sem interferência de 

nuvens ao longo do ano. Com o suprimento destas lacunas, ou pelo menos de algumas delas, 

o método pode apresentar resultados mais precisos e será possível promover seu 

aperfeiçoamento. 

Outra lacuna que também pode ser trabalhada refere-se aos índices de vegetação. Poucos 

trabalhos de validação de índices de vegetação foram realizados no Parque Nacional da 

Chapada Diamantina e, ainda assim, os que foram realizados não foram validados para o 

parque como um todo. Um trabalho sistemático de coleta de material combustível e sua 

comparação com produtos provenientes da transformação espectral de imagens de satélites 

podem gerar resultados muito mais precisos para a estimativa de risco de incêndio. 

Apesar de não ter sido objetivo-alvo desta pesquisa, peculiaridades sociais também podem 

ser de grande impacto na obtenção de um modelo final mais acurado devido aos registros de 

incêndios criminosos ainda recorrentes na área. 

No que tange ao manejo do fogo, o presente estudo espera contribuir com as técnicas de 

monitoramento, prevenção e combate empregadas no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina. Espera-se que o emprego do método possa esclarecer sobre o que pode vir a 

ocorrer em um determinado ano, beneficiando assim a conservação da biodiversidade local e 

as atividades antrópicas desenvolvidas na região, tais como a agricultura, a agropecuária e o 

turismo. 
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