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C ONTEÚDO
A SURA acredita que o conhecimento, aplicado à
gestão de riscos, impacta positivamente no desenvolvimento sustentável de um país. Portanto, reconhecemos a importância da gestão de riscos naturais
como um indicador de competitividade.
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É claro que essa realidade não foi ignorada na nossa
estratégia como empresa. Por essa razão, no âmbito
do modelo de Gestão de Tendências e Riscos (GRT)
da SURA, estamos expandindo sistematicamente
o alcance das nossas redes aliadas, compostas
por entidades acadêmicas e de pesquisa, órgãos
públicos e empresas privadas, com as quais trabalhamos iterativamente, fornecendo e recebendo
conhecimento e informações que nos permitam
proporcionar competitividade e resiliência às
pessoas e empresas.
Em 2013, a SURA tomou a decisão de vincular-se à
iniciativa Global Earthquake Model (GEM) — Modelo
de Terremoto Global, em português — uma parceria
público-privada sem fins lucrativos, cujo principal
objetivo é avaliar e comunicar o risco sísmico no
mundo, através da pesquisa e transferência de
conhecimento, com o objetivo de preservar vidas e
mitigar perdas econômicas. Dessa maneira, através
da democratização do conhecimento, a GEM cria
uma ponte entre rigor científico e comunidades
expostas a esse tipo de fenômeno, sempre baseada
em princípios de credibilidade, abertura, transparência e trabalho colaborativo, pilares totalmente
alinhados à nossa filosofia.
Queremos que esta 5ª edição da revista Geociências
SURA seja mais um instrumento de divulgação da
relevância dessa iniciativa global, permitindo que
nossos leitores tenham um contexto mais profundo
sobre a maneira como a resiliência sísmica vem
sendo administrada no mundo, os principais resultados desse modelo, os benefícios dessa iniciativa e
suas prospecções para o estudo de outros tipos de
ameaças naturais.

Além disso, nesta edição também descrevemos
fenômenos naturais com os quais, de uma maneira
ou de outra, estamos aprendendo a conviver: incêndios florestais, vulcões, descargas elétricas atmosféricas e fenômenos solares. Inicialmente, veremos
que os incêndios florestais ajudam a equilibrar
certos ecossistemas, porém, quando utilizados
descontroladamente e para outros fins, são responsáveis por perdas de grandes áreas de biomassa
no mundo. Entenderemos como os vulcões, cuja
localização geográfica e o Círculo de Fogo do Pacífico possuem uma estreita relação, exercem uma
forte incidência sobre a dinâmica de cidades que se
encontram próximas a eles. Também analisaremos
as descargas elétricas atmosféricas, que fazem
parte do nosso cotidiano, mas cuja ocorrência
representa perdas significativas ano após ano.
Finalmente, abordaremos os fenômenos solares,
que estão relacionados à continuidade dos serviços
de telecomunicação e do sistema tecnológico na
Terra.
Não devemos subestimar os possíveis impactos que
a materialização dessas ameaças representa para
o meio ambiente, para a nossa segurança e para
a continuidade nas operações de nossos negócios.
Por isso, a partir do conteúdo desta quinta edição,
queremos aprofundar a compreensão das suas
origens, de seus impactos e das medidas de mitigação desses fenômenos naturais.
Nesta nova edição da revista Geociências SURA,
esperamos que os nossos leitores encontrem
informações relevantes, que ofereçam elementos
para que eles possam avaliar a vulnerabilidade em
diferentes escalas. Dessa forma, caso esses fenômenos se materializem, será possível implementar
as medidas necessárias e agir com resiliência.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente Suramericana S.A.

Revista Geociências Sura | Edição 5 | Setembro de 2019
Suramericana S. A., uma companhia de seguros, tendências e riscos.
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GEM: modelo global
de ameaça e risco sísmico
Estamos convencidos da importância da natureza como fonte de tendências
e riscos. Portanto, na Sura, conhecer e entender a dinâmica da natureza abre
um mundo de possibilidades de gestão para o bem-estar e o desenvolvimento
sustentável da sociedade, pessoas e empresas.
Ana María Cortés Zapata

A Global Earthquake Model Foundation (GEM) — Fundação
Modelo de Terremoto Global, em português — é uma
fundação sem fins lucrativos, fundada em 2009, com o objetivo de criar um mundo mais resistente a terremotos. A
missão da GEM é tornar-se uma das fontes mais completas
de informações sobre riscos sísmicos reconhecida globalmente e, além disso, garantir que seus produtos sejam aplicados na gestão de riscos sísmicos no mundo todo.
A GEM acredita que o desenvolvimento da sociedade e a troca de conhecimento são fundamentais e, em
consonância com a SURA, aposta na transparência, colaboração, credibilidade e interesse público como princípios.
A aliança da SURA com a GEM nasceu no marco
desse grande desafio de conhecer e entender a natureza
e sua dinâmica, como um meio de observação em torno
da ameaça e do risco sísmico. Como forma de aproveitar
a ciência e os dados, a SURA e a GEM estão trabalhando
juntas para disponibilizar todo esse conhecimento para
pessoas e empresas, a fim de contribuir para a construção
de cidades resilientes.

O patrocínio desses tipos de iniciativas está
alinhado à nossa estratégia corporativa,
porque estamos convencidos de que
o conhecimento deve ser a base para
a gestão de tendências e riscos.”
Juana F. Llano, vice-presidente de
Seguros da Suramericana S. A.

GESTÃO DA RESILIÊNCIA
SÍSMICA NO MUNDO
O objetivo da GEM é aumentar a resiliência das comunidades
a eventos sísmicos. Para atingir esse objetivo, a fundação
não só concentrou seus esforço no cálculo da ameaça, risco
sísmico e estimativa dos fatores sociais e econômicos que
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possam aumentar os danos físicos, mas também no desenvolvimento de ferramentas e intercâmbio de conhecimento,
que permitam que os governos e os responsáveis por tomar
decisões em empresas possam trabalhar na prevenção,
recuperação e potencialização de novas capacidades,
proteger as pessoas e salvar vidas.
Para cumprir esse objetivo, no dia 5 de dezembro de
2018, a GEM apresentou o modelo global de ameaça e risco
sísmico, que fornece uma referência para avaliar o riscos
sísmicos. Esse modelo, comparável mundialmente e de
domínio público, possui os seguintes componentes:
Ameaça: permite observar que lugares do mundo têm
maior ou menor probabilidade de ocorrência de eventos
sísmicos.
Exposição: classifica a quantidade de pessoas e o número
de edifícios, em todo o mundo, segundo a sua utilização
(residencial, industrial e comercial) e suas características
físicas (material de construção e número de andares).
Vulnerabilidade: caracteriza o comportamento dos edifícios diante de uma possível ocorrência de terremotos, de
acordo com as propriedades físicas de cada estrutura.
Terremotos não conhecem fronteiras. Por esse motivo,
liderados pela Fundação GEM, especialistas de todos os
países (cientistas e engenheiros) uniram forças para construir um modelo comum. O doutor John Schneider afirma
que “A inclusão de especialistas locais é de vital importância para alcançar a aceitação dos modelos desenvolvidos
no âmbito local, nacional e regional. Essa participação estimula um senso de propriedade do risco na comunidade,
que é essencial para garantir que o público seja sensibilizado e mitigue ou reduza o risco.”
A colaboração entre os setores público, privado e
acadêmico foi fundamental para o desenvolvimento do
modelo global de risco sísmico, no qual estavam envolvidos centros de pesquisa, organizações de prevenção

de desastres e apoiadores privados, como a SURA.
Graças a essa multiplicidade de atores profissionais,
foram realizadas diferentes pesquisas que serviram
de insumo para o desenvolvimento do modelo global.
Segundo o doutor Marco Pagani, coordenador
de ameaças da fundação, “O mapa de risco sísmico,
desenvolvido pela GEM, representa o único grande
esforço global desde que, em 1999, a primeira iniciativa de ameaça sísmica foi realizada pelo Programa
Global de Avaliação de Ameaças Sísmicas (GSHAP, na
sigla em inglês)”.
O desenvolvimento do modelo contou com a
utilização de:
>> Dados padronizados de mais de 20.000
>> grandes terremotos, nos últimos 110 anos, em
>> todo o mundo;

>> Informações de 70.000 estações de GPS;
>> Informações específicas sobre falhas
ativas importantes;
>> Dados sobre edifícios e infraestrutura
em todo o mundo, e sobre a vulnerabilidade
das pessoas a terremotos.
Com todas essas informações, pessoas e empresas
podem tomar melhores decisões na gestão de riscos sísmicos
e se preparar melhor para, dessa forma, evitarem consequências desfavoráveis que possam impactar o desenvolvimento e a
continuidade de suas operações. Os mapas serão enviados para
a GeoSURA, a plataforma disponibilizada pela SURA para que
seus clientes possam ter acesso a toda a informação necessária
de forma ágil e eficiente. Na GeoSURA, além de visualizar esses
mapas, os usuários poderão combinar suas informações de
localização com os outros dados contidos na plataforma. Dessa
forma, com uma visão mais abrangente, as decisões adequadas
poderão ser tomadas corretamente.

Como acessar as informações
PLATAFORMA OPENQUAKE

A Fundação GEM disponibilizou publicamente a plataforma OpenQuake,
que oferece um entorno interativo através do qual os usuários podem
acessar informações, compartilhar dados e explorar os modelos e ferramentas desenvolvidos pela GEM para avaliação integrada de riscos
sísmicos. A SURA, juntamente com a área de Geociências, gerencia a
plataforma e apoia os clientes na análise de risco sísmico, facilitando a
interação e avaliação de informações.

Calcular:
Permite que os
usuários acessem
as diferentes
ferramentas
desenvolvidas pela
GEM para realizar
modelagens e
cálculos de ameaça
e risco sísmico.

Compartilhar:
Através deste
módulo, os usuários
podem compartilhar
informações e
complementar
conjuntos de
dados existentes.

Explorar: Permite que os usuários
consultem, explorem e acessem
informações, além de disponibilizar
ferramentas para uma avaliação
completa dos riscos sísmicos.
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Modelo global de ameaça sísmica

GEM

PGA (g) - Probabilidade de excedência:
10% em 50 anos.

O mapa global de ameaça sísmica da GEM nos permite observar a probabilidade de um evento sísmico ocorrer em qualquer lugar do mundo. Ele
apresenta a distribuição geográfica da aceleração de pico do solo (PGA, na
sigla em inglês) com 10% de probabilidade de ser excedida em 50 anos.
O modelo de ameaça alcançou
cobertura global, com um total
de 30 modelos probabilísticos,
nacionais e regionais, de
ameaça sísmica.

O mapa de ameaça
sísmica, desenvolvido
a partir do modelo
global de ameaça e
risco sísmico, poderá ser
visto na GeoSURA.

O cálculo dos valores da ameaça sísmica foi feito por meio do
software OpenQuake, que é livre, de código aberto e desenvolvido pela Fundação GEM. Os modelos estão abertos e disponíveis no site da GEM.
O modelo de ameaça alcançou cobertura global, com um
total de 30 modelos probabilísticos, nacionais e regionais, de
ameaça sísmica. Esses modelos foram desenvolvidos por diferentes instituições e por cientistas da Fundação GEM.
O mapa e o banco de dados subjacentes dos modelos
estão abertos, ou seja, é possível baixar, modificar e integrar
facilmente novos modelos ou atualizações de modelos existentes. A Fundação GEM planeja lançar regularmente atualizações desse mapa, à medida em que novas informações
forem disponibilizadas.

A SURA apoia esforços científicos desse tipo, que têm
impacto global e ajudam a entender melhor os sismos. Isso
nos permite tomar decisões com um nível mais baixo de
incerteza e, ao mesmo tempo, faz com que estejamos mais
preparados para realizar a mitigação adequada do risco”.
Gloria María Estrada, Vice-presidente de Riscos da Suramericana S.A.
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Mapa global de risco sísmico
Mapa de exposição global:
mostra a distribuição geográfica de edifícios residenciais,
comerciais e industriais em
cada país. Na sua elaboração, foram consideradas
informações sobre o tipo de
material das edificações,
o número de andares e as
práticas locais de construção
(como a porcentagem de uso
das normas de resistência a
sismos de cada região).

Número
de edifícios
(milhões)

Mapa global de perdas
humanas provocadas
por sismos: mostra uma
estimativa da média anual
de perdas humanas devido
a danos excessivos ou
colapsos estruturais de
edifícios causados por
um terremoto.

Mapa global de risco sísmico:
apresenta a distribuição
geográfica das perdas
médias anuais em dólares
americanos. Com o objetivo
de obter um mapa global,
no qual os valores de cada
país sejam comparáveis, os
valores foram padronizados
em relação aos custos médios
de construção em cada país.

Estes são alguns benefícios do modelo que
permitem a prevenção de riscos sísmicos e se
tornam insumos para a tomada de decisões
estratégicas:
>> Proporciona maior conhecimento
e compreensão do risco sísmico
em todas as suas dimensões:
características da ameaça em nível local
e regional, exposição de pessoas e bens,
vulnerabilidade física e social. Com essas
informações, os órgãos reguladores podem
propor melhores estratégias para mitigar
os efeitos dos sismos;
>> Permite que os organismos de prevenção
e assistência a desastres criem planos de
ação e preparação para o atendimento
de emergências;
>> Estimula o investimento para a criação
de cidades e comunidades que sejam
resilientes aos efeitos sísmicos;
>> Facilita um maior conhecimento da
vulnerabilidade física das estruturas em
cada região, o que estimula a priorização
de esforços e o incentivo a programas de
melhoria e reabilitação estruturais;
>> Possibilita a criação de mapas de riscos
regionais e locais, que são úteis para gerir
a adoção de medidas de mitigação;
>> Promove estratégias que permitem educar
e sensibilizar as comunidades sobre a
importância da redução de riscos.
>> Apoia o desenvolvimento ou
estruturação urbana nos planos
de ordenamento territorial.

Média anual de
perdas de vidas
humanas

>50

>1.000

25

100

5

10

<0,05

<0,1

O mapa de risco da GEM foi feito para ser um produto dinâmico,
sendo assim, pode ser atualizado quando novos conjuntos de
dados e modelos estiverem disponíveis. Para ter acesso a detalhes
técnicos sobre a compilação de mapas de ameaça e risco e os
modelos subjacentes, acesse: www.globalquakemodel.org/gem
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BENEFÍCIOS DO MODELO

A GEM realizou mais de cinquenta oficinas de
formação e capacitações com especialistas
de cada região do mundo. A SURA participou
de mais de 5 oficinas realizadas na América
Latina, inclusive, recebendo uma delas em suas
instalações, em Medellín, no ano de 2013.

A GEM DEPOIS DO MODELO GLOBAL
A fundação continuará a promover fortemente o desenvolvimento
e aprimoramento de modelos e ferramentas para a avaliação de
risco sísmico no âmbito global, fornecendo atualizações anuais dos
modelos. Em dezembro de 2019, lançará o Mapa de vulnerabilidade
social global e risco integrado (SVIR, na sigla em inglês). Além disso,
trabalhará em outros fenômenos da natureza, como inundações,
vulcões, tsunamis e deslizamentos de terra, para que a OpenQuake
possa ser utilizada na avaliação de múltiplos riscos.

A SURA apoia a Fundação GEM desde 2013.
Atualmente, um trabalho conjunto está sendo
realizado para aprofundar a caracterização
da ameaça e vulnerabilidade sísmicas na
América Latina.

Média de
perda anual

Alta

FONTES

Moderada

Ana María Cortés Zapata. Matemática e mestre em matemática aplicada pela Universidade EAFIT. Trabalha como
profissional em modelagem matemática na área de Geociências, apoiando questões relacionadas à modelagem de risco
sísmico, desde 2014.

Baixa

John Schneider. Geofísico da Universidade da Califórnia, San
Diego, Estados Unidos. Doutor em geofísica pela Universidade de Wisconsin. Também dirigiu o desenvolvimento do programa australiano de avaliação de riscos e desenvolvimento
de capacidades para redução de riscos de desastres naturais
nos EUA. Formou a equipe de cooperação australiana no sudeste da Ásia e no Pacífico. Foi representante do governo
australiano perante o conselho de governo da GEM de 2009
a 2015 e, atualmente, é secretário geral dessa entidade. É
assessor do Escritório das Nações Unidas para a Redução do
Risco de Desastres (UNISDR, na sigla em inglês).

Marco Pagani. Mestre em ciências geológicas e
doutor em ciências da Terra pela Universidade de
Milão. Tem mais de 20 anos de experiência em
análise probabilística de ameaças sísmicas, micromapeamento sísmico e análise de dados. Atualmente, coordena a equipe de ameaça sísmica da
Fundação GEM.
Vitor Silva. Mestre em engenharia estrutural e
doutor em engenharia de riscos pela Universidade de Aveiro, Portugal. Participou de estudos de
vulnerabilidade estrutural e avaliação probabilística de risco sísmico em diversos países. É editor
associado do Earthquake Spectra e é membro do
comitê executivo da World Housing Encyclopedia.
Atualmente, coordena a equipe de risco sísmico da
Fundação GEM.

ESCANEIE

este código QR
Você pode usar o seu
smartphone para
escanear esse código
QR e acessar as fontes
deste artigo.
bit.ly/2Gr1css
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INCÊNDIOS FLORESTAIS

Incêndios florestais
Origem e impactos no ecossistema

TIPOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS
Esses fenômenos variam de acordo com a localização, gravidade e velocidade de propagação, existem três tipos de incêndios florestais:

Desde os primórdios da humanidade, o fogo é um elemento fundamental
no desenvolvimento da vida no planeta Terra. O papel dele foi
predominante na evolução do ser humano e na dinâmica de alguns dos
ecossistemas mais relevantes da natureza.
Esteban Herrera Estrada

O QUE SÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS?
São incêndios que se propagam de maneira descontrolada,
alimentados por condições climáticas, como a umidade
do ambiente e a velocidade do vento. Ocorrem em todos os
continentes do planeta Terra, impactando fortemente áreas
florestais e grandes planícies. Podem ser considerados um
dos desastres naturais mais críticos e frequentes.
Esse fenômeno é originado por agentes naturais, como
descargas elétricas atmosféricas ou erupções vulcânicas. No
entanto, na maioria dos casos, são causados pela atividade

humana. Entre as causas mais frequentes, podemos destacar
os resíduos em áreas florestais que provocam faíscas ou pontos
de ignição quando entram em contato com o Sol, por exemplo,
garrafas de vidro, bitucas de cigarro, fogueiras, fogos de artifício,
linhas de transmissão de energia ou catenárias ferroviárias,
gerando pontos de contato direto com a natureza ao seu redor.
Também podemos destacar as queimadas controladas, que
têm o objetivo de fertilizar o solo para fins produtivos, porém,
caso fiquem fora de controle, podem provocar incêndios.

GARRAFAS
DE VIDRO

Fogo de superfície: as chamas se
estendem apenas sobre a superfície do solo. É o incêndio que gera
menos danos nas florestas e é
mais fácil de controlar.

ESTATÍSTICAS ANUAIS DE INCÊNDIOS
FLORESTAIS NO CHILE E ESTADOS UNIDOS

CIGARROS

LINHAS DE
TRANSMISSÃO

CATENÁRIOS
DE COMBOIO

QUEIMADAS
CONTROLADAS

DESENCADEANTES NATURAIS

Estatísticas anuais de incêndios florestais no Chile
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Número
de eventos
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Três condições fundamentais devem ocorrer, ao mesmo tempo,
para o início de um incêndio florestal: oxigênio, fonte de calor e
material combustível. Essas condições integram o que é conhecido
como “triângulo do fogo”.

IG

SECAS

OX

ERUPÇÕES
VULCÂNICAS

CA

DESCARGAS
ELÉTRICAS

Estatísticas anuais de incêndios florestais nos EUA

Número
de eventos

6.000

Esquema do processo
de combustão
(triângulo do fogo).

Fogo de copas: propaga-se pela
parte alta das árvores e de forma
mais rápida do que os fogos de
superfície. A velocidade do vento
é um fator determinante no nível
de danos da área atingida.

Em 2018, a Terra emitiu um total
estimado de 33,1 bilhões de
toneladas de CO2 na atmosfera, de
acordo com a Agência Internacional
de Energia (AIE), incluindo todas as
possíveis fontes de emissão.

Os danos causados por incêndios florestais impactam todo o
planeta. Em média, anualmente, entre 300 e 600 milhões de
hectares de vegetação sofrem os efeitos dos incêndios no mundo.
No continente americano, por exemplo, os Estados Unidos e Chile
são consideravelmente atingidos pelas temporadas de incêndios.
As estatísticas anuais desses fenômenos são mostradas abaixo,
de acordo com o número de eventos e o total de áreas afetadas
na última década.

DESENCADEANTES ANTRÓPICOS

FOGUEIRAS

Fogo de solo: o material combustível desse tipo de fogo é constituído
por resíduos florestais compactados
no solo, como folhas ou madeira em
decomposição. O fogo se propaga lentamente devido à ausência de vento no
subsolo das florestas. É difícil apagar
as chamas devido à profundidade em
que se encontram e às camadas de
matéria orgânica presentes no solo.

0

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

Ano

Ano
Número de incêndios

Superfície atingida (ha)
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MITIGAÇÃO E CONTROLE
Depois de entender como os incêndios florestais e
os elementos essenciais para a criação do fogo são
formados, a estratégia básica para controlá-los é interromper um dos três elementos que fazem parte do
triângulo do fogo (oxigênio, calor ou combustível). Essa
interrupção pode ser feita por diferentes métodos,

Calor
O uso de água no combate a incêndios
florestais é o método mais eficaz para
reduzir o calor gerado na combustão.
A água e sua capacidade de absorver o
calor por evaporação são um fator-chave
no controle da chama. Quando esse
recurso está disponível, é considerado
um método direto de controle de
incêndio. Porém, nas situações em que
surgem dificuldades topográficas para
acessar o recurso, o uso de água ou
retardadores químicos é indireto,
sendo alcançado através da construção
de aceiros de água ou com retardadores
que impeçam a ignição da mata
nas proximidades.

dependendo do objetivo ou do elemento a ser suspenso.
Esses métodos de intervenção podem ser diretos ou
indiretos, dependendo da frente de ação.
Os métodos de controle e mitigação podem ser
complementares entre si. Ao aplicá-los, é possível ter
controle total da área atingida e deter o avanço das chamas.
Combustível
Grandes dificuldades em eliminar completamente o oxigênio
no ar, bem como a baixa disponibilidade de água como
recurso para o controle de incêndios, fazem com que os
maiores esforços estejam focados na eliminação de material
combustível da área mais atingida. Existem várias tarefas
mencionadas anteriormente, como o desenvolvimento de
aceiro em grandes plantações florestais e áreas de florestas
naturais, que interrompem a vegetação e eliminam um
longo perímetro de todo material que possa servir como
combustível, evitando que o fogo se espalhe.
Uma outra alternativa para a eliminação de material
combustível é a queima controlada ou “faixas de fogo”, que
são faixas de terra no caminho do incêndio, onde qualquer
agente combustível que possa aumentar o fogo será
eliminado com fogo controlado. Essas ações visam eliminar
o combustível, cerceando o fogo, para evitar que ele se
espalhasse para áreas maiores.

Oxigênio
Geralmente, para eliminar esse elemento,
cobrimos o material combustível que está
em chamas com uma camada de terra.
Também é possível substituir o oxigênio
presente por vapor de água. Esse é um
método de intervenção direta, portanto,
pode ser aplicado no caso de incêndios
florestais com baixa quantidade de
material vegetal, na fase inicial dos
incêndios ou no controle de focos isolados,
em situações de maior magnitude.
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SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE
Os governos e estados, responsáveis pela conservação e preservação dos ecossistemas dos países,
devem estar preparados para combater as temporadas de incêndios florestais que ocorrerem em
seus territórios. Empresas e pessoas com grandes

extensões de terra também devem fazer o mesmo.
Sendo assim, é indispensável contar com equipamentos e infraestruturas que possibilitem uma
atenção adequada ao evento, no menor tempo
possível, para reduzir a área atingida.

Detecção aérea
Aeronaves pequenas são usadas para
permitir uma visão ampla da área. Ao lado
do piloto, um observador fica encarregado
de coletar os dados de todos os focos
de incêndio que forem detectados da
aeronave. A vantagem desse método é
a grande área que pode ser observada,
porém, uma desvantagem é o custo
operacional gerado por ele.

Terrestre fixo
Torres de vigilância construídas em
madeira, localizadas em grande altitude,
como morros ou ladeiras, que permitem
um amplo visual das plantações e
reservas. O exercício de monitoramento é
constante e, quando os focos de incêndio
forem gerados, os guardas florestais
poderão identificar rapidamente a
localização exata do evento e informar às
entidades responsáveis.

Sistemas de TV
São circuitos fechados de televisão que podem ser instalados ao redor das áreas
mais vulneráveis a incêndios florestais. Podem ser instalados em torres de vigia,
postes, aeronaves e ter um ângulo de visão de 360°. Além disso, também exigem um
centro de controle alternativo, do qual a equipe possa observar todas as câmeras
instaladas e notificar as autoridades sobre possíveis incêndios.
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Detecção via satélite
Em áreas remotas ou lugares que não têm
disponibilidade ou recursos para implantar
mecanismos de detecção, as imagens de satélite
são a fonte mais confiável para determinar
e observar como os incêndios florestais se
desenvolvem. As imagens geradas pelos satélites
de missões internacionais são uma fonte de
informação valiosa para o combate desse tipo de
evento e, também, para a comunidade acadêmica
e científica O seguimento de eventos através
de imagens de satélite é um processo mais lento
que todos os anteriores, devido ao tempo que os
satélites demoram para passar pela mesma área,
às condições de nebulosidade na atmosfera e
ao processamento das informações obtidas. No
entanto, os satélites podem fornecer informações
sobre variáveis físicas relevantes para o controle
preventivo de incêndios florestais, como o nível de
umidade na vegetação ou mudanças nas condições
da vegetação. Além disso, após um evento, eles
podem monitorar a recuperação de uma área e
especificar exatamente o território atingido.

FONTE: NASA

Ações para detectar focos de
incêndios florestais são o primeiro
passo para culminar com a extinção
dos incêndios. Quanto mais rápido
eles forem detectados, mais eficazes
serão as operações de combate e
menos impactos serão causados.

Máquinas e veículos pesados
Helicópteros e pequenas aeronaves para o
transporte de pessoal, equipamentos, água e
retardantes químicos.
Devido à sua grande versatilidade em
terrenos remotos, os helicópteros são um
dos principais veículos usados durante uma
emergência de incêndio florestal.

Ferramentas manuais
para supressão
Machados, pás, ancinhos,
motosserras, bombas de água
portáteis, lança-chamas e tochas.

Terrestre móvel
São brigadas estabelecidas com pessoal de vigilância em
plantações florestais ou reservas naturais, que fazem uma rota
específica a pé ou em algum meio de transporte adequado. A
observação não é contínua, uma vez que a brigada passa pelo
mesmo local de tempos em tempos.
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No ar e na atmosfera

Quando os incêndios são grandes e cobrem grandes áreas,
é necessário o uso de aeronaves de maior capacidade,
como aviões-cisterna. Trata-se de aeronaves militares com
grande capacidade de transporte de água e autonomia de
movimento, adaptadas para combater grandes eventos.
Também fornecem suporte internacional em áreas que
não possuem aeronaves desse tipo.

IMPACTOS
Os danos que os incêndios florestais causam nos ecossistemas e no meio ambiente estão relacionados à recorrência,
severidade, intensidade e duração do incêndio. A intensidade do fogo está associada à energia liberada no incêndio
florestal e é expressa em termos de calor (calorias) ou
potência (wats). A severidade, por outro lado, está associada
aos efeitos que isso gera no ambiente e nos ecossistemas.
Os impactos dos incêndios florestais podem ser:
Diretos: mortalidade animal, vegetação e degradação
do solo;
Indiretos: modificação de habitat, migração de espécies,
declínio populacional, erosão do solo, poluição da água,
deslizamentos de terra, entre outros.

A disponibilidade de água potável para as
populações e a conservação da fauna e flora de
uma região são afetadas pelo aparecimento de
incêndios em grandes áreas de um ecossistema.
No solo
As propriedades físicas, químicas e biológicas
dos solos podem ser afetadas durante um
incêndio florestal e isso pode ter consequências para o desenvolvimento dos ecossistemas. Os danos
no solo são determinados pelo nível de intensidade do fogo
liberado durante o processo de combustão, espessura do
solo e temperatura na qual as propriedades dele mudam.
16

A estrutura do solo é o fator físico mais relevante afetado
pelos incêndios florestais, já que pode gerar um aumento na
densidade da terra e uma redução na porosidade (espaços
vazios ocupados por partículas de ar ou água). Isso resulta
em uma diminuição na produtividade do solo, devido à interrupção da capacidade de infiltração de água e danos irreversíveis à matéria orgânica.
Outras consequências físicas e químicas que os solos
podem sofrer devido a um incêndio florestal são:
>> Capacidade de retenção de umidade;
>> Mudança nas propriedades de nutrientes;
>> Expulsão de elementos na atmosfera
(emissão de gases);
>> Erosão do solo afetado;
>> Perda de solos de florestas devido à combustão;
>> Redução ou perda de camada orgânica;
>> Aumento do escoamento (água da chuva
que circula livremente na superfície do solo);
>> Alteração (ou perda) de microrganismos e sua
dinâmica na composição do solo;
>> Eliminação ou degradação (parcial ou total)
das raízes das plantas.
>> Grau de acidez ou basicidade (pH);
>> Condutividade elétrica;
>> Textura;
>> Porosidade.

Devido à sua natureza intensa e destrutiva, os incêndios florestais podem
liberar grandes quantidades de gases
de efeito estufa na atmosfera em pouco tempo, em
comparação com outras fontes desses gases.
A fumaça é uma consequência da combustão
de florestas e ecossistemas que tem implicações na
qualidade do ar, em escala local, e nas condições
climáticas. A emissão de compostos orgânicos na
atmosfera e gases de efeito estufa em um incêndio
florestal contribui para o aquecimento global e, por
sua vez, para a destruição de florestas, uma vez que
altera diretamente os mecanismos de remoção de
CO² do meio ambiente. Da mesma forma, a visibilidade diminui, o que influencia negativamente no
tráfego aéreo e terrestre.

Na água
Incêndios florestais afetam todos os
processos do ciclo hidrológico: interceptação,
infiltração,
evapotranspiração, retenção de umidade do solo e fluxo natural de
água. Além disso, contribuem para a perda de material vegetal e a degradação das propriedades físicas
e químicas do solo, que determinam, em grande
parte, como o ciclo natural da água será impactado.
Mudanças no material orgânico e na cobertura do solo
das bacias hidrográficas, devido a incêndios florestais,
também têm implicações nesse ciclo.

O incêndio florestal que ocorreu
na Califórnia, Estados Unidos,
em 2017, mostra o impacto
que esses eventos podem ter
sobre as mudanças climáticas.
Em uma semana, esse evento
liberou o equivalente a todos os
gases que emanariam os carros
e caminhões da Califórnia em
um período de um ano.
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ESTUDO DE CASO: ONDA DE INCÊNDIOS
NO CHILE (2017)

Fenômeno “Tormenta
de Fuego”

Como ocorreu
Entre janeiro e fevereiro de 2017, nas regiões chilenas de
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío e Araucanía,
um fenômeno particular ocorreu durante a temporada de
incêndios florestais.
Entre 1º de janeiro e 10 de fevereiro, foram consumidos cerca de 520.000 hectares, dos quais 75% consistia
em ecossistema florestal, incluindo reservas naturais e
plantações comerciais.

As regiões mais afetadas
As áreas mais afetadas por incêndios florestais foram Maule,
Biobío e O’Higgins, com 54%, 19% e 17% da área total consumida, respectivamente.
O incêndio denominado “Las Máquinas” atingiu uma área
de 187.000 hectares. Durante 14 horas, foram consumidos
cerca de 115.000 hectares nesse setor, indicando um avanço
de 8.142 hectares por hora. Essa grande onda de incêndios,
chamada de “tormenta de fuego” pela imprensa chilena,
ocorreu entre a tarde de 25 e a madrugada de 26 de janeiro
de 2017. Nesse intervalo de tempo, os incêndios em toda a
região excederam intensidades da ordem de 60.000 kW/m e
velocidades de propagação máxima superior a 6 km/h. Esse
fenômeno singular ocorreu durante o verão do hemisfério sul
do continente americano e registrou temperaturas máximas
recorde, na região central do Chile, e longos períodos de
tempo seco.

A onda de incêndios que assolou o
Chile está associada a fortes rajadas de
vento que influenciam drasticamente
a propagação das chamas em grandes
porções de terra.

Energia liberada por
incêndios florestais.

Correntes oceânicas que
entraram pela costa do
Pacífico chileno.

(Processamento de imagens de satélite realizado pela equipe
de Geociências para identificar áreas afetadas.)

Medidas de mitigação

Anticiclone do Pacífico Sul

64 aeronaves

589 quilômetros

3.297 brigadas

A presença de uma tempestade anticiclônica* (que aumentou
a pressão entre o Oceano Pacífico e os Andes), o acúmulo
de ar quente e a seca da atmosfera devido aos incêndios
convergiram no Las Máquinas, que causou um ambiente de
fogo convectivo. Na noite de 25 de janeiro e madrugada de
26 de janeiro, esse evento provocou ventos com intensidades
próximas a 100 km/h, de acordo com a análise do Mecanismo
de Proteção Civil da União Europeia. Além disso, alterou o
comportamento atmosférico da região e impulsionou os
outros focos de incêndios que ocorreram na região.

nacionais e internacionais
foram utilizadas pelo setor
público durante os eventos.

de aceiros foram
construídos durante
o evento.

foram mobilizadas
pela Corporación
Nacional Forestal.

O fenômeno em números
>> 25.021 casas foram ameaçadas durante
a emergência. No total, 2.288 domicílios
foram afetados.
>> 78,2 milhões de toneladas de CO² foram
emitidas e lançadas na atmosfera durante
o evento, número equivalente a 3,5 vezes a
emissão de gases de efeito estufa de toda a
frota automotiva do Chile.
>> 1,3 bilhão de dólares é o custo que o
Estado chileno assumiu na cobertura da
emergência, reconstrução, restauração e
recuperação da área afetada.

* Uma tempestade anticiclônica é uma zona
atmosférica caracterizada por altas pressões e
massas de ar frio que descem.

18

Pressões exercidas pelo
anticiclone do Pacífico.

Imagens de satélite obtidas
em 18 de fevereiro de 2017 Satélite SENTINEL-2

42 milhões de litros

76 máquinas pesadas,

de água foram lançados de
aeronaves para combater a
emergência florestal.

39 aeronaves e 2.500 brigadistas para a
criação de aceiros, essa foi a contribuição
do setor privado para combater o evento.
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Descargas elétricas atmosféricas
Origem, impactos e sistemas de proteção
As descargas atmosféricas são um dos fenômenos mais imponentes da natureza. É por
isso que, desde os tempos antigos, nossos ancestrais, maravilhados com esse fenômeno,
associaram a sua origem a uma expressão do poder das divindades. Milhares de anos
depois, o homem conseguiu desvendar os processos físicos que dão origem a esse
fenômeno natural, o que nos permitiu projetar sistemas que mitiguem os seus impactos.
Juan Pablo Restrepo Saldarriaga

Ao longo da história da humanidade, diferentes culturas atribuíram as descargas
elétricas a manifestações de ira ou poder de
suas respectivas divindades. Este é o caso,
por exemplo, dos antigos gregos, vikings,
budistas e algumas comunidades ancestrais indígenas, que associaram esse tipo de
fenômeno a castigos divinos enviados por
Zeus, Thor, Buda ou certas figuras míticas.
Apenas na segunda metade do século
XVIII, graças ao trabalho de Benjamin
Franklin, foi possível dar uma explicação
física a esse fenômeno, que tem o potencial de afetar bens materiais e provocar a
perda de vidas humanas.

DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS

Nuvens cúmulos-nimbo apresentam fortes correntes
de vento ascendentes e descendentes em seu interior,
causados por diferenças de temperatura entre a superfície
da Terra e a atmosfera superior. Essas correntes têm a
capacidade de mover, em alta velocidade, as partículas de
gelo, neve e gotículas de água contidas dentro da estrutura
da nuvem, também conhecidas como “hidrometeoros”.
Os hidrometeoros se movem caoticamente dentro
da nuvem, colidindo um com o outro, o que faz com que
sejam carregados eletricamente, conforme explica o doutor
Silverio Visacro, professor e chefe do Centro de Pesquisas
de Descargas Atmosféricas da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Brasil. Durante essas colisões, partículas maiores são carregadas negativamente e, graças ao
seu tamanho e à força da gravidade, permanecem na base
da nuvem, enquanto partículas menores são carregadas
positivamente e permanecem nas camadas mais altas da

nuvem. Essa distribuição de cargas faz com que a parte
inferior da nuvem fique carregada negativamente e a parte
superior positivamente.
Por outro lado, a superfície da Terra tem uma carga ligeiramente negativa. No entanto, quando uma nuvem de tempestade se forma, a carga negativa na base da nuvem é grande o
suficiente para repelir as cargas negativas que estão no solo.
Portanto, o solo e qualquer objeto que estiver sob ou próximo
à tempestade serão carregados positivamente, gerando um
campo elétrico que é o princípio para a descarga ser gerada.
Dadas as condições descritas, o próximo passo para
gerar uma descarga elétrica é estabelecer um canal de
conexão entre as cargas opostas, porque o ar é um mau
condutor elétrico. No entanto, quando a diferença entre as
cargas opostas for muito grande, esse potencial superará a
resistência do ar, que se carregará eletricamente, através
de um processo conhecido como ionização.

FORMAÇÃO DAS DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS
Processos físicos dentro
da nuvem originam fortes
correntes de ar ascendente e
descendente.

Partículas menores, resultantes da colisão
dos hidrometeoros, permanecem no topo da
nuvem, carregando-a positivamente.

ORIGEM DAS
DESCARGAS ELÉTRICAS
Descargas elétricas geradas na atmosfera
terrestre podem ser causadas por erupções
vulcânicas, incêndios florestais extremamente intensos e tempestades de neve ou,
até mesmo, de poeira. No entanto, a maioria
das descargas elétricas atmosféricas ocorre
em nuvens cúmulos-nimbo, também conhecidas como nuvens de tempestade.
Esse tipo de nuvem é a causa de
muitos dos fenômenos naturais atmosféricos que representam uma ameaça
aos bens materiais e à vida de pessoas
e animais. Furacões, tornados, chuvas
torrenciais, tempestades de granizo e
choques elétricos têm origem em nuvens
de tempestade, que são caracterizadas por
um grande desenvolvimento vertical.
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Devido às correntes de ar, as
partículas sólidas presentes
na nuvem (hidrometeoros)
colidem umas com as outras.

Partículas maiores,
resultantes da colisão dos
hidrometeoros, permanecem
na base da nuvem,
carregando-a negativamente.

Cargas negativas da base da
nuvem repelem cargas negativas
no solo, induzindo o surgimento
de cargas positivas no solo, o
que termina gerando um campo
elétrico entre ambas.
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PRINCIPAIS TIPOS DE DESCARGA ATMOSFÉRICA
Durante o processo de ionização, as cargas negativas, com o objetivo de estabelecerem um canal
de conexão com as cargas positivas, rompem a
capacidade isolante do ar e passam a fluir livremente, formando ramificações e gerando uma via
principal de passagem, num processo conhecido
como “stepped leader”. Quando a via principal de
passagem está a cerca de 50 metros de estabelecer
conexão com as cargas positivas, elas também são
atraídas e vencem a resistência do ar, estabelecendo

o canal de conexão e dando lugar à descarga elétrica,
que também é conhecida como corrente de retorno.
Depois da descarga elétrica principal ou
corrente de retorno, pode ser que a nuvem tenha
um excesso de cargas negativas que fluam através
do mesmo canal inicialmente estabelecido, gerando
uma segunda, terceira ou quarta descarga consecutiva, dependendo do excesso de cargas na nuvem.
Ramificações não são observadas durante esse tipo
de processo.

Nuvem-ionosfera
Estudos realizados nas décadas de 1980 e 1990 permitiram
identificar que há uma série de descargas atmosféricas que
ocorrem na parte superior das nuvens cúmulos-nimbo em
direção à ionosfera. Essa camada da atmosfera terrestre pode
ter entre 80 e 500 quilômetros de altitude e é caracterizada
por ter grandes processos de ionização que permitem a
concentração de elétrons livres.

PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA NUVEM-TERRA

Intra-nuvem
São o tipo mais comum de descarga
elétrica na atmosfera. Ocorrem entre duas
cargas opostas na mesma nuvem. Embora
seja mais frequente que ocorram dentro
dos limites físicos da nuvem, também
é possível que ocorram fora desse limite,
o que possibilita a observação da
ramificação do raio, como nas descargas
nuvem-atmosfera.

Estima-se que tanto a via de passagem principal quanto a descarga elétrica principal se movam a, aproximadamente, 320.000 km/h.

(a) Ramificação da via de
passagem principal enquanto
a resistência do ar é vencida.

(b) Instante prévio à conexão da via de
passagem principal com as cargas
positivas que se encontram no solo.

(c) Conexão da via de passagem
principal com as cargas positivas
e a descarga elétrica.

Principais conceitos para entender esse fenômeno
Raio: nome comumente atribuído às descargas
elétricas atmosféricas.

onde não há disponibilidade de medições diretas das
descargas que ocorrem diretamente no solo.

Relâmpago: refere-se à energia visível associada à
descarga elétrica atmosférica.

Trovão: som causado pela descarga elétrica atmosférica.
Ocorre como consequência do aquecimento do ar
presente no canal da descarga elétrica.

Índice ceráunico: refere-se ao número de dias de
trovoada, numa determinada região por ano. É usado
22

Nuvem-nuvem
Ocorrem quando há uma descarga elétrica entre duas
cargas elétricas opostas, presentes em duas nuvens
que estão a uma certa distância.

A distribuição geográfica das
descargas nuvem-terra está
muito ligada à orografia e à
dinâmica local das tempestades.
No entanto, as regiões
tropicais são caracterizadas
por uma frequência
mais alta de descargas
descendentes, enquanto nas
zonas extratropicais com
temperaturas mais baixas há
mais descargas ascendentes
do que nos trópicos”.
Doutor Silverio Visacro, especialista
em descargas elétricas atmosféricas e
professor-pesquisador da Universidade
Federal de Minas Gerais, Brasil.

Nuvem-terra
Ocorrem quando há transferências de cargas elétricas entre a
atmosfera e a terra. A maioria dessas descargas ocorre das nuvens
para a terra (descargas descendentes), mas também é possível que
ocorram da terra para as nuvens (descargas ascendentes). Embora
as descargas nuvem-terra não sejam as mais comuns, representam
um perigo maior para pessoas e bens materiais, em comparação com
outros tipos de descargas.
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FENÔMENO DO CATATUMBO

DISTRIBUIÇÃO GLOBAL
Embora existam vários instrumentos de medição para determinar
a localização de uma descarga elétrica atmosférica, avanços
recentes em sensores remotos, como satélites, ampliaram o
espectro para determinar melhor a distribuição global desse
fenômeno. Os sensores de satélite detectam a atividade elétrica
na parte superior da nuvem a partir de sensores ópticos ou de
temperatura que medem as descargas internas das nuvens,
no entanto, uma desvantagem é que eles não podem detectar
descargas nuvem-terra.
Existem instrumentos mais precisos para detectar
descargas nuvem-terra, como dispositivos eletromecânicos,
conforme explica o doutor Silverio Visacro.

A partir dos registros dos sensores de satélite,
é possível concluir que as descargas elétricas
ocorrem em qualquer lugar da Terra. Porém, na
região tropical estão as áreas com a maior densidade de descargas, entre os Trópicos de Câncer
e Capricórnio.
Essa região tem uma maior exposição à radiação
solar em comparação com o resto do globo, portanto,
a temperatura da superfície dela é mais alta. Isso
marca uma grande diferença de temperatura com a
alta atmosfera, o que favorece os processos convectivos que dão origem a tempestades elétricas.

Segundo sensores de satélites, estes são os lugares
com a maior atividade de descargas atmosféricas no mundo
50-69

70-89

Ao redor da bacia do lago
Maracaibo há um relevo
montanhoso que retira os
ventos do mar do Caribe.
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100 fl/km²/ano
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Águas quentes do lago Maracaibo
aquecem a massa úmida transportada
pelos ventos, favorecendo a formação
de nuvens de tempestade nessa área.

Cordilheira
de Mérida

Serranía
de Perijá

Flashes* registrados por satélite (Flash/km²/ano)
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COMPARAÇÃO DA DENSIDADE DE
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(flashes/km²/ano)
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Lago
Maracaibo

25 fl/km²/ano
Lago Colón, Panamá

IMPACTOS

Paquistão

Camarões

Trópico de Câncer

Lago de Maracaibo
Cáceres, Colômbia

Malásia
do

Trópico de Capricórnio

do

Minas Gerais
Brasil
*Flashes correspondem a relâmpagos capturados pelos
sensores a bordo dos satélites, que registram data,
hora e energia radiante do evento.

Ainda que as zonas localizadas nos trópicos apresentem
uma quantidade maior de descargas elétricas atmosféricas em relação à distribuição global, existem outros
fatores adicionais, como a topografia regional, a forma
e a extensão da costa ou linhas costeiras e a dinâmica
dos ventos locais, que fazem com que, dentro das zonas
localizadas nos trópicos, haja regiões com maior densidade de descargas do que outras.
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Um exemplo dos efeitos locais na densidade de
descargas elétricas é apresentado na confluência do rio
Catatumbo com o lago Maracaibo, na Venezuela, conhecido como um dos pontos geográficos em que é registrado o maior número desse tipo de fenômeno, com
aproximadamente 250 raios/km², razão pela qual ele
é amplamente conhecido na Venezuela como “Relâmpago do Catatumbo”.

As descargas elétricas atmosféricas podem ter impactos das pessoas. Incêndios associados a descargas elétricas
significativos, tanto para a segurança das pessoas quanto podem ocorrer após o impacto de raios em instalações de
para os bens materiais. Embora seja difícil estabelecer madeira ou outros tipos de materiais inflamáveis e, em
um número confiável devido à falta de informações e rela- geral, são iniciados pelos chamados “raios quentes”.
tórios, estima-se que esse fenômeno cause, em média, a
Esse tipo de descarga elétrica apresenta uma
morte de 2.000 pessoas/ano, de acordo com um relatório da corrente contínua, na qual a eletricidade flui por um
período maior que o de uma descarga elétrica normal,
National Geographic.
Quanto aos custos materiais associados a esse fenô- gerando o calor necessário para iniciar o incêndio.
Outra fonte de incêndios assomeno, estima-se que só nos Estados
ciados a descargas elétricas atmosUnidos as perdas econômicas possam
féricas surge quando o raio atinge
exceder oito milhões de dólares por ano,
Natech são fenômenos de
a estrutura ou áreas próximas que
segundo dados divulgados pelo Instiorigem natural causados
contenham material inflamável.
tuto Nacional de Proteção contra Raios
pela combustão de materiais
Esse tipo de evento, em que há
(NLSI, na sigla em inglês).
inflamáveis ou a liberação de
explosões ou liberação de substâncias
Existem muitas maneiras de classubstâncias perigosas no meio
perigosas no meio ambiente devido
sificar os danos materiais que uma
ambiente, causando perdas
a fenômenos naturais, são conhedescarga elétrica pode gerar. No entanto,
fatais e econômicas, além de
cidos como Natech (Natural Hazard
é possível agrupar os maiores impactos
contaminação. De acordo com
Triggering Technological Disasters).
em três categorias principais:
as pesquisas realizadas, cerca
De acordo com as pesquisas realide 61% desses eventos são
zadas, cerca de 61% desses eventos
Danos provocados por incêndios:
desencadeados por descargas
são desencadeados por descargas
devido à sua gravidade, talvez repreelétricas atmosféricas, sendo
elétricas atmosféricas, sendo a indússentem a maior ameaça, já que, além
tria petroquímica e de petróleo as
de causarem perdas materiais, podem
a indústria petroquímica e de
mais afetadas.
comprometer a vida e a segurança
petróleo as mais afetadas.
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Danos provocados por sobrecargas de energia: descargas
atmosféricas raramente afetam dispositivos elétricos ou eletrônicos de forma direta. Esse tipo de dano geralmente é causado
por impactos nas linhas de energia, aumentando a voltagem
das linhas de transmissão. Também podem ser causados por
sobrecargas induzidas, causando uma queda na voltagem. Em
ambos os casos, os dispositivos conectados a uma fonte de
energia no momento do impacto podem ser danificados.
Os danos em dispositivos eletrônicos podem gerar outros
tipos de perdas que podem representar prejuízos econômicos
muito maiores quando há processos industriais que dependem
do funcionamento contínuo desses equipamentos, como

sistemas de monitoramento, ventilação, telecomunicações,
entre outros. Por esta razão, é importante ter sistemas de
proteção adequados e equipamentos auxiliares para garantir a
continuidade das operações.
Danos associados a ondas de choque: as descargas elétricas
atmosféricas geram ondas de choque quando aquecem o ar.
Nós percebemos essas ondas como trovões. Quando ocorrem
muito perto de uma estrutura, podem se tornar devastadores.
São capazes de provocar danos em concreto, tijolos, blocos
de concreto e paredes de gesso, além de quebrarem vidros e
criarem rachaduras e valas no solo

RECOMENDAÇÕES DURANTE UMA TEMPESTADE ELÉTRICA
Descargas elétricas atmosféricas podem
representar um perigo latente para as
pessoas que são surpreendidas por uma
tempestade enquanto realizam atividades
ao ar livre. Algumas atividades que geralmente são associadas ao impacto de descargas atmosféricas nos indivíduos são:
>> Praticar esportes em campo aberto: futebol, golfe,
montanhismo, bicicleta, camping, entre outros;

>> Fazer atividades em mar aberto: navegação em
pequenas embarcações, pesca, natação, entre outras;
>> Realizar trabalhos em campo aberto: com máquinas
agrícolas, estradas, entre outros;
>> Falar pelo telefone;
>> Reparar ou usar aparelhos elétricos.
Antes e durante uma tempestade elétrica, há uma série de recomendações que devem ser levadas em conta para reduzir o risco de
danos que as descargas elétricas produzidas podem causar, como:
Adiar atividades a céu aberto, como praticar esportes,
por exemplo;

SISTEMAS
DE PROTEÇÃO
Descargas elétricas atmosféricas
podem impactar estruturas, instalações e provocar danos em áreas
próximas e serviços conectados.
O doutor Silverio Visacro enfatiza que, embora esses fenômenos
possam afetar a operação e a continuidade dos negócios, existem
sistemas de proteção, externos e
internos, que permitem mitigar seu
impacto nas estruturas, instalações
e equipamentos:
Sistemas de proteção externa: procuram dissipar ou canalizar a energia
de um raio de maneira segura, minimizando os danos a pessoas, equipamentos e estruturas.
Sistemas de proteção interna: são
usados para mitigar os riscos que
poderiam ocorrer em consequência
da energia do raio. Trata-se de
dispositivos que regulam as sobrecargas e desviam a energia que
pode entrar na estrutura através
dos elementos condutores que
fornecem serviços, como comunicações ou tubulações metálicas.
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O para-raios é a proteção mais conhecida.
Sua função é atrair descargas elétricas
e canalizar a energia delas para o solo
através de um conjunto de elementos, como
ponteiras de captação, calhas e sistema de
aterramento. Isso evita que as descargas
impactem diretamente a estrutura, o que
poderia danificar tanto a estrutura quanto o
seu conteúdo.

Remover galhos soltos ou secos de árvores que estejam
sob ameaça de cair durante uma tempestade e causar
qualquer tipo de dano;

Raios podem eventualmente afetar as redes
de serviços com fio, induzindo sobretensões
que podem causar danos aos dispositivos
elétricos e eletrônicos se os sistemas
de proteção interna correspondentes não
estiverem disponíveis.

Se você estiver a céu aberto, procurar abrigo dentro de
casas, prédios ou carros;
Evitar tomar banho durante uma tempestade, já que
o encanamento e algumas outras coisas presentes no
banheiro podem conduzir eletricidade;
Evitar o uso de telefones sem fio;
Desconectar dispositivos elétricos e eletrônicos, como
computadores, por exemplo;
Evitar aproximar-se de para-raios naturais, como árvores altas e isoladas em lugares abertos;
Não transitar por ladeiras, pontos altos, campos abertos
e praias;
Evitar áreas cobertas ou pequenas estruturas isoladas
em lugares abertos;

“O fato das árvores isoladas
e altas funcionarem como
para-raios naturais e um
fenômeno chamado “descarga
lateral”, em que ramificações
laterais do eixo principal do
raio afetam objetos próximos,
são a razão pela qual você não
deve procurar refúgio embaixo
de árvores durante uma
tempestade”, explica o doutor
Silverio Visacro

Não dirigir tratores, máquinas agrícolas, motocicletas,
carrinhos de golfe e bicicletas;
Se estiver perto de florestas, buscar refúgio em áreas
onde haja pequenos arbustos;
Em áreas abertas, se for possível, ir para os lugares
mais baixos do terreno, como pequenos vales;
Se estiver em mar aberto, voltar para terra firme e buscar refúgio imediatamente.
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Localização geográfica

Vulcões
uma viagem no tempo

Aproximadamente 95% dos vulcões do mundo estão localizados nos limites
das placas tectônicas, no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. No entanto,
existem outras áreas, comumente chamadas de “pontos quentes”, onde há
acúmulo e afloramento de magma, o qual atravessa a crosta terrestre para
alcançar a superfície da Terra.

Vulcões fazem parte das particularidades geográfica de
alguns países, dando um toque especial na paisagem local e
atraindo milhares de turistas. Além de esconderem histórias,
culturas e economias que descrevem e identificam as
regiões onde estão localizados. Para que servem e como
podem nos afetar ou beneficiar?

Victoria Luz González Pérez

Imponentes e majestosos, os vulcões
têm sido fonte de inspiração para
várias culturas ao longo da história.
A palavra “vulcão” vem do latim
Vulcano, o deus do fogo na mitologia
romana, responsável por forjar o ferro
e criar as armas transportadas pelos
deuses e heróis de Roma. No entanto,
havia outras culturas, como os maias
e astecas, que cultuavam fervorosamente os vulcões. Eles acreditavam que os deuses viviam em suas
profundezas e eram responsáveis
pela formação dos fenômenos meteorológicos necessários para garantir a
produção agrícola.
Os vulcões fazem parte do ciclo
geológico da Terra, que é o conjunto
de fenômenos ou eventos naturais
que transformam a crosta e o manto
da superfície, onde uma mistura de
rocha fundida, gases e outros componentes — denominada “magma”
— sobe da parte interna e vai se
acumulando na superfície, dando
origem a vários relevos, cujas formas
dependem de processos complexos
que estão sujeitos à presença ou
ausência de gases e à formação,
ascensão, composição química e
emissão de magma.
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Vulcão

Crosta
oceânica

Crosta
continental

Cratera
Abertura causada
pela explosão de
materiais vulcânicos
durante uma erupção.

Composição dos
vulcões e seus fenômenos

Zona de
subducção

Manto

Convergência oceânica-continental
Escoada lávica
Magma ou rocha fundida
que sai da cratera

Pluma vulcânica ou coluna de erupção
Parte vertical ascendente formada pelo
material eruptivo e gases, que sobem
diretamente sobre a cratera do vulcão.

Fumarola
Nuvens formadas por
emissões de gases e
vapor de água.

Cone vulcânico
Parte visível do vulcão formada pelo
acúmulo de material expelido pela chaminé
durante uma erupção.

Crosta
oceânica

Dorsal
oceânica

Manto

Crosta
oceânica
Solfataras
Emissões de vapor de
água e ácido sulfídrico.

Gêiseres
Emissões de água
quente e vapor de água.

O movimento relativo entre duas placas
que se separam causa uma zona frágil na
crosta que facilita a ascensão do magma
do manto da Terra. Quando o limite
ocorre entre duas placas oceânicas,
dá-se a formação das chamadas dorsais
oceânicas, em que a expansão do fundo
do mar cria uma crosta que permite a
formação de vulcões que são altos o
suficiente para criar ilhas (por exemplo,
a Islândia). Se o movimento ocorrer entre
placas continentais, conhecidas como
fossas continentais, a separação das
placas faz com que a crosta afunde e se
frature, permitindo a ascensão do magma
e a formação de vulcões (como é o caso
do vulcão Kilimanjaro, que fica na Grande
Fossa Africana).

ZONAS DE INTRAPLACA
(PONTOS QUENTES)

Vulcão

Duto secundário
Dutos por onde o
magma é expulso,
são formados em
diferentes alturas
do vulcão.

O movimento relativo entre duas
placas tectônicas convergentes
(oceânica-continental, oceânicaoceânica ou continental-continental)
faz com que uma das placas colida
contra a outra, formando uma dobra
na crosta terrestre que gera altas
temperaturas no manto da Terra, o
que pode causar atividade sísmica e
dar origem a vulcões.

ZONAS DE LIMITE DE PLACAS
DIVERGENTES (DORSAIS OCEÂNICAS
E FOSSAS CONTINENTAIS)

Chaminé
Duto por onde o
magma se eleva.

Câmara magmática
Local onde o magma
se acumula no estado
líquido devido à
elevação da pressão
e temperatura.

ZONAS DE LIMITE DE PLACAS
CONVERGENTES

Ponto
quente

Manto

Pontos quentes são áreas distantes das
bordas das placas tectônicas, cuja origem
motivou o desenvolvimento de teorias
científicas, como a da pluma, que associa
sua formação ao aquecimento do manto
inferior por condução de calor a partir
do núcleo da Terra, e a da extensão, que
relaciona a formação desses pontos com
zonas de movimento divergente da litosfera
que facilitam a ascensão do magma. Muitos
vulcões subaquáticos e ilhas vulcânicas,
como os do Havaí, foram criados a partir da
atividade de pontos quentes (por exemplo, o
vulcão Kilauea, no Havaí).
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ERUPÇÕES VULCÂNICAS

Vulcanianas: explosões, que variam entre moderadas e
violentas, de blocos de lava e cinzas, acompanhadas de
outros materiais fragmentados que se solidificam rapidamente. São caracterizadas por gerar uma nuvem de
cinzas em forma de cogumelo. Exemplo: Vulcano, Itália.

A erupção é um fenômeno natural que
consiste na expulsão de diferentes gases e
materiais do interior da Terra, cuja magnitude e intensidade dependem, em grande
parte, da composição química do magma e
de sua viscosidade, diretamente relacionada
ao teor de sílica. Sendo assim, à medida em
que o teor de sílica for maior, o magma será
mais viscoso e causará mais erupções, que
também serão muito mais explosivas do que
as que são causadas por magmas com menor
teor de sílica.

Sub-Pliniana, Pliniana, Ultra Pliniana: ejeção extremamente violenta de cinzas, em alta altitude e em forma de
cogumelo. São caracterizadas por alternar com erupções
de piroclastos e fluxos de lava, criando nuvens de fogo que,
quando resfriadas, produzem precipitação de cinzas. Esse
tipo de erupção vulcânica recebe esse nome em homenagem a Plínio, o Velho, que morreu na erupção que ocorreu
no Monte Vesúvio, no ano 79 d.C. Exemplo: Vesúvio, Itália, e
Monte Pinatubo, Filipinas.

Classificação das erupções vulcânicas
Os vulcões entram em erupção de diferentes formas. A
classificação da erupção é feita a partir de um vulcão que
tenha apresentado um comportamento semelhante na

Islândicas: erupções não violentas
causadas por uma fissura na crosta
terrestre, em que a lava flui e viaja
longas distâncias. Exemplo: planalto
de Decan, Índia.

história. No entanto, existem vulcões que têm um ou mais
tipos de erupções registradas, portanto, alguns não podem
ser classificados em um tipo específico.

Havaianas: pequenas erupções violentas com expulsão abundante de
lava muito fluida ou líquida. Exemplo:
Mauna Loa, Havaí.

Peleanas: explosões violentas de lava muito viscosa que
se consolida rapidamente, provocando o entupimento
da cratera. Como os gases não têm por onde sair, uma
grande pressão é criada dentro do vulcão, de modo que
suas paredes cedem e a lava é expelida pelas laterais.
Exemplo: Monte Pelée, Martinica.

Estrombolianas: explosões moderadas
ou esporádicas de lava fluida, gases abundantes e violentos e fragmentos de rocha
fundida, que são chamados de piroclastos.
Exemplo: Stromboli, em Lípari, Itália.

ATIVIDADE VULCÂNICA
A atividade vulcânica está associada a diferentes tipos de
manifestações, incluindo o ciclo de vida dos vulcões, que
depende de quando ocorreu a última erupção. Isso permite
que os vulcões sejam classificados como ativos, inativos e
extintos.
Embora esse tempo geológico não esteja claramente
definido, alguns geólogos consideram que os vulcões ativos
são os que apresentaram erupções, liberação de gases e
sismos, entre outros fenômenos, nos últimos 10.000 anos.
É o caso do Monte Kilauea, no Havaí, considerado um dos
vulcões mais ativos do mundo por suas constantes erupções
de lava.
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Vulcões inativos são aqueles que não entraram em erupção
há mais de 10.000 anos, mas têm características geológicas
com potencial para gerar erupções em algum momento.
O Monte Pinatubo, nas Filipinas, era considerado inativo
porque ficou sem manifestar fenômenos por vários séculos,
no entanto, em junho de 1991, causou a segunda maior
erupção vulcânica do século XX, lançando de 25 a 30 milhões
de toneladas de dióxido de enxofre na estratosfera, o que
causou, durante os dois anos consecutivos, uma diminuição
da temperatura média do planeta em 0,5 °C.
Vulcões extintos são aqueles que não têm mais capacidade de entrar em erupção, porque a sua fonte de magma

desapareceu ou as condições geológicas próximas ao
vulcão mudaram. O Monte Kulal, no Quênia, é considerado um vulcão extinto.
Embora os vulcões sejam formadores de paisagens
e contribuam para a identidade das regiões, eles também
são uma amostra da incrível força da natureza, a ponto de
grandes erupções vulcânicas terem mudado o curso da
história de algumas cidades.
É o caso de Pompéia e Herculano, que foram devastadas pela erupção do vulcão Vesúvio, na Itália, em 79 d.C.
Aproximadamente dezessete séculos depois,
Pompéia foi parcialmente escavada por arqueólogos que

descobriram sinais de vida e luxos do antigo Império
Romano. Segundo registros históricos e estudos científicos da região, acredita-se que a erupção do Vesúvio
tenha começado com descargas de vapor e a formação de
uma nuvem eruptiva, composta de cinzas e fragmentos
de púmice (rocha ígnea também chamada pedra-pomes),
que foi se condensando sobre as cidades. No entanto, o
maior efeito causado pelo vulcão foi a formação de nuvens
piroclástica, que são avalanches ou correntes de gases,
cinzas e fragmentos rochosos incandescentes (piroclastos) que desciam em alta velocidade pelas encostas
do vulcão.
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Vesúvio

St. Helen’s

Yellowstone
Stromboli

El Chichón

Kilauea

Monte Pelée

Monte
Pinatubo

Nevado del Ruiz

Vulcões representativos
e erupções vulcânicas
(1960-2017)

Galeras

Monte Agung

Monte Tambora

FUENTE
Global Volcanism Program.
(s.f.). https://volcano.si.edu/

Puyehue

A maioria das pessoas acredita que vulcões ativos
são apenas os que têm erupções de lava, mas
isso é uma característica típica de vulcões cujos
componentes magmáticos são muito fluidos.
Dependendo do tipo de vulcão (composição do magma,
temperatura e quantidade de gases dissolvidos),
os fenômenos que ocorrem durante uma erupção
vulcânica podem mudar. Por exemplo, existem
vulcões explosivos que não expelem lava, mas são
capazes de formar colunas eruptivas, de 30 km de
altura, com um volume significativo de material”.

Magnitude das erupções segundo a escala IEV
Monte Hudson

Convenções: escala IEV

0

Vulcões
inativos

Doutora Marta Lucía Calvache Velasco, diretora técnica de ameaças
geográficas do Serviço Geológico da Colômbia (SGC).
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0,1-1

1-5

3-15

10-25

> 25

> 25

> 25

> 25

< 0,0001

0,0001
< V < 0,001

0,001 < V
< 0,01

0,01 < V
< 0,1

0,1 < V < 1

1 < V < 10

10 < V
< 100

100 < V
< 1000

> 1000

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Vulcões representativos
segundo o IEV

Tamanho, magnitude e intensidade das erupções vulcânicas
As erupções vulcânicas podem ser medidas em termos
de magnitude, que corresponde à massa total de
matéria que entra em erupção (kg), e de intensidade,
que é a taxa de erupção ou velocidade de emissão do
magma (kg/s ou m³/s), que pode ser estimada a partir
da altura e da forma da coluna eruptiva e da área sobre
a qual o material eruptivo for distribuído.
Para determinar o tamanho de uma erupção vulcânica, os vulcanólogos Christopher Newjall e Stephen
32

Self desenvolveram uma escala de magnitude chamada
Índice de Explosividade Vulcânica (IEV), que varia de 0
a 8, com base, principalmente, no volume de material
que entra em erupção durante uma explosão e na altura
da coluna eruptiva. Essa escala começa em 0 para
erupções que produzem menos de 0,0001 km³ de material. A partir do IEV 1, torna-se logarítmica, ou seja, cada
acréscimo na escala aumenta 10 vezes a quantidade de
material expelido.

Volume
de
material
km³

IEV
Tipo de
erupção

0
Havaiana

Vulcanianas
Estromboliana

Ultrapliniana
Pliniana
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Direção do vento

Impactos e benefícios dos vulcões
Influencia os padrões
climáticos de curto prazo

A atividade vulcânica gera vários efeitos e influências que dependem das características do vulcão e
têm impacto em escala regional e, às vezes, global.
O conhecimento dos vulcões, sua dinâmica e suas
inter-relações com as comunidades, o ambiente e
o meio construído são fundamentais para gerenciar
seus riscos e aproveitar seus benefícios.
Gases
Podem reduzir a radiação solar e a
temperatura média do planeta por
um tempo determinado.

Atinge
o setor aéreo.

Projéteis balísticos
Fragmentos incandescentes de
material vulcânico expelidos em
alta velocidade, causando incêndios
e destruição da infraestrutura.

Formação
de ilhas vulcânicas
Os vulcões empurram
materiais para a
superfície dos oceanos,
o que pode levar à
formação de ilhas que se
tornam áreas habitáveis
e turísticas.

Tsunami
Causado por
deslizamentos nas
encostas do vulcão ou
erupções vulcânicas.

Chuva ácida
Produzida pelas emissões de
gases que entram em contato
com a chuva, causando aumento
da acidez em rios, lagos e
solos, o que impacta a pesca,
agricultura e pecuária.

Raios

Fluxos piroclásticos
Avalanches de gases, cinzas
e fragmentos sólidos de
magma que afetam o meio
ambiente e o ecossistema.

Lahares ou avalanches de lama
Compostos por uma mistura de
material vulcânico e água de
chuvas intensas, derretimento de
geleiras ou neve no topo do vulcão,
que podem causar destruição da
vegetação, cultivos, infraestrutura
e inundações.

Aumento de doenças
respiratórias,
cutâneas e oculares
na população.

Energia geotérmica
Geração de
eletricidade a partir
da energia presente,
em forma de calor,
no interior da terra.

Extração de matériaprima útil para a
construção civil e as
indústrias química e
farmacêutica.

Fomento de
pesquisas.

Fluxo de lava
Pode afetar os cultivos, causar
incêndios florestais e destruição
de infraestruturas.

Enriquecimento do solo
com nutrientes importantes
para os cultivos.
Auxilia na formação
de novos ecossistemas.

34

Cinzas
Fornece ao solo nutrientes
que aumentam sua fertilidade.

Sismos
Podem causar
danos à
infraestrutura e
deslizamentos nas
encostas.

Geoturismo
Formação de
fontes termais e
lama vulcânica.

Poluição de fontes
de água próximas.

Formação de aquíferos e
nascentes a partir da água
contida nas rochas vulcânicas.
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MAPAS DE AMEAÇA, SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALERTA PRÉVIO
As erupções vulcânicas, diferentemente de outros fenômenos
geofísicos, como o terremoto, geralmente têm uma atividade
precursora associada, que varia de dias a meses. Essa atividade pode permitir que sinais de alerta sejam detectados a
tempo e gerar mecanismos de antecipação, planejamento e
mitigação de riscos. A análise do monitoramento desse tipo
de sinal permite gerar alertas prévios, permitindo detectar
deformações na superfície do solo, alterações de temperatura, emissões de gases e/ou cinzas, e atividade sísmica,
entre outros parâmetros que auxiliam na estimativa da probabilidade de que uma erupção possa ocorrer.
Os observatórios vulcânicos são as organizações
responsáveis por monitorar os vulcões ativos e fornecer
informações sobre o estado e nível de atividade do vulcão,
para que as autoridades municipais emitam alertas precoces
sobre uma possível erupção. Portanto, eles desempenham
um papel fundamental na gestão e redução de riscos. Esses
observatórios têm protocolos de níveis de alerta de risco
vulcânico, mas diferem em cada país porque dependem do

tipo de vulcão e das necessidades da população. Além disso,
não existe um sistema internacionalmente unificado para
esse fim.
A Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO,
na sigla em inglês), organismo especializada das Nações
Unidas, desenvolveu um sistema de alerta universal que
utiliza quatro cores (verde, amarelo, laranja e vermelho)
que representam as condições do vulcão e ajuda os aviões a
evitarem nuvens de cinzas que possam se tornar potencialmente perigosas.
Outro mecanismo de gerenciamento de riscos são os
mapas de ameaça vulcânica, que permitem representar,
por áreas, as possíveis zonas afetadas por diferentes fenômenos que possam ocorrer durante uma erupção, fornecendo informações detalhadas para que seja possível tomar
decisões de planejamento territorial, desenvolvimento de
planos de contingência, preparação da população e mitigação de riscos.

O vulcão Popocatépetl, a 43 quilômetros da cidade de Puebla, no México,
atualmente ativo, está 5.426 metros
acima do nível do mar. Seu nome,
proveniente do Nahuatl, significa
“montanha fumegante”. Geograficamente, esse vulcão se une, ao
norte, com o vulcão Iztaccíhuatl,
que significa “mulher adormecida”,
cuja forma contém vários picos que
lembram a silhueta de uma mulher
deitada de frente para o céu e com
os cabelos estendidos para o lado
oposto ao do seu corpo, que foi uma
fonte de inspiração para a criação de
lendas mitológicas que foram transmitidas de geração em geração.

Armero, localizado no departamento de Tolima. Esse
evento marca o início formal do Programa de Monitoramento Vulcânico do Serviço Geológico da Colômbia,
que permite que modelos comportamentais dos vulcões
mais ativos sejam obtidos e fornece informações oportunas, possibilitando não só o gerenciamento integral do
risco mas também o aproveitamento dos recursos naturais em prol do bem-estar da população.

Atualmente, o Serviço Geológico
da Colômbia está promovendo
a necessidade de a população
conhecer a história e aprender
sobre o processo de formação
do território do país, caso
contrário, condenaremos as
gerações futuras a situações
semelhantes à destruição de
Armeiro. A natureza faz o que
tem que fazer e os vulcões estão
prestes a entrar em erupção.
As pessoas são responsáveis
por entender a natureza e
tomar as decisões corretas.”
Doutora Marta Lucía Calvache Velasco,
diretora técnica de ameaças geográficas do
Serviço Geológico da Colômbia (SGC).

Nevado del Ruiz, foto
do Serviço Geológico
da Colômbia
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Vulcões Popocatepetl
e Iztaccihuatl
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Em 13 de novembro de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz,
na Colômbia, teve uma erupção de magnitude 3 na
escala IEV. Embora essa magnitude possa ser considerada moderada, foi suficiente para fazer com que os
fluxos piroclásticos emitidos pela erupção causassem
o derretimento de gelo e neve, originando lahars que
foram canalizados através de 6 rios e provocaram efeitos
em vários municípios, especificamente no município de
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Fenômenos solares
e suas repercussões na Terra
Galáxias são extensos sistemas espaciais unidos pela força da gravidade e
compostos, principalmente, por gases, planetas, inúmeras estrelas e poeira
cósmica formada por partículas sólidas de gelo e pedra.
Luisa Fernanda Vallejo Giraldo

Zona convectiva
A energia é
transportada
para a fotosfera
por convecção.

Cúspide polar
Área em que há
um enfraquecimento
do campo magnético
da Terra.

DINÂMICA DO SOL

O Sol é apenas uma entre mais de 200 bilhões de
estrelas que compõem nossa galáxia, a Via Láctea.
A partir desse ponto de vista, o Sol não é nada
de extraordinário no universo. No entanto, para

Cromosfera
Camada fina
localizada entre
a fotosfera e a
coroa solar.

A atividade associada à dinâmica solar, combinada aos avanços tecnológicos da humanidade,
despertou o interesse da comunidade científica
de entender, detalhadamente, a física do Sol e
as repercussões que ele pode ter no cotidiano
da vida na Terra, levando em consideração
nossa alta dependência dos sistemas tecnológicos e seu potencial impacto em alguns fenômenos que ocorrem nessa grande estrela.

a Terra e os planetas que giram em torno dele, é
um centro poderoso, pois mantém o Sistema Solar
unido, gera luz, calor e energia vital e é responsável pelo clima espacial.

Polo geográfico
Eixo de rotação
da Terra, e na qual
os meridianos
convergem.

Coroa solar
Atmosfera exterior
do Sol.

Podemos descrever o clima espacial como o
sistema que regula as condições ambientais
existentes entre o Sol e a Terra. O clima espacial refere-se aos fenômenos energéticos que
ocorrem no Sol e afetam sistemas e tecnologias
na órbita da Terra e na superfície dela.
Antes de descrever os impactos do Sol na
Terra, é necessário fornecer um contexto geral
sobre ele e sua dinâmica, a fim de entender
melhor os fenômenos que dão origem às possíveis
maneiras em que ele pode afetar nosso planeta.

Estrutura do ciclo solar

Polo magnético
Área na qual o campo
magnético tem direção
perpendicular à superfície
da Terra.

Zona radiativa
A energia gerada no núcleo
é transportada por essa
área por meio da radiação.
Núcleo
Região central do Sol, na qual a
energia é liberada transformando
hidrogênio em hélio.
Mancha solar

Região de incidência de
partículas que vêm do
Sol para a Terra.

Campo magnético da Terra
Escudo (campo de força) que
nos protege da radiação solar.

Existem muitos tipos de estrelas. Entre elas está o
Sol, uma estrela anã amarela, de tamanho médio,
que se formou bilhões de anos atrás. O fato de o
Sol parecer amarelo é um efeito óptico causado
pela atmosfera da Terra, já que os gases que o
compõem fazem com que apenas os tons quentes
da superfície da Terra sejam percebidos, mas, na
realidade, essa estrela brilha em um tom radiante
de branco.
O Sol é composto de plasma, ou seja, o
quarto estado da matéria, que é gerado quando
uma quantidade extrema de calor e energia é
inserida no estado gasoso da matéria, resultando
em um gás eletricamente carregado. O Sol é
capaz de gerar sua própria energia, fundindo os
núcleos dos átomos de hidrogênio.
Como as partículas que compõem o Sol têm
uma carga positiva e negativa, ele gera campos
magnéticos que, com o movimento do plasma em
sua estrutura e diante de temperaturas extremas,
causam grandes explosões que são o motor do
clima espacial.

Fotosfera
Superfície visível do Sol.
Representação das linhas do
campo magnético do Sol.
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Deflexão do vento solar devido ao
campo magnético da Terra.
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A partir de estudos que foram desenvolvidos sobre o Sol e
sua dinâmica, a comunidade científica estabeleceu que a
atividade solar tem um ciclo que dura aproximadamente
onze anos e é impulsionado por seu campo magnético.
A atmosfera do Sol está sujeita a grandes explosões,
como resultado de sua composição e da interação de
campos magnéticos gerados por partículas eletricamente
carregadas. Cada explosão converte energia magnética
em outras formas de energia e faz com que o Sol alcance

um estado mais tranquilo. Quando isso ocorre, o Sol experimenta o que é conhecido como “o mínimo solar”, que
marca o início de um novo ciclo. Nesse estado, as explosões
são menos frequentes, portanto, a Terra tem menos probabilidade de ser afetada pela atividade solar.
Uma vez iniciado um novo ciclo solar, o campo
magnético do Sol aumenta sua atividade até atingir o nível

manchas solares. Elas são vistas como regiões escuras

máximo, justamente quando apresenta um maior nível

e, consequentemente, que os fenômenos que afetam

de atividade energética, o que aumenta o surgimento de

nosso planeta se tornam mais prováveis e comum.

na superfície da estrela, porque a quantidade de energia

FENÔMENOS ENERGÉTICOS
ASSOCIADOS À DINÂMICA SOLAR

que a área experimenta impede que o calor do interior do

Processos associados à física e à dinâmica do Sol geram

Sol emane para a superfície, gerando temperaturas mais

fenômenos energéticos que repercutem no ambiente espa-

baixas do que as do seu entorno.

cial que se encontra entre o Sol e a Terra.

Os

Um número maior de manchas torna o clima solar
mais intenso, o que significa que o Sol emite mais energia

principais

fenômenos

energéticos

que

ocorreram no Sol e podem afetar nosso planeta são:

Correlação entre ciclos solares
e a ocorrência de danos terrestres
1859

1967

Número de manchas solares

• Auroras boreais
observadas do Caribe a
Melbourne;
• Sobrecargas elétricas
que provocaram mau
funcionamento de
telégrafos e danos
físicos em equipamentos
de comunicação.
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2003

• Satélites param de funcionar
devido a curto-circuito;
• Apagão e interrupção das
radiocomunicações.

• Apagão do sistema de energia elétrica
que ocorreu na província de Quebec,
aproximadamente, por 9 horas;
• Dano global de redes de comunicação;
• Satélites fora de controle por várias horas;
• Aurora boreal observada em Cuba.

22

• Danos em sistemas de satélite e
comunicação;
• Desvio de aeronaves comerciais e
militares com rotas polares;
• Falha na precisão do Sistema de
Posicionamento Global (GPS);
• Falha elétrica de uma hora na Suécia.
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NÚMERO DE
CICLO SOLAR

1921

• Aparelhos eletrônicos, fusíveis e
centrais telefônicas danificados;
• Incêndio em torres de
telecomunicação e estações de
telégrafo, provocando um corte
nas comunicações.
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19

2000

1989

• Apagão dos radares
de vigilância polar
durante a Guerra Fria.

1972

1996

• Apagões e distúrbios elétricos em Illinois;
• A comunicação telefônica de longa distância
parou de funcionar em alguns lugares dos
Estados Unidos;
• Detonações acidentais em minas oceânicas com
influência magnética.

1998

1998

2000

2000

2002

2002

2006

2004

• Problemas nas comunicações via
satélite e nos sinais de navegação do
GPS durante 10 minutos.

2004

2006

2006
2010 2020
2010
2030
2020 2030

2012

• Caso atingisse a Terra,
o evento que ocorreu
nesse ano poderia
ter gerado grandes
impactos negativos
na sociedade.
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Erupções solares
Erupções de radiação
eletromagnética que ocorrem na
superfície do Sol e podem durar
apenas alguns minutos ou, até
mesmo, horas.
Ocorrem quando as linhas do
campo magnético são entrelaçadas,
gerando uma ruptura que libera toda
a energia armazenada nelas. Visto
que a energia eletromagnética viaja
na velocidade da luz, o efeito das
erupções solares em nosso planeta
pode ser percebido minutos depois
que o evento ocorre no Sol.

Quanta energia uma erupção solar
pode liberar? Você pode fazer a
comparação entre o consumo
global anual de energia, que é de
aproximadamente 1020 Joules,
e uma única erupção solar, que
pode liberar 1025 Joules.”

As consequências da dinâmica solar na Terra
podem se manifestar de três formas inter-relacionadas: auroras boreais e austrais, tempestades
ionosféricas e tempestades geomagnéticas. Cada
uma pode ter um nível de impacto maior em nosso
planeta, dependendo da velocidade que esses
fenômenos atingirem e da magnitude do impacto.

Antti Pulkkinen, subdiretor do
Departamento de Heliofísica da NASA.

Auroras boreais e austrais

Ejeções de massa coronal (EMC)
Grandes emissões de plasma (matéria)
e campo magnético que se originam em
regiões da atmosfera do Sol que estão
magneticamente perturbadas e que,
ao longo de várias horas, são expelidas
para o espaço. Na maioria das vezes, são
precedidos por erupções solares. Essas
emissões representam as explosões mais
importantes e violentas do Sistema Solar.
As EMC podem viajar a velocidades
que variam de 250 km/s a 3.000 km/s, as
mais rápidas podem demorar entre 15
e 18 horas para chegar à Terra, as mais
lentas podem demorar vários dias.
À medida que vão se afastando do
Sol, as ejeções aumentam de tamanho e
podem canalizar partículas em direção à
Terra, alterando o campo magnético dela
e provocando-lhe distúrbios.
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Exosfera

600km

Termosfera

85km

Mesosfera
50km

Estratosfera

10km

Tempestades ionosféricas
A ionosfera é a camada da atmosfera que está eletricamente carregada. Por isso, é a camada que tem
maior impacto na propagação das ondas eletromagnéticas, o que se traduz em comunicação, seja entre
diferentes partes da Terra (por meio de ondas de
rádio) ou entre o espaço exterior e o nosso planeta
(comunicação via satélite).
A ionosfera é particularmente sensível às
variações de energia que entram pelo Sol, podendo

Partículas energéticas solares (SEP,
na sigla em inglês)
Partículas de plasma altamente carregadas de
energia e transportadas pelo vento solar. Por causa da
energia liberada, aceleram-se em locais onde ocorrem
explosões no sol, como, por exemplo, ejeções de massa
e erupções solares.
As partículas podem ser aceleradas a significativas
frações da velocidade da luz e o evento pode durar de
algumas horas a vários dias.
Essas partículas são responsáveis por aumentos
repentinos na intensidade da radiação na Terra.

Vento solar
Devido à sua composição e atividade
superficial, o Sol emite plasma
constantemente no espaço. Esse fluxo de
partículas é conhecido como “vento solar”
e tem grande potencial de afetar a Terra,
dependendo da região do Sol em que ele
ocorrer, da sua velocidade, da densidade e do

Dependendo da gravidade e, em alguns casos, do
local do Sol onde ocorrem os fenômenos energéticos, existem diferentes tipos de efeitos na Terra.
Os mais conhecidos são as auroras boreais (no
hemisfério norte) e as austrais (no hemisfério sul).
As auroras polares são um dos efeitos gerados
pela atividade solar. Elas ocorrem devido à colisão
de partículas carregadas com a alta atmosfera.
As partículas carregadas seguem o campo
magnético da Terra em direção às regiões polares,
onde, quando colidem com átomos e moléculas de
oxigênio e nitrogênio, transferem a energia contida
neles para a atmosfera da Terra, o que faz com
que átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio
passem para estados de maior energia e liberem-na
em forma de luz.

CAMADAS DA ATMÓSFERA TERRESTRE

Ionosfera

IMPACTO DA DINÂMICA
SOLAR NA TERRA

Fenômenos energéticos

campo magnético que ele arrastar.
O vento solar que se origina nos polos e nas
altas latitudes do Sol é de alta velocidade
(pode chegar a 800 km/s), enquanto o vento
solar que se origina no equador solar,
ou seja, o que chega à Terra, é de baixa
velocidade (cerca de 400 km/s).

Sempre que criamos tecnologias
mais novas e sofisticadas
descobrimos, depois, que
elas estão mais expostas aos
impactos do clima espacial.”
Antti Pulkkinen, subdiretor do
Departamento de Heliofísica da NASA

Troposfera

mudar a sua própria densidade e afetar a maneira como as ondas
eletromagnéticas viajam através dela.
A atividade solar pode fazer com que as ondas de rádio de alta
frequência (HF, na sigla em inglês) que viajam por essa camada se
degradem ou sejam completamente absorvidas. Isso resulta na interrupção das comunicações de rádio de longo alcance. Essas ondas
de alta frequência são usadas por estações de rádio internacionais,
estações meteorológicas, comunicação terra-mar na navegação e
terra-ar na aviação, rádio cidadã, governamental e militar, alguns
sistemas de radar e pelo Sistema Mundial de Socorro e Segurança
Marítima (GMDSS, na sigla em inglês).
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PERTURBAÇÃO DO CAMPO
MAGNÉTICO DA TERRA

Polo magnético
Polo geográfico

Representação da estrutura do
campo magnético da Terra em
condições normais.

Tempestades geomagnéticas
Outro impacto do clima espacial na Terra ocorre a partir
da interação entre as grandes explosões que ocorreram
no Sol e o comportamento do campo magnético da
Terra. As variações no campo magnético do nosso
planeta podem ser medidas a partir da superfície da
Terra, essas flutuações são chamadas de “tempestades
geomagnéticas”.
Quando há uma entrada de massa e energia e
um aumento na quantidade de movimento no campo
magnético da Terra devido a distúrbios no Sol, que é
alterado globalmente pela pressão que o vento solar
exerce sobre ele, toda essa interação cria correntes
elétricas enormes com amplitudes de milhões de
amperes, que fluem através do campo magnético e
podem variar em escalas de tempo de segundos.
Uma tempestade geomagnética pode durar
vários dias, porém, depois disso, o campo magnético se
recupera gradualmente. Essas mudanças no entorno
magnético da Terra podem ter um impacto sobre:
>> Comunicações via satélite: sinais de televisão,
comunicações e navegação;
>> Sistemas de posicionamento global por satélite
(GPS): as coordenadas do GPS podem
ser desviadas;
>> Ondas de rádio de alta frequência: sofrem danos.
Além disso, mudanças violentas no campo magnético fazem com que correntes elétricas sejam levadas a
sistemas condutores, como gasodutos, oleodutos, ferrovias ou sistemas de transmissão de energia de alta tensão.
Conhecidas como correntes geomagneticamente
induzidas (GICs), elas produzem corrosão precoce de
sistemas condutores, como tubos e linhas de transmissão de energia. Também podem criar flutuações de
tensão que colapsam o sistema ou provocar um superaquecimento nos transformadores.

Representação do campo magnético
da Terra comprimido pela ação do
vento solar.
TEMPESTADE GEOMAGNÉTICA

Como o mundo está se preparando
para enfrentar esses fenômenos?

Órgãos governamentais que administram emergências
concentram-se em: planejamento de respostas imediatas
Os esforços para o gerenciamento e a legislação desse e pronta recuperação diante de eventos desse tipo, diretipo de evento estão aumentando. Nos Estados Unidos, cionando recursos a atividades que estejam enfocadas
por exemplo, são concentrados em grupos de pesquisa na preparação, resposta, recuperação e mitigação dos
e desenvolvimento, setores econômicos, centros de efeitos associados.
O clima espacial despertou um crescente intepesquisa e previsão e entidades governamentais, cada
resse internacional, científico, industrial e público, já que
uma com um papel específico.
todos os setores dependem de
Por outro lado, o setor de
energia elétrica (comunicações,
transmissão de energia concenO setor de seguros, embora
água, saúde, financeiro etc.). Além
tra-se em pensar como os sistemas
não possa evitar os impactos
disso, à medida que a tecnologia
de energia (geração, transmissão e
de eventos catastróficos graves,
avança e permeia a vida cotidiana,
distribuição) podem ser construídos
pode contribuir para reduzir
as pessoas se tornam mais vulnede forma resiliente, tentando reduzir
consequências,
gerenciar
riscos,
ráveis e adotam novas dinâmicas,
o impacto de eventos em que a rede
mitigar perdas e fornecer
em que o clima espacial pode
é perturbada, mas com uma tomada
assistência financeira
afetá-las diariamente.
de decisões que lhes possibilite
que viabilize a reconstrução
Os desafios propostos para
agilidade na antecipação, adaptação
o futuro estão intimamente assoe recuperação.
e o recomeço.
ciados a uma melhor interação
Os centros de previsão se
entre as diferentes disciplinas
concentram em: grandes explosões,
e à conexão dos esforços que
implementação de novos modelos,
melhora da incerteza das previsões e modelagem da são feitos globalmente para gerar um desenvolvimento
resposta da magnetosfera da Terra, ionosfera e distri- conjunto e uma compreensão mais profunda da variedade
buição das correntes na Terra diante dos fenômenos de processos que conectam a atividade solar às atividades cotidianas na terra.
energéticos que ocorrerem no Sol.

FONTES
Antti Pulkkinen. Mestre e doutor em Física pela
Universidade de Helsinque. Diretor adjunto da divisão de ciências heliofísicas e pesquisador em astrofísica do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA.
Imagens adaptadas do Scientific Visualization Studio da NASA, Space
Weather Research Center (SWRC), Community-Coordinated Modeling
Center (CCMC) e Space Weather Modeling Framework (SWMF).

44

Aurora Boreal

Luisa Fernanda Vallejo. Engenheira civil pela Escola de Engenharia de Antioquia e mestre em recursos
hidráulicos pela Universidade Nacional da Colômbia.
Tem experiência em projetos de pesquisa relacionados ao transporte de umidade atmosférica, desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Brasil. Atualmente, faz parte da equipe
de Geociências da Suramericana.

ESCANEIE

este código QR
Você pode usar o seu smartphone
para escanear esse código QR e
acessar as fontes deste artigo.
bit.ly/2GrSEl2

45

A revista Geociências SURA conta com uma equipe de trabalho especializada que oferece apoio à sua
elaboração, edição e design. Essa equipe está constituída por fontes internas da Suramericana e por
pesquisadores externos, reconhecidos mundialmente pela sua dedicação a estudos relacionados à
inter-relação da natureza com os diferentes aspectos estratégicos das empresas e da sociedade.

FONTES INTERNAS

FONTES EXTERNAS

Elizabeth Cardona Rendón
Gerente de Geociências da Suramericana S. A.

Antti Pulkkinen

Equipe de Geociências
Suramericana S. A.
Ana María Cortés Zapata
Andrea Jaramillo Rivera
Catalina Bedoya Posada
Esteban Herrera Estrada
Juan David Rendón Bedoya
Juan Pablo Restrepo Saldarriaga
Lizeth Rodríguez Moreno
Luisa Fernanda Vallejo Giraldo
María José Barrera
Santiago Victoria Domínguez
Sebastián Ospina Porras
Víctor Hugo Ángel Marulanda
Victoria Luz González Pérez
Juana Francisca Llano Cadavid
Vice-presidente de Seguros da Suramericana S.A.

CONCEPTUALIZAÇÃO,
DESIGN GRÁFICO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO
Taller de Edición S. A.
Direção

Adelaida del Corral Suescún

Edição

Natalia Mesa Jaramillo

Design

Diretor adjunto da divisão de ciências
heliofísicas e pesquisador em astrofísica do
Centro de Voo Espacial Goddard da NASA.

John Schneider

Secretário geral da Fundação GEM e assessor do
Escritório das Nações Unidas para redução de
riscos de desastres.

Marco Pagani

Coordenador da equipe de ameaças sísmicas da
Fundação GEM.

Marta Lucía Calvache Velasco.

Geóloga pela Universidade Nacional da
Colômbia. Especialista em geotérmica pela
universidade de Auckland, Nova Zelândia.
Mestre pela Universidade do Estado da
Luisiana e Doutora pela Universidade do
Estado do Arizona, ambas nos Estados Unidos.
Atualmente, é diretora técnica de geoameaças
do Serviço Geológico da Colômbia (SGC) e, há
mais de 30 anos, vem atuando em diferentes
cargos nessa instituição, apoiando o Governo
Nacional através do estudo e análise de
fenômenos geológicos que geram ameaças ao
território nacional e sua comunidade, bem como
desenvolvendo metodologias de avaliação de
ameaças.

Silverio Visacro Filho

Corrección de estilo

Professor do Departamento de Engenharia
Elétrica e chefe do Núcleo de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico em Descargas
Atmosféricas da UFMG.

Tradução e revisão
Vinícius dos Santos
Contato: vdossan@outlook.com

Vitor Silva

Andrés Gómez Calle
Danielle Navarro Bohórquez

Imagens

Coordenador da equipe de Risco Sísmico da
Fundação GEM.

Empresas SURA
Os empresários da América
Latina já podem descobrir novas
oportunidades, estabelecer conexões
e transformar a sua região.

iStock, Taller de Edición, Suramericana, GEM,
Sistema Geológico Colombiano e Nasa.

Impressão

Litografía Francisco Jaramillo

ESTAMOS PRESENTES EM VÁRIAS CIDADES.
Bogotá | Medellín | Cidade do Panamá. Em breve também em Buenos Aires e Santo Domingo.

Luis Guillermo Mejía Vallejo
Chuva de fevereiro e março. 2009 (detalhe)
Acrílico sobre tela
Coleção SURA Colômbia

A SURA é cultura

