
 

  

1 Resum 

RESUM 
 

L’objectiu d’aquest projecte és el de desenvolupar una metodologia basada en termografia 

infraroja que permeti analitzar quantitativament l’eficàcia de l’extinció aèria d’incendis forestals 

amb productes retardants. 

En la bibliografia no existeixen estudis on s’hagi pogut quantificar l’eficàcia de l’extinció aèria 

d’incendis forestals al nivell de detall que es pretén en aquest projecte innovador. En aquest 

document es fa una revisió exhaustiva d’una banda de treballs on s’hagi analitzat a fons les 

característiques dels núvols de retardants (reologia, perfil de concentracions, àrea i mida de la 

franja retardant, etc.) i d’altra banda, de treballs on s’ha pogut quantificar alguna característica 

de l’acció dels retardants sobre  el foc. 

De l’estudi bibliogràfic realitzat, s’ha confeccionat un llistat de criteris d’eficàcia de l’atac aeri al 

foc i s’ha desenvolupat una metodologia d’anàlisi computacional d’imatges infraroges d’incendis 

forestals i de les descàrregues que s’hi efectuen per extingir-los. 

El projecte s’ha desenvolupat en base a la informació extreta d’una gran campanya experimental 

d’incendis a camp que tingué lloc a Austràlia, el mes de març de 2008, en el marc d’una 

col·laboració internacional entre la UPC i el CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation). En aquesta memòria es descriuen aquestes proves, fent especial atenció 

a la preparació prèvia i execució de les filmacions termogràfiques des d’un helicòpter durant els 

experiments. 

La metodologia desenvolupada s’ha implementat mitjançant l’entorn de programació 

matemàtica MATLAB®. El conjunt d’aplicacions implementades permet rectificar i geo-

referenciar de manera semi-automàtica les d’imatges infrarojes dels incendis objectes d’estudi, 

localitzar amb una gran precisió la zona on ha caigut la descàrrega aèria de retardant, analitzar la 

morfologia d’aquesta descàrrega i calcular, entre d’altres atributs, els paràmetres característics 

que denoten l’efecte immediat i perllongat del retardant sobre el foc com ara la velocitat de 

propagació del foc, i el gradient de temperatures que experimenta la zona del perímetre de 

l’incendi atacat.  

En el seu conjunt, aquest projecte correspon un avanç molt important en l’aplicació de solucions 

tecnològiques per a la lluita contra problemes mediambientals de primer ordre, com ara els 

incendis forestals. 
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5 Prefaci 

1 PREFACI 

1.1 Origen del projecte 
Aquest projecte forma part dels estudis en l’àmbit d’incendis forestals que s’està duent a terme 

al Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 

es realitza en el marc d’una col·laboració internacional amb la Scientific and Industrial Research 

Organisation (CSIRO) d’Austràlia en el marc del projecte FuSE (Fire Experiments in Shrubland 

fuels with attention to wind “u” and slope). 

El CERTEC del Departament d’Enginyeria Química de la UPC treballa intensament fent recerca 

dedicada a l’estudi dels incendis forestals, amb l’objectiu d’introduir en l’àmbit forestal diferents 

innovacions tecnològiques per proporcionar nous sistemes i metodologies de mesura. D’aquesta 

manera es pretén aportar noves perspectives en l’anàlisi del comportament del foc, per  a la 

millora en la seva prevenció i extinció. 

1.2 Motivació 
Any rere any es produeixen catàstrofes naturals provocades pel foc a molts indrets del planeta 

amb conseqüències fatals per les zones afectades (grans superfícies boscoses devastades, 

pèrdues humanes, quantiosos danys materials, etc).  

El risc antròpic és un factor primordial en la problemàtica dels incendis forestals: més del 88% 

dels focs que van tenir lloc a Catalunya entre 1994 i el 2007 van ser iniciats de manera directa o 

indirecta per la mà de l’home. Els incendis naturals, una minoria, són causats per llamps o 

erupcions volcàniques.  

Aquest problema global pren molta força a les regions de clima mediterrani, que a més, poden 

experimentar un descens de les precipitacions i un augment de la temperatura a causa del canvi 

climàtic segons accepta àmpliament la comunitat científica. També es preveu un increment de la 

freqüència de sequeres llargues i intenses. Aquesta tendència dibuixa un escenari amb un risc 

d’incendis forestals encara més alt que el que existeix actualment. 

Catalunya, amb clima predominantment mediterrani és un clar exemple de territori amenaçat 

pel foc com ho corroboren les dades de nombre d’incendis forestals i superfície cremada del 

període 1970-2007 mostrades a la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Nombre d'incendis i superfície cremada a Catalunya en el període 1970-2007. (Font: Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya) 

Mentre el nombre d’incendis té una certa tendència ascendent, la superfície anual cremada ha 

experimentat  una forta disminució des de 1987, quan la Generalitat de Catalunya inicià el 

programa Foc Verd com a resposta als grans incendis de 1986. Malgrat els esforços dedicats, no 

es pogué evitar una altra intensa temporada d’incendis l’any 1994. 

La costa i el sud californians, també tenen clima mediterrani. A continuació se’n presenten les 

dades corresponents al mateix període.  

 

Figura 1.2 Nombre d'incendis i superfície cremada a l’estat de Califòrnia (EUA) en el període 1970-2007. (Font: Cal 
Fire) 
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Contràriament al que passa a Catalunya, el nombre d’incendis tinguts lloc a Califòrnia entre 1970 

i 2007 mostra una tendència descendent. Les dades de superfície cremada, però, són canviants i 

presenten dos pics importants els darrers anys: el 2003 i el 2007. 

Una altra zona d’interès pel que fa als incendis forestals i que presenta unes condicions 

climàtiques  similars a les mediterrànies és Austràlia. La Figura 1.3 mostra les estadístiques 

recollides a l’estat australià de Victòria entre 1977 i 1996. En aquest cas, les dades segueixen un 

patró similar al descrit per a Catalunya.  

  

 

Figura 1.3 Nombre d'incendis i superfície cremada a l’estat de Victòria en el període 1977-1996. (Font: Departament 
de Medi Ambient i Sostenibilitat de Victòria, Austràlia) 

Nombrosos centres d’investigació localitzats en zones d’alt risc dediquen molts esforços en la 

recerca per a la millora de les tasques d’extinció i de prevenció. Les múltiples línies de treball 

que s’estan duent a terme actualment estan centrades en l’estudi de les característiques i la 

dinàmica dels incendis forestals, la predicció del risc d’inici i propagació, l’anàlisi dels efectes 

sobre les persones i els béns, l’impacte ambiental, la millora de les tècniques d’extinció i la 

planificació i prevenció. 

Els avenços tecnològics estan esdevenint de gran ajuda. En particular, l’ús de la termografia 

infraroja en combinació amb tècniques computacionals està assolint molta importància en 

aquest camp i proporciona una informació cabdal que cal explotar intensament atès el seu 

elevat potencial. La termografia infraroja representa els cossos observats assignant a cada píxel 

un color diferent segons la temperatura que presenti. Així, es pot observar correctament un 

incendi malgrat el fum, que en l’espectre visible taparia la imatge. Un exemple d’aplicació 

d’aquesta tecnologia és l’anàlisi quantitativa de l’eficàcia de productes químics en l’extinció 

d’incendis forestals, l’àmbit en què s’emmarca aquest projecte.  
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9 Introducció 

 

2 INTRODUCCIÓ 

2.1 Objectius del projecte 
L’objectiu particular d’aquest projecte és el de desenvolupar una metodologia basada en la 

termografia infraroja que permeti analitzar quantitativament l’eficàcia de l’extinció aèria 

d’incendis forestals amb productes retardants.   

Amb aquest fi, es pretén elaborar un paquet d’aplicacions implementades amb l’entorn de 

programació i anàlisi matemàtica MATLAB® que siguin prou versàtils com per aplicar-les a altres 

estudis i resultin intuïtives i d’ús senzill per a usuaris amb coneixements mitjans d’informàtica.  

2.2 Abast del projecte 
L’abast d’aquest projecte inclou, d’una banda, el desenvolupament de les aplicacions que 

permeten l’anàlisi d’incendis forestals i descàrregues de producte extintor al nivell pretès; i de 

l’altra, la seva posada en pràctica amb les imatges infraroges enregistrades al Parc de Natural de 

Ngarkat (estat d’Austràlia del Sud, Austràlia) el febrer de 2008 per un equip del CERTEC.  

Les aplicacions implementades estan concebudes com una eina destinada als equips 

d’investigació de l’àmbit forestal. Així, a l’apartat de conclusions, es proposa com fer extensiva 

aquesta metodologia a d’altres estudis i es comenta els aspectes més importants que cal 

millorar. 
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3 ELS PRODUCTES QUÍMICS PER A L’EXTINCIÓ D’INCENDIS 

FORESTALS 

3.1 Definició i classificació 
En la lluita contra el foc s’efectua un important desplegament de mitjans i es fa ús de múltiples 

tècniques d’extinció tant a nivell directe –sobre l’incendi pròpiament dit–, com a nivell indirecte 

–a les proximitats del foc–, que inclouen, entre d’altres, l’aplicació de diferents productes 

químics.  

Es defineix com a retardant del foc aquella substància o barreja de substàncies que dipositada 

sobre la superfície d’un material −directament o bé diluïda amb aigua− o essent-hi mesclada, en 

fa disminuir la inflamabilitat i/o la combustibilitat. 

Els retardants emprats en incendis forestals es poden classificar segons la seva aplicació en: 

- Agents extintors, emprats com a additius per a millorar l’eficàcia de l’aigua en la 

sufocació de les flames. 

- Agents preventius, emprats per tal de prevenir la reignició de les brases.  

- Agents retardants, emprats en la construcció de tallafocs.  

Nogensmenys, la classificació més estesa actualment en l’àmbit forestal és la següent: 

- Escumògens: s’hi inclouen els surfactants, humectants i tensioactius. 

- Viscosants: d’entre els quals destaca l’ús de silicats de magnesi, gomes i mucílegs.  

- Retardants a llarg termini: sulfats, fosfats i polifosfats d’amoni. 

Els escumògens i els viscosants són considerats agents extintors o preventius i pertanyen a la 

família dels retardants a curt termini. Dins del grup dels viscosants hi ha un tipus de substàncies 

polimèriques que està emergint, els gels súper absorbents.  

 

3.2 Mecanismes d’acció 
Els retardants a curt termini es caracteritzen perquè el seu efecte té lloc sobre l’incendi mentre 

estan barrejats amb aigua líquida. Aquests agents, doncs, deixen d’actuar quan l’aigua 

s’evapora. 

D’altra banda, els retardants a llarg termini continuen tenint efecte un cop s’ha produït 

l’evaporació de l’aigua tot i que s’ha comprovat que perden part de la seva efectivitat extintora 

[Vélez, 2000]. 

3.2.1 Mecanisme dels escumògens 

Els escumògens són concentrats líquids d'agent emulsionant (detergent) capaços de produir 

solucions escumants generadores d'escuma. 
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Una solució escumant és una mescla d'aigua i escumogen, en proporcions adequades, que s'obté 

amb la introducció contínua d'escumogen en un flux d'aigua o amb la introducció d'escumogen i 

d'aigua en un tanc d'emmagatzematge. 

L’escuma resultant és un agent extintor consistent en un agregat estable de petites bombolles, 

format per la mescla d'un escumant i d'aire. Té la propietat de cobrir i adherir-se a superfícies 

verticals i horitzontals i, en fluir lliurement per una superfície incendiada, forma una capa 

resistent i contínua que l'aïlla de l'aire i que impossibilita la sortida de vapors volàtils 

combustibles a l'atmosfera. El temps de permanència de l’escuma sobre el combustible forestal 

és d’entre 30 i 60 minuts en condicions meteorològiques normals.  

A més, l’aigua, mesclada amb escumogen, disminueix la seva tensió superficial i veu facilitada 

conseqüentment la seva penetració a través dels porus del material combustible. Per tant, la 

massa combustible s’humiteja més amb la necessitat d’una quantitat inferior d’aigua. Aquest 

efecte es veu incrementat pel fet que el combustible augmenta la capacitat de retenció 

d’humitat ja que l’aigua present als teixits vegetals s’evapora amb més dificultat.  

La qualitat de l’escuma s’avalua a partir de diversos paràmetres com ara el coeficient d’expansió, 

que és la relació entre el volum final de l’escuma obtinguda i el volum original de l’escumant que 

la produeix. Els equips d’extinció solen emprar escumògens que confereixen coeficients 

d’expansió d’entre 7 i 10, cosa que comporta una efectivitat de dos a quatre vegades més gran 

en l’extinció de l’incendi que si només s’emprés aigua. És a dir, caldrà la meitat o la quarta part 

de l’aigua que s’hagués requerit sense escumogen. També són indicadors de qualitat l’anomenat 

drenatge al 25% –que és el temps en què l’escuma perd el 25% del líquid que conté (aigua) –, la 

viscositat, l’adherència i la resistència a la calor.  

3.2.2 Mecanisme dels viscosants 

Els agents viscosants són compostos que augmenten notablement la viscositat de l’aigua o de les 

dissolucions aquoses de sals retardants a llarg termini. Amb l’augment de la viscositat, s’evita la 

dispersió de l’aigua o mescla retardant i s’assegura una bona adhesió sobre el combustible.  El 

mecanisme d’acció dels viscosants guarda similituds amb el dels escumògens: la vegetació es 

manté humida més estona i s’hi crea un recobriment superficial que en disminueix la superfície 

de contacte amb l’aire. 

Els viscosants són o bé argiles o bé compostos orgànics polimèrics. L’argila d’attapulgita (un 

silicat de magnesi) i la goma de guar (polisacàrid constituït per manosa i galactosa) són els més 

emprats. Tot i que poden ser utilitzats de manera independent mesclats amb aigua, solen 

combinar-se amb retardants a llarg termini atès que, a part de millorar-ne l’adhesió i minvar-ne 

la dispersió, confereixen homogeneïtat i estabilitat.  

Els gels súper absorbents 

Els gels súper absorbents són una nova generació de viscosants que poden absorbir centenars de 

vegades el seu pes en aigua. Els seus constituents principals són els poliacrilats de sodi. Durant el 

procés d’hidratació, es formen una mena de bombolles d’aigua recoberta de polímer. La 

substància final és un gel enganxós i viscós. Aquest gel, aplicat sobre superfícies exposades a la 
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calor o les flames, absorbeix la radiació per difusió tèrmica fins a evaporar-se. El gel súper 

absorbent té una adhesivitat molt elevada, característica que el fa apte per a la protecció de 

múltiples materials (fins i tot el vidre). 

L’ús de gels superabsorbents pot reduir la despesa d’aigua en l’extinció d’un incendi entre un 25 

i un 50% i la capa protectora de gel pot durar fins a 30 hores des de la seva aplicació en 

condicions meteorològiques normals i pot ser rehidratada. Això és així ja que els gels tenen una 

velocitat d’evaporació més lenta que no pas l’aigua o l’escuma *Taylor et al., 2005]. 

3.2.3 Mecanisme dels retardants a llarg termini 

Els retardants a llarg termini continuen tenint efecte després de l’evaporació de l’aigua tot i que 

la seva efectivitat es veu disminuïda. Els més estesos són sals amòniques dels grups sulfat, fosfat 

o polifosfat.  

El mecanisme d’acció dels retardants a llarg termini és triple: d’una banda, la seva 

descomposició té com a resultat la formació de gasos inerts que dificulten la propagació del 

front de flames; d’altra banda, aquests gasos i el vapor d’aigua alliberat exerceixen un efecte 

refrigerant sobre el combustible que té com a conseqüència que la combustió es produeixi sense 

flama; i finalment, el carbó produït en aquest tipus de combustió crea una capa protectora que 

aïlla el material  combustible. Segons el tipus de retardant emprat, es donen amb diferents 

intensitats els tres mecanismes citats. 

A tall d’exemple, la Figura 3.1 mostra la descomposició de l’hidrogenfosfat d’amoni en presència 

d’una font de calor *Arnaldos et al., 2003]. Aquesta sal és un retardant a llarg termini 

àmpliament emprada. 

 

Figura 3.1 Mecanisme de descomposició de l’hidrogenfosfat d’amoni 

El pentaòxid de difòsfor impedeix i interfereix la formació de gasos combustibles responsables 

de la combustió amb flama. Els vapors d’aigua i d’amoníac refreden el combustible, que es 

descomposa a menys temperatura (sense flama) i dóna lloc a la formació de més vapor d’aigua i 

carbó. 

Cal comentar que els fosfats i polifosfats redueixen més la inflamabilitat del combustible que no 

pas els sulfats. Aquests darrers es descomponen ràpidament a partir dels 300ºC i queden 

pràcticament eliminats al voltant dels 425ºC. Els fosfats d’amoni, en canvi, presenten una 

descomposició tèrmica més sostinguda i desapareixen a temperatures properes als 700ºC. Això 

té com a conseqüència el fet que el sulfat d’amoni només actuï com a inhibidor durant la 

combustió en flama, contràriament al comportament dels fosfats, que també actuen quan hi ha 

flama. Els fosfats, a més, deixen molt més carbó residual sobre el combustible, cosa que com ja 
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s’ha dit, recobreix el combustible d’una coberta protectora. L’hidrogenfosfat i el 

dihigrodenfosfat d’amoni tenen eficàcies similars. El polifosfat d’amoni presenta una mica 

menys d’eficàcia reduint la inflamabilitat del combustible. Nogensmenys, acompleix de manera 

satisfactòria els requisits d’un bon retardant a llarg termini. 

3.3 Tipus d’aplicació operacional 

3.3.1 Escumògens 

Les escumes es poden aplicar per via terrestre o aèria als incendis forestals. Si s’apliquen per via 

terrestre es recomana que tinguin una concentració volumètrica d’escumògen de 0,4 – 0,6 %, 

mentre que es recomana una concentració de 0,5 – 1 % si l’aplicació és per via aèria.  

La càrrega directa de dissolució escumejant en els avions i helicòpters es fa a terra, mentre que 

en els hidroavions la mescla d’escumògen i aigua s’ha de realitzar en el mateix aparell. La 

formació d’escuma quan la descàrrega es fa des d’un medi aeri es realitza perquè, quan la 

dissolució escumejant va caient, l’aire ambient queda retingut en la dissolució formant 

bombolles estables i permanents. L’experiència ha demostrat que descàrregues de les 

dissolucions escumejants per sobre dels 60 m d’altura perden efectivitat d’extinció i es 

converteixen en descàrregues conegudes amb el nom de refrescants [George i Blakely, 1973; 

Vélez, 2000].  La Taula 3.1 indica la dosificació de dissolució escumant que se sol emprar en els 

mitjans aeris d’extinció, segons el tipus de combustible.  

Taula 3.1 Dosificació de la dissolució d'escumant emprada pels mitjans aeris en funció del tipus de combustible 

Tipus de combustible Dosificació (L·m-2) 

Prat 0,5 – 1,5 

Matollar 1 – 3 

Fullaraca 2 

Restes de poda >2 

 

La Figura 3.2 mostra una descàrrega aèria de retardant. 

 

Figura 3.2 Seqüència d'imatges d'una descàrrega aèria en un incendi a Blodgett (EUA). (Imatge: Bruce Weide, 2001, 
Font: ww.wildsentry.org) 



 

  

  

Els productes químics per a l’extinció d’incendis forestals 15 

Pel que fa a l’equip terrestre que s’utilitza en l’extinció d’incendis mitjançant escumògens, cal 

distingir-ne dos tipus: equip motoritzat (camions cisterna, vehicles de patrulla i primer atac) i 

equip manual (extintors tipus motxilla). Els equips motoritzats han de dur un dipòsit 

d’escumogen, un dosificador-mesclador per a realitzar la dissolució escumejant i la llança de les 

mànegues ha de tenir acoblat un dispositiu que introdueixi aire a la dissolució escumejant abans 

de sortir per la mànega, de forma que l’escuma surti preferiblement en un doll. En els extintors 

de tipus motxilla s’han d’emprar escumògens que no desengreixin l’èmbol de la llança i dificulti 

la utilització de la mateixa en el personal d’extinció. 

3.3.2 Viscosants 

La característica més important dels viscosants és conferir una viscositat adient i homogènia als 

líquids amb què es barregen, ja sigui aigua o una dissolució de retardant. Generalment, i en 

funció del tipus de viscosant, la concentració d’aquests compostos està compresa entre el 0,5% i 

el 2% (en volum). Aquestes concentracions confereixen una viscositat de la barreja líquida 

obtinguda d’aproximadament 1000 cP. Un altre paràmetre a tenir en compte és la densitat de la 

mescla que s’obté per l’addició de l’agent viscosant, aquesta densitat no pot ser superior a 1200 

kg·m-3, ja que amb densitats més grans el pes de la descàrrega per mitjà aeri pot ser massa 

elevat i fer mal el bosc tractat, per exemple, trencant-ne arbres. A més, en cas d’extinció d’un 

incendi pot representar un perill pels mitjans terrestres. 

L’aplicació de líquids que contenen agents viscosants s’ha de fer sempre en funció del mullat 

òptim que es vulgui obtenir de la zona a tractar, ja sigui en una situació d’extinció o per a crear 

un tallafoc. Aquest mullat òptim dependrà del mitjà d’aplicació utilitzat. Si s’utilitzen mitjans 

terrestres motoritzats o manuals s’ha de procurar que la viscositat del líquid emprat estigui per 

sota dels 1000 cP per evitar excessives pèrdues de càrrega en les bombes i mànegues dels 

equips, així com la seva obturació. En canvi, si s’utilitzen mitjans aeris la viscositat del líquid ha 

de ser per sobre dels 1000 cP, perquè el producte arribi al terra d’una forma més efectiva 

(Hardly, 1977). Ara bé, en aquest cas s’ha de tenir una barreja molt ben homogeneïtzada per 

evitar que durant la descàrrega, part de la barreja formi un bloc més dens. 

Pel que fa als gels súper absorbents, es presenten en forma de líquid concentrat o en pols. Se 

solen emprar mesclats amb aigua amb concentracions d’entre l’1 i el 6%, segons el producte. Un 

cop extingit l’incendi es pot rentar amb aigua la superfície tractada o fins i tot aspirar el 

producte. L’aplicació dels gels súper absorbents és similar a la de la resta de viscosants.  

3.3.3 Retardants a llarg termini 

Els retardants a llarg termini solen presentar-se en forma de líquid concentrat. La dosificació 

màxima de les dissolucions aquoses que se’n preparen sol ser d’un 20% en volum de forma 

aproximada.  

Són aptes per a aplicació aèria i terrestre, amb diferents concentracions recomanades segons el 

tipus d’incendi i el mode d’atac. Les dosificacions emprades en mitjà aeri són similars a les que 

es mostren a la Taula 3.1 per a les dissolucions escumants. No obstant això, cal tenir en compte 

les següents cosideracions: per a prats és preferible l’ús d’escumes enlloc de retardants a llarg 

termini ja que aquests darrers es perden en gran part al sòl per la força de l’impacte; per a 
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matollars i fullaraca els retardants són els més eficaços ja que les escumes queden retingudes a 

les parts altes de la vegetació i mullen menys el combustible a tractar;  per als incendis de restes 

de poda el més indicat tornen a ser les escumes ja que en aquests casos penetren més fàcilment 

en la vegetació i la recobreixen millor. 

Pel que fa a l’aplicació terrestre, la Taula 3.2 en mostra les dosificacions que se solen efectuar en 

condicions meteorològiques normals. 

Taula 3.2 Dosificació de les dissolucions de retardants a llarg termini per a aplicació terrestre 

Alçada de la vegetació (m) Dosificació (L·m-2) Amplada del tallafoc (m) 

< 0,5 0,5 2 – 3 

1,5 1,2 3 – 6 

Capçades dels arbres 5 10 

 

3.4 Toxicitat i impacte ambiental dels retardants 

3.4.1 Introducció 

L’ús dels agents retardants és un problema de compromís entre l’impacte sobre el medi que pot 

produir la utilització d’aquests productes químics i l’efecte devastador que té el foc sobre les 

masses forestals i la seva vàlua. En cada cas, és important fer una avaluació d’aquests 

paràmetres per a decidir si una actuació amb retardants químics és o no justificada (Boivin i 

Bailor, 1994). Per altra part, un problema que s’ha de tenir en compte en l’ús d’aquests 

productes és la seva possible toxicitat i els efectes que poden tenir sobre el personal d’extinció 

d’incendis. 

3.4.2 Impacte sobre les persones 

El risc potencial de toxicitat més gran es troba en les bases d’operacions de mescla i càrrega dels 

retardants [Hardly, 1977]. El contacte amb la pell i els ulls pot produir irritacions; quan això 

succeeix, cal rentar la zona afectada amb aigua abundant el més aviat possible. Per evitar 

aquestes situacions és recomanable utilitzar ulleres de seguretat i guants de protecció. Quan es 

treballa amb retardants sòlids s’ha d’evitar també la inhalació de pols i, per tant, es recomana 

l’ús de màscara protectora. L’agent anticorrosiu és el component més tòxic de la mescla 

retardant; ara bé, com que la seva concentració és molt petita en la mescla, el risc de toxicitat 

degut a la presència d’aquest agent també és molt petit. 

Quan el personal d’extinció lluita contra l’incendi, un perill és la inhalació dels gasos produïts per 

la descomposició dels retardants per l’acció del foc sobre la vegetació tractada. Aquesta 

descomposició produeix un alliberament de gasos amoniacals; la inhalació d’amoníac pot 

produir dificultats respiratòries, irritació de coll i de pulmons. Aquests efectes són transitoris i la 

probabilitat de danyar a les persones és negligible. Cal remarcar que la inhalació de fums tòxics 

que es generen habitualment en un incendi forestal és altament perillosa, i que el risc addicional 

que pot representar el fet de cremar vegetació tractada amb retardants és negligible. 
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3.4.3 Impacte sobre la vegetació i la fauna terrestre 

L’impacte d’un agent retardant (escumogen o retardant a llarg termini) que, generalment, són 

compostos amoniacals pot tenir, en principi, un efecte beneficiós per a les plantes, ja que de la 

mateixa manera que els fertilitzants, aquests compostos estimulen el creixement vegetal. Tot i 

així, una aplicació excessiva d’aquests productes pot cremar temporalment la vegetació (fulles, 

arrels, etc.) o fins i tot matar algunes plantes. S’ha observat que aquests efectes  negatius són de 

poca durada i no són significatius [Adams i Simmons, 1999]. 

Les sals contingudes en els fertilitzants poden produir el que s’anomena enverinament per 

nitrats dels animals. L’amoníac que contenen els retardants no pot causar directament aquest 

enverinament, ja que cal primer que es filtri al sòl, s’oxidi a nitrat i, aleshores, sigui absorbit i 

acumulat per les plantes. Aquest procés dura de dues a tres setmanes i només té lloc en 

condicions especials de llum, temperatura i condicions del terreny. 

El contacte directe dels retardants amb animals no té efectes perniciosos importants. L’estrès 

que causa un incendi en la fauna fa que la majoria d’animals abandonin les zones de tractament, 

i això implica que la problemàtica es vegi encara més reduïda. En resum, els agents retardants 

no provoquen efectes perjudicials importants ni duradors a la flora i fauna terrestre. 

Els gels súper absorbents no semblen tenir un impacte important sobre la vegetació a llarg 

termini. No obstant això, pot causar taques al fullam atesa la tendència dels gels a absorbir 

l’aigua. Si els nivells de cobertura són molt elevats durant alguns dies, es pot produir un efecte 

d’assecatge de les fulles amb conseqüències efímeres ja que no s’impediria la formació de nous 

brots. La fase polimèrica del gel és biodegrable tot i que el procés és lent. A més, té un impacte 

negligible mentre aquest procés no s’ha completat *Iannidinardo, 2005+. 

 

3.4.4 Impacte sobre el medi aquàtic 

A l’aigua és on es noten més els efectes perjudicials dels retardants. Els compostos amoniacals 

un cop dissolts en rius i llacs alteren greument l’equilibri químic del medi aquàtic. Degut a la 

naturalesa esporàdica de les aplicacions de retardants, més que un problema d’eutrofització 

perllongada als embassaments, als llacs i als rius, el perill és l’augment sobtat de concentració de 

producte amoniacal a l’aigua. El component més tòxic pels organismes aquàtics és l’amoníac 

lliure (NH3). Una concentració elevada d’aquest compost a l’aigua pot ser letal per a la comunitat 

de peixos [McDonald et al., 1996; Gaikowski et al., 1996; Adams i Simmons, 1999]. Quants més 

ions amoni (NH4

+
) contingui la mescla retardant més elevada serà la seva toxicitat.  

Quan es realitza la descàrrega de retardant hi ha tres mecanismes a través dels quals es poden 

contaminar els rius, els llacs o els aqüífers: el vessament directe sobre una massa d’aigua, 

l’arrossegament superficial per l’aigua de la pluja i la filtració des del subsòl cap a rius i aqüífers. 

D’aquests tres mecanismes, el més perillós i perjudicial és el vessament directe sobre una massa 

natural d’aigua. Una acció d’aquest tipus pot causar un augment de la concentració d’amoníac 

mortal per a la comunitat aquàtica. La concentració màxima d’NH3 i la durada d’aquesta 

concentració influeixen en les possibilitats dels peixos de sobreviure (poden suportar períodes 

curts d’alta concentració o períodes més llargs amb concentracions baixes), però no ambdues 
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situacions a la vegada [Johnson i Sanders, 1977]. Això fa que davant d’un abocament concret, 

depenent del cabal del riu o de la grandària del llac els peixos puguin sobreviure o no. Com a 

norma general, cal evitar del tot abocaments de retardant a embassaments, llacs o rius. És 

important situar les zones de càrrega i mescla de retardant a una distància prudent de masses 

naturals d’aigua, com a mesura per evitar-ne la contaminació accidental. 

Els altres mecanismes de contaminació, arrossegament per aigua de pluja i filtració en el subsòl 

presenten una problemàtica molt menor. Quan l’amoni es filtra al terra una part d’aquest és 

consumit per la vegetació, una altra part s’oxida a nitrat i es combina amb elements del terra, i al 

final només una petita part pot arribar a un riu o a un aqüífer en forma de ió amoni. Pel que 

respecta a la pluja, la crescuda dels rius que duu associada i la petita àrea que ocupa un tallafoc 

químic amb comparació al total de la massa forestal fan que aquest mecanisme no sigui un 

problema greu. Només en el cas que el tallafoc es trobi molt a prop d’un curs d’aigua, 

l’arrossegament superficial de retardant pot ser perillós. 

Pel que fa als gels súper absorbents, tenen un impacte negligible sobre el medi aquàtic: les 

característiques fisicoquímiques i biològiques de l’aigua tornen en menys d’una setmana a l’estat 

previ a la descàrrega malgrat que un nombre limitat d’espècies pot mostrar-se’n sensibles 

[Iannidinardo, 2005].  
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4 ANTECEDENTS. ESTUDIS A CAMP SOBRE L’EFECTIVITAT DE 

PRODUCTES QUÍMICS EN L’ATAC AERI AL FOC 
 

En la bibliografia no existeixen estudis on s’hagi pogut quantificar l’eficàcia de l’extinció aèria 

d’incendis forestals al nivell de detall que es pretén en aquest projecte innovador. En aquest 

apartat es fa una revisió d’una banda de treballs on s’hagi analitzat a fons les característiques 

dels núvols de retardants (reologia, perfil de concentracions, àrea i mida de la franja retardant, 

etc.) i d’altra banda, de treballs on s’ha pogut quantificar alguna característica de l’acció dels 

retardants sobre  el foc. 

4.1 Revisió sobre experiments de procediments de descàrrega  
La recerca pel que fa a la metodologia de descàrrega de retardants s’ha de fet de manera 

majoritària amb experiments sense foc. S’han dut a terme força estudis per tal de determinar els 

nivells de cobertura, la geometria de descàrrega i distribució de concentracions de retardant a 

terra per a diferents combinacions d’avions cisterna i sistemes de descàrrega.  

Durant una descàrrega aèria, el líquid experimenta una seqüència complexa de mecanismes 

dinàmics. El procés s’inicia amb l’alliberació del producte des de l’avió cisterna. Aquesta etapa té 

una durada que oscil·la entre 0,5 i 2 segons depenent del sistema de descàrrega. En entrar en 

contacte amb els forts vents creuats que s’originen a causa del vol de l’aeronau, el líquid es 

deforma i  experimenta un procés de segregació en diferents estructures fluides que formen una 

regió polvoritzada (Figura 4.1). La forma de les gotetes fruit d’aquest fenomen (molt sensibles al 

vent), així com la fricció durant la caiguda tenen una forta influència en els mecanismes de 

deposició [Amorim, 2008].    

 

Figura 4.1 Procés de polvorització que experimenta un fluid en una descàrrega. (Font: Amorim, 2008) 
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D’entre les primeres proves de descàrregues que es van efectuar, destaquen les que es van fer 

entre 1955 i 1959 a Califòrnia, a càrrec del Pacific Southwest Forest and Range Experiment 

Station i el California Air Attack Coordinating Comitee [Davis, 1959]. Aquestes experiències 

tenien com a objectiu conèixer, entre d’altres coses, la influència de la viscositat i el pes del 

retardant al comportament de la descàrrega, l’afectació de l’alçària i la velocitat dels mitjans 

aeris i la grandària òptima de les comportes.  

Per a fer-ho van muntar una xarxa regular de més de cent recipients de 10 unces (uns 295 ml) 

elevats a menys de 30 cm de terra subjectats per mitjà d’uns suports. Un cop l’avió hi va haver 

fet les descàrregues, es van determinar les concentracions de producte a cada punt de la xarxa. 

D’aquesta manera es va poder construir un diagrama de contorns unint els punts de 

concentració equivalent. Així mateix, es van analitzar les imatges obtingudes per tal d’estudiar la 

polvorització que experimenten els retardant en sortir de les comportes dels avions cisterna, el 

desplaçament que efectua el núvol de retardant a l’aire i el temps que tarda fins a arribar a 

terra.  

D’aquestes proves es van extreure, entre d’altres, les següents conclusions: com més viscositat 

tingui el retardant, menor serà la deriva que experimenti a l’aire; com més elevada sigui l’alçària 

des de la qual es fa la descàrrega, més gran serà la superfície coberta; la velocitat de caiguda i la 

deriva no augmenten per a fluids més pesats; la deriva creix amb l’alçària i la velocitat de vol. 

El mètode de la xarxa de recipients ha estat emprat en molts experiments des d’aleshores 

[George i Blakely, 1973; Robertson et al., 1997; Giraud et Picard, 2000; Suter, 2000; Biggs, 2004; 

Lovellette, 2004; McCulloch, 2005; Plucinski et al., 2006; Amorim, 2008]  i s’ha batejat amb el 

nom de “cup-and-grid method” (vegeu la Figura 4.2). Cal destacar que molts d’aquests treballs 

s’han elaborat en espais oberts, com ara pistes aeroportuàries, i en condicions de vent moderat.  

 

Figura 4.2 Descàrrega d’un avió Dromader sobre una malla de recipients durant unes proves a Califòrnia. (Font: 
Suter, 2000) 
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Un dels experiments més destacats fent ús del mètode cup-and-grid, tingué lloc l’any 2000 a 

Marsella (França) dins del projecte europeu ACRE (Additifs Chimiques Rheologie Evaluation). 

L’objectiu principal era analitzar l’efecte de la viscositat del retardant sobre la seva distribució a 

terra. S’empraren avions amb cisternes de 3030 L de capacitat i n’expulsaven tot el contingut en 

una sola descàrrega. No s’enregistrà la velocitat real de vol mentre es feien les descàrregues, tot 

i que la velocitat predefinida era de 60 m·s-1. El retardant emprat fou el Fire Trol 931 espessit 

amb goma. La distribució espacial de concentracions de producte (vegeu la Figura 4.3) per a 

cada descàrrega va ser obtinguda emprant una malla de 10x60 m2 amb una resolució de 10x5 

m2.  S’enregistraren les condicions meteorològiques de manera contínua. 

 

 

Figura 4.3 Perfil de concentracions en L·m
-2

 d'una descàrrega efectuada a Marsella pel projecte ACRE (Font: 
Amorim, 2008) 

Així mateix, l’any 2005 el Servei Forestal del Departament d’Agricultura dels Estats Units  (USDA-

FS) realitzà un experiments similars al desert de Marana, Arizona (EUA). La malla era en aquest 

cas de 613x105 m2, amb una resolució màxima de 4,6x4,6 m2. L’avió cisterna emprat tenia una 

capacitat de 4500 L i estava equipat amb un sistema de descàrrega de flux continu. En aquest 

cas, doncs, s’enregistraren els valors del flux de retardant, alçària i velocitat de vol durant la 

descàrrega (mitjançant GPS).  

Aquell mateix any, McCulloch (2005) realitzà unes proves a Pincher Creek (Canadà) en què 

comparava les descàrregues de dos models diferents de l’AT-802: l’amfibi i el de rodes. Va fer 

sengles descàrregues de 2420 L de retardant a llarg termini a camp obert i sobre una pineda amb 

cada model i amb similars característiques de vol. De l’estudi de les dades obtingudes va 

concloure que la forma de les descàrregues de l’amfibi eren significativament més curtes i 

estretes que no pas les realitzades amb el model amb rodes. 

La Taula 4.1 recull les dades de característiques geomètriques i de vol de les tres proves 

esmentades, realitzades a Marsella (2000), Marana (2005) i Pincher Creek (2005).   
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Taula 4.1 Característiques geomètriques de les descàrregues i de vol dels experiments de Marsella 2000, Marana 
2005 i Pincher Creek 2005 (Adaptació de les dades extretes de McCulloch, 2005 i Amorim, 2008) 

Experiment Avió Volum (L) Descàrrega 
Velocitat 

(m·s-1) 
Alçària 

(m) 
Longitud 

(m) 
Amplada 

(m) 

Marsella 
2000 

CDF-S2F 3030 Tot de cop 60 40 100 30 

Marana 
2005 

CDF-S2F-
T 

4500 Controlat 66-71 30-90 289 43 

Pincher 
Creek 2005 

AT-802 
Amfibi 

2420 Tot de cop -- -- 80 25 

Pincher 
Creek 2005 

AT-802 
Rodes 

2420 Tot de cop -- -- 100 30 

 

4.1.1.1 Conclusions 

D’aquests i altres estudis sobre la matèria, s’extreuen diverses conclusions sobre els factors 

principals que afecten la forma de la descàrrega i els nivells de cobertura. 

La velocitat i l’alçària de vol, així com el sistemes de descàrrega, tenen una forta influència en la 

manera com caurà l’agent extintor a terra: alçàries massa elevades afavoreixen la deriva del 

núvol de retardant a causa del vent, mentre que alçàries massa baixes incrementen la 

intercepció per part de la coberta vegetal. Les condicions meteorològiques també juguen un 

paper important; la velocitat i la direcció del vent influeixen, com s’ha dit, en la deriva i en la 

polvorització del retardant. Aquest fenomen es veu disminuït si el producte és prou viscós, però 

això pot reduir-ne la capacitat de penetració en el combustible. Pel que fa als nivells de 

cobertura, cal destacar que no són homogenis per a tota la descàrrega, sinó que normalment 

presenten valors màxims al llarg del seu eix longitudinal i disminueixen cap als voltants. De 

manera general es pot afirmar que els nivells de cobertura rarament sobrepassen els 2,5 L·m-2 i 

que a més, menys del 10% de la superfície total de la descàrrega resulta coberta a aquest nivell. 

 

4.2 Revisió sobre experiments d’atac aeri al foc forestal 
L’efectivitat de l’aplicació de productes extintors químics sobre un incendi depèn del nivell de 

cobertura que requereix el combustible crític –és a dir, aquell que participarà en la propagació 

del foc–, la intercepció de producte per part de la capa de vegetació de capçades, la geometria 

de la descàrrega i finalment, de la concentració i les propietats químiques del producte que 

arriba fins al combustible. Per tal d’efectuar una anàlisi sistemàtica de l’efectivitat dels mitjans 

aeris d’extinció calen moltes dades sobre el comportament del foc, les característiques del 

combustible i els diversos paràmetres referents a les descàrregues. Aquestes informacions són 

molt difícils d’aconseguir en incendis reals atesa la naturalesa caòtica d’aquests fenòmens i en 

conseqüència, només és possible obtenir-les en incendis experimentals. Hi ha hagut diversos 

intents d’aconseguir aquestes dades, d’entre els quals en destaquen dos pel seu abast i recursos 

dedicats. El primer va ser desenvolupat els anys 1983 i 1984 per l’USDA-FS en el marc el 

programa Operational Retardant Effectiveness (ORE) i el segon, entre 1984 i 1985 a Austràlia per 
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la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) dins el projecte 

Aquarius. 

El projecte ORE tenia com a objectiu avaluar l’efectivitat dels sistemes de descàrrega de 

retardant en incendis forestals [George, 1985, 1990]. En l’estudi es recolliren dades d’aeronaus 

cisterna equipades amb instrumental capaç de registrar les característiques de vol i de 

descàrrega mentre s’efectuaven les tasques d’extinció aèria. A més, s’enregistraren les 

operacions amb càmeres infraroges i visibles, cosa que permeté efectuar una avaluació 

qualitativa de les descàrregues, incloent-hi la posició i l’efectivitat en l’alteració del 

comportament del foc. Aquest estudi va produir una llista de nivells de cobertura de retardant 

recomanats per als diferents models de combustible emprats pel National Fire Danger Rating 

System el 1978 [Deeming et al., 1977]. Aquests nivells no estan gaire definits pel que fa al 

comportament del foc. De fet, s’indica que són per a focs d’intensitats mitjanes *George, 1990+. 

Nogensmenys, el monitoratge IR va demostrar tenir un potencial enorme en aquest camp i es 

van poder extreure conclusions i recomanacions de mètodes i estratègies a seguir en aquest 

tipus d’experiments.  

Pel que fa al projecte Aquarius [Loane i Gould, 1986], un dels objectius principals que tenia era 

trobar evidències de l’efecte dels retardants sobre el comportament dels incendis en boscos 

d’eucaliptus. Els experiments tingueren lloc als boscos d’eucaliptus dels estats d’Austràlia de 

l’Oest i Victòria i s’hi empraren imatges infraroges per tal d’estimar les intensitats de foc 

mitjanes (mapades cada 6-7 minuts). Com a resultat particular, els investigadors van trobar 

expressions per les distribucions requerides per aturar un foc, segons la seva intensitat. 

Novament, la tecnologia IR va demostrar ser útil per a l’estudi de l’efectivitat dels agents 

extintors. La Figura 4.4 mostra la profunditat d’aigua o retardant a llarg termini que ha de tenir 

la descàrrega  de retardant per tal d’apagar un foc d’herbassar o d’eucaliptus.   

 

Figura 4.4 Profunditat d'aigua o de retardant necessària per a apagar focs d'herba o eucaliptus per a diferents 
intensitats. (Font: Loane i Gould, 1986) 



 

 

 

Desenvolupament d’una metodologia basada en termografia infraroja… 24 

Els estudis realitzats al projecte Aquarius indiquen que les descàrregues de retardants no 

assistides realitzades per efectius terrestres sobre bosc d’eucaliptus no són efectives per a 

intensitats superiors als 2000 kW·m-1 a causa de la forta projecció de partícules al seu través. En 

canvi, si una unitat terrestre reforça la zona on s’ha dipositat el retardant durant una hora, el 

límit d’efectivitat passa a ser d’uns 3000 kW·m-1 . A més, es conclou que els retardants deixen de 

ser útils per a focs d’intensitats superiors als 5000 kW·m-1 (p.  ex.  un incendi d’un bosc de 

càrrega 15 t·ha-1 i velocitat de propagació d’uns 700 m·h-1) [Loane i Gould, 1986]. Tot i que la 

descàrrega de retardant pot tenir un efecte humectant temporal sobre les flames i intensitats de 

foc, es pot formar un nou front a causa de la projecció de partícules de foc que creuin la zona 

mullada i generin focs puntuals o secundaris que acabin fent avançar l’incendi. Si la zona coberta 

de retardant es manté sense cremar-se, l’evolució del foc pot ser endarrerida només durant uns 

minuts. La Figura 4.5 mostra la proporció de la intensitat original del foc que roman després de 

la primera descàrrega de retardant, segons la profunditat i la intensitat. S’hi pot observar que la 

primera descàrrega resulta molt efectiva per a nivells de cobertura superiors a 1,5 mm i per a 

intensitats inferiors a 1700 kW·m-1 i força efectiva amb el mateix nivell de cobertura per a focs 

d’intensitats inferiors a 3000 kW·m-1. En canvi, per a focs d’intensitats superiors a 3000 kW·m-1 

aquest nivell de descàrrega resulta insuficient. 

 

Figura 4.5 Proporció de la intensitat original que roman després de la primera descàrrega de retardant. (Font: Loane 
i Gould, 1986) 

Del projecte també se’n desprèn que els focs de baixa intensitat es poden extingir per complet 

mitjançant una descàrrega de retardant o ser controlats fins que les condicions meteorològiques 

millorin. Nogensmenys, el foc es pot escolar per les zones menys cobertes de retardant. El temps 

que tarda el foc a cremar a través del retardant depèn principalment de la intensitat, el tipus de 

retardant, l’amplada de la descàrrega i el tipus de combustible. La Figura 4.6 il·lustra aquest fet, 

per exemple, per a intensitats superiors als 2000 kW·m-1, el foc tarda aproximadament una hora 

a superar la franja de retardant de 30 m d’amplada.  



 

  

  

Antecedents. Estudis a camp sobre l’efectivitat de productes químics en l’atac aeri al foc 25 

 

Figura 4.6 Temps que tarda un foc a cremar a través d'una descàrrega de retardant de 30 m d'amplada. (Font: Loane 
i Gould, 1986) 

4.2.1.1 Estudis operacionals 

L’aplicació de productes químics per a l’atac d’incendis forestals es duu a terme emprant una 

gran varietat d’aeronaus equipades amb diferents sistemes de descàrrega. Això, com ja s’ha dit, 

comporta que les descàrregues de retardants presentin diferents característiques geomètriques 

i distribucions de concentracions. També hi tenen una forta influència l’alçària de descàrrega, el 

tipus de retardant, la intercepció per part de la coberta vegetal, la humitat relativa, la 

temperatura i la direcció i velocitat del vent. Tot i que s’han dedicat molts esforços en la millora 

de la descàrrega de retardant des d’avions *George i Johnson, 1990, George, 1992], encara és 

difícil quantificar l’efectivitat de les descàrregues efectuades sobre un incendi en situació real 

d’emergència. 

L’any 1991 s’instal·laren equips Forward-Looking Infrared (FLIR) –dotats de dispositius IR i 

d’enregistrament de vídeo– en avions de l’Alberta Forest Protection Branch de Canadà per tal de 

disminuir el problema de la manca de visibilitat causada pel fum dels incendis. L’experiència va 

demostrar que la termografia infraroja a més, resulta avantatjosa a l’hora de localitzar punts 

calents (en combinació amb la tecnologia GPS), localitzar petits incendis secundaris i observar la 

posició i la geometria de les descàrregues, entre d’altres *Oglive et al., 1995]. La termografia 

infraroja emprada a temps real, doncs, permet actuar sobre els incendis quan encara es troben 

en una fase inicial o bé contribuir de manera molt profitosa en el seu manteniment sota control.  

4.2.1.2 Criteris d’eficàcia 

A partir de l’estudi i anàlisi de la bibliografia relacionada s’ha recopilat un llistat de qüestions que 

són d’interès per part dels mitjans operacionals encarregats de realitzar i comandar l’atac aeri. 

Aquestes qüestions permeten avaluar l’eficàcia de l’atac aeri pel que fa a la tàctica emprada, el 

tipus de producte i l’execució de la descàrrega per part del pilot, tot analitzant aspectes bàsics 
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com ara la localització de la descàrrega, el grau de cobertura i l’efecte sobre el comportament 

del foc del producte químic aplicat. Aquestes qüestions queden recollides a la Taula 4.2. 

Taula 4.2 Qüestions clau proposades per a avaluar l'extinció aèria 

Codi Categoria 
Objecte 
d’anàlisi 

Qüestió clau 

Q01 Tàctica 
Localització de 
la descàrrega 

La descàrrega ha assolit l’objectiu desitjat? (Foc 
secundari, cap, flanc, assistència dels mitjans 
terrestres) 

Q02 Tàctica 
Localització de 
la descàrrega 

S’ha triat l’objectiu adequat? (S’ha fixat com a objectiu 
la zona més activa del perímetre del foc o del flanc 
escollit?) 

Q03 Descàrrega Cobertura 
La descàrrega ha assolit la millor orientació en relació 
amb el vent, els paràmetres de vol i la velocitat de 
propagació del foc? 

Q04 Descàrrega Cobertura 
La descàrrega ha assolit el tram pretès del perímetre? 
Ha caigut sobre zones ja cremades o combustible 
sense cremar? 

Q05 
Descàrrega 
/ Producte 

Cobertura 
Quin percentatge longitudinal de la descàrrega ha 
resultat més efectiu? 

Q06 Descàrrega Cobertura 
S’ha solapat correctament la descàrrega en estudi amb 
la seva descàrrega predecessora (si en té)? 

Q07 
Descàrrega 
/ Producte 

Cobertura Hi ha zones sense cobrir dins la descàrrega? 

Q08 
Descàrrega 
/ Producte 

Cobertura 
Ha penetrat la descàrrega a través de la coberta 
vegetal i dins del combustible? 

Q09 
Descàrrega 
/ Producte 

Cobertura 
S'han cobert correctament el combustible de 
superfície? 

Q10 
Tàctica / 

Descàrrega 
Efecte sobre el 

foc 
El foc ha superat la descàrrega per mitjà de la 
projecció de partícules? 

Q11 
Tàctica / 

Descàrrega 
Efecte sobre el 

foc 
El foc ha superat la descàrrega cremant al seu voltant? 

Q12 
Tàctica / 

Descàrrega 
/ Producte 

Efecte sobre el 
foc 

El foc ha superat la descàrrega cremant-hi a través? El 
temps de retenció ha estat suficient? 

Q13 
Tàctica / 

Descàrrega 
/ Producte 

Efecte sobre el 
foc 

S’ha observat una reducció significativa de l’activitat 
del foc? El comportament post-descàrrega del foc ha 
s’ha reduït fins al nivell que es requeria? 

Q14 
Tàctica / 

Descàrrega 
/ Producte 

Efecte sobre el 
foc 

S’ha alentit o aturat el foc? 

Q15 
Tàctica / 

Descàrrega 
Eficàcia general 

de l’atac 

Hi ha hagut alguna part no atacada d’algun flanc que 
hagi experimentat comportaments de cap de l’incendi 
en algun moment? 

EFB1 
Tàctica / 

Descàrrega 
Eficàcia general 

de l’atac 

Estan les descàrregues ben situades i connectades? Hi 
ha hagut prou cobertura entre descàrregues 
connectades? 
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En aquest projecte es donen les eines per a poder respondre aquestes qüestions clau. Al capítol 

d’anàlisi de resultats d’aquesta memòria es tracten detalladament i es posa l’exemple pràctic 

d’una descàrrega experimental. 

4.2.1.3 Conclusions 

En aquest apartat s’han presentat alguns dels estudis més rellevants realitzats fins el moment en 

l’àmbit dels atacs aeris al foc forestal. De la seva revisió i anàlisi se’n poden extreure consells i 

indicacions a considerar amb fermesa pels equips d’extinció i pels grups de recerca d’aquest 

camp.  

Pel que fa a la realització de les descàrregues, s’ha d’intentar que el retardant caigui sobre el 

perímetre de l’incendi i no pas sobre zones cremades, ja que això seria malbaratar-lo; s’aconsella 

a més, efectuar les descàrregues des d’alçàries inferiors als 60 m. També s’indica que les 

descàrregues que cauen per fora del perímetre del foc (sobre zones no cremades) poden alentir-

ne l’avançament, però resulten ineficaços si hi ha projecció de partícules o el foc crema al seu 

voltant. Els focs d’intensitat elevada poden requerir nivells de cobertura que no poden ser 

assolits ni tan sols amb les capacitats que tenen les aeronaus més grans ja que en aquests casos, 

les descàrregues només disminueixen momentàniament la virulència del foc. Cal tenir en 

compte els temps i els nivells de cobertura de les descàrregues segons la intensitat del foc: en 

cas contrari, el foc pot escolar-se per les descàrregues i cremar-hi a través. Els nivells de 

cobertura recomanats oscil·len entre els 0,5 L·m-2 per a prats o herbassars fins als més de 1,5 

L·m-2 dels boscos d’eucaliptus. En general, les descàrregues aèries han de ser assistides per les 

brigades de terra per tal d’extingir un incendi.  

L’estudi de l’eficàcia dels atacs aeris sobre el foc es troba encara en una fase molt primerenca. 

Aquest projecte s’emmarca en aquesta direcció per tal de contribuir al coneixement d’aquesta 

matèria bo i proposant una metodologia d’anàlisi que permeti obtenir noves informacions en la 

quantificació de l’efectivitat dels mitjans aeris en la lluita contra incendis forestals, tal com ja ha 

estat esmentat. Aquest estudi forma part del projecte FuSE, del qual es parla amb detall al 

capítol 5.  
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5 EL PROJECTE FUSE: DESCRIPCIÓ DELS EXPERIMENTS D’ATAC 

AERI A AUSTRÀLIA 
 

5.1 El projecte FuSE 
El projecte FuSE (Fire Experiments in Shrubland fuels with attention to wind “u” and slope) té 

com a finalitat principal estudiar el comportament del foc en matollars i boscos d’eucaliptus, 

amb especial atenció a l’efecte del vent i el pendent en la propagació del foc, així com estudiar la 

influència de diverses tasques d’extinció en l’evolució dels incendis. 

Aquest és un projecte de recerca desenvolupat per un consorci internacional de grups 

d’investigació i agències públiques, majoritàriament d’Austràlia i Nova Zelanda. Està liderat per 

CSIRO Biosciences (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) i finançat pel 

Centre de Cooperació per a la Recerca d’incendis forestals a Austràlia (Bushfire CRC). 

D’entre el corol·lari d’objectius específics de FuSE, el present estudi se centra en l’avaluació de 

l’efectivitat de l’extinció amb mitjans aeris. En aquest capítol es descriuen les cremes 

experimentals realitzades al Ngarkat Conservation Park d’Austràlia. 

5.2 Descripció dels experiments d’atac aeri a Austràlia 
La campanya experimental tingué lloc entre el 18 de febrer i el 19 de març del 2008. Dels 31 dies 

que durà la campanya, 26 foren dedicats a treball de camp i 5 a cremes.  

L’equip d’investigadors que varen participar en aquestes proves estigué format per un total de 

17 persones procedents d’Austràlia, Nova Zelanda i Catalunya. A més, durant els dies de cremes 

participaren també 65 bombers, 17 vehicles i 4 mitjans aeris de suport, per a dur a terme les 

tasques de control d’incidències i d’extinció. Els nombres mostren el gran desplegament de 

mitjans, fet absolutament necessari per a gestionar de forma acurada el que fins a l’actualitat 

han estat les cremes experimentals que s’han realitzat a major escala i en condicions més 

extremes arreu del món.  De fet, durant les proves per a l’estudi de l’eficàcia de l’extinció aèria, 

els focs assoliren intensitats del mateix ordre que en una emergència, cosa que dóna una vàlua 

excepcional a les dades obtingudes, que es podrien, doncs, considerar com una rèplica d’un cas 

real. 

5.2.1 Descripció de l’àrea experimental 

La zona d’experimentació pertany al Ngarkat Conservation Park. Aquest parc nacional, d’unes 

270.000 ha aproximadament, és l’àrea de vegetació verge més extensa de l’estat del Sud 

d’Austràlia. La zona formada per aquest parc i la resta de parcs naturals que l’envolten, 

conforma una extensió d’unes 900.000 ha d’un valor ecològic importantíssim, amb un elevat 

nombre d’espècies de flora i fauna en perill d’extinció a causa de l’alta recurrència del foc. 

Pel que fa a la zona experimental en concret, comprenia 550 ha, disponibles totes elles en 30 

parcel·les d’aproximadament uns 250 m x 250 m, de les quals algunes ja havien estat cremades 
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en campanyes experimentals anteriors, més 3 parcel·les de majors dimensions (800 m x 800-

1000 m), que són, aquestes darreres, les que es destinaren a les cremes analitzades en aquest 

estudi. 

El terreny de la zona experimental era pràcticament pla, tot i que presentava petits conjunts de 

dunes. En relació al combustible, es podien distingir 2 tipus d’estructures diferents: bosc 

d’eucaliptus i matollar. Pel que fa al bosc d’eucaliptus, estava format bàsicament per un estrat 

arbori d’un espècie autòctona anomenada mallee (Eucalyptus sp.), originant un bosc força obert, 

amb un sotabosc molt poc dens i amb poca quantitat de combustible fi. A més, amb una 

distribució horitzontal molt discontinua. Quant a les formacions de matolls, anomenades heath 

en terminologia anglesa, corresponen a una estructura bàsicament arbustiva molt oberta, de 

densitat moderada i de poca altura, sovint dominada per espècies de la família Ericaceae, i amb 

moltes discontinuïtats. En funció de l’edat dels complexos o estructures de combustible presents 

al parc es podien diferenciar 5 tipus de combustible (mallee de 7,20 i 48 anys i heath de 7 i 20 

anys), que a l’ensems es caracteritzaven per presentar comportaments diferents davant del foc. 

La Figura 5.1 mostra els terrenys en què es van fer les proves d’extinció aèria amb monitoratge 

infraroig. Concretament, a la parcel·la  AS1 es féu l’estudi de l’eficàcia del gel súper absorbent; a 

l’AS2, de les escumes; i a l’AS3 del retardant a llarg termini. 

 

  

Figura 5.1 Imatge aèria dels terrenys en què es van fer les proves d’extinció aèria (esquerra) i bosc de mallee 
(dreta). (Font: Pérez et al. 2009) 

 

5.2.2 Metodologia experimental 

Per tal d’estudiar l’efecte de diferents agents químics  –gel súper absorbent i escuma (d’atac 

directe) i retardant a llarg termini (d’atac indirecte)– en l’extinció aèria del foc, va ser necessari 

construir una base aèria amb la corresponent pista d’aterratge, zona d’aprovisionament de 

combustible i de càrrega dels agents extintors (Figura 5.2).  Durant l’experimentació es va 

disposar de 2 avions bombarders (Air Tractor AT-802F) i un de control.  

AS1 AS2
AS3

Airstrip

N
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Figura 5.2 Imatges corresponents a la infraestructura necessària per a dur a terme les proves d’extinció aèria. 

El gel súper absorbent emprat a les proves sobre el terreny AS1 va ser el Thermo-Gel® 200L, la 

composició del qual és, segons el full de seguretat del producte, la recollida a la Taula 5.1. 

Taula 5.1 Composició del Thermo-Gel® 200L. (Font: www.thermo-gel.com) 

Component Concentració màssica 

Hidrocarbur derivat del petroli < 30 % 

Poliacril·lat 20 – 30 % 

Surfactant 1 – 5 % 

Aigua Resta 

 

Pel que fa al terreny AS2, es va fer servir l’escuma  Phos-Chek® WD 881 en les dues parts en què 

està dividit. La composició indicada al full de seguretat del producte queda recollida a la Taula 

5.2. 

Taula 5.2 Composició del Phos-Chek® WD 881. (Font: 
http://www.fs.fed.us/rm/fire/wfcs/products/msds/foam/wd881.pdf) 

Component Concentració màssica 

Solució del sulfonat d’una alfa-olefina 60 – 100% 

2-metil-2,4-pentanodiol 10 – 30% 

1-dodecanol 1 – 5 % 

d-llimonè 1 – 5 % 

 

El terreny AS3 va ser tractat amb Phos-Chek® D-75R, un retardant a llarg termini. La composició 

indicada al full de seguretat del producte queda recollida a la Taula 5.3. Cal notar que en el 

document esmentat s’indica que les concentracions dels components que constitueixen el 

retardant poden variar.  
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Taula 5.3 Composició del Phos-Chek® D-75R. (Font: http://phos-chek.com/uploads/File/pdfs/retardant/Phos-
Chek%20D-75F%20&%20D-75R%20MSDS.pdf) 

Component Concentració màssica 

Sulfat d’amoni < 65 % 

Dihidrogenfosfat d’amoni < 15 % 

Hidrogenfosfat d’amoni < 5 % 

Goma de guar, 2-hidroxipropil èter < 10 % 

Additius confidencials < 5 % 

 

Pel que fa als avions bombarders AT-802F i el sistema de descàrrega emprat, les característiques 

més importants a destacar queden recopilades a la Taula 5.4. Els avions estaven dotats de 

sistema de posicionament per satèl·lit (GPS), de manera que s’enregistraven les coordenades de 

les descàrregues.  

Taula 5.4 Característiques de l'AT-802F i el sistema de descàrrega emprat. (Fonts: http://www.airtractor.com i 
Plucinsky, 2007) 

Característica Magnitud 

Velocitat de treball (típica) 193 – 201 km·h-1 

Velocitat màxima 356 km·h-1 

Capacitat de càrrega 3200 L 

Tipus de descàrrega Tot de cop 

 

La tècnica d’aplicació d’aquests productes fou la mateixa que s’utilitza en emergències reals. Pel 

que fa al gel súper absorbent i l’escuma s’aplicaren directament sobre el foc. Així, després de la 

ignició es deixava créixer el foc i quan assolia una intensitat considerable s’anaven realitzant 

descàrregues als flancs i en aquells casos en què no era perillós pels pilots, també es 

descarregava al front de l’incendi. En el cas dels retardants a llarg termini, aquests productes 

s’utilitzen habitualment per a fer tallafocs químics. Per tant, abans d’iniciar la corresponent 

prova es realitzaren diverses descàrregues de producte formant dues franges perpendiculars per 

tal d’assegurar que el front de flames n’assolís alguna, ja que la direcció del vent era canviant. 

Per tal de determinar l’eficàcia d’aquests productes, es van utilitzar dos mètodes. El primer, el 

mètode clàssic, consistí en realitzar avaluacions directament sobre el terreny de les zones on es 

produïren les descàrregues mitjançant estimacions visuals del consum de combustible, la 

determinació de la mida de les àrees amb vegetació no cremada, i el seu posicionament en la 

parcel·la. El segon, totalment innovador per a determinar l’eficàcia de l’extinció aèria, fou el 

monitoratge de les descàrregues amb termografia infraroja, l’objecte del present treball.  En el 

següent apartat s’expliquen en més detall les esmentades tasques de monitoratge de les proves. 

5.2.3 Monitoratge de l’incendi 

Durant el decurs de les cremes es feia un seguiment del foc amb diversos equips de filmació, així 

com de les condicions ambientals i de la humitat del combustible.  
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Per al monitoratge aeri es va disposar d’un helicòpter que anava seguint la propagació l’incendi 

per tal d’obtenir en la mesura en què fos possible un camp de visió paral·lel al moviment del foc. 

La càmera termogràfica (AGEMA Thermovision 570-Pro, Flir Systems) es va col·locar en un 

trípode juntament amb una càmera de vídeo d’alta resolució. El trípode fou fixat a l’helicòpter 

de manera que una persona operava amb aquests equips tal com es mostra a la Figura 5.3 

(esquerra). Simultàniament una altra persona controlava l’ordinador que gestionava 

l’enregistrament de les imatges infraroges. La càmera infraroja operava en un rang de 7,5 – 13 

µm i estava equipada amb un dispositiu capturador de vídeo que emmagatzemava les imatges 

amb una freqüència de 5 fps i una resolució de 240x320 píxels. La mostra les característiques 

tècniques de l’equip. 

Taula 5.5 Característiques tècniques de l'equip de termografia infraroja 

Nom comercial de l’equip 
AGEMA Thermovision 570-Pro  

(FSI-FLIR Systems) 

Rang de temperatures mesurades / precisió -20 – 1500 ºC / ±2% 

Sensibilitat tèrmica < 0,15 ºC 

Camp de visió 24ºx18º 

Tipus de detector FPA (Matriu de Pla Focal) 

Rang espectral 7,5 – 13 µm 

Temperatura d’operació -15 – 50 ºC 

Temperatura d’emmagatzematge -40 – 70 ºC 

  

Una tasca derivada del ús de termografia infraroja fou la col·locació de referències calentes com 

el bidó amb combustible gruixut cremant de la Figura 5.3 (dreta), a punts estratègics coneguts 

del contorn de la parcel·la, per tal que fossin captats per la càmera i permetessin tenir imatges 

georeferenciades en tot moment. 

 

 
 

 

Figura 5.3 Equip de monitoratge aeri (esquerra) i referència visible des de l'aire en el rang d'operació de la càmera 
termogràfica (dreta). 
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5.2.4 Execució de les proves 

Els experiments es van portar a terme entre el 3 i el 5 de març del 2008, final del període estival 

a Austràlia i conseqüentment, època en què es poden donar condicions meteorològiques 

extremes que afavoreixin l’existència de focs d’alta intensitat. La Taula 5.6 recull les condicions 

meteorològiques que es van esdevenir durant els experiments. 

Taula 5.6 Condicions meteorològiques durant els experiments 

 
 

AS1 (3/3/2008) AS3 (4/3/2008) AS2 (5/3/2008) 

Temperatura màxima (ºC) 35 32 37 

Humitat relativa mínima (%) 8 23 13 

Velocitat mitjana del vent (km·h-1) 16 19 19 

Velocitat màxima del vent (km·h-1) 35 33 33 

 

Els focs s’encenien mitjançant línies d’ignició de 200, orientades perpendicularment a la direcció 

predominant del vent per tal que cresquessin ràpidament. A més, els atacs aeris no s’iniciaven 

abans que no s’assolissin perímetres d’uns 400 m. L’enregistrament des de l’helicòpter  tenia lloc 

des de la ignició del foc i s’intentava avançar seguint el front de l’incendi, tasca complicada 

atesos el vent i les turbulències que es generen.   

La Figura 5.4 mostra imatges preses durant l’execució les proves realitzades al terreny AS2 Est. 

La fotografia de l’esquerra, feta des de terra, mostra la magnitud del foc, mentre que les imatges 

de la dreta estan preses des de l’aire en el mateix instant de temps amb càmera visible (a dalt) i 

infraroja (a baix). La comparativa entre les imatges aèries posa de manifest la conveniència de 

l’ús de la termografia per a l’observació i anàlisi d’incendis, essent capaç de captar el que hi ha 

darrera l’espessa capa de fum que n’impossibilita la visió amb els mètodes convencionals. 

 
 

 
 

 
 

Figura 5.4 Imatges visibles (esquerra i dreta a dalt) i infraroja (dreta a baix) de les proves relitzades al terreny AS2-E.   
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A les taules següents (Taula 5.7 i Taula 5.8) es mostren les dades més significatives que es van 

recollir durant les proves realitzades al terreny AS2. El terreny AS2 està dividit en dues parts que 

van ser l’escenari de sengles incendis experimentals, que s’han fet servir per a desenvolupar la 

metodologia que es presenta en aquest estudi. 

Taula 5.7 Dades més significatives de les proves realitzades al terreny AS2-E amb ignició el 5/3/2008 a les 15:00:07 

ID Hora Localització Característiques de vol Dades meteorològiques 

Núm. de 
descàrrega 

Hora de 
descàrrega 

Est Nord 
Tipus 
de foc 

Alçària Velocitat Direcció Tempertaura 
Humitat 
relativa 

Velocitat 
màxima 
del vent  

Direcció 
del 

vent 

   
(m) (m) 

 
(m) (m·s-1) (º) (ºC) (%) (m·s-1) (º) 

1 15:11:10 485630 6042729 Flanc 37 207 157 37,1 13,0 17,9 291 

2 15:12:32 485671 6042687 Front 30 198 155 37,1 13,0 17,9 291 

3 15:19:36 485730 6042497 Flanc 25 213 261 36,6 13,2 22,5 217 

4 15:23:16 485371 6042703 Flanc 23 212 41 36,6 13,2 22,5 217 

5 15:29:10 485675 6042493 Flanc 25 187 262 36,0 13,3 32,6 193 

6 15:33:11 485432 6042764 Flanc 12 203 47 36,0 13,3 32,6 193 

7 15:40:09 485626 6042492 Flanc 33 194 274 35,9 13,3 25,6 214 

 

Taula 5.8 Dades més significatives de les proves realitzades al terreny AS2-W amb ignició el 5/3/2008 a les 16:05:37 

ID Hora Localització Característiques de vol Dades meteorològiques 

Núm. de 
descàrrega 

Hora de 
descàrrega 

Est Nord 
Tipus 
de foc 

Alçària Velocitat Direcció Tempertaura 
Humitat 
relativa 

Velocitat 
màxima 
del vent 

Direcció 
del 

vent 

   
(m) (m) 

 
(m) (m·s-1) (º) (ºC) (%) (m·s-1) (º) 

1 16:13:14 485186 6042341 Front 23 199 138 35,9 13,5 19,2 93 

2 16:13:44 485626 6042492 Front 31 202 166 35,9 13,5 19,2 93 

3 16:21:14 485137 6042488 Front 32 182 75 35,8 13,5 21,9 137 

4 16:28:16 485158 6042481 Flanc 16 199 168 35,8 13,5 20,7 168 

5 16:31:03 485169 6042267 Cua 42 187 20 35,8 13,5 20,7 168 
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6 METODOLOGIA D’ANÀLISI D’IMATGES INFRAROGES 
 

6.1 Introducció 
En aquest capítol es descriu la metodologia desenvolupada en aquest projecte per tal d’analitzar 

les imatges infraroges enregistrades en els experiments descrits. Aquest projecte té com a 

objecte l’anàlisi de l’atac aeri al foc i se centra en les proves realitzades sobre el terreny AS2.  

La metodologia desenvolupada per tal d’analitzar quantitativament l’eficàcia de l’extinció aèria 

consta de dues parts diferenciades. La primera té com a objectiu identificar i georeferenciar la 

descàrrega al sòl; la segona serveix per estudiar el comportament i l’evolució del foc al llarg de 

l’incendi tot observant l’efecte que hi té la descàrrega. Per a l’avaluació de descàrregues 

directes, cal fer ús de les dues parts esmentades. En canvi, per a descàrregues indirectes només 

cal aplicar la segona part ja que es coneixen d’antuvi les coordenades de la franja de retardant.  

A continuació s’explica amb detall el procés desenvolupat, que s’ha implementat amb el 

programari MATLAB®. A l’Annex C se’n pot consultar la totalitat del codi.  

 

6.2 Localització de les descàrregues 

6.2.1 Identificació del tdi i del tdf per a cada descàrrega 

El primer pas de la metodologia consisteix a identificar en la seqüència d’imatges infraroges la 

imatge presa a l’instant en què s’inicia la descàrrega, tdi, i la imatge presa a l’instant en que la 

descàrrega ha quedat completament dipositada en el sòl, tdf (Figura 6.1). En general, sol haver-

hi un interval de temps d’entre 10 i 15 segons entre aquests dos instants de temps. 

A les imatges infraroges estudiades, els avions es veuen com un píxel negre en moviment. Així, 

les descàrregues s’observen clarament ja que, en ser fredes, es visualitzen com una gran taca 

negra que emergeix des dels avions. L’instant tdi és aquell en què es forma el primer píxel 

d’aquesta taca. La identificació de l’instant tdf és més compromesa, es tracta d’aquell moment 

es què la pràctica totalitat de la taca negra ha precipitat i queda fixa a terra.  

Cal assenyalar que el vídeo d’espectre visible (convencional) de la descàrrega pot resultar de 

gran ajuda per tal d’identificar aquests instants.  
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Figura 6.1 Imatges infraroges corresponents a tdi (esquerra) i tdf (dreta) per la descàrrega número 2 al parcel·la 
AS2-E. 

6.2.2 Correcció de les imatges infraroges 

Les imatges seleccionades per a l’anàlisi han de ser corregides per tal d’eliminar-ne la distorsió 

geomètrica i obtenir-ne una visió ortogonal. El procés de geo-rectificació desenvolupat en 

aquest projecte parteix dels estudis realitzats al CERTEC (Pastor et al., 2006) per a l’anàlisi 

d’imatges infraroges obtingudes al laboratori preses amb la càmera estàtica. L’objectiu de 

l’esmentat treball és, entre d’altres, el de desenvolupar els algoritmes adequats per geo-

rectificar les imatges obliqües enregistrades amb termografia infraroja en l’estudi de petits 

incendis forestals sota condicions de laboratori. En particular, la metodologia descrita permet 

trobar la correspondència entre el sistema de coordenades de la imatge IR, expressat en píxels, i 

el sistema de coordenades real, expressat en metres. D’aquesta manera s’obté una imatge 

corregida que permet una anàlisi georeferenciada, necessària per a l’estudi de l’avanç del 

perímetre d’un incendi.  S’utilitza una tècnica de geometria projectiva de múltiples vistes amb la 

qual cal determinar el que s’anomena matriu d’homografia planar. L’homografia és la 

transformació geomètrica biunívoca entre dos plans o d’un pla amb ell mateix, de forma que a 

qualsevol recta d’un pla li correspon una recta de l’altre pla i de la mateixa manera, a un punt de 

la primera recta li correspon un punt de la recta que pertany a l’altre pla. Per tant, la matriu 

d’homografia és aquella que relaciona els píxels de les imatges amb la seva posició sobre la 

superfície real. 

Tanmateix, el procés descrit a Pastor et al. (2006) requereix certes modificacions per a poder ser 

aplicat a les imatges enregistrades al Ngarkat Conservation Park a causa, bàsicament, del 

moviment de la càmera durant els experiments. Els canvis de posició i la vibració de l’helicòpter 

han fet necessària la realització de la correspondència de coordenades per a totes i cadascuna 

de les imatges que s’han volgut estudiar. A més, ha calgut millorar sensiblement l’algoritme per 

tal d’obtenir correspondències acurades i precises donada la gran escala experimental. 

La funció MATLAB® emprada per a obtenir la matriu d’homografia està basada en l’algoritme de 

Transformació Lineal Directa de Hartley and Zisserman (2000) i requereix un mínim de quatre 

referències per a poder ser aplicada. La Figura 6.2 mostra les referències disponibles per a 

realitzar la correcció de les imatges corresponents a la parcel·la AS2. 
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Figura 6.2 Referències disponibles per a la parcel·la AS2. 

A fi de facilitar la realització de les homografies, s’ha desenvolupat una interfície gràfica (Figura 

6.3) intuïtiva i fàcil d’usar que mostra en pantalla (a la dreta) una previsualització de 

l’homografia sobre el mapa del terreny i a més, permet desplaçar-la en les quatre direccions 

principals de pla (amunt, avall, esquerra i dreta). També es mostra un diagrama de contorns de 

temperatura de l’homografia que s’està processant sobreposat amb el diagrama corresponent a 

qualsevulla de les homografies ja realitzades de la seqüència en estudi (a l’esquerra). Les eines 

de desplaçament poden ser emprades, com s’ha dit, per a modificar l’homografia en curs, però 

també permeten realitzar canvis a la resta d’imatges homografiades de la seqüència. L’ús 

d’aquesta aplicació és necessari ja que les homografies presenten obliqüitat en diferent mesura, 

segons el pla en què hagin estat preses les imatges originals i per tant, segons el grau de 

deformació que hagin sofert. La comparació de mapes de contorns és d’especial interès per a 

verificar la bondat de les correccions atesa la manca d’elements fixos del paisatge visibles a les 

imatges resultants.  De fet, els punts B1, B2, B3 i B4 del terreny AS2-E són bidons amb foc 

ubicats per a servir de referència per a realitzar la matriu d’homografia planar. No obstant, en 

trobar-se generalment als extrems de les imatges corregides, solen experimentar molta distorsió 

i no poden ser emprats també com a referència per a comprovar la qualitat de la correcció. Amb 

la superposició de mapes de contorns de dos instants, es pot comprovar si els punts menys 

actius del foc i que per tant, tenen un comportament menys dinàmic, presenten formes i 

posicions iguals o prou semblants.  D’aquesta manera, doncs, sí que es pot verificar si es pot 

donar per bona l’homografia realitzada.  

Aquesta aplicació es fa servir tant per a corregir les imatges dels instants tdi i tdf com per 

corregir les imatges de la resta de la seqüència (tal com s’explica més endavant en aquest 

capítol). 

Punts de referència Coordenades (x,y)  
(m) 

C1 (669.15, 734.94) 

C2 (665.83, 742.26) 

C3 (548.79, 764.93) 

C4 (296.91, 764.93) 

C5 (49.79, 753.84) 

C6 (0, 0) 

C7 (200.95, 12.94) 

C8 (704.05, 38.21) 

B1 (32.45, 570.74) 

B2 (20.15, 263.54) 

B3 (686.45, 570.34) 

B4 (698.25, 294.54) 

I1 (491.68, 457.16) 

I2 (435.38, 366.5) 
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Figura 6.3 Captura de pantalla de l'aplicació de retoc i comparació d'homografies 

A la Figura 6.4 es poden observar les imatges corregides corresponents als instants tdi i tdf de la 

descàrrega número 2 al terreny AS2-E, un cop finalitzat el procés de rectificació. 

  

Figura 6.4 Imatges tdi (esquerra) i tdf (dreta) de la descàrrega número 2 (parcel·la AS2-E) corregides. 

 

6.2.3 Segmentació de la imatge infraroja a tdi 

Seguidament, és necessari segmentar adequadament la imatge infraroja en diferents rangs de 

temperatura, per tal de distingir les zones on es puguin apreciar els diferents estats de la 

vegetació abans, durant i després del pas foc. 
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Cal assenyalar que a les imatges termogràfiques enregistrades des de l’helicòpter, els valors de 

temperatura mesurats no es poden considerar reals a causa de la gran distància entre la càmera 

i les flames (d’uns 800 m), que fa que l’atmosfera absorbeixi una part important de la radiació 

emesa. No obstant això, l’anàlisi detallada de les imatges, la seva comparació amb les imatges 

visibles i l’estudi del rang de temperatures mesurat permet segmentar la imatge en diferents 

zones segons temperatures aparents, que poden tenir correspondència amb diferents règims del 

comportament del foc (Taula 6.1). Així, s’han determinat les següents categories: combustió 

amb flama, que comprèn aquells píxels que presenten una temperatura aparent de més de 700 

K; combustió incandescent, per valors d’entre 600 i 700 K; una altra categoria per a 

temperatures compreses entre els  425 i els 600 K, condicions en què el combustible pot estar-se 

preescalfant (si s’hi acosta el foc) o experimentant una combustió residual de molt baixa 

intensitat (si el front de flames ja hi ha passat);  àrea cremada, per a valors entre 360 i 425 K; i 

una darrera categoria per a temperatures inferiors a 360 K, que es correspon amb zones no 

cremades o que ja s’han refredat.  

La Figura 6.5 mostra el mapa de contorns de temperatura de l’instant tdi de la descàrrega 

número 2 realitzada sobre el terreny AS2-E, segmentat segons les categories descrites. 

 

Figura 6.5 Imatge de l’instant tdi de la descàrrega número 2 (parcel·la AS2-E)  segmentada segons les zones 
característiques. 

 

6.2.4 Identificació de la descàrrega en el sòl 

S’identifica com a zona de descàrrega, l’àrea del sòl on es detecta una reducció significativa de la 

temperatura. Per a fer-ho, s’utilitza el gradient de temperatura entre els instants tdi i tdf, que es 

defineix com la diferència de temperatura entre els dos instants, un cop les imatges han estat 

corregides, dividides per la matriu de temperatures en l’instant tdi.  

Lògicament, és d’esperar que l’efecte en la reducció de temperatura per l’aplicació dels agents 

químics variï en funció de la intensitat que presenti el foc a la zona de descàrrega (una 

descàrrega sobre una zona de combustió amb flama pot produir-hi una disminució de centenars 

de graus centígrads, mentre que si la descàrrega cau sobre una zona que s’està preescalfant, la 
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disminució de temperatura serà molt menor). Així, s’han definit uns gradients de temperatura 

per a cada zona característica com a criteri per a determinar si la descàrrega d’agents químics ha 

afectat una àrea. Aquests valors es presenten a la Taula 6.1.  

Taula 6.1 Valors llindars de temperatura aparent que determinen cadascuna de les zones característiques del foc i 
gradients de temperatura emprats per a la detecció de la descàrrega al sòl. 

Zona característica 
Rang de temperatura 

[K] 
Gradient de temperatura 

[%] 

Combustió amb flama > 700 25 

Combustió incandescent 600 – 700 25 

Combustió residual / Zona de 
preescalfament 

425 – 600 15 

Àrea cremada 360 – 425 10 

Àrea no cremada / refredada < 360 
10 (zona d’alta activitat) 

3 (zona de baixa activitat) 

 

Pel que fa a l’àrea no cremada, cal notar que s’ha distingit entre dos casos diferents segons si la 

descàrrega queia sobre una zona on el foc presentava una alta activitat (per exemple, al front) o 

si contràriament, queia en una zona de baixa activitat (per exemple, als flancs). Aquest 

ajustament, que ha estat determinat després de l’estudi detallat de les imatges disponibles, s’ha 

fet per a poder incloure les àrees no cremades o ja cremades i refredades en què ha caigut 

retardant i que no podien ser detectades amb el criteri proposat per a les zones d’elevada 

intensitat.  

A la Figura 6.6, a tall d’exemple, es pot observar el mapa de contorns de gradient corresponent a 

la descàrrega número 2 realitzada sobre la parcel·la AS2-E superposat amb la imatge de l’instant 

tdi segmentada segons les zones característiques descrites. Es pot observar que aquesta 

descàrrega cau en una zona d’alta activitat i per tant, es considera un gradient del 10 % (100 ‰ 

a l’escala de colors de la imatge) per a les àrees de temperatura aparent inferior a 360 K. 

 

Figura 6.6 Mapa de contorns del gradient solapat amb la imatge segmentada de l’instant tdi. 
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A partir d’aquesta figura, i seguint el criteri establert se selecciona manualment el perímetre de 

la zona de la descàrrega. 

6.2.5 Creació de la màscara corresponent a la zona de la descàrrega 

Una vegada identificada la zona on s’ha produït la descàrrega, es crea una màscara a partir dels 

punts que la delimiten. La màscara és una matriu binària de la mateixa mida que la imatge 

corregida en què s’assigna un valor igual a 1 a les cel·les que formen part de l’àrea de la 

descàrrega (àrea blanca a la Figura 6.7, dreta) i un valor 0 a les que no en formen part. Aquesta 

màscara es pot aplicar a les diferents matrius de temperatura per extreure informació de la zona 

de descàrrega (temperatura màxima, mínima, mitjana, distribució de temperatures, etc.) 

mitjançant indexació lògica.  

  
Figura 6.7. Imatge segmentada a l’instant tdi de la descàrrega número 2 solapada amb el contorn de l’àrea ocupada 

per la descàrrega (esquerra). Màscara binària de la descàrrega número 2 (dreta). 

 

6.3 Estudi de l’efecte de les descàrregues sobre el comportament del 

foc 

6.3.1 Selecció i correcció de les imatges 

Per a l’estudi de l’efecte de les descàrregues sobre el comportament del foc cal disposar 

d’imatges corregides de l’evolució de l’incendi al llarg del temps capturades amb una freqüència 

tal que permeti observar els fenòmens que s’hi esdevinguin.  També es poden incloure instants 

de temps en què passin fets destacables (descàrregues de retardant, projeccions de partícules, 

cops de vent, etc.). La correcció de les imatges es realitza amb l’aplicació esmentada a l’apartat 

anterior (vegeu la Figura 6.3). Cal assenyalar que la possibilitat de modificar i comparar 

homografies d’una mateixa seqüència resulta d’especial utilitat per a realitzar aquesta tasca ja 

que en alguns casos és difícil obtenir  directament bones correccions de la imatge si les 

referències no es visualitzen amb prou nitidesa al fotograma infraroig original. 

6.3.2 Identificació del perímetre del foc a cada instant de temps 

A la metodologia desenvolupada per Pastor et al. (2006) per a l’anàlisi de l’evolució del foc en 

proves de laboratori, es fa ús d’un criteri automàtic de detecció del front de flames basat en 

l’establiment d’un valor llindar de temperatures corresponent a la interfície front de foc – 
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combustible no cremat . En aquest cas, aquest criteri no ha estat considerat escaient ja que en 

els experiments realitzats el foc adopta formes complexes i discontínues i a més, la correcció de 

les imatges provoca que les flames –de més de 15 m d’alçada– quedin abatudes, fet que 

ocasionaria una detecció errònia del contorn del foc punt a punt. Tot això fa convenient la 

selecció manual del contorn tot distingint les distorsions causades pel pretractament que reben 

les imatges. Amb aquest fi, s’ha implementat una interfície gràfica que ajuda a efectuar aquesta 

tasca. En aquesta interfície, es mostra de manera ordenada cadascuna de les imatges que s’ha 

corregit i es demana a l’usuari que marqui el contorn del foc. El mapa de colors emprat s’ha 

definit de manera tal que els píxels se saturin si contenen valors de temperatura superiors a 600 

K, com a criteri per a delimitar el front de flames. A més, es permet la selecció del contorn del 

foc per trams, per poder diferenciar entre el front principal i possibles focs secundaris. 

  
Figura 6.8 Procés de selecció del perímetre de l’incendi del terreny AS2 Est per a dos instants de temps. 

La Figura 6.8 correspon al procés de selecció del perímetre de l’incendi per a dos instants de 

temps. S’hi pot observar en verd les línies isòcrones dels instants anteriors així com el perímetre 

del foc per a la imatge actual. A més, també es pot apreciar l’esmentat abatiment de les flames, 

que formen uns dits que sobreïxen i distorsionen la forma del perímetre real de l’incendi. Tal 

com s’ha comentat, existeix la possibilitat de marcar diferents trams o contorns per a una 

mateixa imatge. Aquesta característica es posa de manifest a la imatge de la dreta, en què hi ha 

un incendi secundari i se li ha marcat un contorn propi i diferenciat del que té el foc principal. 

6.3.3 Càlcul de la velocitat de propagació del foc 

La velocitat de propagació del foc és un indicador essencial per entendre’n el comportament. En 

aquest treball es proposa un mètode per al seu càlcul. 

Per al càlcul de la velocitat de propagació del foc s’ha desenvolupat un algoritme que utilitza 

com a variables d’entrada les línies isòcrones del perímetre de l’incendi. El resultat que se n’obté 
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és el camp de velocitats (en mòdul i direcció) per a tota l’extensió del foc. A continuació s’explica 

detalladament els càlculs realitzats per a aconseguir aquesta informació. 

En primer lloc, es realitza una interpolació per splines lineals dels punts que conformen les línies 

isòcrones, tal com exemplifica la Figura 6.9. Els punts  són els que s’han marcat durant la 

selecció del perímetre del foc per a un instant de temps. Entre cada parella de punts consecutius 

(per exemple,  i ) es troba el polinomi de grau 1 associat ( ) i es creen  divisions 

de la mateixa longitud, mitjançant els punts equidistants . En general, n’hi ha prou amb 4 

divisions per spline (tal com s’ha fet a la Figura 6.9) per obtenir uns bons resultats. No obstant 

això, la funció implementada per a interpolar, permet triar el nombre de divisions a realitzar. 

 

 

Figura 6.9 Interpolació per splines lineals 

Cal indicar que els splines d’ordre superior a 1 no només asseguren la continuïtat (com els 

d’ordre 1), sinó que també asseguren la derivabilitat de la funció resultant en els punts que la 

conformen. Per exemple, els splines d’ordre 2  verifiquen que la derivada d’un punt  és la 

mateixa pels dos costats;  els d’ordre 3 verifiquen que la derivada segona és la mateixa pels 2 

costats, i així successivament. Per tant, l’ús de splines cúbics (els més habituals) o quadràtics 

dona lloc a formes més suavitzades però més subjectes a experimentar oscil·lacions. Durant el 

desenvolupament de l’algoritme de càlcul de les velocitats de propagació, es va observar que la 

forma irregular dels incendis feia que s’introduís molt d’error a les formes dels contorns si 

s’empraven splines d’ordre superior a 1 per a interpolar els punts marcats. En canvi, el mínim 

error que s’introdueix amb els splines lineals és del tot acceptable, sobre tot si es marca una 

quantitat raonable de punts. En conseqüència, i atesa la simplicitat del mètode i la menor 

susceptibilitat al caràcter no bijectiu del conjunt de punts  dels contorns, es va optar per 

realitzar la interpolació per splines lineals.  

El següent pas consisteix a calcular la recta perpendicular a la isòcrona per a cadascun dels punts 

que la formen (els punts  i els interpolats ). La funció implementada per a calcular els 

splines i els punts interpolats té l’opció de donar com a resposta el pendent que presenta la 

recta tangent a cada punt. Així, els  punts  que pertanyen a un mateix spline, 
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presenten el mateix pendent . En canvi, s’ha considerat escaient que els punts  tinguin com 

a pendent la mitjana aritmètica dels pendents dels seus dos splines adjacents (  i 

), a excepció dels punts inicial i final de les línies isòcrones (que presenten el pendent 

de l’únic spline de què formen part). Així, el pendent de la recta perpendicular a cada punt és 

igual a l’oposat de la inversa del pendent de la recta tangent: 

 (eq. 6.1) 

Per tant, les rectes perpendiculars es poden expressar en forma vectorial segons l’equació: 

, (eq. 6.2) 

essent , un punt qualsevol de la recta (en aquest cas, els punts   i ); , un 

paràmetre tal que ; i , el vector director de la recta, que verifica la següent 

expressió: 

. (eq. 6.3) 

Tenint les línies isòcrones dividides i havent-ne calculat les rectes perpendiculars a cada punt, es 

troba la intersecció de cadascuna d’aquestes rectes amb la línia isòcrona corresponent a l’instant 

següent, tal com exemplifica la Figura 6.10. 

 

 

Figura 6.10 Vector de la trajectòria mitjana del foc entre dos instants de temps a cada punt 

La Figura 6.10 mostra el vector trajectòria mitjana del foc   entre dos instants consecutius 

 i  per a un punt  del perímetre del foc a l’instant . El procés per al seu 
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càlcul consisteix a trobar la intersecció (si existeix) de la recta perpendicular al  

que passa per aquest punt amb cadascun dels segments que formen el . A 

l’exemple de la Figura 6.10, es trobarà un únic candidat ja que la recta només interseca amb el 

. Nogensmenys, cal assenyalar que segons la forma que tingui el perímetre es poden 

trobar més punts que intersequin amb la recta. Per tant, cal triar el candidat correcte mitjançant 

un filtre. El candidat es dóna per bo si el vector que l’uneix amb el punt de partida no creua la 

línia isòcrona de partida o d’algun instant anterior. Si havent passat aquest filtre encara existeix 

més d’un candidat, es tria aquell que es troba a menys distància del punt d’origen . En 

finalitzar aquest procés, es té un camp de vectors trajectòria mitjana com el de la Figura 6.11. 

 

Figura 6.11 Camp de vectors trajectòria mitjana per a l’incendi del terreny AS2-E 

Un cop seleccionat el candidat, es calcula el vector velocitat de propagació del foc. Aquest vector 

té com a mòdul la longitud del vector trajectòria mitjana dividida entre l’increment de temps 

que transcorre entre les dues línies isòcrones que uneix el vector trajectòria mitjana. La direcció 

és la mateixa que el vector trajectòria mitjana (perpendicular a la isòcrona d’origen al punt de 

partida). Així: 

 (eq. 6.4) 

En finalitzar el càlcul de la velocitat de propagació del foc per a cada punt de cada línia isòcrona, 

es realitza una interpolació lineal del camp de velocitats obtingut per tal de tenir un valor per a 

cada píxel de la imatge.  

La Figura 6.12 és el resultat obtingut del procés descrit per a l’incendi que es va realitzar al 

terreny AS2-E. A la dreta de la imatge es pot observar l’escala de colors que indica el valor en 
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m·min-1 del mòdul de la velocitat a cada píxel.  Cal assenyalar que també s’emmagatzema la 

informació corresponent a la direcció d’aquests vectors per a cada píxel. Els eixos x i y de la 

imatge estan expressats en píxels. Cada píxel equival aproximadament a un quadrat de 3 m de 

costat.  

 

Figura 6.12 Camp de velocitats de l'incendi sobre el terreny AS2-E 

La Figura 6.12 té la particularitat d’haver estat realitzada emprant freqüències de mostreig 

diferents per tal de poder observar fenòmens que interessaven per l’anàlisi del comportament 

del foc i l’efecte de les descàrregues. Concretament, fins el moment de la descàrrega 1 s’han 

pres imatges amb un període de mostreig de 30 segons. Aquest període es considera escaient en 

aquesta part de l’incendi ja que el foc es propaga d’una manera força regular sota condicions de 

vent i pendent amb poca variació i l’atac aeri encara no ha començat. En canvi a partir de la 

primera descàrrega s’ha volgut prendre, en els instants immediatament posteriors, períodes de 

mostreig més baixos (d’entre 2 i 10 segons).  Això provoca que en aquests darrers casos, les 

velocitats resultants trobades a partir de les línies isòcrones corresponents no presentin valors 

mitjans, sinó que presentin valors que poden ser considerats com instantanis. S’han pogut 

captar doncs, aquells instants en què el foc tenia molta activitat o hi havia cops de vent 

importants i en què per tant, es donaven velocitats instantànies molt elevades. Aquests instants 

queden reflectits a les regions de tonalitats vermelles de la Figura 6.12. 

6.3.4 Càlcul d’altres variables d’interès 

Els algoritmes descrits constitueixen el punt de partida essencial per tal de definir de manera 

precisa altres variables d’interès adequades per interpretar l’eficàcia de l’extinció aèria. En 

particular, la definició de la màscara de les descàrregues, les isòcrones de l’incendi i el camp 

vectorial de velocitats permeten l’estudi acurat de la morfologia de la descàrrega, l’evolució de 

temperatures en el seu interior, així com l’anàlisi de la variació de velocitats i acceleracions en 

tot moment de l’incendi, entre d’altres fenòmens. 
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Per obtenir els valors numèrics de les  variables i paràmetres que queden recollits en aquestes 

característiques de l’atac aeri del foc, ha calgut implementar tot un seguit d’algoritmes que es 

llisten classificats a continuació (Taula 6.2) i els codis dels quals es troben recopilats l’Annex C 

d’aquest projecte.  

Els algoritmes classificats com a “cel·la” són aquells que visualitza i fa servir directament l’usuari, 

són els programes principals amb els quals s’ha realitzat les següents tasques: fer les 

homografies i modificar-les un cop fetes, mitjançant la interfície gràfica descrita en aquest 

capítol (fer_homografies.m); seleccionar les descàrregues seguint els criteris establerts a la Taula 

6.1 (selecció_drop.m); seleccionar les línies isòcrones que delimiten el perímetre del foc per a 

cada imatge ja homografiada de la seqüència, mitjançant la interfície gràfica descrita 

(seleccio_isocrones.m); analitzar les dades obtingudes mitjançant les cel·les fer_homografies.m, 

seleccio_drop.m i seleccio_isocrones.m (anàlisi_drop_5_zones.m);  i finalment, generar un 

informe que mostri la informació analitzada (informe_cat.m).  

Les cel·les fan servir diverses funcions durant la seva execució. Les funcions que estan 

classificades amb l’etiqueta “Geometria” realitzen càlculs geomètrics (com per exemple un canvi 

de referència o bé el càlcul del perímetre d’una descàrrega). Pel que fa a les funcions 

classificades com a “Càlculs”, realitzen càlculs directament relacionats amb l’anàlisi de les 

imatges i de les dades estudiades (com per exemple, la velocitat de propagació del foc, 

rateofspread.m, o el percentatge de la zona de descàrrega que ocupada cada zona ). Finalment, 

els fitxers etiquetats com a o “Altres”, corresponen un  ventall de funcions diverses que realitzen 

accions no relacionades amb el càlcul (com per exemple, redimensionar una finestra o dibuixar 

un tipus concret de gràfic dissenyat especialment per a aquesta aplicació).  

La Taula 6.3 inclou aquelles funcions emprades però implementades per altres programadors i 

que cal destacar pel seu interès (per exemple, la funció homography2d.m calcula la matriu 

d’homografia planar donats un mínim de quatre punts o plotirconvtemp2.m, extreu la 

informació dels fitxers que contenen les imatges IR desades amb el programari ThermaCAM 

Researcher 2001. 
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Taula 6.2 Algoritmes desenvolupats en aquest projecte 

Fitxer Categoria Tipus 

afegeix_imatges.m Altres Funció 

annotateplot.m Altres Funció 

compassPlot.m Altres Funció 

drawArrow_miki.m Altres Funció 

elimina_imatge.m Altres Funció 

getnicefigurelocation.m Altres Funció 

resizefigures.m Altres Funció 

zoom_mask.m Altres Funció 

afegir_tdi_tdf.m Altres Script 

mostreig_seqmat.m Altres Script 

move_image.m Altres Script 

rateofspread.m Càlculs Funció 

zones_data5.m Càlculs Funció 

zones5.m Càlculs Funció 

anàlisi_drop_5_zones.m Cel·la Script 

fer_homografies.m Cel·la Script 

informe_cat.m Cel·la Script 

selecció_drop.m Cel·la Script 

seleccio_isocrones.m Cel·la Script 

centroid.m Geometria Funció 

change_ref.m Geometria Funció 

createCircumference.m Geometria Funció 

createLine_miki.m Geometria Funció 

dist_max_cont.m Geometria Funció 

find2dnearest.m Geometria Funció 

interpoolEdge.m Geometria Funció 

intersectLineEdge_miki.m Geometria Funció 

lineIntersect_miki.m Geometria Funció 

mask_dimensions.m Geometria Funció 

perimeter.m Geometria Funció 

escriu_punts.fig Interfície Figura 

modifica_homografies.fig Interfície Figura 

escriu_punts.m Interfície Funció 

modifica_homografies.m Interfície Funció 
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Taula 6.3 Algoritmes d’interès implementats per altres programadors 

Fitxer Categoria Tipus Autor 

plotirconvtemp2.m Altres Funció Altri 

checkargs.m Altres Funció Altri 

intline.m Geometria Funció Altri 

normalise2dpts.m Geometria Funció Altri 

getedges.m Geometria Funció Altri 

homography2d.m Geometria Funció Altri 

onEdge.m Geometria Funció Altri 

 

6.3.5 Requeriments d’extrapolació 

Aquesta metodologia s’ha desenvolupat, com ja s’ha dit, a partir dels experiments realitzats al 

Ngarkat Conservation Park d’Austràlia. Tanmateix, és de fàcil aplicació a d’altres proves de 

característiques similars o fins i tot a casos d’emergència real.  

De la realització dels algoritmes i l’estudi detallat de les imatges enregistrades a camp, es poden 

extreure recomanacions a seguir per aplicar aquesta metodologia a futurs estudis 

experimentals.  

Pel que fa a la preparació del terreny, es recomana ubicar un nombre elevat de punts de 

referència artificials per tal de generar correctament les matrius d’homografia planar. En el 

terreny AS2-E es van col·locar quatre bidons amb foc, que són visualitzats a les imatges 

infraroges, com a píxels de temperatura aparent elevada. Tot i que es considera que els resultats 

obtinguts són bons i de fet, han estat validats amb les dades preses in situ, es recomana que es 

facin servir més referències d’aquest tipus, ja que les possibles referències pròpies del terreny 

(camins, tallafocs, etc.) no es visualitzen de manera tan precisa i clara a les imatges d’espectre 

infraroig i en conseqüència, la tasca de marcar-les resulta més complicada.  

Pel que fa a l’aplicació en casos d’emergència real, cal tenir en compte que per tal de poder 

corregir les imatges cal disposar de referències. Per tant, un cop visualitzades les imatges, es 

recomana identificar aquells punts del terreny que es reconeguin amb més claredat i aconseguir-

ne les coordenades.  
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7 ANÀLISI DE RESULTATS 
 

7.1 Introducció 
La metodologia desenvolupada per a avaluar l’eficàcia de l’atac aeri al foc, que s’ha implementat 

amb el programari MATLAB®, pretén proporcionar la informació necessària per tal de 

determinar quantitativament l’eficàcia de descàrregues aèries d’atac al foc.  Per configurar 

aquesta informació, s’han seguit els criteris d’eficàcia identificats en els antecedents, per tal de 

generar les dades més escaients a tal efecte .A tall d’exemple, es mostra en aquest capítol 

l’anàlisi de la descàrrega número 2 efectuada sobre el terreny AS2-E. Els resultats d’aquesta i de 

la resta de descàrregues efectuades sobre aquest terreny es mostren de manera compacta en 

forma “d’informe d’avaluació de descàrrega”, tal i com els genera l’aplicació desenvolupada, a 

l’Annex D. 

7.2 Resultats d’una descàrrega experimental 
La descàrrega analitzada és, com ja s’ha dit, la descàrrega número 2 del terreny AS2-E. A 

continuació es proporciona la informació gràfica, numèrica i qualitativa que se n’ha obtingut, bo 

i emprant de guia de les qüestions clau que s’han recopilat en el capítol 4 (vegeu taula 4.2). 

Nogensmenys, cal assenyalar que la filmació heli-transportada amb termografia infrarroja no 

permet donar resposta a les qüestions referides al grau de penetració i cobertura que assoleix el 

combustible de superfície (qüestions 8 i 9 de la citada taula 4.2). La informació que es presenta 

en aquest apartat, doncs, està extreta de l’informe generat de manera automàtica pel programa 

desenvolupat. Aquest informe no només inclou material gràfic, sinó que proporciona dades 

quantitatives i qualitatives en forma de text, que estan incloses a les properes línies amb una 

tipografia diferent i ombrejat per a poder ser distingides amb claredat.  

7.2.1 Avaluació de la localització de la descàrrega 

Qüestió 1:  La descàrrega ha assolit l’objectiu desitjat? (Foc puntual, cap, flanc, 

assistència dels mitjans terrestres) 

Per a respondre aquesta qüestió s’ha considerat oportú generar un mapa de contorns de 

temperatures aparents del foc a l’instant tdi i sobreposar-hi l’àrea de la descàrrega en gris i amb 

el contorn marcat en negre (Figura 7.1). 

Les unitats dels eixos x i y estan expressades en píxels. Per al terreny estudiat i, donada la 

correcció efectuada a les imatges infraroges enregistrades originalment, cada píxel té una 

dimensió equivalent de 3 m de costat. Així, els valors de l’eix x i de l’eix y s’han de multiplicar per 

3 per tenir una idea de la dimensió real de l’incendi. 



 

 

 

54 Desenvolupament d’una metodologia basada en termografia infraroja… 

 

Figura 7.1 Mapa de contorns de temperatura de l’instant tdi de la descàrrega número 2 sobre el terreny AS2-E amb 
l’àrea i el contorn de la descàrrega sobreposats 

 

Amb aquesta imatge, es pot observar amb tota claredat quina ha estat la part del perímetre 

atacada. Concretament correspon a part del cap i part del flanc esquerra de l’incendi (el foc 

avança de dreta a esquerra de la figura). A més també s’hi pot apreciar la presència d’un focus 

secundari (a la part més baixa del centre de la figura). Això representa una forta amenaça i 

dissortadament no ha estat abordat per la descàrrega.  

 

Qüestió 2:  S’ha triat l’objectiu adequat? (S’ha fixat com a objectiu la zona més activa 

del perímetre del foc o del flanc triat?) 

Per a poder respondre aquesta qüestió, s’han generat les gràfiques de temperatura aparent i 

velocitat de propagació al llarg del desenvolupament de la isòcrona del perímetre del foc en 

l’instant de la descàrrega (Figura 7.2). Les dades corresponents al perímetre del foc principal es 

representen en vermell, mentre que si hi ha un o més focs secundaris, queden representats amb 

sengles colors diferents. En el cas que es presenta en aquest capítol, només hi ha un foc 

secundari, que es marca de color verd. Els punts d1 i d2 delimiten la zona del perímetre que 

queda afectada per la descàrrega. Els punts x1 i x2 delimiten la part que correspon al cap de 

l’incendi. 

A continuació s’inclouen els resultats gràfics (Figura 7.2) i de text (Figura 7.3) extrets de l’informe 

de la descàrrega en estudi. 
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Figura 7.2 Temperatura aparent (a dalt) i velocitat de propagació del foc (a baix) al llarg del perímetre del foc a 
l’instant tdi de la descàrrega número 2 sobre el terreny AS2-E 

Temperatura mitjana aparent entre d1 i d2 respecte Tmin i Tmàx de 

tot el perímetre: 

Quartil 2 (Percentil 48) 

Velocitat de propagació mitjana entre d1 i d2 respecte Vp.min i 

Vp.màx de tot el perímetre: 

Quartil 2 (Percentil 49) 

Figura 7.3 Informació quantitativa sobre l’activitat de la zona atacada 

De la Figura 7.2 se’n desprèn que la descàrrega ha caigut en una zona en què el perímetre del 

foc presenta una oscil·lació tèrmica molt pronunciada. De fet, hi ha un mínim relatiu i el màxim 

absolut de tot el perímetre. Així, la descàrrega ha cobert zones cremades, en combustió residual 

o preescalfament, i zones de molta activitat (que presenten combustió incandescent i amb 

flama). Pel que fa a la velocitat de propagació, s’ha atacat una regió que, en ser propera al cap 

de l’incendi, presenta velocitats creixents com més a prop s’estigui del cap.  

Pel que fa als resultats quantitatius proporcionats, es dóna el percentil i el quartil de la mitjana 

de temperatures de la part del perímetre afectada per la descàrrega en relació amb el màxim i el 

mínim de temperatura aparent de tot el perímetre en l’instant tdi de la descàrrega. En aquest 

cas, es tracta del percentil 48, que es correspon amb el segon quartil. També es proporciona el 

valor anàleg per a la velocitat de propagació. Per a la descàrrega estudiada, es troba al percentil 

49 (segon quartil). 
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De tota aquesta informació se’n pot concloure que la descàrrega ha estat localitzada 

parcialment al flanc esquerra i al cap de l’incendi i correspon efectivament una zona activa del 

perímetre (tant pel que fa a la temperatura com a la velocitat els dos valors mitjans es troben 

dins del segon quartil). Tanmateix no representa la fracció de la isòcrona més perillositat en 

l’instant de la descàrrega. 

 

7.2.2 Avaluació del nivell de cobertura 

Qüestió 3:  La descàrrega ha assolit la millor orientació en relació amb el vent, els 

paràmetres de vol i la velocitat de propagació del foc? 

En aquesta qüestió es pretén avaluar  l’execució de la descàrrega en termes d’orientació en 

relació amb els principals factors que afecten un incendi. Per fer-ho s’ha generat la informació 

gràfica que mostren la Figura 7.4 i la Figura 7.5.  

A la Figura 7.4 es pot observar la forma de la descàrrega (lleugerament ovalada, prima pels 

extrems i ampla a la zona central) i s’hi destaquen la línia de longitud màxima (Lmax), així com la 

línia que passa pel centroide (L’) i que té la direcció de vol (Va) en el moment d’efectuar-se la 

descàrrega. Al marge superior dret s’indica la direcció d’aquestes dues línies, així com la del vent 

(Vw) i la de la velocitat mitjana de propagació del foc en tota l’àrea de descàrrega (Vros).  

  

Figura 7.4 Paràmetres morfològics bàsics de la descàrrega número 2 sobre el terreny AS2-E 

 

A la Figura 7.4 queda palesa la influència del vent, que ha desviat la descàrrega significativament 

cap a l’Est. A més, la direcció de la línia de màxima longitud de la descàrrega és pràcticament 

perpendicular a la de la velocitat de propagació del foc. 

A la Figura 7.5 es representa l’amplada de la descàrrega al llarg de la línia de longitud màxima bo 

i prenent com a sentit positiu el sentit del vector Va (el de la velocitat de l’avió). 
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Figura 7.5 Amplada de la descàrrega número 2 sobre el terreny AS2-E al llarg de la línia de longitud màxima 

. 

Els resultats quantitatius relacionats amb la morfologia de la descàrrega que proporciona el 

programa desenvolupat i que contribueixen a l’avaluació de l’orientació i morfologia de la 

descàrrega es presenten tot seguit a la Figura 7.6. 

Àrea de la descàrrega: 4680 m2 

Dosi efectiva: 0.68 l/m2 

Perímetre de la descàrrega: 425 m 

Centroide: (485721 Easting, 6042368 Northing) 

Longitud màxima: 138 m 

Amplada màxima: 60 m (Situada a 0.67·Lmax) 

Amplada mitjana del tram 0.25·Lmax - 0.75·Lmax: 47.7 m (Desviació 

estàndard: 9.44 m) 

Longitud L': 83 m 

Direcció de Lmax: 134º respecte el nord 

Direcció de vol: 155º respecte el nord 

Direcció del vent: 111º respecte el nord 

Direcció de propagació: 41º respecte el nord 

Figura 7.6 Informació quantitativa de la morfologia i orientació de la descàrrega 

Els dos primers paràmetres donen una idea de l’àrea i del nivell mitjà de cobertura que s’ha 

assolit amb la descàrrega en estudi. Són d’especial interès a nivell comparatiu amb les altres 

descàrregues, els indicadors de perímetre, longitud màxima amplada màxima i amplada mitjana, 

calculada aquesta com la mitjana de l’amplada del tram comprès entre ¼ i 4/4 de la longitud 

màxima..  
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Qüestió 4:  La descàrrega ha assolit el tram pretès del perímetre? Hi ha zones ja 

cremades o combustible sense cremar? 

En aquesta qüestió s’avalua l’encert en l’execució de la descàrrega.  Per a fer-ho, s’ha considerat 

escaient proporcionar la mateixa imatge que es donava a la Qüestió 1 (Figura 7.1), ampliada i 

centrada a la zona de descàrrega (Figura 7.7). A la Figura 7.8 es mostra el mapa de temperatures 

de la descàrrega segmentat segons les zones descrites al capítol 6 d’aquesta memòria (vegeu 

Taula 6.1), destacant-hi a més, els punts de temperatura més elevada a l’instant tdi (aquells que 

tenen temperatures aparents superiors al 90% de la temperatura aparent màxima observada a 

la descàrrega). S’assenyala amb línia discontínua la circumferència de radi 10 m centrada al 

centroide de la zona de la descàrrega.  

Com a resultats quantitatius, el programa detalla el percentatge de la zona de descàrrega que 

ocupa a l’instant tdi cada zona segmentada (Figura 7.9 esquerra). Es fa el mateix per a l’àrea de 

radi 10 m que envolta el centroide de la zona de descàrrega (Figura 7.9 dreta). També es 

computa el percentatge dels punts de la categoria afegida que són dins de la zona esmentada. 

Així mateix, es mesura la distància entre el centroide de la descàrrega i el centroide de la zona 

segmentada més calenta.  

A continuació s’inclouen els resultats obtinguts per a la descàrrega estudiada en aquest apartat. 

 

 

Figura 7.7 Ampliació centrada a la zona de descàrrega del mapa de contorns de temperatura de l’instant tdi de la 
descàrrega número 2 sobre el terreny AS2-E amb l’àrea i el contorn de la descàrrega sobreposats 
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Figura 7.8 Zones de combustió a l’instant tdi de la descàrrega 2 sobre el terreny AS2-E 

 

 
 

 

Figura 7.9 Percentatge de la descàrrega (esquerra) i de la seva zona central (dreta) cobert per les diferents zones de 
combustió a l’instant tdi de la descàrrega número 2 sobre el terreny AS2-E 

La informació en format de text es recull a la Figura 7.10. 

Un 0.0% dels punts tals que 0.9<T<Tmàx ha caigut en un radi de 10 

m del centroide. 

Zona de segmentació de temperatura més alta de la descàrrega: 

Flama. 

Distància entre el centroide de la descàrrega i el de la zona 

Flama: 8 m, queda, doncs, dins del radi de 10 m del centroide de 

la descàrrega. 

Figura 7.10 Informació de text sobre els tipus de combustió de la zona coberta amb la descàrrega 

Com es pot comprovar a la Figura 7.8 i a la Figura 7.9, la descàrrega ha caigut sobre una zona de 

molta activitat. De fet, el 59%  de l’àrea coberta presentava combustió incandescent o amb 

flama a l’instant tdi. A més, el centroide de la descàrrega es troba localitzat a la zona de 

combustió amb flama. Tanmateix, els punts de temperatura màxima de la descàrrega i per tant, 



 

 

 

60 Desenvolupament d’una metodologia basada en termografia infraroja… 

els més actius, es troben prop del marge de la zona coberta i en una zona propera al cap de 

l’incendi. La part exterior de la descàrrega, aquella que a caigut fora del perímetre del foc, 

embolcalla les zones d’alta activitat, cosa que afavorirà la retenció del foc per aquella regió.  

Qüestió 5:   Quin percentatge de la descàrrega ha resultat més efectiu? 

Per tan de respondre aquesta qüestió s’ha proporcionat un gràfic de la temperatura aparent 

observada a l’instant tdi al llarg de la línia de longitud màxima (Figura 7.11) i s’ha desglossat el 

percentatge d’aquesta longitud que recau sobre cadascuna de les zones de combustió (Figura 

7.12). 

 

Figura 7.11 Temperatura aparent al llarg de la línia Lmàx a l’instant tdi de la descàrrega número del terrenyn AS2-E 

 

Figura 7.12 Distribució percentual de les zones de combustió al llarg de la línia Lmàx a l’instant tdi de la descàrrega 
número del terrenyn AS2-E 

Com es pot observar a la Figura 7.11 i a la Figura 7.12, la línia de longitud màxima recorre zones 

que presenten majoritàriament combustió incandescent. Tanmateix, també es presenten alguns 

pics de temperatura aparent per sobre dels 750 i zones de combustió menys activa, entorn dels 
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550 K. A nivell percentual, es pot afirmar a més a més que únicament un 21% per la línia de 

descàrrega ha cobert zona de combustió amb flama 

Qüestió 6:  S’ha solapat correctament la descàrrega en estudi amb la seva 

descàrrega predecessora (si en té)? 

En aquesta qüestió s’avalua l’habilitat del pilot per a efectuar una descàrrega ben lligada amb la 

descàrrega precedent per tal de cobrir correctament la part de l’incendi que s’està atacant.  

Per a resoldre aquesta qüestió, s’ha generat la imatge de la descàrrega en estudi i de la seva 

predecessora (Figura 7.13), marcant-hi sengles línies de trajectòria de vol (passen pel centroide 

de la descàrrega i tenen la direcció de l’avió cisterna). 

Com a informació quantitativa es donen: l’interval de temps transcorregut entre les dues 

descàrregues; l’àrea solapada i el percentatge que representa sobre cada descàrrega; i la 

velocitat de propagació del foc a la zona de la descàrrega en estudi, entre sengles instants tdi 

(Figura 7.14) 

 

Figura 7.13 Contorn de les descàrregues número 2 (línia contínua) i número 1 (línia discontínua) efectuades sobre el 
terreny AS2-E 

Aquesta descàrrega està precedida per la descàrrega Drop 1 

Temps (min:seg) entre els tdi de les descàrregues: 01:23 

Àrea solapada: 0 m2 

L'àrea solapada representa un 0% de la descàrrega Drop 1 

L'àrea solapada representa un 0% de la descàrrega Drop 2 

Vpropagació entre els tdi de les descàrregues a la zona Drop 2: 48 

m/min 

Figura 7.14 Informació de text sobre el solapament de les descàrregues 1 i 2 del terreny AS2-E 

En aquest cas, les descàrregues no han quedat ben lligades. La lectura que se’n desprèn 

d’aquestes dades és de gran importància pels comandaments aeris ja que pel temps de rotació 

de les aeronaus (proper al minut i mig) el foc ha avançat massa ràpid (uns 50 m/min 
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aproximadament) per tal de poder realitzar descàrregues entrelligades tot atacant les zones de 

màxima activitat.  

Qüestió 7:   Hi ha zones sense cobrir dins la descàrrega? 

Aquesta anàlisi permet tenir evidències sobre l’escaiença de les característiques reològiques dels 

productes químics emprat, així com de la seva possible intercepció per part de la coberta 

vegetal. 

A tal efecte s’ha generat un mapa de contorns del gradient de temperatura entre els instants tdi 

i tdf de la descàrrega (Figura 7.15) i es quantifica la superfície no coberta (aquella que té un 

gradient nul o positiu) (Figura 7.16).   

 

 

Figura 7.15 Gradient de temperatura entre els instants tdi i tdf de la descàrrega número 2 sobre el terreny AS2-E 

 

Superfície sense cobrir: 36 m2 (un 0.77 % de la superfície de la 

descàrrega). 

Figura 7.16 Informació quantitativa sobre el nivell de cobertura de la descàrrega 2 del terreny AS2-E 

De la informació facilitada se’n desprèn que la zona de descàrrega ha quedat ben coberta. Una 

àrea no significativa d’aquesta regió (inferior a l’1%) presenta valors de gradient positius entre 

els instants tdi i tdf. 

7.2.3 Avaluació de l’efecte de la descàrrega sobre el foc 

Qüestions 10 a 12: Com supera el foc, si ho fa, la descàrrega? El temps de retenció ha 

estat suficient? 

Les qüestions 10, 11 i 12 fan referència a l’eficàcia de les descàrregues aturant el foc o retenint-

lo. Concretament avaluen si la descàrrega ha estat superada pel foc per mitjà de la projecció de 
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partícules, cremant pels voltants o escolant-s’hi a través. La millor manera de copsar-ho és 

visualitzant la seqüència d’imatges posteriors a la descàrrega. El programa desenvolupat ha 

permès la creació de diferents animacions del desenvolupament de l’incendi com ara la que 

representa la seqüència de mapes de contorns de temperatures aparents segmentat per zones 

(Figura 7.17)  

A continuació es mostren les captures dels instants més significatius de la descàrrega número 2 

efectuada sobre el terreny AS2-E. 

  

  

 
 

 

Figura 7.17 Seqüència d'imatges posteriors a la descàrrega 2 sobre el terreny AS2-E 
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En aquest cas, com es desprèn de la seqüència d’imatges de la Figura 7.17, el foc supera la 

descàrrega cremant pel seu voltant en un temps d’uns 3 minuts i 42 segons. A més, part de 

l’interior de la zona tractada corresponent a combustible no cremat entra en combustió en el 

decurs d’aquest període. A l’hora d’analitzar aquests esdeveniments, cal considerar sobre tot la 

tàctica i l’execució d’aquesta descàrrega. Els resultats de la qüestió 6 indiquen que la descàrrega 

en estudi no va ben lligada a la seva predecessora (que ha estat realitzada només 1 minut i 23 

segons abans que l’actual). A més, s’ha pogut observar amb tota claredat que al flanc que s’ataca 

(l’esquerre), hi ha un foc secundari força actiu que acaba unint-se al foc principal i en fa revifar 

l’activitat en aquella zona. En conseqüència, es podria afirmar que en primer lloc, hi ha hagut 

una errada estratègica ja que s’hauria d’haver atacat el foc secundari. A més, la falta d’encert en 

fer la segona descàrrega,  ha estat determinant en el fracàs de l’extinció d’aquest flanc.  

Qüestió 13 i 14:  Anàlisi del comportament post-descàrrega 

Les qüestions 13 i 14 fan atenció al comportament del foc després de la descàrrega al flanc 

atacat.  

De l’anàlisi de la seqüència d’imatges del cas en estudi (Figura 7.17) es desprèn que 

efectivament, s’ha reduït significativament l’activitat del foc a la zona de la descàrrega. 

Tanmateix, l’activitat del flanc atacat s’ha vist incrementada i ha acabat esdevenint el cap de 

l’incendi. L’atac al flanc esquerra, doncs, no ha estat fructífer. Han fallat doncs, tal com s’ha 

comentat, la tàctica i l’execució de la descàrrega. La Figura 7.18 mostra una ampliació del camp 

de velocitats del terreny AS2-E centrada a les zones de les descàrregues 1 i 2.  

 

Figura 7.18 Ampliació de la imatge del camp de velocitats de l’incendi AS2-E amb les descàrregues 1 (línia 
discontínua) i 2 (línia contínua) sobreposades. Unitats dels eixos en [píxels] i de les velocitats en [m·min

-1
] 

S’hi pot observar com les descàrregues han fet baixar la velocitat de propagació a les zones que 

han caigut a les seves parts externes. A la descàrrega 2 es veu com es passa de valors propers als 

60 m·min-1 a la zona que ja havia cremat, fins a valors inferiors als 15 m·min-1 a la part de la 
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descàrrega que quedava per fora del perímetre del foc a l’instant tdi. Aquesta reducció, però, ha 

estat insuficient tal com ja s’ha dit. 

7.2.4 Avaluació de l’eficàcia general de l’atac 

Per tal d’avaluar l’eficàcia general de l’atac, cal disposar dels informes de totes les descàrregues 

que s’han efectuat sobre el terreny estudiat, així com de les seqüències d’imatges que ajuden a 

comprendre la dinàmica de l’incendi produït. Un cop avaluades les descàrregues a nivell 

individual, es pot procedir a l’anàlisi de l’estratègia global executada i extreure conclusions sobre 

l’eficàcia general de l’atac. 

A continuació es fa un resum dels resultats obtinguts per al terreny AS2-E que es pot contrastar 

amb el compendi elaborat a la Taula 7.1, a partir de la informació més destacable dels informes 

de resultats inclosos a l’Annex D.  

Taula 7.1 Resum dels indicadors més destacables de les descàrregues efectuades sobre el terreny AS2-E 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Àrea coberta [m
2
] 3555 4680 5328 6363 4815 5445 5409 

comportament del 
foc 

flanc 
esquerre 

f. esquerre 
/ cap 

flanc dret 
flanc 

esquerre 
flanc dret 

f. esquerre 
/ cap 

flanc dret 

Velocitat de 
propagació mitjana a 
tdi  [m·min

-1
] 

33 44 38 13 10 18 5 

Àrea atacada 
predominant 

Incandescent Flama No cremat No cremat No cremat No cremat No cremat 

Evolució 
Crema al 
voltant 

Crema al 
voltant 

Contenció 
perímetre 

Contenció 
perímetre 

Contenció 
perímetre 

Contenció 
perímetre 

Contenció 
perímetre 

 

La Figura 7.19, mostra les set descàrregues efectuades sobre el terreny AS2-E. 

 

Figura 7.19 Imatge del terreny AS2-E amb les descàrregues marcades 
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Pel que fa a la localització de les descàrregues, es distingeixen 3 grups principals d’atac. El primer 

inclou les descàrregues D1 i D2, amb què s’atacaven zones del flanc esquerre properes a la part 

més activa de l’incendi i parcialment també el cap d’aquest; el segon grup correspon a les 

descàrregues D3, D5 i D7, que pertanyen al flanc dret de l’incendi; finalment, les descàrregues 

D4 i D6, es troben ubicades ocupant la part central del flanc esquerra. Dels informes de totes les 

descàrregues es pot concloure que totes menys la D1 han assolit l’objectiu desitjat. No obstant, 

l’objectiu escollit només ha estat la part més activa del perímetre del foc o aquella que 

presentava més risc de fer avançar l’incendi per a la descàrrega D1. Per tant, la tàctica emprada 

pels mitjans aeris d’extinció quedaria en entredit. 

Quant als criteris d’eficàcia relatius a la cobertura i execució de les descàrregues, podem afirmar 

que presenten de manera general una bona orientació respecte el vent, els paràmetres de vol i 

la velocitat de propagació. No obstant, es considera que la descàrrega no ha caigut exactament 

al tram pretès del perímetre del foc a les descàrregues D1, D3, D4 i D7. Fent atenció la connexió 

entre descàrregues, cal assenyalar que les descàrregues D1 i D2 no han quedat connectades, fet 

que, com s’ha comentat ha provocat que no aturés la seva activitat a la part del flanc esquerra 

més propera al cap. Les descàrregues dels altres dos grups (D3-D5-D7 i D4-D6) han quedat 

correctament connectades.  

En referència a l’efecte de les descàrregues sobre el foc, tal com s’ha comentat, la D1 i la D2 han 

estat un fracàs a l’hora d’aturar-lo i de fet, el tram que s’havia pretès que apaivaguessin, ha 

acabat convertint-se en la part més activa de l’incendi. Totes dues descàrregues han estat 

superades cremant pels voltants. Cal assenyalar que les descàrregues del flanc dret han aturat el 

foc. Tanmateix, l’activitat que hi havia en aquella part de l’incendi era força minsa (presentava 

combustió residual, preescalfament o fins i tot temperatures pertanyents a la categoria de zona 

cremada). Les descàrregues D4 i D6, també aturen o alenteixen el foc allà on cauen, però la part 

del flanc més propera al cap segueix activa. 

Havent analitzat les descàrregues no només individualment, sinó que també agrupades per 

zones d’atac, es procedeix a la discussió de l’estratègia general de l’atac.  

En aquest punt cal assenyalar que l’estratègia d’atac emprada pels mitjans aeris durant les 

cremes experimentals tenia com a prioritat màxima protegir la integritat dels investigadors. 

Conseqüentment, una crida d’emergència efectuada pel servei de terra podia alterar els plans 

inicials. Aquest fet és un dels possibles motius del poc encert de les descàrregues D1 i D2, que 

van ser efectuades d’emergència amb la finalitat de protegir el personal que es trobava a terra ja 

que hi havia hagut un canvi sobtat en el comportament del foc.  

Després de les descàrregues D1 i D2 es van produir atacs a sengles flancs, l’esquerre i el dret. Es 

van efectuar tres descàrregues sobre el flanc dret (D3, D5 i D7) i dues sobre el flanc esquerre (D4 

i D6). Tenint en compte la forta activitat del flanc esquerre i que el vent provenia del sud-oest a 

partir dels instants posteriors a la descàrrega D2, es considera un error estratègic que es passés 

a donar més prioritat al flanc dret (sobre el qual es fan 3 descàrregues en zones poc actives). A 

més, la part del flanc esquerre que no s’ataca, acaba esdevenint el cap de l’incendi i de fet, 
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visualitzant les imatges de l’incendi s’observa que el foc atura la seva progressió aquesta zona 

quan arriba als límits del terreny, en què hi ha camins que acaben actuant de tallafocs.  
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CONCLUSIONS 
 

L’estudi bibliogràfic realitzat posa de manifest la necessitat d’aconseguir avaluar de manera 

quantitativa l’eficàcia dels mitjans aeris en l’extinció d’incendis forestals. Especialment, s’ha 

trobat una manca de criteris uniformes en aquest sentit i un buit important en l’estudi conjunt 

del foc i de les substàncies que s’hi apliquen per extingir-lo.  

Amb l’objectiu de contribuir a la millora d’aquesta situació, s’ha desenvolupat una metodologia 

innovadora d’anàlisi computacional d’imatges infraroges d’incendis que és capaç de 

proporcionar dades quantitatives sobre l’eficàcia de l’extinció aèria amb productes químics. S’ha 

partit del material enregistrat a les cremes experimentals dutes a terme al Ngarkat Conservation 

Park d’Austràlia, el març de 2008.  

El procediment dissenyat consta de dues parts diferenciades. En primer lloc, s’ha implementat 

una aplicació que permet identificar i georeferenciar les descàrregues aèries al sòl, basant-se en 

uns criteris establerts segons el tipus de combustió que experimenta la regió atacada. En segon 

lloc, s’ha elaborat una altra aplicació per a l’estudi del comportament del foc i de l’efecte que hi 

tenen els atacs efectuats pels mitjans aeris. Cal assenyalar que es poden analitzar tant els atacs 

directes com els indirectes. 

Els algoritmes emprats per a treballar amb imatges infraroges parteixen dels treballs realitzats 

per Pastor et al. (2006) per a l’anàlisi d’imatges infraroges obtingudes al laboratori preses amb la 

càmera estàtica. Aquests algortimes s’han millorat sensiblement per a poder-los aplicar a estudis 

de camp amb càmera mòbil. Les imatges reben un tractament previ a l’anàlisi per tal d’eliminar-

ne la distorsió geomètrica i obtenir-ne una visió ortogonal. Per a fer-ho, es troba la 

correspondència entre el sistema de coordenades de la imatge IR, expressat en píxels, i el 

sistema de coordenades real, expressat en metres. S’ha utilitzat, a tal efecte, una tècnica de 

geometria projectiva de múltiples vistes amb la qual cal determinar la matriu d’homografia 

planar, que relaciona els píxels de les imatges amb la seva posició sobre la superfície real.  

El conjunt d’aplicacions que s’han implementat permet calcular els paràmetres bàsics necessaris 

per a quantificar l’eficàcia de les descàrregues aèries de productes químics sobre els incendis, 

com ara la localització precisa d’aquestes descàrregues, la seva morfologia i l’efecte immediat i 

perllongat d’aquesta descàrrega sobre la velocitat de propagació de l’incendi i el seu gradient de 

temperatures. La metodologia  s’ha dissenyat per poder ser aplicada, de manera general, a 

d’altres estudis de característiques similars i eventualment a emergències reals, si es pot garantir 

la presència d’elements suficients en el paisatge que permetin la geo-referenciació.  

La metodologia desenvolupada pretén donar resposta a un llistat de qüestions clau que s’ha 

confeccionat a partir de la revisió bibliogràfica realitzada i que tenen per objectiu avaluar 

l’eficàcia de l’atac aeri pel que fa a la tàctica d’extinció emprada, el tipus de producte aplicat i 

l’execució de les descàrregues.  
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D’aquest estudi es conclou, també, que la termografia infraroja és una tecnologia molt potent 

per a l’estudi, no només del foc, sinó dels atacs que s’hi realitzen. Un dels avantatges principals 

que aporta és la possibilitat d’extreure dades quantitatives de les imatges enregistrades. A més, 

permet visualitzar fenòmens del tot impossibles d’apreciar a ull nu o amb càmera d’espectre 

visible que s’esdevenen al llarg d’un incendi.  

Aquest projecte obre, doncs, una nova via per l’estudi del foc i atès l’extens marge de millora 

que presenta, permet eixamplar horitzons en aquest àmbit.   
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