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Incêndios florestais em anos de
secas extremas na amazônia oriental:
mapeamento e fontes de ignição
A. Lima, L.E. Aragão, J. Barlow, Y. E. Shimabukuro, L.
O. Anderson, V. Duarte

O

de secas na região amazônica mostra que, nas últimas três décadas, elas têm aumentado sua
freqüência e intensidade (Uvo et al., 1998; Ronchail et al., 2002;
Marengo, 2004; Marengo et al., 2008; Lewis et al., 2011; Marengo
et al., 2011). A seca de 2005 que atingiu principalmente, o sudoeste da região amazônica foi considerada, na época, a de maior
intensidade dos últimos cem anos (Marengo et al., 2008). Sua
ocorrência foi explicada como conseqüência do aumento de temperatura das águas superficiais do Atlântico e da deriva noroeste
da zona de convergência intertropical. Essas anomalias são tidas
como fenômenos raros, de ocorrência em intervalos de centena
de anos (Li et al., 2006; Good et al., 2008; Marengo et al., 2008).
No entanto, em 2010, foi registrada uma seca ainda mais impactante para a floresta amazônica do que a de 2005, a qual foi associada a interação de dois eventos: o El Niño e a Atlantic Multidecal Oscillation (AMO) (Marengo et al., 2011)
histórico recente
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Tais constatações corroboram as projeções obtidas por meio de
certos modelos de circulação global, os quais mencionam o aumento da freqüência e intensidade das secas no século XXI e os
relacionam com o crescimento da concentração de gases do efeito
estufa na atmosfera (Christensen et al., 2007; Malhi et al., 2008).
Dentre os vários impactos causados ao ambiente amazônico por
estes cenários reais e projetados de secas extremas, salienta-se o
aumento da flamabilidade das florestas maduras e secundárias e
o conseqüente aumento das queimadas, transformando a floresta
amazônica em fonte de Gases de Efeito Estufa (GEE) - (Aragão et
al., 2007; Malhi et al., 2008; Phillips et. al., 2009; Lewis et al., 2011)
Dentro do contexto de aumento de ocorrência de secas e do
conseqüente aumento de queimadas na Amazônia, fica evidente
que a queimada é um distúrbio de magnitude tal que necessita
ter sua área quantificada, assim como já ocorre com a área de desmatamento. Além disto, a mensuração da área de cicatrizes de
queimadas e a identificação do material combustível (i.e. florestas maduras, florestas secundárias, pastagens, etc.) estão dentre os
principais parâmetros de entrada para a estimativa de GEEs (Seiler
e Crutzen, 1980; Giglio et al., 2003a).
A fim de estimar as áreas de floresta atingidas pelo fogo nos anos
de 2005 e 2010, na região oriental da Amazônia brasileira, mais
especificamente no Estado do Pará, propõe-se o mapeamento de
cicatrizes de queimadas, bem como a identificação das tipologias
vegetais que foram atingidas por essas queimadas. Tais informações
são de grande valia, principalmente, para estudos da severidade de
queimadas em cenários de secas extremas que procurem diminuir
as incertezas de estimativas de áreas queimadas para que se tenham
cálculos mais robustos do volume de GEEs. Além disso, este levantamento é pertinente para a identificação de fontes de ignição
responsáveis pelas queimadas florestais.
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14.1 Efeitos das queimadas na Floresta Amazônica
Os impactos causados pelas queimadas na Floresta Amazônica começaram a ser estudadas nos anos 80 (Uhl e Buschbacher, 1985),
mas passaram a receber maior atenção da comunidade científica
após as queimadas ocorridas durante a seca de 1997-1998 (Barlow
et al., 2003). A partir daí, foram realizados trabalhos sugerindo
que as queimadas na Floresta Amazônica emitiam quantidades
de CO2 globalmente significativas (Nepstad et al., 1999), dando
início a um ciclo de feedback positivo, no qual as florestas que
são queimadas uma vez se tornam mais inflamáveis e, por conseguinte, mais suscetíveis à queimadas recorrentes (Cochrane et
al., 1999). Estes incêndios provocam altos níveis de mortalidade
das árvores, e os feedbacks positivos envolvidos são considerados
como um dos mais importantes causadores da secundarização
das florestas Amazônicas (Cochrane e Schulze, 1999; Barlow e
Peres, 2008).
A mortalidade das árvores no período de dois anos após a ocorrência de queimada foi avaliada em várias florestas tropicais (Barlow e Peres, 2006; Barlow et al., 2012). Contudo, diversas questões
permanecem sem respostas robustas. Por exemplo, há uma variação considerável nos níveis de mortalidade de árvores inexplicada
por estudos em diferentes regiões da floresta amazônica (a mortalidade das árvores ≥10 cm DAP atribuída às queimadas de baixa
intensidade varia entre 8-44%). Além disso, torna-se cada vez mais
claro que, em grande parte, as conseqüências das queimadas só se
tornam aparentes após vários anos. Isto é, algumas árvores maiores podem simplesmente levar mais tempo para morrer, envidenciando distúbios à floresta que podem se fazer presentes décadas
após a queimadas (Barlow et al., 2003; Barlow et al., 2010). Por
fim, pouco é sabido acerca da composição da regeneração pós283
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-fogo (Slik et al., 2002), e sobre como isso pode ser afetado pelo
número de vezes que uma área florestada foi queimada (Mestre
et al., 2009; Barlow e Peres, 2008).

14.2 Estratégias de Adaptação
Uma evidência evolutiva da ausência das queimadas na dinâmica
natural da Floresta Amazônica é a falta de adaptações específicas
em suas espécies que garantam sua sobrevivência na presença de
incêndios. As espécies que persistem nos ecossistemas antropicamente modificados e sujeitos a queimadas freqüentes possuem o
que se considera de “adaptações casuais”. Tais adaptações ao fogo
são características distintas que aumentam a probabilidade de sobrevivência do indivíduo e facilitam a perpetuação da população.
Como principais características citam-se a espessura das cascas,
capacidade de rebrota, dormência das sementes e mecanismos de
dispersão ( Kauffman e Uhl, 1990; Brando et al., 2012)
A casca arbórea pode proteger o sistema vascular e os tecidos
meristemáticos de danos causados pelas queimadas, funcionando
como um isolante térmico. Esta propriedade é influenciada pela
densidade, umidade, composição química, características superficiais e espessura da casca (Kauffman e Uhl, 1990). No entanto,
os estudos sobre movimentos de fluxos de calor em cascas de espécies da Floresta Amazônica têm focado apenas as características da superfície e espessura das cascas (Uhl e Kauffman, 1990).
Dentre as características da casca que influenciam o fluxo de
calor estão à textura e a espessura. Conforme experimento realizado por Uhl e Kauffman (1990), no qual foi medida a temperatura externa dos troncos, os valores mais altos foram encon284
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trados nos troncos que possuíam cascas esfoliadas, as quais eram
altamente inflamáveis. Já espécies que possuíam cascas estriadas
apresentaram as menores temperaturas.
Tanto nos estudos de florestas tropicais quanto nos de florestas
temperadas se considera a espessura como fator principal na caracterização da capacidade de isolamento da casca. Não diferente
da riqueza florística da Floresta Amazônica, há uma grande variação na espessura de casca das espécies arbóreas da região. Em um
universo de 699 indivíduos, levantaram medidas de espessura de
casca que variavam de 1,5 a 29 mm. Neste mesmo trabalho, os autores mencionam que em um incêndio de baixa intensidade (40
cm de chama e 141 segundos de permanência) todos os indivíduos
com espessura de casca menor que 6,4 mm morreram.
Com relação à capacidade de rebrota das espécies amazônicas
após passagem do fogo, colocam que as espécies que possuem
esta capacidade têm uma valiosa vantagem competitiva, uma
vez que o sistema radicular está bem desenvolvido, conferindo-lhes altas taxas de crescimento. Tal capacidade de adaptação está
presente em diversos indivíduos de distintas famílias da Floresta
Amazônica. Uhl et al. (1988) levantaram, em trabalho realizado
no leste da região Amazônica, que 94 de 171 espécies de árvores
rebrotavam após a passagem do fogo. Kauffman (1991), em outro
estudo realizado no mesmo local, menciona que 80% das famílias de plantas (n=25) tinham indivíduos capazes de rebrotarem
pós queima.
Vale mencionar que o processo de rebrota em uma planta
pode ocorrer segundo três formas dependendo do nível do incêndio, e obviamente, da espécie: 1) rebrota através da gema foliar; 2)
rebrota subterrânea, i.e. por raízes, rizomas, tubérculos, bulbos,
e; 3) rebrota através do tronco .
A rebrota pela gema foliar ocorre quando brotos dormentes lo285
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calizados em grandes galhos ou troncos são estimulados a crescer
devido à mortalidade da folhagem causada pela queimada. Este
tipo de rebrota é comum nas espécies neotropicais, quando ocorre a queda das folhas da copa (Putz e Brokaw, 1989). Em pesquisa
realizada por Kauffman (1991) no leste da Amazônia foi levantado
que 52% das famílias de plantas e 31% das espécies tinham a capacidade de rebrotarem desta forma.
A rebrota pela gema foliar é uma valiosa estratégia de recuperação aos danos causados por queimadas de baixa intensidade, as
quais possuem níveis de calor que chegam a causar as quedas das
folhas, mas não comprometem o sistema vascular, bem como os
brotos dormentes. Tomando como exemplo um trabalho feito na
Austrália, foi constatado que este tipo de rebrota conferiu aos indivíduos do gênero Eucalyptus vantagem competitiva em termos
de estrutura e rápido restabelecimento quando comparada com
aquelas espécies que se restabeleceram através de semente ou rebrota basal (Gill et al., 1978).
No entanto, esta estratégia de adaptação só é válida em casos
de queimadas de baixa intensidade. Em queimadas muito severas, ou em caso de corte, onde só restam pedaços dos troncos,
as únicas possibilidades de rebrota se dão através de órgãos subterrâneos ou pela rebrota basal. A rebrota subterrânea se vale do
isolamento térmico promovido pelo solo, o qual permite a sobrevivência do sistema radicular que, mesmo sob uma queimada de
grande intensidade, pode garantir a re-colonização das espécies
(Kauffman e Uhl, 1990). A rebrota basal possibilita um restabelecimento mais rápido que o subterrâneo, no entanto, os brotos
estarão mais vulneráveis caso se tenha uma recorrência das queimadas. Uhl et al. (1981) mencionam que três meses após o corte e
queima de uma área no alto Rio Negro 87% dos troncos haviam
rebrotados, entretanto, após a recorrência de uma queimada to286
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dos os brotos estavam mortos.
Kauffman (1991) levantou, em uma área de estudo no leste
da Amazônia, que 68% das famílias de plantas e 56% das espécies arbóreas eram capazes de rebrotar através de seu sistema
radicular. Neste trabalho, o autor comenta que há uma grande
variação entre as espécies em termos de sucesso de re-colonização via rebrota subterrânea, variando de 15% (Cecropia
spp.) a 67% (Lecythidaceae).
Além dos mecanismos de rebrota, outra estratégia utilizada pelas espécies arbóreas da Amazônia para o re-estabelecimento após
incêndios é a germinação a partir do banco de sementes. Assim
como os sistemas radiculares das espécies de plantas, as sementes
são protegidas pela ação isolante do solo ao calor das queimadas.
Em áreas de floresta na Amazônia, os bancos de sementes possuem de 180 a 860 sementes germináveis por m2 (Uhl e Clark,
1983). Essa elevada quantidade pode ser explicada pela abundância de sementes dispersadas e também pelo grande tempo de dormência das mesmas (Kauffman e Uhl, 1990). Uhl e Clark (1983),
em trabalho na Amazônia Venezuelana, relataram um aporte de
aproximadamente 50 sementes por ano em cada m2 de floresta.
Neste mesmo trabalho Uhl e Clark (1983), estudando a longevidade das sementes, mostram que a maioria das espécies emergentes
se mantém germináveis por até um ano sob condições naturais.
No entanto, as sementes de Cecropia spp podem ficar mais de 15
anos em estado de dormência (Uhl e Clark, 1983).
Contudo, a ocorrência de queimadas reduz drasticamente o
número de sementes germináveis. Conforme Uhl et al. (1981), a
temperatura média a 1 cm da superfície, durante uma queimada
em área desflorestada, foi de 100°C. Medidas anteriores aos distúrbios apontavam uma média de 750 sementes germináveis por
m2 enquanto que, após a queimada, o número de sementes foi
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reduzido para em média de 160 por m2 (Uhl et al., 1981).
Diante de distúrbios muito intensos (desflorestamento e queimada), nos quais até mesmo o banco de semente foi bastante
reduzido, a única estratégia de recolonização disponível é a dispersão de sementes vindas de áreas circundantes, sendo os principais veículos de dispersão o vento, os animais, as águas e os seres
humanos (Uhl e Kauffman, 1990).
Uhl et al. (1988), em trabalho sobre a sucessão ocorrente em
pastagens abandonadas na Amazônia, revelaram que 88% da espécies que recolonizaram o local eram zoocóricas (necessitam de
animais para se dispersarem). No entanto, há fortes limitantes a
este mecanismo de dispersão, como a porosidade da matriz circundante, o local a ser recolonizado e, principalmente, a necessidade de fontes de propágulos em distâncias compatíveis com
a área de vida do agente de dispersão (Lindenmayer e Franklin,
2002).

14.3 Sensoriamento remoto aplicado ao estudo de
queimadas
A atuação do Sensoriamento Remoto na identificação de queimadas baseia-se, principalmente, em dois “sub-produtos” do fogo,
a saber: as modificações físico-biológico-estruturais do material
carbonizado e a liberação de calor. São sob esses sub-produtos
que as análises de Sensoriamento Remoto têm sido categorizadas em detecção de cicatriz de queimada e detecção de fogos
ativos. A primeira categoria, cicatriz de queimada, baseia-se no
comportamento espectral do material carbonizado pós-passagem
do fogo, principalmente, nas faixas espectrais do visível (0,4 a 0,7
288
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µm), infravermelho próximo (0,7 a 1,5 µm) e infravermelho médio (1,5 a 4 µm). A segunda, fogos ativos, pauta-se na identificação da queimada, principalmente, pelo calor emitido pelo alvo.
Neste caso, utilizam-se sensores com bandas centradas na faixa
do infravermelho termal (4 a 15 µm). A Tabela 14.1 apresenta as
características de diversos sensores utilizados na elaboração de
produtos de cicatrizes de queimadas e de fogos ativos.
Tabela 14.1 (próxima pág). Sensores utilizados na detecção de cicatrizes de queimadas
e fogos ativos.

Observa-se, no entanto que, apesar das queimadas ocorrerem
com grande freqüência e afetarem distintas regiões do globo, há
uma grande carência de produtos de áreas queimadas em escala regional. Já foram tomadas algumas iniciativas de desenvolvimento de produtos globais de cicatrizes de queimadas através
de sensores orbitais. Citam-se, nessa linha, os produtos GLOBSCAR (Simon et al., 2004), GBA2000 (Tansey et al., 2004) e
o MCD45 global burned area product (Roy et al., 2002; Roy e
Boschetti, 2008).
No entanto, Setzer et al. (2007) mencionam o problema de
acurácia e falta de continuidade dos dados de queimadas gerados
pelo projeto GLOBSCAR através do sensor Along Track Scanning Radiometer (ATSR-2/ERS2), e pelo Global Vegetation Burnt
Area Product 2000 (GBA2000, baseado em imagens VEGETATION/SPOT) em escala global. Com o início das atividades do
sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS/
Terra), em 2000, gerou-se grande expectativa quanto à qualidade
de um futuro produto de áreas queimadas, dado que a concepção deste sensor baseava-se em características de sensores historicamente utilizados no estudo de queimadas - Thematic Mapper
(TM/LANDSAT) e Advanced Very High Resolution Radiometer
289
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Sensor

Aplicação
principal

AVHRR

Fogo ativo,
cicatrizes
de
queimadas

1,1 Km

DMSP-OLS

Fogo ativo

0,56 Km
2,07 Km

SPOT-5

Cicatrizes
de
queimadas

SPOT
vegetation

Cicatrizes
de
queimadas

Landsat
TM e
ETM+

Cicatrizes
de
queimadas

Resolução
espacial

5 m PAN 10 m
Multiesp.

1 km

15 m PAN
30 m MS

1 km (visível)
4 km
(infravermelho)

Faixa de
imageamento

Bandas
(μm)

Vantagens

Limitações

2400 Km

0,58-0,68
0,72-1,10
3,55-3,93
10,3-11,3
11,5-12,5

Baixo custo,
alta frequencia
temporal

Saturação em
325 K na faixa
de 3,55-3,93
µm

3000 Km

0,58-0,91
10,3-12,9

Alta
sensibilidade,
alta frequencia
temporal

Uso noturno

60 km

0,50-0,59
0,61-0,68
0,79-0,89
1,58-1,75

Alta resolução
espacial, banda
MIR

Baixa
frequencia
temporal,
pequena área
de cobertura,
alto custo

2000 km

0,43-0,47
0,61-0,68
0,78-0,89
1,58-1,75

Banda MIR,
grande área de
cobertura, alta
resolução
temporal

185 km

0,45-0,52
0,52-0,60
0,63-0,69
0,76-0,90
1,55-1,75
10,4-12,5
2,08-2,35

Banda MIR,
média resolução
espacial

Baixa
resolução
temporal, alto
custo

Hemisfério

0,52-0,72
3,78-4,03
6,47-7,02
10,2-11,2
11,5-12,5

Altíssima
resolução
temporal

Baixa
resolução
espacial,
banda 3,9
μm ponto de
saturação em
335 K

Boa configuração
espectral para
mapeamento de
cicatriz
Saturação em
450 K a 4 μm e
400 K a 11 μm

GOES-8

Fogo ativo

ATSR-2

Cicatrizes
de
queimadas

1 km

500 km

3,51-3,89
1,57-1,63
10,4-11,3
11,5-12,5

MODIS

Fogo ativo,
cicatrizes
290de
queimadas

250 m
500 m
1 km

2330 km

36 bandas
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(AVHRR). No entanto, até o momento, o produto de áreas queimadas do sensor MODIS, o MCD45, não apresentou resultados
robustos referentes à qualidade de seus dados. Shimabukuro et al.
(2009), utilizando uma série de imagens fração sombra derivadas
da aplicação do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) nas
bandas 1 (620-670 nm), 2 (841-876 nm) e 6 (1628-1652 nm) do sensor
MODIS (Produto MOD09/Terra, refletância diária de superfície,
nível de processamento L2G), obtiveram resultados promissores
quando as cicatrizes identificadas na fração sombra foram visualmente comparadas às observadas nas imagens TM.
Com relação à detecção remota do fogo ativo, já existe uma série temporal considerável disponível à comunidade. Cita-se a aplicação do sensor Along-Track Scanning Radiometer (ATSR/ERS-2)
para identificação de focos de calor no período noturno (Arino e
Rosaz, 1999), os dados oferecidos pelo portal do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais advindos de sensores como o Advanced Very
High Resolution Radiometer (AVHRR/NOAA), o produto global
fire proveniente dos dados do sensor MODIS/Terra (Justice et al.,
2002a), e o produto mensal de fogos ativos desenvolvido por Giglio
et al. (2003b) através do uso do Visible and Infrared Scanner (VIRS/
TRMM). São características comuns a esses produtos de queimadas ativas, de resolução espacial grosseira (próxima de 1 km x 1 km),
as informações sobre sua localização e horário de detecção.
Embora tais produtos representem bem muitos aspectos da
distribuição espacial e temporal do fenômeno queimada, a relação dos focos de calor com a medida de área queimada em uma
superfície está sujeita a erros de mensuração. Isso é devido à sua
inadequação de amostragem temporal, variabilidade nas condições
dos combustíveis e da atmosfera, diferenças no comportamento da
fonte de ignição e questões relacionadas à resolução espacial do
sensor utilizado (Eva e Lambin, 1998; Kasischke et al., 2003).
291
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14.4 Área de estudo
A área de estudo compreende o Estado do Pará, localizado na
região norte do Brasil, Amazonia Oriental (Figura 14.1).

Figura 14.1 Localização da área de estudo.

De modo geral, o clima da região caracteriza-se pela temperatura e umidade elevadas, com pequenas variações térmicas espacial e temporal, e considerável flutuação pluviométrica temporal.
O tipo climático segundo a classificação de Köppen é categorizado no grupo A, como tropical chuvoso, subtipo Aw, com índices
pluviométricos anuais relativamente altos e observância de uma
nítida estação seca, sendo a precipitação média no mês mais seco
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inferior a 60 mm (RADAM/BRASIL, 1976).
Conforme Veloso et al. (1991), a vegetação natural preponderante na região é a do tipo Floresta Ombrófila Densa Submontana. Essa formação ocupa o dissecamento do relevo montanhoso e dos planaltos com solos medianamente profundos, coberta
por árvores com altura aproximadamente uniformes (30 metros),
apenas as castanheiras (Bertholletia excelsa) destoam no dossel,
atingindo até 50 m de altura.
Em virtude das modificações ocorridas nas áreas de floresta,
principalmente nas últimas três décadas, pelas atividades antrópicas, há significativas porções de vegetação regenerada. Essas
formações denominadas de capoeiras latifoliadas (Veloso et al.,
1991) são encontradas em vários estágios de sucessão, com estrutura vertical e densidade variáveis.

14.5 Dados de Sensoriamento Remoto
Os dados utilizados como base para o mapeamento das cicatrizes
de queimadas foram as imagens MODIS de refletância de superfície (Produto MOD09/Terra, nível de processamento L2G),
bandas 1 (620-670 nm), 2 (841-876 nm) e 6 (1628-1652 nm). As
duas primeiras bandas possuem resolução espacial de 250 m, e a
última de 500 m (Justice et al., 2002b).
A seleção das imagens diárias do MODIS foi baseada nos
seguintes critérios: 1) período com maior detecção de focos de
calor registrados no produto MYD14, plataforma Aqua passagem
vespertina (Figura 14.2); 2) disponibilidade de imagens livres de
nuvens; e 3) centralidade da área de interesse para evitar distorção
panorâmica nas bordas das imagens.
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Figura 14.2 Focos de calor detectados mensalmente pelo sensor MODIS/Aqua (passagem
vespertina) entre janeiro de 2001 e janeiro de 2011. Fonte: PROARCO, http://www.dpi.
inpe.br/proarco/bdqueimadas/

É possível notar que o período de maior concentração de focos
de calor varia anualmente, evidenciando a necessidade de se usar
com períodos varíaveis de monitoramento de queimadas.
A Tabela 14.2 apresenta o período e número de imagens
selecionadas para a execução do mapeamento para os anos de
2005 e 2010.
Tabela 14.2 Quantidade de imagens utilizadas no mapeamento das cicatrizes de queimadas ocorridas em cada Estado no ano de 2005 e 2010
Ano/
Jan. Fev.
Mês

Mar.

2005

-

-

-

-

-

-

02

05

06

04

03

02

2010

-

-

-

-

-

-

-02

04

05

06

-03

03-
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Além dos dados MODIS, foram utilizados dados de desmatamento do Projeto de Estimativa de Desmatamento Bruto da
Amazônia (PRODES, http://www.obt.inpe.br/prodes/index.
html), o mapa de “domínios de vegetação” do projeto RADAMBRASIL (RADAMBRASIL, 1978)e do mapa de cobertura da terra
do projeto TerraClass .
O projeto PRODES iniciou o mapeamento do desmatamento
na região amazônica de forma sistemática em 1988. A base utilizada para a avaliação do desmatamento é o mapa de domínios de
vegetação produzido pelo programa RADAMBRASIL na década
de 1970. O mapeamento do PRODES utilizado foi realizado por
interpretação visual de imagens Landsat TM discriminando-se as
seguintes classes de cobertura: as áreas remanescentes da floresta
amazônica (“Floresta”), o desmatamento acumulado até 1997, o
desmatamento acumulado entre 1997 e 2000, e desmatamento
anual de 2001 a 2005 (Figura 14.3). Áreas pertencentes a outras
formações (por exemplo, cerrado, caatinga, pântanos), no mapa
base do RADAMBRASIL, são rotuladas como “Outros”, e o desmatamento não é avaliado para essas áreas. Ressalta-se que, uma
vez que rotulada como “desmatamento” no mapa a área não é
mais avaliada pelo analista nos anos subseqüentes.
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Figura 14.3 Mapa de cobertura da terra produzido pelo pojeto TerraClass para o ano de
2008 e atualizado com desmatamentos detectados em 2009 e 2010 pelo PRODES.

O mapeamento de domínios de vegetação do Projeto RADAMBRASIL foi produzido por meio da análise integrada de
imagens de sensor radar de visada lateral (Side Looking Airbone
Radar – SLAR) e com dados de campo (i.e. dados geomorfológicos, pedológicos e geobotânicos) obtidos por meio de intenso
esforço amostral. A partir da integração dessas informações foram produzidos mapas com a distribuição potencial da vegetação
amazônica dotados de grande diversidade de tipologias, dada a
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escala grosseira de 1 : 1.000.000. Para a realização do presente
trabalho as mais de 40 fitofisionomias identificadas pelo projeto
RADAMBRASIL no Estado do Pará foram agrupadas nas seguintes formações vegetacionais: Floresta Ombrófila Densa, Floresta
Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Savana Arborizada, Savana Florestada, Savana Gramíneo-Lenhosa, Savana Parque, Campinarana Arborizada, Campinarana Gramíneo Lenhosa, Formações Pioneiras e
Refúgio Vegetacional (Figura 14.4).

Figura 14.4 Mapa de domínios de vegetação produzido pelo Projeto RADAMBRASIL.
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O Projeto TerraClass é um projeto complementar ao PRODES, pois o mesmo mapeia/monitora a cobertura da terra que
substituiu a floresta após o desmatamento identificado pelo PRODES. O primeiro mapeamento realizado pelo projeto TerraClass
para toda a Amazônia Legal retrata o ano de 2008, sendo contempladas as seguintes classes de cobertura: Agricultura Anual,
Área Urbana, Mineração, Pasto com Solo Exposto, Pasto Limpo,
Pasto Sujo, Regeneração com Pasto, Regeneração Florestal. Tais
classes de cobertura foram mapeadas por meio de dados do sensor
TM. As classes Desmatamento, Floresta, Corpo Hídrico e Não
Floresta, presentes no produto disponibilizado pelo TerraClass
(Figura 14.4) são provenientes do projeto PRODES, a classe Área
não Observada se refere a áreas não mapeadas por falta de imagens livres de nuvem.

14.6 Procedimentos
14.6.1 Mapeamento
O processamento digital das imagens MODIS para a identificação das cicatrizes de queimadas (Shimabukuro et al., 2009)
baseou-se na metodologia do projeto PRODES digital (Shimabukuro et al., 1998). As etapas deste procedimento consistiram
no uso do Modelo Linear de Mistura Espectral, na segmentação das imagens fração, na classificação não supervisionada por
regiões e na edição visual da classificação.
O Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) foi aplica-

298

incêndios florestais em anos de secas extremas
na amazônia oriental : mapeamento e fontes de ignição

do no conjunto de bandas espectrais 1, 2 e 6, de ambos anos,
2005 e 2010, a fim de gerar a fração sombra (Figura 14.5), a qual
realça os alvos de baixa refletância - caso das áreas queimadas - e
reduz o volume de dados a serem analisados.

Figura 14.5 Exemplo de imagem fração sombra, gerada a partir do produto MOD09 de
03 de setembro de 2005. As manchas claras (altos níveis de cinza) representam alvos
de baixa refletância, comportamento típico de corpos d’água, sombra topográfica e cicatrizes de queimada.
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A classificação das imagens fração sombra foi feita de forma
não-supervisionada, por meio do algoritmo ISOSEG. Por se tratar
de um classificador por região, fez-se necessária a segmentação da
imagem fração-sombra, optando-se pelo método de crescimento
por regiões a fim de gerar polígonos espectralmente homogêneos.
No emprego desse segmentador foram definidos dois limiares: a)
o limiar de similaridade, limiar mínimo abaixo do qual duas regiões são consideradas similares e agrupadas em um único polígono; e b) o limiar de área, valor mínimo de área dado em número
de pixels, para que uma região fosse individualizada. Os limiares
empregados na segmentação foram 8 para similaridade e 4 para
área. Estes limiares foram estipulados com base na complexidade
de forma, de dimensão e pelos desvios de médias dos valores de
nível de cinza apresentados por cicatrizes de queimadas.
Finalizada a segmentação, aplicou-se o classificador ISOSEG com limiar de aceitação de 75%. Após a classificação das
imagens, foi feita a rotulação dos agrupamentos de pixels, que
consistiu na associação dos agrupamentos representantes de áreas
queimadas gerando a classe de mapeamento cicatrizes de queimadas. Por fim, executou-se a edição manual do mapa gerado
automaticamente, com a finalidade de minimizar os erros de
inclusão e omissão inerentes à classificação automática de imagens (Almeida-Filho e Shimabukuro, 2002), assegurando, assim,
a confiabilidade do mapeamento.
A Figura 14.6 apresenta uma síntese metodológica da operacionalização do mapeamento das cicatrizes de queimadas executado no ambiente computacional do SIG SPRING - Sistema
de Processamento de Informações Georreferenciadas (Câmara et
al., 1996).
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Figura 14.6 Fluxograma do mapeamento de áreas queimadas.

14.6.2 Compatibilização de Dados e Análise Espacial
A fim de se estimar as classes de cobertura da terra queimadas em
2005 e 2010 o mapa de cobertura produzido pelo projeto TerraClass para o ano de 2008 foi readequado por meio de dados de
desmatamento do projeto PRODES para representar a cobertura
da terra em 2005 e 2010. Os dados de desmatamento de 2006 a
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2008 foram agrupados e rotulados como Floresta para assim, ser
sobreposto ao mapa de 2008, o desmatamento de 2005 também
compôs o mapa final de cobertura da terra de 2005. Já o mapa de
cobertura de 2010 foi produzido sobrepondo os desmatamentos
mapeados em 2009 e 2010 pelo PRODES. Tanto o mapa de cobertura de 2005, quanto o de 2010 tiveram sua resolução espacial
degradada para 250 m, a mesma resolução dos mapas de cicatrizes de queimadas.
Findada a compatibilização dos dados, confrontou-se o mapa
de cobertura da terra de 2005 e 2010 com os mapas de queimada
de 2005 e 2010 para que fossem identificadas e quantificadas as
fontes de combustível. Para uma análise mais detalhada do impacto das queimadas a Floresta Amazônica foi utilizado o mapa
de domínios da vegetação do RADAMBRASIL que identifica
diversas formações florestais e possibilitou detalhar quais formações foram atingidas pelos incêndios de 2005 e de 2010. Ainda
com relação aos incêndios florestais, investigou-se quais eram as
coberturas que circudavam as queimadas florestais em um raio
de até 2 km de distância, também foi contabilizada a área queimada dessas classes. Essa análise pautou-se na premissa de que os
incêndios na floresta amazônica não são eventos naturais, e sim
resultado de atividades antrópicas, em suas maiorias deliberadas.

14.7 Resultados
O uso de imagens fração sombra provenientes de imagens de refletância diária do sensor MODIS se mostrou adequado para o
mapeamento de cicatrizes de queimadas na Amazônia Oriental.
O MODIS, além de ter bandas espectrais centradas em regiões
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propícias para a detecção de alvos na superfície terrestre, sua alta
freqüência de imageamento ameniza o principal entrave do emprego de dados de sensores ópticos na Amazônia, a cobertura de
nuvens. Com isto, pode-se estimar que em 2010 a área queimada
foi de aproximadamente 43 mil km2, pouco mais de duas vezes
a área queimada de 2005, estimada em cerca de 21 mil km2. A
Figura 14.7 apresenta a distribuição espacial das queimadas para
os anos de 2005 e 2010. Nesta figura, é possível notar que as queimadas de 2005 e 2010 possuem distribuição geográfica semelhante, no entanto as cicatrizes de queimadas em 2010 estão espacialmente mais agregadas que as de 2005.

Figura 14.7 Cicatrizes de queimada mapeadas em 2005 (a) e em 2010 (b).

Com relação às fontes de combustível para tais queimadas se
calcula que a maior fonte é a pastagem, a qual concentra mais de
30% da área queimada, tanto em 2005 quanto em 2010 (Figura
14.8). Isso se deve a prática de queimada para eliminação de plantas invasoras e a renovação da forragem. De imediato essa técnica de manejo se mostra eficiente, dada a qualidade de pastagem
que rebrota com o aporte de recursos nutricionais provenientes
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das cinzas da antiga cobertura e o baixo custo financeiro para tal
(Dias-Filho, 2011). No entanto, perdas de minerais por volatilização no momento da queima, por aumento da lixiviação e por erosão superficial e a quase esterelização biológica do solo acarretam
em grande perda de fertilidade do solo, tornando as pastagens
cada vez mais improdutivas e com alta concentração de invasoras
(Kauffman et al., 1998; Johnson et al., 2005; DeBano, 2000; Zarin
et al., 2005; Dias-Filho, 2011). Outro problema associado a esse
tipo de manejo é que o mesmo serve de fonte de propágulo do
fogo para vegetações naturais, seja acidentalmente ou de forma
intencional. Desta maneira, imagina-se que essa seja uma das razões pela qual as classes de cobertura Floresta e a classe Área não
Observada (representante, principalmente, de vegetações naturais arbustivas e herbáceas) sejam as que mais queimam depois
das pastagens (Figura 14.8).

Figura 14.8 Classes de cobertura da terra que sofreram queimadas em 2005 e 2010.
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Como pode ser observado na Figura 14.8 há presença considerável de queimadas em áreas recentementes desmatadas, a associação entre queimada e desmatamento no processo de mudança
de uso e cobertura da região Amazônica é citada por diversos trabalhos (Sorrensen, 2000; Sorrensen 2004; Bowman, 2008; Morton et al., 2008; Aragão et al., 2008; Lima et al., 2012) No entanto,
em 2005 a proporção de queimada em desmatamento recente é
bem maior que a detectada em 2010, i.e. 11% e 4%, respectivamente. Tal diferença pode ser resultado da diminuição das taxas
de desmatamento da floresta amazônica no intervalo de tempo
em questão.
A estimativa de área queimada em floresta em 2005 e 2010 apresentou a mesma tendência dos números da queimada global, isto
é, com relação a 2005 a área queimada em floresta no ano de 2010
também aumentou na ordem de 2 vezes (Tabela 14.3). Em termos
globais, como esperado devido suas maiores extensões, a Floresta
Ombrófila Densa e a Aberta foram as que mais sofreram com as
queimadas. No entanto, diferente de 2005, em 2010 os domínios
de Floresta Ombrófila Aberta (73%) foram expressivamente mais
atingidos pelo fogo que a Floresta Ombrófila Densa (11%).
Tabela 14.3 Fisionomias florestais queimadas em 2005 e 2010.
Formação Vegetal

2005 (km2)

2005
(%)

2010 (km2)

2010
(%)

Floresta Ombrófila Densa (FOD)

2335

46

1258

11

Floresta Ombrófila Aberta (FOA)

2551

50

8447

73

Floresta Estacional Semidecidual
(FES)

46

1

323

3

Floresta Estacional Decidual
(FED)

13

0

22

0
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Ecótono - Savana / Floresta
Estacional (S/FE)

8

0

36

0

Savana Florestada (SF)

139

3

1504

13

Total

5093

100

11590

100

Com o intuito de investigar quais são as possíveis fontes de
ignição das queimadas em floresta levantou-se quais classes de
cobertura circundavam as áreas queimadas em um raio de até 2
km. A classe circunvizinha preponderante em 2005 e 2010 foi a
pastagem, com proporções superiores as 50% (Figura 14.9, Tabela 14.4).

Figura 14.9 Classes de coberturas circunvizinhas as áreas de floresta queimadas noraio
de até 2 km. Áreas de floresta dentro do raio de busca não foram computadas.

Dentre todas as classes vizinhas as queimadas florestais as pastagens foram as que mais tiveram queimadas em 2005 e 2010, com
18% e 30%, respectivamente (Figura 14.4). Esses dados indicam
as queimadas em pastagem como a maior fonte de ignição de
queimadas em floresta.
Tabela 14.4 Classes de cobertura distantes até 2 km de queimadas florestais ocorridas
em 2005 e 2010. Seguem inclusos dados sobre a área e proporção dessas classes de
coberturas que foram queimadas. Áreas de floresta dentro do raio de busca não foram
computadas.
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2005

2010

Classe

Área
total por
Classe
(km2)

Área
Queimada
por Classe
(km2)

%

Área total
por Classe
(km2)

Área Queimada
por Classe
(km2)

%

Vegetação
Secundária

6714

1454

3

5656

2870

7

Regeneração com
pasto

1659

512

1

1949

1501

3

Pasto Limpo

19975

6560

15

17413

10230

23

Pasto Sujo

3444

1218

3

3701

2979

7

Agricultura
Anual

358

102

0

250

135

0

Área não
Avaliada

6452

3257

8

11188

8572

20

Hidrografia

657

0

0

795

0

0

Área Não
Observada

1459

445

1

924

399

1

Desmatamento
(2005 e
2008 a
2010)*

2407

1894

4

1758

1676

4

Total

43125

15443

36

43634

28362

65

*Salienta-se que Desmatamento (2005) e Desmatamento (2008 a 2010) são classes
distintas.

Do ponto de vista de políticas de redução de emissão de gases do efeito estufa, tem-se aqui um importante dado que mostra
a necessidade de políticas que contemplem também o tipo de
manejo da terra e não apenas o dito “desmatamento zero”, como
avaliam Aragão e Shimabukuro (2010)
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14.8 Considerações Finais
A metodologia apoiada no uso de imagens fração sombra derivadas de imagens de refletância de superfície diária do sensor MODIS se mostrou adequada para o mapeamento de cicatrizes de
queimadas na Amazônia Oriental. A alta freqüência temporal de
imageamento do sensor MODIS ameniza o principal entrave do
emprego de dados de sensores ópticos na Amazônia, a cobertura
de nuvens. A metodologia de mapeamento de cicatrizes de queimadas pode servir de pilar a um futuro projeto de monitoramento
de áreas queimadas na região amazônica ou mesmo em todo território brasileiro, reduzindo assim, as incertezas associadas a estimativas associadas a monitoramentos sistemáticos baseados em
focos de calor. Além disso, este mapeamento poderia fornecer
informações quantitativas para melhor avaliar a participação do
Brasil na contribuição das emissões de gases do efeito estufa causado pela queima de florestas. Foi evidenciado no trabalho o quão
as florestas ainda em pé servem de combustível de queimada na
Amazônia e como as queimadas em pastagem são fontes de propágulos de incêndios em ambientes naturais. Tais fatos mostram
que as políticas ambientais de “desmatamento zero” não eliminam sozinhas o aporte de Gases de Efeito Estufa por queimadas
florestais, é necessário também criar políticas de manejo da terra
que incentivem o uso mais adequado e menos predatório que o
uso do fogo.

u
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