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RESUMO 

Fenômenos climáticos como “El Nino”, que afeta o regime pluviométrico e a temperatura do 

ar em grande parte da região amazônica, faz com que haja uma diminuição de chuvas e 

aumento da temperatura do ar, deixando a biomassa mais seca e o risco maior de incêndios 

florestais. O uso de informações mais precisas a respeito, principalmente, da localização e 

extensão destes eventos permite uma avaliação mais realista sobre os danos econômicos e 

ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes no combate a 

incêndios. Assim, este trabalho tem por objetivo analisar o comportamento espacial e 

temporal dos focos de calor detectados no Município de Paragominas – PA, entre os anos de 

2000 a 2015. O estudo foi realizado no município de Paragominas, localizado a 320 

quilômetros da cidade de Belém. Foram utilizados dados geoespaciais de focos de calor e 

precipitação pluviométrica, analisados através do estimador de densidade de Kernel e pelo 

método de interpolação inverso da Distância Ponderada (IDW), respectivamente. Após 

organização e análise dos dados, foi registrado um total de 75.383 focos de calor entre os anos 

de 2000 a 2015 na área de estudo, variando de 934 focos no ano 2000 para 25.511 em 2015, 

representando um crescimento de 2.631%. No que se refere à precipitação a maior média foi 

obtida no ano 2000 com 88,71 milímetros e a menor no ano de 2015 com 39,31 milímetros. 

No período seco a média foi de 20,56 milímetros e no período chuvoso, 100,65 milímetros. 

Analisando entre períodos, notou-se que entre os anos de 2000 e 2005 a precipitação média se 

manteve entorno dos 120 mm, enquanto que o número de focos de calor variou de 934 para 

5670, o que corresponde um aumento de 507 % no período. Para o período de 2005 a 2010 

pode se observar uma queda na precipitação ficando em média 100 mm, uma baixa 

considerável em relação ao período anterior. Já em relação aos focos de calor a média 

registrada foi de 1000 focos, mostrando uma diminuição referente ao período anterior.Entre 

os anos 2011 a 2015 a média da precipitação se manteve estável em torno dos 100 mm, e os 

focos de calor tiveram uma baixa com exceção do ano 2015 que teve uma elevação atípica, 

podendo ser atribuídoao fato de ter sido um ano de El Nino onde as secas são mais severas na 

região norte.O estudo constatou que as maiores ocorrências de focos de calor foram no 

período seco do município com 69,7 % da totalidade e a menor incidência no período chuvoso 

com 30,3 %. Verificou-se também que a precipitação pluviométrica influencia diretamente na 

intensidade e frequência de focos de calor. 

 

Palavras-chave: Focos de calor. Densidade de kernel. Interpolação. Precipitação 

pluviométrica. 

  



 

  

 

ABSTRACT 

Phenomenon such as “El Nino”affects the rainfall regime and air temperature inthebig portion 

of the Amazon region part. Raining decreases and air temperature rises, leaving the biomass 

drier and increases the risk of forest fires. The use of more precise information about, mainly, 

the location and extension of these events allow an evaluation more realistic about the 

economic and environmental damages. Contributing to the development of strategies more 

efficient to combat the fires. Thus, the objective of this study was to analyze the spatial and 

temporal behavior of hotspots detected in Paragominas city – PA, from 2000 to 2015. The 

study was done in Paragominas, located to 320 kilometers of Belém-Brasília. Geospatial data 

was used for hotspots and rainfall precipitation. They were analyzed through Kernel density 

estimator and the Weighted Distance inverse interpolation method(IDW), respectively. After 

organizing and analyzing the data, a total of 75,383 hotspots were registered from 2000 to 

2015, in the study area. Varying from 934 hotspots in 2000 to 25,511 in 2015, representing an 

increase of 2.631%. About the precipitation, the highest average was obtained in 2000 with 

88.71 mm and the lowest was in 2015 with 39.31 mm. During the dry season, the average was 

20.56 mm and in the rainy period, 100.65 mm. Analyzing the years, it was noticed that in 

2000 and 2005, the average precipitation kept between 120 mm, while the number of hotspots 

varied from 934 to 5,670, corresponding to an increase of 507% in that period. To the period 

of 2005 and 2010, we can observe a decrease in the precipitation of around 100 mm, low 

comparing to the year before. However, in relation to the hotspots, the average registered was 

of 1000 hotspots, showing a decrease from the year before. From 2011 to 2015, the 

precipitation average kept stable around 100 mm, and the hotspots decreased except in 2015 

that kept an unusual elevation. We can attribute to that the fact that the El Nino in that year 

where the dry period is more severe in the North. The study verified that the highest cases of 

hotspots were in the dry season with 69.7% in total and the lowest occurrence of the rainy 

period with 30.3%. Also, the rainfall precipitationdirectly influenced the intensity and 

frequency of hotspots. 

 

Key-words: Hotspots. Kernel density. Interpolation. Rainfall precipitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Paragominas, fundado em 1965, concentra a maioria das atividades 

econômicas desenvolvidas na região amazônica, entre elas: criação de gado bovino, 

exploração de madeira, manejo florestal, reflorestamento, cultivo de soja (e outros grãos) e 

mineração de bauxita. Foi o maior produtor de bovinos do Estado do Pará de 1983 a 1992 e 

de madeira em tora de floresta nativa nas décadas de 1980 e 1990. Na década de 90, 

Paragominas foi o maior polo de produção de madeira do Brasil (PINTO et al.; 2009). 

No entanto, de 1960 a 2000, o município passou por sérios problemas ambientais 

relacionadas a desmatamentos, queimadas e incêndios florestais, sendo quase cinco décadas 

de exploração que resultaram em uma intensa degradação ambiental (COSTA; FLEURY, 

2015). 

O desmatamento das florestas tropicais provocado por focos de calor deixa o país em 

situação cada vez mais preocupante. O Brasil perde anualmente extensas áreas verdes, por 

ocorrência de incêndios florestais advindos das queimadas (GONÇALVES, 2005). 

Os incêndios florestais ocorreram em decorrência da ação do fogo sem controle sobre 

a vegetação, podendo ser área de pastagem, floresta nativa ou plantada. Seu início pode ser de 

causas naturais ou antrópicas. Geralmente ocorrem nos períodos de seca, onde a baixa 

umidade do ar e os baixos índices pluviométricos contribuem para a boa propagação 

(OLIVEIRA, 2017).  

As queimadas estão entre os principais problemas enfrentados pelo Brasil, por causar 

prejuízos econômicos e ambientais, elevando o país ao ranking dos maiores poluidores do 

planeta devido a emissão dos gases de efeito estufa, além da desertificação e desflorestamento 

(IBAMA, 2016). 

Inúmeros trabalhos demonstram que no Brasil ainda se usa bastante a prática de corte 

e queima para expandir a produção agrícola e pecuária, ou simplesmente para aumentar a área 

urbana, fazendo uso do fogo para a queima da biomassa e limpeza da área de forma 

negligente (CUNHA et al., 2007; GONÇALVES; CASTRO; HACON, 2012).  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) disponibiliza dados de focos de 

calor das regiões, estados e municípios do Brasil, permitindo acompanhar a evolução ou 

regressão ao longo do tempo, assim como avaliar suas possíveis causas (LAZZARINI et al., 

2012). 

Os dados de focos de calor são utilizados para interpretar informações referente ao 

registro de calor captados por sensores espaciais. Para as medidas de controle e combate, faz-
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se necessário a análise da dinâmica e distribuição dos focos e suas causas. Esse trabalho só é 

possível devido ao sensoriamento remoto que gera informações referentes à localidade, 

quantidade e regularidade (SOARES; RESENDE; PEREIRA, 2016). 

As geotecnologias são instrumentos importantes para um monitoramento eficiente de 

focos de calor. O uso do sensoriamento remoto é relevante para melhor direcionar as ações de 

prevenção e combate de queimadas. Também pode servir de base para a elaboração de 

políticas públicas e ações mais adequadas à manutenção da qualidade ambiental (FRANÇA; 

FERREIRA, 2005; PEREIRA, 2009). 

A utilização da ferramenta do estimador de densidade é bastante utilizada para análise 

de uma distribuição espacial dos pontos e posteriormente detectar a intensidade dos focos de 

calor de toda área de um município e com isso avaliar a situação das regiões críticas dentro da 

área estudada (REDIN et al., 2011). 

Queimadas é um tema bastante presente em Paragominas, há anos, o município, 

conhecido hoje como “município verde”, teve uma trajetória impactante, estando na lista dos 

maiores desmatadores da região amazônica. Conseguiu se restabelecer e atualmente é uma 

referência em reflorestamento para outros municípios. Ele se destaca na produção de grãos, 

principalmente, soja, mas também, produção de mudas, reflorestamento, entre outras 

atividades econômicas importantes (PINTO et al., 2009; YOUNG; BAKKER, 2015). 
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2 OBJETIVOS 

O trabalho busca de uma forma mais ampla analisar o período em estudo de forma 

geral, por meio de objetivos específicos mais pontuais. 

 

2.1 Objetivo geral 

Analisar o comportamento espacial e temporal dos focos de calor detectados no 

Município de Paragominas – PA, entre os anos de 2000 a 2015. 

 

2.2 Objetivos específicos 

▪ Quantificar e verificar a relação entre o regime pluviométrico e a ocorrência de focos 

de calor no intervalo de tempo analisado; 

▪ Identificar o período de maior ocorrência de focos de calor; 

▪ Verificar a influência da precipitação pluviométrica sobre a dinâmica espacial de 

focos; 

▪ Localizar regiões onde houve concentração de focos de calor. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

Abordaremos um pouco dos conceitos sobre os assuntos que estão diretamente 

interligados com o nosso tema principal, para facilitar a compreensão por parte dos leitores. 

3.1 Queimadas 

A queimada é uma antiga prática agropastoril ou florestal que utiliza o fogo de forma 

controlada para viabilizar a agricultura ou renovar as pastagens. A queimada deve ser feita 

sob determinadas condições ambientais que permitam que o fogo se mantenha confinado à 

área que será utilizada para a agricultura ou pecuária (INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS ESPACIAIS, 2014). 

De forma indireta as queimadas podem provocar assoreamento de rios, uma vez que, 

dependendo da intensidade da queimada, a vegetação pode ser reduzida a zero e com isso 

haver o carregamento de material particulado para os corpos d’água, já que não há mais 

vegetação para contenção(CARDOZO et al., 2014). 

Para o uso do fogo foram criadas legislações que permitem a queima controlada 

mediante autorização do órgão responsável. Essa prática permite que os produtores possam 

utilizar o fogo de forma correta e controlada, sem prejuízos ambientais e as propriedades 

vizinhas, pois assim, ele não se alastra atingindo áreas próximas. Ressalta-se que por mais que 

haja legislação que autorize a prática da queima controlada, se não houver fiscalização 

adequada sempre haverá os incêndios florestais (CABRAL; FILHO; BORGES, 2013). 

 

3.2 Incêndios 

Incêndio florestal é o fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, 

podendo tanto ser provocado pelo homem, quanto por uma causa natural. Os incêndios 

florestais têm um grande potencial devastador e são considerados queimadas de grandes 

proporções. O efeito do fogo sobre o ecossistema representa uma grande ameaça, pois causa a 

perda da biodiversidade, elimina a biomassa na superfície do solo, aumenta a susceptibilidade 

de erosão, além disso, é um grande disseminador de emissões de gases de efeito estufa 

(INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2007). 

Existem legislações para punir incêndios criminais, a Lei Federal nº 9.605/1998 – Lei 

de crimes ambientais, em seu art. 41 diz “Provocar incêndios em mata ou floresta” tem como 

pena reclusão de dois a quatro anos, e multa, e em casos de crime culposo, a pena é de 

detenção de seis meses a um ano, e multa.  

As queimadas e os incêndios florestais nem sempre podem ser atribuídos a ação 

humana, muitas vezes ocorrem devido a fenômenos da natureza, e sua ocorrência depende de 
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vários fatores como material combustível e a energia que gera essa combustão. Muitos 

pesquisadores estudam áreas por onde já houve queimadas, alegando que esse ambiente pode 

ser fatores chaves para novas queimadas, uma vez que a vegetação se encontra seca 

desprovida de seiva.  

3.3 Focos de calor 

Foco de calor é qualquer temperatura registrada acima de 47ºC, sendo que um foco de 

calor não é necessariamente um foco de fogo ou incêndio. Ele provém de análises de imagens 

obtidas por sensores embarcados em satélites, de algum lugar da superfície terrestre que esteja 

a uma temperatura capaz de ser detectada pelo sensor, como da ordem de 47º C, por exemplo. 

No entanto vale ressaltar que esta temperatura não condiz fielmente com a realidade. Quando 

se detecta um foco de calor, este pode estar representando uma queimada grande ou várias 

queimadas, sem necessariamente discernir a grandeza da(s) mesma(s) (VASCONCELOS et 

al., 2005). 

Portanto, não se pode inferir que o número de focos corresponde ao mesmo número de 

queimadas e incêndios. Há ainda, situações em que o monitoramento por satélite ocorre várias 

vezes ao dia em uma mesma área onde há omissão ou inclusão de focos, subestimando ou 

superestimando a quantidade de queimadas. Esses fatos acontecem devido à presença de 

nuvens, fumaças, dossel fechado com queimadas pequenas em seu interior, quando uma área 

permanece queimando por muitas horas e o sensor a registra mais de uma vez. 

(VASCONCELOS et al., 2005). 

 No Brasil, são detectados anualmente mais de 300.000 focos de calor e nuvens de 

fumaça que cobrem milhões de hectares de território nacional, sendo que a maioria ocorre de 

forma intencional, causada pelo homem, esses focos de calor, bem como as queimadas e os 

incêndios afetam diretamente a estrutura do solo, contribui de forma negativa para o efeito 

estufa e gera grandes impactos ambientais, quando escapam do controle, podem atingir outras 

áreas vizinhas de propriedade pública ou privada (LAZZARINI et al., 2016). 

De acordo com o INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE 

(2014), as imagens de focos de calor são constituídas por pixels, cada pixel é como se fosse 

um pedaço da superfície terrestre da área afetada e para ser detectada pelos sensores, elas 

devem possuir no mínimo 30 m x 1 m, variando de sensor para sensor, lembrando que quando 

a área for maior que 1 km², será detectada como mais de um foco de calor. 

 



19 

 

 

3.4 Precipitação Pluviométrica 

As chuvas abundantes que ocorrem na região norte são essenciais para o planejamento 

das atividades rurais, porém sua irregularidade pode ocasionar sérios danos às atividades 

agrícolas que mais dependem do regime de precipitação, sendo de grande importância o 

conhecimento de sua quantidade, bem como de sua variabilidade e sua distribuição espacial 

ao longo do município, para melhor gestão dos recursos naturais (AMANAJÁS; BRAGA, 

2012; CORREIA et al., 2012). Há que se destacar a importância da precipitação na redução 

ou aumento dos focos de calor, pois em períodos de estiagem e seca, diminui a umidade 

relativa do ar e as temperaturas se elevam (GOMES, 2016). 

Para muitos pesquisadores a variável precipitação é considerada a mais importante nas 

regiões tropicais. No estado do Pará, durante o período chuvoso, as chuvas se caracterizam 

pela forte intensidade, enquanto que, no período seco ou menos chuvoso, as estiagens são 

frequentes e a duração varia conforme a região do Estado. O início da estação chuvosa se dá 

na maioria das localidades entre os meses de dezembro a maio, e a estação seca corresponde 

geralmente ao período de junho a novembro. O final do período chuvoso ocorre primeiro ao 

sul do Estado e por último a nordeste do Estado, em uma área relativamente pequena. Em 

outras áreas do Pará, compreendida numa faixa de leste a oeste, o fim da estação chuvosa 

ocorre em junho. Na região norte do Estado, que corresponde à segunda maior área, o fim da 

estação chuvosa ocorre em julho (MORAES et al., 2005). 

Chuvas intensas e prolongadas em áreas sem vegetação ou solos degradados, podem 

acarretar assoreamento dos rios, decréscimo da fertilidade do solo, redução do potencial 

produtivo e etc. Assim como a falta delas, considerada como seca ou estiagem, também 

podem trazer problemas relacionados à agricultura e pecuária, além dos problemas de ordem 

ambiental, econômico e social relevantes ao equilíbrio natural dos agrossistemas em uso 

(SANTOS; GRIEBELER; OLIVEIRA, 2010). 

 

3.4.1 Fatores que influenciam na precipitação (ENOS) 

 

 O El Nino-Oscilação Sul (ENOS), é responsável por chuvas frequentes e secas 

prolongadas nas diferentes regiões do Brasil. O conhecimento sobre eles, é essencial para a 

precaução e prevenção nesses períodos que afetam de forma significativa a produção agrícola, 

florestal e consequente o bem-estar da população. Além de possuir influência direta na 

ocorrência e frequência dos focos de calor. 
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O ENOS é conhecido como um grande causador de condições meteorológicas 

anormais (secas e enchentes) alterando a circulação geral atmosférica de ar e umidade em 

escala global. Tal fenômeno é caracterizado por anomalias, positivo (El Nino) ou negativo (La 

Nina), em função da diferença de temperatura da superfície do mar (TSM) no oceano Pacífico 

entre a América do Sul e a Austrália (PRELA, 2004). 

Os dois eventos extremos e opostos que ocorrem em períodos não previstos, 

provocando o aquecimento ou o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, respectivamente 

denominados El Nino e La Nina, podem ocasionar transtornos para quem depende do 

equilíbrio climático de período seco e chuvoso para produzir, pois essas alterações do clima, 

umidade do ar e temperatura afetam de maneira diferente as regiões do Brasil (MARCUZZO; 

ROMERO, 2013). 

O fenômeno está ligado diretamente à questão de incêndios florestais (nas secas 

prolongadas), abertura de novas áreas para produção (na época próxima a chuvas) gerando 

mais desmatamentos e aumentado os focos de calor nessas regiões. Porém, vale ressaltar, que 

nem toda ocorrência da Oscilação Sul causa, necessariamente, impactos negativos sobre uma 

dada região, o impacto vai depender da intensidade do fenômeno e da anomalia causada no 

regime de chuvas (MINUZZI, 2003). 

 

3.5 Desmatamento 

Há uma grande preocupação com o desmatamento desenfreado que ocorre na região 

amazônica, pois é uma ameaça real à fauna e flora e a toda diversidade de vida que ela abriga. 

Além dos serviços ambientais como sequestro de carbono, regulação do clima, proteção de 

mananciais de água e inúmeros bens e serviços prestados por ela (ARRAES et al., 2012). 

Não tem como falar de desmatamento sem mencionar o histórico de ocupação da 

Amazônia, a imigração, comunidades tradicionais, ribeirinhas que vivem dos produtos e 

serviços advindos dela, e ainda a extração ilegal de madeira. Da antiguidade até os dias atuais, 

o cenário florestal e da biodiversidade já evoluiu bastante, mas de forma negativa. 

Em busca de riqueza através da exploração madeireira sem manejo florestal e 

certificações e de oportunidades de emprego, o povoamento da Amazônia e da região norte, 

passou a ter um padrão concentrado, principalmente ao longo das rodovias, separado por 

grandes extensões florestais e consequentemente com a necessidade de construções de 

estradas na borda da floresta, gerou-se o grande arco de desmatamento e alta incidência de 

focos de calor (BECKER, 2001).  
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Nesse contexto, há ainda uma questão muito forte de conflitos ligados ao querer 

“desenvolver a região amazônica”, onde forças opostas lutam por razões/objetivos diferentes. 

Apesar da pressão e vigilância dos movimentos sociais, religiosos e ambientais, para 

preservação e conservação, os empresários, proprietários de terras, grandes fazendeiros, 

pecuaristas e madeireiros não desistem de abrir novas áreas para produção, aumentando o 

desmatamento, conflitos, focos de calor e tornando os recursos naturais cada vez mais 

escassos (OLIVEIRA; CARLEIAL, 2013). 

Estudos comprovam a relação entre a vegetação, o ciclo hidrológico e focos de calor. 

A vegetação tem influência direta no processo de erosão, na dinâmica de nutrientes, na 

proteção de mananciais, na qualidade e produção de água. Quando se perde total ou 

parcialmente áreas florestais próximas a rios, lagos e igarapés, as taxas fotossintéticas e de 

evapotranspiração diminuem rapidamente. Ressaltando que a longo prazo os danos podem ser 

agravados, no caso de secas prolongadas, a probabilidade da ocorrência de focos de calor 

aumenta consideravelmente (BECERRA; ALVALÁ; SHIMABUKURO, 2008; LINHARES; 

SOARES; BATISTA, 2005). 

 

3.5.1 Desmatamento no Estado do Pará e no município de Paragominas 

 

O Estado do Pará se destaca entre os maiores destruidores da floresta amazônica, 

apesar de ser responsável por uma grande produção de alimentos e exportação de vários 

produtos, ele desmata áreas intensas de florestas causando impactos negativos. 

 O estudo realizado por Bueno e Villela, (2016), permitiu destacar que as principais 

causas de desmatamento no Estado do Pará estão nas atividades que privilegia as indústrias 

extrativas e de transformação mineral, a pecuária bovina, e, mais recentemente, a produção de 

soja, que representam, portanto, uma estratégia de produção que visa abastecer os mercados 

internacionais e que, portanto, está sujeito às oscilações do ciclo econômico mundial. O 

Estado do Pará apresenta as maiores taxas de desmatamento entre os Estados que compõem a 

região norte. Somente em 2014 ele apresentou uma taxa de 1.829 km² de área desmatada 

(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2014).  

Vários fatores contribuem para que o desmatamento no Estado do Pará tenha números 

impactantes e causem prejuízos ao meio ambiente e ao ser humano como já citado 

anteriormente.Esses fatores já foram analisados e diagnosticados em pesquisas já publicadas. 

Destacando-se entre eles, a situação fundiária (ligada diretamente a apropriação de terras 

através dos processos de “grilagem”), pecuária extensiva (visto a necessidade de se abrir 
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novas áreas para aumentar a produção), agricultura (principalmente com o cultivo de grãos), 

produção madeireira (onde muitas vezes é feita de maneira ilegal, gerando lenha ou madeira 

ou tora para a produção do carvão vegetal e para o abastecimento do mercado de subprodutos 

que cresce com o aumento da população), assentamentos e ainda a Siderurgia e assistência 

técnica (PINTO et al., 2009). 

Paragominas destacou-se como município agrícola, pecuarista e extrativista de 

madeira para serragem (em 2007 foi o maior produtor paraense de milho, o quarto maior de 

soja, o quinto de arroz e o terceiro maior produtor de madeira em tora oriunda de florestas 

plantadas). Porém, durante quase 50 anos, o cenário foi de exploração florestal. Na lista 

divulgada pelo MMA, em janeiro de 2008, Paragominas estava entre os dez maiores 

desmatadores do Bioma Amazônia. Até 2007, o município havia perdido em média 45% de 

sua cobertura florestal original (COSTA; FLEURY, 2015; PINTO et al., 2009). 

Com o aumento da pressão nacional e internacional para o combate ao desmatamento 

ilegal, houve ações e políticas específicas de preservação dos remanescentes florestais. Diante 

disso, o município de Paragominas buscou uma transição para uma nova economia, que 

consistia em manter a vegetação nativa remanescente, intensificação da pecuária e 

reflorestamento. Em 2011, o município conseguiu sair da lista de embargo do Ministério do 

Meio Ambiente, e passou a integrar a lista de municípios verdes, coordenada pelo Programa 

Municípios Verdes (PMV) promovido pelo governo estadual (PINTO et al., 2009). Em 2014 

o município possuía 38% de remanescentes florestais, segundo o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2014). 

A economia está estruturada entre os setores agropecuário e florestal. Na agricultura, 

destaque para a produção de soja, atualmente maior produtor do estado do Pará; e milho, que 

também cresceu durante a última década, e a pecuária foi beneficiada pelo “Projeto Pecuária 

Verde” (resultante de uma parceria entre o Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, o 

Fundo Vale e a empresa Dow AgroSciences) (COSTA; FLEURY, 2015). 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de Paragominas, localizado a 320 quilômetros da 

cidade de Belém, as margens da Rodovia Belém – Brasília. Possui uma área de 1,93 milhões 

de hectares e uma população de aproximadamente 108.547 habitantes (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). O município faz parte da 

mesorregião Sudeste Paraense e se limita com o Maranhão, a leste, e com cinco municípios 
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paraenses: Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá, ao norte; Ulianópolis, Goianésia do 

Pará e Dom Eliseu, ao sul; e Ipixuna do Pará, a oeste (PINTO et al., 2009) (Mapa 1). 

Mapa 1 - Município de Paragominas - PA 

 

 
Fonte: Próprias autoras 

 

4.1 Coleta de Dados 

Para elaboração deste trabalho foram utilizados dados geoespaciais, arquivo vetorial 

de pontos em formato shapefile, referentes ao registro de focos de calor disponibilizados 

peloInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, na plataforma do Banco de Dados de 

Queimadas; dados relacionados à precipitação pluviométrica (milímetros), adquiridos do 

Centro Europeu de Previsões Meteorológica a Médio Prazo – ECMWF; assim como a malha 

vetorial com os limites geográficos da área de estudo (arquivo vetorial de polígono em 

formato shapefile), obtida da base de dados cartográficos do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE. Vale ressaltar que todos os dados mencionados foram obtidos de forma 

gratuita em seus respectivos sites oficiais. 

 

4.2 Tratamento e Análise dos Dados 

Como procedimentos metodológicos, inicialmente, todos os arquivos vetoriais de 

pontos foram recortados nos limites geográficos da área estudada, sendo definido o Sistema 

de Referência de Coordenadas em SIRGAS2000 / UTM zona 23S. Na sequência, todas as 

informações (atributos), contidas nos shapefile referentes ao número de focos de calor e 

precipitação pluviométrica foram extraídas dos mesmos e tabuladas temporalmente, de 
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maneira individual, ao longo do período observado, ou seja, de 2000 a 2015, e de forma 

simultânea onde foram confrontados dados de focos de calor com precipitação pluviométrica 

em três subperíodos (2000 a 2005, 2006 a 2010, 2011 a 2015), com auxílio de planilhas 

eletrônicas do software Microsoft Excel, onde foi realizada análise quantitativa das duas 

variáveis, assim como a avaliação de seus respectivos comportamentos no decorrer tempo. 

Em relação a classificação climática, o município apresenta um regime pluviométrico 

caracterizado por um período chuvoso entre os meses de dezembro a maio e um período seco 

entre junho e novembro (FREIRE et al., 2017). Característica a qual o trabalho em questão se 

baseou. 

Posteriormente, com o propósito de obter um panorama da distribuição espacial de 

ocorrência de focos de calor e localizar regiões onde houve concentrações desta variável na 

área estudada, sua respectiva malha vetorial, do tipo ponto, foi submetida em uma análise 

exploratória de seus dados pontuais por meio da utilização do estimador de densidade Kernel 

contido no software de Sistema de Informações Geográficas (SIG), ArcGis 10.2®. Assim, 

foram gerados arquivos raster, sendo estas, as imagens utilizadas na elaboração dos mapas de 

densidade classificada em seis níveis, variando de acordo com a cor e tonalidade, assim 

denominadas: nula (verde escuro), baixa (verde claro), moderada (verde abacate), alta (laranja 

claro), muito alta (laranja escuro) e extremo (vermelho), os quais permitiram uma análise 

qualitativa dos dados e uma melhor compreensão a respeito da dinâmica espacial de 

ocorrência de focos de calor. 

A escolha pela utilização do estimador de densidade de kernel se justifica devido sua 

ampla utilização em pesquisas voltadas a análise geoespacial com dados pontuais (PEREIRA 

et al., 2013; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017), além da facilidade de utilização e interpretação 

de seus resultados (CABRAL; SOUZA, 2008). O estimador de densidade kernel tem o 

propósito de estimar regiões suavizadas com concentração do fenômeno estudado levando em 

consideração a distância, vizinhança entre pontos em uma dada área circular, ou seja, quanto 

maior a ocorrência em raio, influência de um determinado ponto e menor a distância entre 

eles, maior será a densidade do fenômeno naquela região (SILVA et al., 2009; OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2017). 

Quanto aos dados de precipitação, sua malha vetorial de pontos foi introduzida no 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) e submetida ao processo de interpolação de 

estatística espacial para a obtenção de uma imagem onde são apresentadas regiões com 

valores semelhantes, pelo método do Inverso da Distância Ponderada (IDW). De acordo com 

Mello et al., (2003), este método tem como objetivo estimar valores para regiões ou locais não 
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amostrados usando uma combinação linear ponderada dos pontos amostrados, baseia-se na 

média dos valores apresentados entre pontos vizinhos e distância entre eles. Semelhante ao 

método utilizado anteriormente, sua escolha também se pauta na sua simplicidade de 

utilização e interpretação dos resultados, consistindo em uma ferramenta bastante utilizada em 

estudos voltados a análise de dados pluviométricos (RODRIGUES; RODRIGUES; MONTE, 

2012). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados de forma geral durante todo o período analisado, e 

posteriormente, será analisado nos três subperíodos (2000 a 2005, 2006 a 2010 e 2011 a 

2015), relacionando as variáveis, focos de calor e precipitação pluviométrica. 

 

5.1 Análise entre os anos de 2000 a 2015 

Após organização e análise dos dados, foi constatado um total de 75.383 registros de 

focos de calor entre os anos de 2000 a 2015 na área de estudo, variando de 934 focos no ano 

2000 para 25.511 em 2015, o que representa um crescimento de ocorrências de focos de calor 

de 2.631% conforme observado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1- Quantitativo geral dos focos de calor de 2000 a 2015 

 

Analisando em uma escala mensal os focos de calor, percebe-se que a maior 

ocorrência se deu no período considerado seco, enquanto que a menor ocorrência de focos foi 

registrada no período chuvoso do município (gráfico2). 

Da totalidade dos focos registrados, 69,7% ocorreu entre junho e novembro, em que o 

pico máximo foi atingido, no mês de novembro, mais precisamente, no final da estação seca, 

enquanto que de dezembro a maio houve 30,3% dos focos. 

  

 

 

 
Fonte:Próprias autoras 
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O gráfico a seguir apresenta o resultado da precipitação média anual entre os anos de 

2000 a 2015 (gráfico 3). No que se refere a esta variável, observou-se que a maior média foi 

obtida no ano 2000 com 88,71 milímetros (mm) e a menor em 2015 com 39,31 mm. 

 

Gráfico 2- Média mensal dos focos de calor do período analisado 

 
Fonte:Próprias autoras 

Gráfico 3- Média anual de precipitação pluviométrica entre os anos de 2000 a 2015. 

 
Fonte:Próprias autoras 
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5.2 Análise entre os anos de 2000 a 2005 

 No gráfico abaixo é possível notar o comportamento dos focos de calor e da 

precipitação ao longo do período analisado. Onde se pode verificar que entre os anos de 2000 

a 2005 a precipitação média se manteve entorno dos 120 mm, enquanto que o número de 

focos de calor variou de 934 no ano 2000 para 5670 em 2005, correspondente a um aumento 

de 507 % no período (gráfico 4). Apesar da média de precipitação dos 5 anos ter se sido 120 

mm, nos anos 2003, 2004 e 2005, a média foi inferior ao valor geral. 
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Gráfico 4 – Focos de calor e precipitação pluviométrica 2000 a 2005. 

 
Fonte:Próprias autoras  
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Esse crescimento no número de focos de calor pode ser atribuído ao aumento do 

desmatamento no município que de acordo com os dados do programa de cálculo do 

desflorestamento da Amazônia (PRODES), o qual realiza o monitoramento por satélite do 

desmatamento por corte raso na Amazônia Legal, foi de 953,8 km2 (INSTITUTO 

NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2016). Além disso, a prática cultural de uso do 

fogo como instrumento de limpeza de áreas que são utilizadas para atividades agropecuárias, 

sendo elas em pequena escala, como agricultura familiar, ou até mesmo em grandes 

propriedades produtoras de grão e gado de corte, contribuem para elevação das ocorrências de 

focos, que na maioria das vezes é feita de forma indiscriminada, sem qualquer tipo de 

acompanhamento, e dependendo da direção e velocidade dos ventos o fogo pode se alastrar 

para propriedades vizinhas e acabar saindo do controle (COCHRANE, 2000). 

Nos mapas 2, podemos observar a distribuição espacial dos focos de calor e da 

precipitação no período seco e chuvoso, para o ano 2000. Nota-se que no período chuvoso do 

ano 2000 há pouca concentração de focos de calor evidenciados na parte central do município. 

A precipitação pluviométrica cumulativa para o mesmo período registrou a máxima de 784 

mm na extremidade sudoeste do município e a mínima de 747 na região central. 

No período seco os focos de calor apresentaram uma distribuição espacial ao longo do 

município com aglomerados pontuais em algumas localidades, possivelmente estando 

relacionadas a aberturas de novas áreas para a atividade agropecuária. A precipitação 

pluviométrica nesse período registrou uma queda esperada em relação ao período chuvoso, 

atingindo a máxima de 339 mm e a mínima de 284 mm. Corroborando com o trabalho de 

Souza et al. (2015), que concluíram que a precipitação interfere diretamente na quantidade de 

ocorrências de queimadas. 
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Mapa 1-Distribuição dos focos de calor e da precipitação pluviométrica ao longo do ano 2000. 

 
 

  
Fonte: Próprias autoras  
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Os resultados obtidos para o ano 2005 demonstram que a distribuição dos focos de 

calor no período chuvoso se deu ao longo de todo o município, apresentando um quantitativo 

maior que no ano 2000.  No mapa 3 verificou-se que de 2000 a 2005, baseado em dados do 

PRODES, o aumento do desmatamento no município de Paragominas foi de 11,68%, estando 

diretamente envolvidos na ocorrência desses focos. Já a precipitação nesse período apresentou 

a máxima de 430 mm e a mínima de 334, mostrando uma queda representativa. Ressaltando 

que o ano 2005, foi ano de El Nino, revelando um período de seca na região norte – nordeste. 
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Mapa 2-Distribuição dos focos de calor e da precipitação pluviométrica ao longo do ano 2005. 

  

  
Fonte:Próprias autoras 
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Tanto no período chuvoso quanto no período seco para o ano 2005, os focos de calor 

se distribuíram por praticamente todo o município, mas, de maneira mais grave no período 

seco, com fortes aglomerações em alguns lugares próximos a divisa com outros municípios e 

na região de assentamento, uma vez que, para a limpeza dessas áreas ainda é predominante a 

cultura do corte e queima, basicamente por ser uma prática de baixo custo em relação à 

mecanizada. A precipitação neste ano no período seco, apresentou máxima de 229 mm e 

mínima de 142 mm, uma redução de 67,9 % no regime das chuvas, em relação ao ano 2000. 

 

5.3Análise entre os anos de 2006 a 2010 

De 2006 a 2010 observou-se uma diminuição na quantidade de focos, no qual foi 

registrado 3.546 e 2.456 focos respectivamente, havendo uma redução de 30,73%. Neste 

mesmo período houve uma queda na precipitação ficando em média com 100 mm, que 

comparado ao período anterior apresentou uma diminuição de 20 % (gráfico 5).  
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Gráfico 5- Focos de calor e precipitação pluviométrica do período de 2006 a 2010. 

 
  

Fonte: Próprias autoras 
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Essa diminuição dos focos de calor, pode ser atribuída à diminuição do desmatamento 

neste período, pois, acontecia simultaneamente, um movimento conhecido como “Moratória 

da soja”, que constituiu uma campanha incentivada pelo Greenpeace que mostrou aos grandes 

compradores europeus, como a produção de soja estimulava o desmatamento ilegal na 

Amazônia. Após essa campanha, empresas e Organizações Não Governamentais – ONGs 

firmaram um acordo boicotando a compra do grão procedente de áreas desmatadas na 

Amazônia após 24 de julho de 2006. O pacto exigiu não somente meras formalidades 

ambientais, mas exigiu criação do pacto para o desmatamento zero (INSTITUTO DO 

HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA, 2012). 

Em 2008 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) divulgou a lista dos 36 municípios 

que mais desmatam a Amazônia, entre eles está o município de Paragominas. Essa lista fez 

com que os municípios sofressem severas fiscalizações e penalizações, como por exemplo, ter 

áreas embargadas, madeira, gado e grãos apreendidos e restrição ao crédito. No entanto, 

Paragominas foi o primeiro município a sair da lista, através de pacto “Paragominas 

Município Verde” feito com empresários, ONGs e governo. No entanto, mesmo fora da lista, 

os fazendeiros ainda sofriam com a restrição do crédito, pois as áreas não possuíam o 

certificado do cadastro do imóvel rural (CCIR), um documento emitido pelo INCRA que 

constitui prova do cadastro do imóvel rural e é indispensável à realização de qualquer negócio 

formal com terras (INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA, 

2012). 

Conforme a distribuição espacial dos dados apresentado no mapa 4, referente ao ano 

2006, nota-se que no período chuvoso os focos de calor se apresentaram em baixa e 

concentrados em algumas partes do município, pressupondo que o uso do fogo está sendo 

utilizado constantemente. Por outro lado, a precipitação já apresentou dados mais elevados se 

comparados ao período anterior, registrando a máxima de 696 mm e a mínima de 542 mm, 

podendo ser atribuído a resultados positivos do movimento “Moratória da Soja” e o pacto 

“Paragominas Município Verde’, uma vez que, a presença de áreas verdes contribui para o 

aumento das chuvas. 

Em relação ao período seco o quantitativo de focos registrados foi bem elevado com 

2.513 focos distribuídos espacialmente ao longo de quase todo o município, com altas 

concentrações na região do assentamento e na parte central. Já a precipitação teve registros 

bem baixos com a máxima de 222 mm e a mínima de 157 mm, o que contribui para a alta 

quantidade de focos no período. 
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Mapa 3- Distribuição dos focos de calor e da precipitação pluviométrica ao longo do ano 2006. 

  

  
Fonte: Próprias autoras 
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A distribuição espacial dos focos de calor e precipitação no ano 2010 está representada 

no mapa 5. Em se tratando de focos, o quantitativo geral foi 2.456 registros, sendo menor no 

período chuvoso com 595 e 1.861 no período seco, apresentando-se distribuído parcialmente 

pelo município. Em contrapartida foram registrados dados pluviométricos com valores 

máximos de 522 mm e a mínima de 292 mm, lembrando que 2009-2010 foi ano de El Nino, 

afetando diretamente a intensidade e/ou ausência de precipitação. 
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Mapa 5: Distribuição dos focos de calor e da precipitação pluviométrica ao longo do ano 2010. 

  

  
Fonte: Próprias autoras 
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Os dados de focos para o período seco mostraram uma alta considerável, atingindo 

1.861 ocorrências, distribuindo-se ao longo de todo o município, mas na área localizada ao 

extremo leste referente à Terra Indígena (TI) Alto Rio Guamá, a incidência foi de moderada a 

nula. A TI possui uma área total de 283.450 hectares, dos quais um terço está localizado em 

Paragominas (34%) e o restante nos municípios de Nova Esperança do Piriá e Santa Luzia do 

Pará. O desmatamento já afetou cerca um terço (32%) da área dessa Terra Indígena, porém 

apenas uma pequena fração (somente 4%) desse desmatamento ocorreu dentro de 

Paragominas (PINTO et al., 2009). Na área confrontante com a TI a densidade de focos foi 

extrema, haja vista, que nesta localidade está inserido um assentamento, que possivelmente 

contribui para o adensamento de focos na região.  

Na análise de 2006 a 2010, a precipitação apresentou uma baixa expressiva se 

comparada ao período anterior (2000 a 2005), com máxima de 156 mm e mínima de 109 mm. 

Provavelmente por causa do desmatamento que continuou crescendo, ainda segundo o 

PRODES, o aumento de áreas desmatadas neste período, foi de 347,4 km².Observa-se no 

mapa que no período seco a maior precipitação registrada se deu na TI, devido ser uma área 

mais conservada. 

 

5.4Análise entre os anos de 2011 a 2015 

Com a análise dos dados entre os anos de 2011 a 2015 foi possível verificar que a 

média da precipitação se manteve estável em torno dos 100 mm. Já em relação aos focos de 

calor,no período, de maneira geral, apresentou baixos números de ocorrência com exceção 

para o ano de 2015, onde foi registrado um aumento expressivo de 23.775 focos em relação 

ao número registrado em 2011, quando foram contabilizados 1.756 focos (gráfico 6). 
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Gráfico 6-Focos de calor e precipitação pluviométrica do período de 2011 a 2015. 

 

Fonte:Próprias autoras 
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A explicação para esse crescimento repentino pode estar ligada ao fenômeno climático 

El Nino ocorrido no referido ano e considerado o mais forte da história. O fenômeno teve 

início em novembro de 2014 e se intensificou ao longo de 2015, com fortes impactos na 

precipitação, coincidindo com o aumento dos valores da Temperatura da Superfície do Mar 

(TSM). Portanto, fica evidente que quando ocorrem eventos fortes de EN, como ocorrido em 

2015/2016, 1982/1983 e 1997/1998, há redução expressiva nos totais de precipitação no 

Estado do Pará. Ao contrário do que acontece na região sul e sudeste do Brasil, mas não deixa 

de influenciar o calendário agrícola, além de interferir na ocorrência de focos de calor 

(SANTOS et al., 2016). 

No trabalho realizado por Ferreira et al. (2016), no estado de Rondônia, foram 

encontrados resultados semelhantes, com a obtenção da maior concentração de focos de calor 

no período seco, entretanto, a incidência desses focos se prolongou pelo período seco-úmido, 

onde comumente iniciam-se as maiores taxas de pluviosidade no Estado, sendo isto 

atribuído ao fenômeno do El Nino, que acarretou um prolongamento da estiagem durante o 

ano de 2015. 

No ano de 2011 os focos de calor se apresentaram de forma dispersa pelo município 

(mapa 6), onde no período chuvoso os valores foram de 692 focos e no período seco 1.044 

totalizando 1.736 focos, um quantitativo bem abaixo do período anterior. No período chuvoso 

os focos se concentraram mais na parte leste do município, e novamente a maior densidade 

registrada foi na região do assentamento.  

A precipitação mínima ficou registrada com 74 mm e a máxima 615 mm para o ano de 

2011. Esse acúmulo de chuvas no período chuvoso influenciou para a diminuição de focos no 

período seco, visto que, o clima e biomassa permaneceram mais úmidos por um tempo 

prolongado. 
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Mapa 6- Distribuição dos focos de calor e da precipitação pluviométrica ao longo do ano 2011. 

  

  

Fonte:Próprias autoras 
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Em 2015, último ano do período analisado, o comportamento dos focos de calor foi 

atípico de todos os outros. Os maiores registros de focos se deram nos meses de novembro 

com 7.588 e dezembro com 10.673, correspondendo ao período seco e início do chuvoso, 

respectivamente. Vale ressaltar que mesmo a máxima tenha ocorrido no mês que é 

considerado período chuvoso, ele provém de uma sequência de meses de seca, que resulta em 

acúmulo de material combustível no solo tornando a área mais propensa a incêndios. Na 

sequência do período chuvoso, o registro foi de 201 em janeiro, caindo para 6 no mês de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Mapa7- Distribuição dos focos de calor e da precipitação pluviométrica ao longo do ano 2015. 

  

  

Fonte:Próprias autoras 
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Aliado ao ENOS, outros eventos contribuíram para esse aumento exorbitante em 2015, como o fato 

das queimadas em propriedades rurais que cobriram o município de fumaça. Desde 2008, Paragominas 

conseguiu reduzir em mais de 90 % o desmatamento, fato que explica a diminuição dos focos de calor até 

2014. Porém, em 2015, 44 mil hectares de florestas foram devastados (SANTOS et al., 2016). Indicando que 

há uma relação inversamente proporcional entre estas variáveis. Aragão et al. (2009), também encontraram 

forte relação entre focos de calor e atividades de desmatamento na Amazônia Legal, associando as 

queimadas geralmente com a atividade humana que convertiam o solo para uso alternativo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Na análise do comportamento temporal dos focos no município de Paragominas, os meses com maior 

número incidência estão fortemente associados ao período seco do município, que correspondente aos meses 

de junho a novembro com 69,7 % da totalidade, em contrapartida, a menor ocorrência dos focos de calor foi 

registrada durante o período chuvoso, compreendido entre os meses de dezembro a maio, com 30,3% dos 

focos. 

A análise da distribuição espacial de focos de calor apontou, em todos os subperíodos analisados, a 

concentração da incidência de focos de calor na região de assentamentos rurais assim como regiões centrais 

do município, classificada como extrema.   
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APÊNDICE A. 

 

Figura 14:Distribuição dos focos de calor e da precipitação pluviométrica ao longo do período analisado. 
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