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RESUMO
A região amazônica, ao longo das décadas, tem enfrentado um intenso processo de ocupação
humana, influenciando de forma direta no uso e ocupação da terra. Neste processo, o uso do
fogo assume importante papel na conversão das áreas de florestas em áreas de atividades
agropecuárias. Contudo, sua utilização sem as devidas técnicas pode constituir crime ambiental,
acarretando em diversos danos ao meio ambiente. O avanço da tecnologia constituiu-se em um
passo importante para a prevenção, permitindo a detecção dos focos de calor, bem como estudar
o comportamento de queimadas e incêndios por meio de imagens de sensores orbitais. Assim,
este trabalho tem objetivo verificar a distribuição espacial dos focos de calor por meio de
técnicas de geoprocessamento nos anos de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2017. O estudo foi
realizado na microrregião de Paragominas que está localizada na mesorregião Sudeste do estado
do Pará e é composta por sete municípios. Foram utilizados dados geoespaciais de
desmatamento e de Focos de calor analisados através do estimador de densidade de Kernel. Ao
se realizar a sobreposição entre os dados de focos de calor com os de desmatamento notou-se
uma relação com o crescimento de focos com o desmatamento na microrregião. Após
organização e análise dos dados, foi registrado um total de 92.829 focos de calor entre os anos
de 2002 a 2017 variando de 5.012 em 2002 para 55.440 em 2017 representando um crescimento
de 1006% durante este período. Analisando entre períodos, notou-se que entre os anos de 2002
e 2006 o número de focos de calor variou de 5.012 para 11.465 o que corresponde um aumento
de 129% e o desmatamento obteve média de crescimento de 59% no período. Para o período
de 2006 a 2010 pode se observar uma queda de 23% no registro de focos e de 44% no
desmatamento. Entre os anos de 2010 a 2014 os focos de calor tiveram novamente um aumento
em relação ao período anterior, crescimento de 36% enquanto o desmatamento cresceu
novamente cerca de 33%. O período de 2014 a 2017 foi o que apresentou maior registro de
focos de calor dentre todos os períodos, com um total de 67.510 cerca de 359%, contudo a taxa
de desmatamento teve queda de 23%. Tal elevação incomum dos focos, pode ser atribuído ao
fato de ter sido um ano de El Nino forte onde as secas são mais severas na região norte.
Observou-se que a distribuição espacial dos focos de calor ao longo dos anos teve maiores
concentrações nas regiões leste, centro e nordeste da microrregião de Paragominas. A
ocorrência dos focos durante o período de estudo pode estar relacionada a expansão agrícola,
abertura de novas estradas e desmatamento, além de fenômenos climáticos. No entanto se faz
necessário desenvolver novos estudos para melhor compreensão a respeito dos fatores que
influenciam a dinâmica dos focos de calor na microrregião.
Palavras-chave: Focos de calor, Desmatamento, Densidade de kernel.

ABSTRACT
The Amazon region has faced an intense process of human occupation over the decades,
directly influencing the use and occupation of land. In this process, the use of fire plays an
important role in the conversion of forest areas into areas of agricultural activities. However,
its use with no proper techniques may constitute an environmental crime, leading to several
damages to the environment. The advance of technology was an important step for prevention,
providing the detection of heat sources, as well as studying the behavior of burnings and fires
through orbital sensor images. Thus, this work aims to verify the spatial distribution of heat
sources through geoprocessing techniques in the years 2002, 2006, 2010, 2014 and 2017. The
study occurred in the Paragominas micro region, which is located in the Southeast mesoregion
of the state of Pará and formed of seven municipalities. Geospatial data for deforestation and
heat sources were object of analysis using the kernel density estimator. By the overlap between
the data of heat sources and those of deforestation, it was possible to notice a relation between
the increase of heat sources and the deforestation in the micro region. After data organization
and analysis, there was a total record of 92,829 hot spots between 2002 and 2017, ranging from
5,012 in 2002 to 55,440 in 2017, representing an increase of 1006% during that period. By
analyzing between periods, between 2002 and 2006, the number of heat sources ranged from
5,012 to 11,465, which corresponds to an increase of 129% and deforestation obtained an
increase average of 59% in the period. For the period from 2006 to 2010, there was a decrease
of 23% in the register of heat sources and 44% in deforestation. Between the years of 2010 and
2014, the hot sources also had an increase compared to the previous period, an increase of 36%
while deforestation expanded again about 33%. 2014 through 2017 was the period that
presented the greatest record of hot sources among all the periods, with a total of 67.510, which
means about 359%, but the rate of deforestation dropped by 23%. Such an unusual rise in hot
sources may come after to the fact that it has been a year of strong El Nino where droughts are
more severe in the northern region. It was possible to notice that the spatial distribution of heat
sources over the years had higher concentrations in the east, central and northeast regions of
the Paragominas micro region. The occurrence of hot spots during the study period might
happen due to agricultural expansion, opening of new roads and deforestation, as well as
climatic phenomena. However, it is necessary to develop new studies in order to have better
understanding of the factors that influence the dynamics of heat sources in the micro region.
Keywords: Heat sources. Deforestation. Kernel density.
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1.INTRODUÇÃO
O intenso processo de ocupação humana que a região amazônica tem sofrido nas últimas
décadas contribui de forma significante para a alteração do uso do solo e desmatamento na
região. Esta dinâmica, em sua grande maioria, acontece por meio da utilização do fogo como
ferramenta no processo da conversão de florestas em áreas de atividades agropecuárias
(ARTAXO e SILVA, 2003, ALENCAR et al., 2004).
Historicamente, o fogo tem sido utilizado em diversos fins, constituindo instrumento
indispensável pelos produtores rurais tanto na etapa limpeza de área, procedimento que
antecede o plantio, assim como em etapas de condução da cultura, a exemplo da renovação de
pastagens, principalmente em regime de agricultura familiar, por se tratar de uma prática de
baixo custo, sem nenhuma exigência tecnológica, ou seja, de fácil execução (JUSTINO et al.,
2002).
Apesar do êxito apresentado na execução de algumas tarefas, a utilização do fogo de
forma indiscriminada, caracterizado como incêndios, pode causar diversos danos ao meio
ambiente, afetando, por exemplo, a cobertura vegetal, a fauna silvestre, as características físicoquímicas e biológicas do solo, além de contribuir para a emissão de gases poluentes da
atmosfera (OLIVEIRA, 2002). Esses incêndios podem ser ocasionados por ação antrópica,
comumente resultantes de atividades agropecuárias, e natural, influenciadas pelas condições
climáticas, tais como a falta de chuva, altas temperaturas, e baixa umidade do ar, além do
fenômeno climático como El Niño (CUNHA et al., 2007, JUSTINO et al., 2002).
Vale ressaltar que as queimadas representam crime ambiental no momento em que são
executadas sem as devidas técnicas de controle, e em desacordo com a legislação vigente, o que
acarreta em incêndios florestais e queimadas descontroladas, tornando o infrator sujeito a
sanções penais previstas na lei N.º 9.605, de 12/02/1998 (FILHO et al., 2009, MACEDO et al.,
2017). Segundo (GRANEMANN e CARNEIRO, 2009), o advento da tecnologia trouxe a
possibilidade de estudar o comportamento dos incêndios por meio de imagens de sensores
orbitais, para constatar e localizar os focos de incêndio.
O avanço do sensoriamento remoto e processamento de imagens nos últimos anos tem
beneficiado bastante o monitoramento de florestas naturais no País, permitindo um
conhecimento amplo sobre os comportamentos temporais e regionais principalmente do
desmatamento na Amazônia e das queimadas (INPE, 2014, MARGULIS, 2003). No Brasil o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - (INPE) é responsável pelo monitoramento e
mapeamento dos focos de calor em tempo recorde, os dados são oriundos de satélites que
possuem sensores óticos permitindo a detecção dos focos de calor (INPE, 2007).
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral
O objetivo deste trabalho foi verificar a distribuição espacial dos focos de calor por meio
do algoritmo estimador de densidade de Kernel nos intervalos temporais de 2002 e 2006; 2006
e 2010; 2010 e 2014; e 2014 e 2017.
2.2. Objetivos específicos.


Localizar regiões onde houve maior concentração de focos de calor



Verificar o período de maior registro de focos de calor.



Verificar se a incidência de ações antrópicas na microrregião é compatível com a
dinâmica dos focos.
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3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1. O uso do fogo no campo
O fogo é uma ferramenta de manejo em diversos ecossistemas, no mundo todo
(FIDELIS e PIVELLO, 2011), amplamente utilizada na conversão de paisagens tropicais
(MISTRY e BIZERRIL, 2011), tendo influencia na diversidade e na dinâmica dos ecossistemas,
contudo não se deve considerá-lo como um evento isolado, uma vez que depende de
combustível e do clima, ocorrendo de forma natural ou antrópica (incêndios e ou queimadas),
(MELLO et al., 2011).
Segundo Redin et al. (2011), no Brasil, a utilização do fogo está diretamente ligada nas
atividades de; limpeza de áreas tanto agrícolas como florestais, na renovação de pastagens, abrir
novas fronteiras agrícolas, melhorar o manejo de pré-colheita da cultura da cana-de-açúcar e
controlar pragas e doenças em culturas (anuais e perenes), em manejo pós-colheita, entre outras.
A maioria das queimadas iniciadas no meio rural estão diretamente ligadas as atividades
agrícolas, independente do ecossistema no qual estão inseridos (MISTRY e BIZERRIL, 2011).
O desmatamento e as queimadas estão entre as principais causas ambientais enfrentadas no
Brasil, apesar de serem distintas a queimada e o desmatamento são atividades cujo a tradição é
ligada ao fogo, ocorrendo a derrubada da vegetação e em sequência a queima do material
vegetal (GONÇALVES et al., 2012).
O uso do fogo na região amazônica acaba recebendo uma repercussão negativa pelo
impacto ambiental causado em sua maioria, uma vez que o desmatamento no qual antecede a
limpeza de áreas para agricultura e pecuária, além do comprometimento imediato da fertilidade
do solo, causa a diminuição da biodiversidade da floresta (FEARSIDE, 2003).
O incêndio de desmatamento envolve o corte e a queima, sendo a forma mais crítica de
modificação antrópica em uma floresta. O fogo destrói inteiramente as partes aéreas das plantas,
causa perturbações na fauna e expede os nutrientes e o carbono na biomassa da floresta para a
atmosfera (JUNIOR, 2008).
3.2. Incêndio florestal
De acordo com Ribeiro (2004) os incêndios florestais instituem um dos mais nocivos
eventos que ocasionam modificações nas formações vegetais, sejam elas naturais ou plantadas.
Várias são as razões de sua origem, contudo, as mais frequentes e preocupantes reúnem-se em
pequeno grupo onde o homem se sobressai, especialmente por meio de suas atividades no meio
rural.
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O incêndio florestal acontece quando o ambiente se encontra em estado vulnerável e é
exposto a algum fator de ameaça, em outras palavras a combinação de combustíveis inflamáveis
expostos a uma fonte de calor (OLIVEIRA, 2002). As ocorrências de incêndios florestais
acontecem quando se utiliza o fogo como ferramenta de manejo, pela agricultura de corte e
queima é a pecuária extensiva, onde o domínio escapa alcançando os fragmentos florestais
próximos, a vegetação está mais propensa ao fogo dependendo do grau de fragmentação e da
intensidade da exploração madeireira que a floresta se encontra. (ALENCAR et al., 2004).
3.3 Queimadas
No Brasil, os incêndios florestais e as queimadas são problemas pertinentes,
relacionados, especialmente, à tradição do uso do fogo como instrumento no modelo de cultura
desenvolvido pela colonização (GONÇALVES, 2005). Essas queimadas, têm sido objeto de
grande preocupação, principalmente em regiões com ecossistemas florestais como a Floresta
Amazônica e Mata Atlântica, atingem os mais diversos sistemas ecológicos e tipos de
agricultura, gerando impactos ambientais em escala local e regional (BITTENCOURT et al.,
2013)
As queimadas podem ser provocadas direta ou indiretamente pelo homem, um exemplo
da ação antrópica é através da queimada controlada (RIBEIRO, 2004), ponto de vista relevante
a se destacar é o discernimento entre os termos utilizados na literatura (REDIN et al., 2011).
Conforme Araújo et.al (2005), a queima controlada como a utilização do fogo de forma
prescrita e gerida dentro de limites pré-estabelecidos de intensidade, com objetivo de somente
manejar a vegetação. Já em incêndios, não se há controle das chamas e estas se propagam
espontaneamente, de acordo com as condições climáticas, topográficas e de material
combustível, comumente liberando grandes quantidades de energia e alcançando altas
temperaturas (ARAÚJO et al, 2005).
3.4. Diferenças entre incêndio florestal x queima controlada
De acordo com ICMBIO (2010) se faz importante um melhor entendimento entre dois
conceitos, os quais envolvem ações de manejo do fogo, incêndio florestal e queima controlada:
Incêndio florestal: é todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de
vegetação, podendo tanto ser provocado pelo homem (intencional ou negligência) como por
causa natural (raios).
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Queima controlada: é uma técnica agrícola ou florestal em que o fogo é utilizado de
forma racional, em outras palavras, tendo o controle da sua intensidade e limitado a uma área
predeterminada, atuando como um fator de produção.
3.5. Influência do clima na propagação do fogo
A propagação do fogo sofre influência bastante significativa das condições climáticas,
que podem favorecer ou inibir a ação das chamas após a ignição inicial. Alguns fatores
principais atuam de forma determinante em função da vulnerabilidade do material que sofre
combustão à ocorrência do fogo, estando diretamente relacionados com a umidade relativa do
ar (UR) e a temperatura (T) (ALVES, 2009; CARVALHO e CARDOSO, 2016).
Os incêndios florestais podem ainda aumentar de forma significante na Amazônia, por
influência do evento climático El Ninõ que altera o clima, causando seca e calor na floresta
(ALENCAR et al., 2004). A alteração da cobertura vegetal provoca diversas mudanças de
variados aspectos relacionadas com o comportamento do fogo, combustíveis e condições
climáticas, o tipo de floresta vai determinar a variação das propriedades dos combustíveis
podendo interferir no aumento de incêndios (OLIVEIRA, 2002).
3.6. Desmatamento na Amazônia e Pará
A ocupação intensa da Amazônia se deu início a partir da década de 1970, mesmo que
áreas extensas ainda permaneçam intactas, a taxa de perda da floresta é dramática, em especial
no “arco do desmatamento”, ao longo das bordas sul e leste (FEARNSIDE, 2005).

O

desmatamento é um fato cujo a natureza é complexa, não podendo ser conferido exclusivamente
há um fator, a exploração madeireira de espécies nobres é apenas a partida para o
desflorestamento, abertura de estradas clandestinas, grilagens de terras públicas, projetos de
colonização e de pecuária extensiva são evidencias que estes, estão entrelaçados aos fatores
ligados ao desmatamento na Amazônia (ALENCAR et al., 2004).
De maneira crescente nas últimas décadas, a floresta amazônica passou por uma
modificação continua levando a uma perda importante de cobertura florestal, devido à enorme
extensão das terras atingidas, estados como Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia tiveram
seu uso do solo imensamente alterado, com redução de biodiversidade (florestal e animal) e de
técnicas de cultivos agroflorestais desenvolvidas por diferentes grupos sociais em unidades
produtivas familiares (CASTRO, 2005). Nenhum outro Estado da Amazônia, a atividade
madeireira alcançou a importância que teve no Pará, com impactos diretos na economia do
estado, em 1996 mais de duas mil serrarias produzindo mais da metade da madeira em tora do
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Brasil, sendo que a maior parte das arvores era oriunda de florestas de terra firme (BARROS e
VERÍSSIMO, 2002).
Segundo os autores Prates e Serra (2009) entre os estados que formam a Amazônia legal,
o Pará apresentou as maiores áreas de desmatamento acumulado nos anos de 2002 a 2004,
respectivamente 7,5 mil e 8,9 mil quilômetros, sendo que neste último ano com um total de
15,4% da área total do seu território desmatada. Entre os anos de 2006 a 2010 a taxa média de
desmatamento anual no Estado caiu para 5 mil quilômetros, além disso nos anos de 2011 a 2017
essa taxa média, foi reduzida para menos da metade 2,4 mil quilômetros quadrados. Porém no
ano de 2012 o Pará registrou a menor taxa de desmatamento da história cerca de 1,7 mil
quilômetros quadrados, uma queda de 80% em comparação com a taxa de 2004 que foi o auge
do desmatamento com 8,9 mil quilômetros quadrados. (MOURA et al., 2017, INPE, 2018)
3.6.1 Microrregião de Paragominas
Em março de 2008 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) divulgou a lista dos 36
municípios que mais desmataram a Amazônia no ano de 2007, no qual 12 pertencem ao estado
do Pará sendo que 4 estão localizados na microrregião de Paragominas (Dom Eliseu,
Paragominas, Rondon do Pará e Ulianópolis) cujo objetivo era a tomada de ações para a criação
de políticas públicas com o foco de fiscalização e combate ao desmatamento nas cidades com
maiores índices desmatados (BARRETO et al., 2012, MMA, 2008).
3.6.2 Principais causas do desmatamento
Entre as principais causas que colaboram diretamente no desmatamento na Amazônia
brasileira, podemos citar três atividades que são elas; a pecuária com a conversão de florestas
em pastagens para a criação de gado, a queima de floresta pelo sistema rudimentar de corte e
queima para cultivos anuais pela agricultura familiar é a implantação do cultivo de grãos em
larga escala pela agroindústria. (MARGULIS, 2003. RIVEIRO et al., 2009)
O desmatamento na Amazônia também é representado por outras formas que são elas;
a exploração madeireira e os incêndios florestais (NEPSTAD et al., 1999, ALENCAR et al.,
2004). A exploração madeireira pode alcançar uma área quase tão extensa quanto aquela que é
suprimida anualmente na Amazônia, fora os danos que são causados diretamente à floresta pela
extração da madeira, tornando a floresta mais susceptível ao fogo (NEPSTAD et al., 1999),
Durante a retirada das arvores e a circulação de tratores, ocorre a abertura de clareiras,
permitindo a entrada de radiação solar aumentando a inflamabilidade da vegetação (ALENCAR
et al., 2004). Uma alternativa de ampla eficiência a ser usada para monitorar as florestas, é o
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uso de geotecnologias e imagens de satélite de alta resolução espacial. Trazendo o
sensoriamento remoto como ferramenta ao monitoramento ambiental (FEISTAUER et al.,
2017).
3.7. Sensoriamento remoto
O sensoriamento remoto em princípio, é definido como a tecnologia que possibilita a
obtenção de informações sobre objetos sem manter contato físico com eles (SOUZA et al.,
2007). Se mostrando como um instrumento de grade eficiência para o monitoramento de
imensas áreas, afins de averiguar a observância à legislação ambiental (MASCARENHAS et
al., 2009).
Nas últimas décadas o desenvolvimento da tecnologia favoreceu o acompanhamento do
meio terrestre-ambiental, através de diversos satélites que possibilitam em escala global,
regional e local, a obtenção de dados (quantitativos e qualitativos) a respeito da degradação ao
meio ambiente, acompanhamento de biomas e alterações climáticas entre outras avaliações
possíveis (MASCARENHAS et al., 2009). Estes agravos ambientais em sua maioria são
causados pelos incêndios florestais, naturais e ou antrópicos que acontecem todos os anos no
Brasil, resultando em perdas ambientais, econômicas e sociais (IBAMA, 2010).
Na Amazônia o fogo é vastamente utilizado em atividades como limpeza de áreas para
a agricultura de larga escala e familiar, e na renovação de pastagens para a pecuária (IMAZON,
2009). Podemos citar ainda a degradação ambiental que a floresta sofre ao passar por estes
problemas, culminando na perda de biodiversidade, redução da ciclagem de água e para o
aquecimento global, principalmente através das queimadas, ao emitir gases que contribuem
para acelerar o processo do efeito estufa (ARRAES et al., 2012).
3.7.1. Sensoriamento remoto como alternativa ao monitoramento ambiental
Dentre os fatores que venham a contribuir para a diminuição das taxas anuais de
desmatamento e queimadas na Amazônia, são necessárias principalmente políticas fiscais e
tecnologias adaptadas as condições sociais e econômicas dos produtores rurais (HOMMA et
al., 1998). Uma alternativa ao monitoramento ambiental, principalmente que envolvem grandes
extensões territoriais só se dar possível através de dados de sensoriamento remoto que vem
sendo amplamente usados para aquisição de informações acerca do desmatamento na Amazônia
(INPE, 2007).
Os dados de focos de calor, é uma ferramenta ao acompanhamento e combate destes
eventos, uma vez que extraídos de imagens de satélites que auxiliam a identificação das áreas
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de ocorrência de incêndios e queimadas, permitindo o acompanhamento das áreas afetadas e ou
sujeitas a ação do fogo (SILVA et al., 2013, BITTENCOURT et al., 2013). O Instituto nacional
de pesquisas espaciais (INPE), juntamente com o IBAMA/Proarco fazem o monitoramento das
queimadas na Amazônia desde de 1998 (INPE, 2018). O acompanhamento incide na detecção
de focos de calor por meio de imagens do satélite NOAA (quatro vezes ao dia), sendo que a
partir de setembro de 2002 as queimadas passaram a ser detectadas também pelos satélites
GOES-8 (oito vezes ao dia) e AQUA/TERRA (quatro vezes ao dia com imagens MODIS),
totalizando 16 detecções por dia (MONTEIRO, 2005, INPE, 2007).
3.8. Focos de calor
Foco de calor é a detecção, através de sensores embarcados em satélites de um ponto na
superfície terrestre, que apresente temperatura de brilho, da ordem de 47 ºC, que chega ao
sensor, estes sensores atuam na faixa do infravermelho-médio próximo a 4 mm, possibilitando
a detecção de energia emitida por copos em chamas comum na faixa de 3,7 a 4,1 mm (INPE,
2007).
Diversos são os satélites que podem detectar os focos de calor, podendo ser da categoria
geoestacionários que fornecem dados por hora ou de orbita polar que geram alguns dados por
dia. Os focos são representados pelos sensores no formato de imagem digital composta por
unidades menores, chamadas de pixel (INPE, 2007, BITTENCOURT et al., 2013).
Os focos de calor podem ser localizados em tempo quase real ou através de vestígios de
áreas queimadas, podendo ser identificado em imagens de até 3 anos após a ocorrência do fogo
(FRANÇA e SETZER, 2007). Visto que a relação de queimada e foco de calor não é direta,
sendo que um foco de calor pode corresponder a várias queimadas ou a uma única queimada
dentro de um mesmo pixel, em contrapartida uma queimada de grande extensão é detectada por
um grupo de pixels vizinhos que resultam em vários focos de calor conexos a uma única
queimada (BITTENCOURT et al., 2013).
De acordo com o INPE (2007), nem todas as queimadas são detectadas, assim há
obstáculos como; frentes de fogos com menos de 30m, fogo no chão sem afetar copas, nuvens
cobrindo a área de observação sendo este um dos principais agravos ao monitoramento, além
disso fogo em encosta de montanhas é pôr fim a imprecisão na localização do foco de queima,
que no melhor caso é de cerca de 1 km, mas podendo chegar a 6 km.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Área de Estudo
A microrregião de Paragominas (Figura 1) está localizada na mesorregião Sudeste
Paraense e é composta por sete municípios, sendo eles: Abel Figueiredo, Bom Jesus do
Tocantins, Dom Elizeu, Goianésia do Pará, Paragominas, Rondon do Pará e Ulianópolis. O
ponto central da área de estudo está entre as coordenadas geográficas 3°50'22,598"S e
47°54'43,57"W.
Figura 1- Localização da microrregião de Paragominas, estado do Pará.

Fonte: Própria do autor.

A microrregião possui o clima do tipo Aw, segundo a classificação climática de Köppen
com temperatura e umidade do ar assumindo valores médios de respectivamente 26,3 °C e 81%
e o montante anual de chuva de 1800 milímetros em média (ÁLVARES et al., 2013). Neste
local há dois períodos climáticos: Chuvoso e seco, sendo o chuvoso dos meses de outubro até
de maio, e seco compreende os meses de junho a setembro (ALBUQUERQUE et al., 2010). Os
solos predominantes na área são classificados como Latossolo Amarelo, textura média a alta, e
de baixa fertilidade natural (EMBRAPA, 2013).
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4.2. Aquisição dos dados
Na realização deste trabalho foram utilizados dados geoespaciais, em arquivo vetorial
de pontos no formato shapefile, que se refere aos dados de focos de calor anuais, adquiridos do
banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a partir do programa
Queimadas. A fim de explicar a dinâmica dos focos de calor foram obtidos dados do projeto
PRODES, o qual consiste no monitoramento por satélite do desmatamento por corte raso na
Amazônia legal, permitindo assim a obtenção das taxas de desmatamento anuais na região para
os anos de 2002, 2004, 2006, 2010, 2014 e 2017. Foram adquiridos, no site oficial do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, arquivos vetoriais referentes à divisão política do
estado do Pará de onde foi extraído o vetor corresponde aos limites geográficos da microrregião
de Paragominas, das terras indígenas, bem como das áreas de assentamentos rurais, foi utilizado
ainda, vetor correspondente a malha rodoviária presente na área de estudo, obtida do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Todos os dados mencionados
foram adquiridos de maneira gratuita em sítios eletrônicos das referidas instituições
governamentais. Além disso, foram utilizados os dados do programa TerraClass - (mapeamento
do uso de terras da Amazônia Legal brasileira), dos anos de 2010 e 2014.
4.3. Processamento dos dados
Foram analisados os focos de calor num período de 15 anos, englobando os anos de
2002 a 2017, sendo que foi realizada uma análise multitemporal em um intervalo de quatro em
quatro anos até 2014 e uma de três anos a 2017. Estes dados dos focos de calor foram
submetidos ao estimador de densidade Kernel, com auxílio do software QGIS versão 2.18.17.
Após a compilação dos dados vetoriais adquiridos, eles foram sobrepostos à área de
estudo, para iniciar o processo de interpretação das informações e geração de dados derivados.
Após a sobreposição dos dados dos focos de calor e limites territoriais, dados matriciais de
densidade de focos de calor acumulado para o período de estudo foram gerados por meio do
algoritmo estimador de densidade de Kernel
Com vistas na observação do comportamento dos focos de calor na microrregião, de
modo que o mapa de Kernel foi classificado nas seguintes classes: nulo, baixo, moderado, alto,
muito alto e extremo. O estimador de densidade Kernel é uma técnica que estima a intensidade
padrão espacial de pontos na superfície estudada, de modo que essa ferramenta desenha uma
vizinhança circular ao redor de cada ponto da amostra, correspondendo ao raio de influência
(NOGUEIRA et al., 2009; SOUZA et al., 2013).
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Além disso os dados do PRODES e TerraClass foram cruzados com os focos de calor
para observar a influência do desmatamento de 2002 a 2017 e manejo do solo em 2010 e 2014,
os dados tabulares destes respectivos programas foram essenciais para quantificar as áreas
desmatadas e relacionar com ocorrência dos focos. Através dos dados do Terraclass se foi
possível obter as classes de uso da terra para os respectivos anos de 2010 e 2014 na área de
estudo, as quais foram limitadas apenas a classe da agricultura anual a fim de uma melhor
compreensão a respeito da dinâmica dos focos.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Análise entre os períodos de 2002 a 2017
De acordo com os dados disponibilizados no INPE, de maneira geral, o registro de focos
de calor apresentou tendência de crescimento entre os anos de 2002 a 2017, variando de 5.012
para 55.440 respectivamente, o que equivale a um crescimento de 1006% (figura 2).
Figura 2: Quantitativo geral dos focos de calor de 2002 a 2017.
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Fonte: Própria do autor.

No entanto, ao analisar os dados em períodos, foi observado que o número de focos
computados apresentou uma grande variação entre os intervalos (Tabela 1).
Tabela 1- Análise quantitativa dos focos na microrregião de Paragominas, estado do Pará, entre os
anos de 2002 – 2017.

Ano

Número de focos

Período

Crescimento (%)

2002

5012

2002 - 2006

129%

2006

11465

2006- 2010

-23%

2010

8852

2010 - 2014

36%

2014

12070

2014- 2017

359%

2017

55440

Fonte: Própria do autor.

Esse crescimento do número de focos de calor na microrregião de Paragominas pode
estar associado a ações antrópicas entre elas o desmatamento ilegal ocorrido na área durante o
período estudado. De acordo com os dados obtidos no PRODES, as taxas de desmatamento
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apresentaram o mesmo movimento oscilatório, apontados para os registros de focos (Tabela 2).
No primeiro período, compreendido entre 2002 e 2006, houve crescimento do desmatamento
de 59% na microrregião de Paragominas. No segundo período analisado, de 2006 e 2010, foi
registrado uma queda de 44%. Já entre os períodos de 2010 e 2014 e 2014 e 2017 observou-se
crescimento de 33% e redução de 23%, respectivamente.

Tabela 2: Taxa de crescimento do desmatamento anual em hectares na microrregião de Paragominas
de 2002 a 2017.

Ano

Desmatamento (ha)

Período

Desmatamento (%)

2002

23107,4

2002 - 2006

59%

2006

36805,8

2006 - 2010

-44%

2010

20513,2

2010 - 2014

33%

2014

27306,4

2014 - 2017

-23%

2017

21159,5

Fonte: Própria do autor.

5.2. Análise do intervalo de 2002 e 2006
Ao avaliar a dinâmica de focos de calor neste intervalo foi constatado aumento no
número de focos registrados, variando de 5012 para 11465, o que correspondeu a um
incremento de 129%. De acordo com os mapas de densidade dos focos foi possível observar
sua distribuição espacial que, entre os anos de 2002 e 2006, apresentou concentrações de focos,
classificadas como extrema e muito alta, em regiões dos municípios de Rondon do Pará e
Goianésia do Pará, em 2002, e Dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas, Goianésia e Rondon do
Pará em 2006 (Figura 2). No mesmo período o desmatamento anual na microrregião teve
crescimento de 59% com maior incidência nas áreas de ocorrência de focos (Anexo 1).
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Figura 3: Mapas de densidade de focos de calor na microrregião de Paragominas para os anos
de 2002 (A) e 2006(B).

A

B

Fonte: Própria do autor.

A ocorrência dos focos de calor no período em análise pode estar relacionada à abertura
de novas áreas para atividades agropecuárias e madeireiras desenvolvidas na microrregião nesse
período, além dos reflexos resultantes da abertura de estradas que cortam a região (ALMEIDA
e UHL, 1995).
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De acordo com os dados do IBGE (2017), a extração de madeira foi por muitos anos o
principal campo econômico da cidade de Goianésia do Pará. A extração madeireira deu início
ao processo de constituição do município de modo que a expansão do setor ocorreu por volta
dos anos 2000 a 2005 de modo que este crescimento está associado a atividade da pecuária
como principais fontes geradoras de empregos na região (SILVA, 2013).
No município de Rondon do Pará a economia por muito tempo girou em torno do carvão
vegetal, de forma que a produção se associou a necessidade do acesso imediato a cobertura
vegetal, tornando a implantação das carvoarias próximas a áreas de florestas (AMARAL, 2014).
No ano de 2006 pode-se observar aglomeração dos focos em torno das rodovias
principalmente em Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu. Essa relação pode ser explicada
devido às atividades do agronegócio desenvolvidas na região (SANTOS et al., 2017). Ainda de
acordo com os autores plantios próximos a rodovias possibilitam a realização das etapas de
cultivo, que vai desde a aquisição de insumos até o escoamento da produção, com maior
facilidade.
Dentre as atividades agrícolas desenvolvidas na microrregião destaca-se o cultivo da
soja que juntamente com a pecuária bovina passou a exercer importante papel na sustentação
da economia regional (SANTOS et al., 2017). De acordo com os dados do IBGE (2006), a
microrregião de Paragominas obteve o segundo maior valor bruto da produção agropecuária da
região Norte no ano de 2006, o que se pressupõe que a abertura de novas áreas tenha dado
suporte para essa produção.
As condições climáticas também podem ser um dos fatores que contribuíram para o
aumento de focos de calor durante este intervalo na microrregião. Segundo os dados do Centro
de previsão de tempo e estudos climáticos - CPTEC (2016), referente ao histórico de
ocorrências de El Niño, verificou-se que entre os anos de 2002 e 2003 houve a atuação deste
fenômeno climático, de forma moderada, provocando seca na Amazônia e região norte,
aumentando a probabilidade de ocorrências de incêndios florestais, principalmente em áreas de
florestas degradadas, fator este que pode ter contribuído na elevação dos focos de calor na
microrregião em estudo.

5.3. Análise do intervalo de 2006 e 2010
Neste intervalo distribuição espacial dos focos de calor se concentrou principalmente
em Dom Eliseu, Ulianópolis e Paragominas, onde foi possível constatar a classe extrema e
muito alta nestas cidades (figura 4).
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Figura 4: Mapas de densidade de focos de calor na microrregião de Paragominas para os anos
de 2006 (A) e 2010 (B)

A

B

Fonte: Própria do autor.

No período em questão ocorreu uma redução no número de focos de calor registrados
na microrregião de Paragominas, contabilizando uma queda de 23%, partindo de 11.465 focos
em 2006 para 8852 focos em 2010. Paralelamente, neste mesmo período, a taxa anual de
desmatamento na microrregião de Paragominas obteve o percentual de queda correspondente a
44%.
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No ano de 2010 observasse uma redução no registro de focos de calor na microrregião,
diminuição essa que pode estar associado a uma série de medidas tomadas pelo poder público
em âmbito de governo federal, estadual e municipal, com destaque para a operação arco de fogo
que tinha como objetivo o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e nas principais
cidades que contemplavam a lista entre os municípios que mais desmatavam na região.
Em 2008 o ministério do meio ambiente publicou uma lista na qual constavam 36
municípios mais desmatados na Amazônia, sendo que nesta lista quatro municípios se localizam
na microrregião de Paragominas são eles: Paragominas, Ulianópolis, Dom Eliseu e Rondon do
Pará (MMA, 2008). Outra medida tomada para reverte a situação foi o bloqueio ao credito rural
a propriedades sem regularização fundiária e ambiental (IMAZON, 2012).
Após o sucesso da operação arco de fogo, que conseguiu diminuir as taxas de
desmatamento na Amazônia, surgiram outras duas operações, uma em caráter federal intitulado
de “arco verde”, cujo objetivo era garantir a presença efetiva do poder público, especialmente
o Governo Federal, nos municípios prioritários e assim contribuir para a transição do atual
modelo de produção predatória para um novo modelo de produção sustentável (MMA, 2009).
A outra em âmbito municipal intitulada de “Paragominas Município Verde - PMV” lançada em
2008 que posteriormente seria abraçado como política pública no estado do Pará (IMAZON,
2009).
O PMV contou com um pacto assinado por lideranças locais, empresários e produtores
com apoio do governo estadual que se uniram com o objetivo de combater e fiscalizar o
desmatamento ilegal e regularizar a situação ambiental do município. A iniciativa local
acarretou em grande reconhecimento, de tal forma que em 2010, Paragominas foi o primeiro
município da Amazônia a sair da lista do desmatamento, reduzindo em mais de 90% as taxas
locais de desmatamento e degradação florestal (PMV, 2013, IMAZON 2012).
Em contrapartida a variação de focos apresentou altos índices em Ulianópolis e Dom
Eliseu, de acordo com o IMAZON, (2014) o maior pico de desmatamento na cidade de
Ulianópolis ocorreu em 2008 com 106 km2 desmatados, grande parte provinda da indústria
madeireira e queimadas. Em Dom Eliseu entre 2005 a 2008 o município apresentou as maiores
taxas de desmatamento de sua história, podendo está relacionado às atividades agropecuárias
com crescente expansão neste período (IMAZON, 2014).
5.4. Análise do intervalo de 2010 e 2014
Neste intervalo, novamente foi registrado crescimento no número de focos de calor na
área em estudo, variando de 8852 em 2010 para 12070 em 2014, apresentando dessa forma um
crescimento de 36% no registro de focos. Concomitantemente, a taxa de desmatamento também
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voltou a aumentar na área de estudo, em comparação ao período anterior, representando cerca
de 33%.
A análise sobre a distribuição espacial apontou para uma densidade dos focos,
classificados como muito alto e alto, localizados em áreas, principalmente, nos municípios de
Paragominas, Dom Eliseu e Ulianópolis (Figura 5).

Figura 5: Mapas de densidade de focos de calor na microrregião de Paragominas para os anos
de 2010 (A) e 2014(B)

A

B

Fonte: Própria do autor.
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O crescimento no número de focos de calor na microrregião de Paragominas em 2014
pode estar associado ao agronegócio. De acordo com os dados do IBGE (2015), no período de
2013 a 2014 em, a safra de soja apresentou crescimento significativo com destaque para os
municípios de Rondon do Pará e Paragominas, sendo este ultimo registrando aumento de sua
área colhida de 35 mil para 78 mil hectares (FAPESPA, 2015).
O município de Ulianópolis, segundo os dados do FAPESPA (2015), em 2013 liderou
em todo o estado como maior produtor de cana-de-açúcar e arroz, concentrando em seu
território cerca de 95,19% e 17,88% da produção estadual, obtendo maior participação entre
todos os municípios considerando as lavouras temporárias. A cidade de Dom Eliseu também
figurou a primeira posição em produção estadual da cultura do milho em 2013.
Essa elevação nas atividades agropecuárias em especial as plantações de soja, em todos
os polos de produção do estado, podem estar relacionadas à Instrução Normativa N° 51 da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado do Pará (SEMAS PA,
2010), onde posta em vigor no dia 06 de setembro de 2010, permitindo o emprego do fogo em
práticas agropastoris e florestais, mediante a queima controlada. Podendo este ser uma das
possíveis explicações para o aumento de focos de calor na microrregião durante o período em
estudo (Anexo 4).
5.5. Análise do intervalo de 2014 e 2017
Dentre os intervalos observados, este foi o que obteve os maiores valores de focos de
calor, variando de 12070 para 55440, em 2014 e 2017 respectivamente, correspondendo a uma
taxa de crescimento de 359%, dos focos de calor na microrregião, a maior dentre todos os
períodos estudados.
Através dos mapas de densidade de kernel, observou-se uma maior concentração
espaço-temporal dos focos de calor nos municípios de Paragominas e Ulianópolis apresentando
as classes de extremo e muito alto no período em questão. (Figura 6).
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Figura 6: Mapas de densidade de focos de calor na microrregião de Paragominas para os anos
de 2014 (A) e 2017(B)
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B

Fonte: Própria do autor.

De acordo com o IMAZON (2017), tal elevação exorbitante nos focos de calor pode
estar relacionada aos efeitos do fenômeno climático El Niño ocorrido em 2015 e 2016 na região
causando impactos bastante altos no clima local, deixando reflexos no aumento da temperatura,
provocando grandes estiagem e deixando os locais propícios a incêndios (OLIVEIRA, 2005,
CPTEC, 2016).
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O boletim de monitoramento de queimadas e incêndios florestais no Estado do Pará
referente ao ano de 2017, elaborado pela SEMAS PA 2017, as regiões com nível crítico de risco
de fogo foi o extremo sul da região Sudoeste, boa parte da região Sudeste (onde está localizado
a microrregião de Paragominas) e para o Baixo Amazonas, isso revela que as temperaturas
nestas regiões encontravam-se elevadas a ponto de riscos de incêndios, podendo este fator estar
associado as taxas elevadas de focos de calor no intervalo em questão para a região.
Por outro lado, a taxa de desmatamento na microrregião diminuiu durante este período,
caindo cerca de 23%, correspondendo à média estadual que apresentou oscilações de aumento
e queda durante estes anos. Em contrapartida no ano de 2014 os dados do Terraclass mostram
uma intensa presença da agricultura anual (Anexo 4) na microrregião, essa elevação na
produção pode ser reflexo da instrução normativa número 51 emitida pela SEMMA-PA no ano
de 2010.
Em 2016 três municípios da microrregião de Paragominas, estavam entre os 10
principais produtores no setor da agricultura no estado, no qual Ulianópolis liderou novamente
na produção de cana de açúcar enquanto a produção de soja em Paragominas e Dom Eliseu,
este último também lidera na produção de milho no ano em questão (FAPESPA, 2017).

5.6. Análise entre os períodos de 2002 a 2017
A dinâmica espaço-temporal dos focos de calor na microrregião de Paragominas ao
longo dos anos é inegável. Em 2002 os focos se concentram mais nas regiões oeste e sudoeste
que correspondem aos municípios de Goianésia do Pará e Rondon do Pará, respectivamente,
ressaltando que a intensidade dos mesmos varia de muito alto a extremo. Em 2006 a distribuição
dos focos permaneceu em Goianésia e Rondon, porém variando de moderado a alto enquanto
que os municípios de Dom Eliseu com índices moderados e Paragominas e Ulianópolis
apresentaram de moderado a alto, neste último com aglomeração dos focos entorno das
rodovias.
Em 2010 a variação de focos permaneceu com índices em Paragominas, porém neste
ano, diferente de 2006 as classes constatadas foram de baixo a moderado com algumas
ressalvas, enquanto que os municípios de Dom Eliseu e Ulianópolis apresentaram índices altos
variando de alto a muito alto, sendo que no intervalo de 2014 a dinâmica dos focos reduziu
expressamente em Dom Eliseu e Ulianópolis e aumentou em Paragominas, este último
continuando em 2017 a maiores concentrações principalmente em torno das rodovias, os demais
municípios apresentaram registros de focos variando de moderado a alto, principalmente em
assentamentos por toda a microrregião variando de moderado a alto (Figura 7).
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Figura 7: variação dos focos de calor no estimador de kernel ao longo do período observado de
2002 a 2017

Fonte: Própria do autor.

Ao longo dos anos analisados é possível notar uma incidência de focos de calor em áreas
de assentamentos rurais (Anexo 5). De acordo com Farias et al. (2018) o Pará aparece como o
estado que mais detém projetos de assentamentos em seu território da Amazônia Legal.
Composto por 144 municípios, 102 destes apresentam projetos de assentamentos em seus
territórios. Na microrregião de Paragominas há 41 projetos de assentamentos cadastrados
(INCRA, 2017).
De maneira geral, estes projetos apresentam-se em regime de agricultura familiar e, em
sua maioria, ainda utilizam o mecanismo de corte e queima como principal instrumento no
processo de produção agrícola (HOMMA et al., 2002). Segundo Ávila e Wadt (2015), o
processo de expansão agrícola nos assentamentos constitui uma das principais geradoras de
degradação ambiental por se tratar de práticas de baixo nível tecnológico, tornando essas áreas
mais vulneráveis à ocorrência de queimadas.
Outro fator que pode estar relacionado à dinâmica de focos de calor na microrregião de
Paragominas, é o chamado credito rural. Os dados da FAPESPA de 2015 e 2017 demostram
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que as cidades de Paragominas, Rondon do Pará e Dom Eliseu obtiveram as maiores taxas de
credito entre os municípios da microrregião entre 2015 e 2016.
Segundo Prates e Serra (2009), o credito rural constitui o acesso do produtor aos
elementos necessários para o exercício da atividade agropecuária. De acordo com Assunção et
al. (2012) essa ferramenta é usada para aumentar a produção rural por meio da incorporação de
novas terras para o cultivo, possivelmente induzirá a aumentos no desmatamento, devido à
crescente conversão de áreas florestais em terras destinadas à plantação rural.
Em todos os anos observados a maioria das concentrações de focos de calor na
microrregião de Paragominas aparece em torno das rodovias. Isto se deve ao fator chave no
escoamento da safra, que se comprova ao observar a incidência da agricultura na microrregião
(Anexo 3) na qual a maior parte da produção agrícola com concentração próximo as estradas,
cujo a explicação incide sobe a distância do envio do produto origem a indústria (DORIGUEL
e BONACHELA, 2017). Podendo ser um dos fatores que expliquem as aglomerações dos focos
em torno das rodovias e a ocorrência dos mesmos.
Outro ponto importante refere-se à destruição espacial dos focos em área indígenas. A
análise dos mapas de densidade de focos apresenta classe nulo ou baixo para ocorrência de
focos de calor, o que denota baixa incidência de desmatamento nestas áreas. De acordo com
Brito e Barbosa (2015), diversas são as políticas públicas voltadas a preservação das mesmas,
devido à enorme biodiversidade encontrada em terras indígenas se torna inquestionável ações
legais que, impliquem na sua preservação inalterada e a utilização sustentada nestas terras,
podendo assim este fator explicar os poucos índices de focos nestas regiões na microrregião.
O fenômeno climático e El Niño ocorrido nos anos de 2002, 2006, 2010 e 2016 na
microrregião de Paragominas, também pode ter contribuído para a incidência dos focos de
calor, visto que a ocorrência se deu em todos os períodos em analise (SANTOS et al., 2011,
CPTEC, 2016).
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6. CONCLUSÃO
Após análise dos resultados foi possível constatar aumento no número de focos de calor
registrados entre os anos de 2002 a 2017, com destaque para o ano de 2017 com 55.440
registros. O período de 2014 a 2017 apresentou maior incremento no registro de focos de calor
na microrregião de Paragominas, com percentual de 359%.
O estimador de densidade de kernel forneceu informações qualitativas a respeito da
distribuição espacial dos focos de calor na área de estudo. De acordo com a análise espaçotemporal do mapa de densidade do ano de 2002, os focos de calor estiveram concentrados mais
nas regiões oeste e sudoeste da área de estudo, contemplando áreas dos municípios de Goianésia
do Pará e Rondon do Pará. Entre os anos de 2006 a 2017, foi observado um rearranjo espacial
sendo a concentração registrada em áreas dos municípios de Paragominas, Ulianópolis e Dom
Eliseu.
De modo geral, a ocorrência e distribuição espacial dos focos de calor na microrregião
de Paragominas podem estar associadas às condições climáticas, mas sobre de tudo, sendo
potencializadas pelas ações antrópicas desenvolvidas na região como desmatamento ilegal e a
expansão agropecuária. Assim, sugerem-se novas pesquisas que promovam melhor
compreensão sobre a dinâmica dos focos na microrregião de Paragominas.
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APÊNDICES
APÊNDICE 1: Mapas de desmatamento na microrregião de Paragominas para o ano de 2002.

Fonte: Própria do autor.
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APÊNDICE 2: Mapas de desmatamento na microrregião de Paragominas para o ano de 2006.

Fonte: Própria do autor.

48

APÊNDICE 3: Mapas de desmatamento na microrregião de Paragominas para o ano de 2010.

Fonte: Própria do autor.
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APÊNDICE 4: Mapas de desmatamento na microrregião de Paragominas para o ano de 2014.

Fonte: Própria do autor.
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APÊNDICE 5: Mapas de desmatamento na microrregião de Paragominas para o ano de 2017.

Fonte: Própria do autor.

