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RESUMO 

 

 

 

MATAVELI, G. A. V. Padrões espaciais e temporais no regime do fogo e tendências nas 

emissões associadas às queimadas no bioma Cerrado. 2019. 151 f. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

No bioma Cerrado, a ocorrência das queimadas é uma importante perturbação estimulada pela 

natureza ou atividades antrópicas. Apesar do crescente esforço para monitorar o Cerrado, um 

estudo em escala de bioma para caracterizar a ocorrência das queimadas e quantificar e 

entender a variabilidade das emissões associadas às queimadas é necessário. Considerando 

sua extensão espacial, o uso de sensores orbitais é a abordagem mais efetiva para estabelecer 

tais padrões no bioma. O presente estudo objetivou caracterizar os regimes do fogo, 

precipitação e condição da vegetação no Cerrado, estabelecer padrões espaciais da ocorrência 

das queimadas e sua correlação com a precipitação e a condição da vegetação, caracterizar e 

encontrar tendências nas emissões de material particulado com diâmetro menor que 2,5 

micrômetros (PM2,5µm) associadas às queimadas no bioma utilizando produtos derivados dos 

sensores Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), dados de precipitação 

do satélite Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) e a ferramenta PREP-CHEM-

SRC. O Cerrado foi, respectivamente, o primeiro e o segundo bioma brasileiro em que mais 

ocorreu área queimada e focos de calor, sendo que no bioma tais ocorrências são maiores 

durante a estação seca e na cobertura da terra savana. Os focos de calor se concentraram no 

norte do bioma, porém focos de calor mais intensos não se localizam necessariamente onde a 

concentração é maior. A análise espacial mostrou que valores médios/totais podem esconder 

alguns padrões, como para a precipitação, que tem a menor média em agosto, mas 

espacialmente o mínimo de precipitação neste mês foi encontrado em apenas 7% do Cerrado. 

Geralmente, existe uma defasagem de 2-3 meses entre o mínimo de precipitação e máximo de 

focos de calor e área queimada, enquanto o valor mínimo do índice Vegetation Condition 

Index (VCI) geralmente ocorre no mesmo mês que o máximo de focos de calor e área 

queimada. Em média, o Cerrado emitiu 1,08 Tg.ano-1 de PM2,5µm associado às queimadas, 

contribuindo com 25% e 15% das emissões no Brasil e na América do Sul, respectivamente. 

A maioria das emissões se concentrou no fim da estação seca e na transição entre as estações. 

Anualmente, 66% das emissões ocorreram no uso savana, porém focos de calor detectados no 

uso floresta ombrófila densa tendem a emitir mais do que os detectados no uso savana. 



Espacialmente, cada célula de 0,1º emitiu em média 0,5 ton.km-2.ano-1 de PM2,5µm associadas 

às queimadas, sendo que foram emitidas até 16,6 ton.km-2.ano-1.  Considerando o Cerrado 

como um todo, foi encontrada uma tendência negativa nas emissões anuais de PM2,5µm 

associadas às queimadas que representa -1,78% da média anual de PM2,5µm emitido pelas 

queimadas no bioma durante o período analisado. Já espacialmente foram encontradas 

tendências anuais que representam até ± 35% da média anual de PM2,5µm emitido.     

 

Palavras-chave: Bioma Cerrado. Sensoriamento Remoto. Queimadas. Precipitação. VCI. 

Emissões. Tendências.



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

MATAVELI, G. A. V. Spatial and temporal patterns in the fire regime and trends in the 

emissions associated with fires in the Cerrado biome. 2019. 151 f. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

In the Cerrado biome, fire occurrence is a major disturbance driven by both natural and 

anthropic causes. Despite increasing efforts for monitoring the Cerrado, a biome-scale study 

for characterizing fire occurrence and quantifying and understanding the variability of fire 

emissions is still needed. Moreover, considering the spatial extent of the study area, orbital 

sensors are the most effective approach to establish such patterns in this biome. We aimed to 

characterize fire, precipitation and vegetation condition regimes in the Cerrado, to establish 

spatial patterns of fire occurrence and their correlation with precipitation and vegetation 

condition, and to characterize and find trends in Particulate Matter with diameter less than 

2.5µm (PM2.5µm) fire emissions in the Cerrado biome using Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) datasets, Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) 

rainfall data, and the PREP-CHEM-SRC emissions preprocessing tool. The Cerrado was, 

respectively, the first and second biome for the occurrence of burned area and hotspots among 

the Brazilian biomes, being that occurrences were higher during the dry season and in the 

savanna land use. Hotspots concentrate in the north of the biome, but more intense hotspots 

are not necessarily located where concentration is higher. Spatial analysis showed that 

averaged and/or summed values for the entire Cerrado can hide patterns, such as for 

precipitation, which has the lowest average in August, but spatially minimum precipitation in 

August was found only in 7% of the biome. Usually, there is a 2–3-months lag between 

minimum precipitation and maximum hotspots and burned area, while minimum values of 

Vegetation Condition Index (VCI) and maximum hotspots and burned area occur in the same 

month. On average, the Cerrado emitted 1.08 Tg.year-1 of PM2.5µm associated with fires, 

accounting for 25% and 15% of the PM2.5µm fire emissions in Brazil and South America, 

respectively. Most of PM2.5µm fire emissions were concentrated in the end of the dry season 

and in the transitional month. Annually, 66% of the emissions occurred over the savanna land 

use, however, active fires detected in the evergreen broadleaf land use tended to emit more 

per event than active fires occurring in the savanna land use. Spatially, each 0.1° grid cell 

emitted on average 0.5 ton.km-2.year-1 of PM2.5µm associated with fires, but values can reach 



to 16.6 ton.km-2.year-1 in a single cell. Considering the entire Cerrado, we found an annual 

decreasing trend representing -1.78% of the annual average PM2.5µm emitted from fires during 

the period analyzed, however, the grid cell analysis found annual trends representing ± 35% 

of the annual average PM2.5µm fire emissions. 

 

Keywords: Cerrado Biome. Remote Sensing. Fires. Precipitation. VCI. Emissions. Trends.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas considerações a respeito do tema abordado durante 

a presente pesquisa, bem como a sua justificativa, a hipótese estabelecida e a determinação 

dos objetivos geral e específicos. 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

As queimadas, um fenômeno comum em grande parte da superfície terrestre do 

planeta, consomem extensas áreas vegetadas (HANTSON et al., 2013; VADREVU et al., 

2014) e, ainda, desempenham um importante papel no clima devido às associadas emissões de 

gases e aerossóis (KAISER et al., 2012). Desta forma, impactam a composição da atmosfera 

(FREITAS et al., 2009; BOSSIOLI et al., 2016), bem como a qualidade do ar (LONGO et al., 

2010; CHEN et al., 2017), a saúde humana (DE OLIVEIRA ALVES et al., 2017; 

JOHNSTON et al., 2012), a formação das nuvens, a precipitação e o ciclo hidrológico (WU et 

al., 2011; ICHOKU et al., 2016; DE SALES et al., 2018), as forçantes radiativas (LIN et al., 

2014), a temperatura e umidade da superfície e fluxos de carbono (BERINGER et al., 2003) e 

a biodiversidade (FEARNSIDE, 2000), causando, ainda, impactos sociais e econômicos 

(BRUNSON; TANAKA, 2011; STEPHENSON et al., 2013).  

As queimadas, que representam cerca de 70% da biomassa consumida globalmente 

(VAN DER WERF et al., 2010), são responsáveis por uma emissão anual de 2,2 Pg de 

Carbono (C) para a atmosfera (VAN DER WERF et al., 2017). Estima-se que tenham sido 

responsáveis por cerca de 36% das emissões globais de aerossóis carbonáceos e 25% do 

aumento global de dióxido de carbono (CO2) desde a época pré-industrial (FORSTER et al., 

2007). O processo de combustão da biomassa vegetal em condições ideais de completa 

combustão libera para a atmosfera CO2 e vapor d’água (H2Ov) (LEVINE, 1994), entretanto, a 

combustão completa dificilmente é alcançada durante a queima da biomassa vegetal, sendo 

comum encontrar outras espécies gasosas e de aerossóis além do CO2 e do H2Ov (BURLING 

et al., 2010). Apesar da provável variação dos componentes de gases traços e aerossóis entre 

distintos eventos de queima, as emissões associadas às queimadas são constituídas 

principalmente por CO2 (71,4%), H2Ov (21%) e monóxido de carbono (CO, 5,5%) (NRC, 

2004). As emissões de material particulado fino com diâmetro menor que 2,5 micrômetros 

(PM2,5µm, do inglês Particulate Matter with diameter less than 2.5 micrometers) também são 

importantes, pois, apesar de comporem apenas 0,5% do total das emissões provenientes das 
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queimadas (NRC, 2004), afetam a temperatura da superfície, o balanço de radiação e as 

propriedades das nuvens (CHRISTOPHER; GUPTA, 2010), são associadas com danos ao 

ácido desoxirribonucleico (DNA) humano e à morte de células pulmonares (DE OLIVEIRA 

ALVES et al., 2017) e responsáveis por cerca de 339.000 óbitos por ano em todo o globo 

(JOHNSTON et al., 2012).  

Globalmente, a duração do período que apresenta condições climáticas favoráveis 

para a ocorrência das queimadas está aumentando. Segundo Jolly et al. (2015), entre 1979 e 

2013 houve um aumento médio global de 19% na duração deste período em grande parte das 

áreas vegetadas do planeta. Desta forma, o clima é um importante fator para a ocorrência das 

queimadas, capaz de controlar a quantidade de combustível disponível para a queima e a 

probabilidade de ignição. Enquanto a maior quantidade de precipitação durante a estação seca 

reduz o número de queimadas naquele ano, percebe-se um aumento no ano seguinte devido à 

maior quantidade de combustível disponível para a queima (ARCHIBALD et al., 2010). Além 

disso, estudos apontam grandes variações na ocorrência interanual das queimadas associadas 

com eventos climáticos extremos (CHEN et al., 2013; CHEN et al., 2017).  

Combinados ao clima, o tipo de combustível e a sua umidade são características 

intrínsecas da condição da vegetação e influenciam a ignição e o espalhamento do fogo 

(LEBLON et al., 2012). Variações na condição da vegetação, que podem ser expressas por 

índices de vegetação, são um importante indicativo dos fatores que causam estresse na 

vegetação, como as secas, e são úteis para avaliar a susceptibilidade da vegetação ao fogo 

(BAJOCCO et al., 2015). Estudos prévios mostraram a correlação entre a variabilidade 

sazonal da umidade da vegetação e a ocorrência das queimadas, assim como a variação 

interanual e intranual da condição da vegetação devido à estação seca mais curta ou extensa 

(CHÉRET; DENUX, 2011). 

Ainda, adicionalmente à influência exclusiva do clima na ocorrência das queimadas, 

constata-se um padrão anual bimodal em 25% das áreas do planeta com incidência frequente 

de queimadas, o que indica uma influência antrópica, uma vez que as queimadas ocorrem sob 

condições climáticas desfavoráveis durante pelo menos um período do ano (BENALI et al., 

2017). Tal padrão bimodal é predominante no sudeste dos Estados Unidos, na região central 

da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, na região central da Eurásia, no leste da 

Sibéria, no norte da Índia e no sudeste da América do Sul, o que salienta a importância da 

densidade populacional e das técnicas de manejo no regime global das queimadas. Portanto, a 

interação entre as atividades humanas, o clima e a vegetação define os padrões espaciais e 
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temporais da ocorrência das queimadas, e, sendo assim, destaca-se a importância de 

caracterizar tais padrões para compreender a dinâmica das áreas afetadas pelo fogo. 

De acordo com Archibald et al. (2010), os padrões espaciais e temporais da 

ocorrência de queimadas e sua correlação com variáveis meteorológicas, como a precipitação, 

com a condição da vegetação ou com fatores antrópicos são complexos e variam de acordo 

com a região analisada. As savanas tropicais são o ecossistema com a maior concentração de 

queimadas no globo (VAN DER WERF et al., 2008; BOWMAN et al., 2009; VAN DER 

WERF et al., 2017), onde as atividades humanas são responsáveis pela maioria das 

ocorrências (ARCHIBALD et al., 2011), especialmente empregadas para desmatar áreas a 

serem destinadas à agropecuária ou outras mudanças no uso e cobertura da terra (MUCT), 

manusear pastagens, remover resíduos agrícolas e controlar pragas (SHIMABUKURO et al., 

2013). Ainda, tem-se que 62% das emissões globais de carbono associadas às queimadas 

ocorrem nas savanas tropicais (VAN DER WERF et al., 2017). Além da ação antrópica, a 

variabilidade climática é um importante fator para a ocorrência das queimadas na região 

tropical (VAN DER WERF et al., 2008). De acordo com Knorr et al. (2016), o aquecimento 

global deve aumentar a risco de fogo na região tropical, além de outros fatores como o 

crescimento populacional e o associado aumento da produção agrícola e do desmatamento. 

No Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, composto predominantemente por 

formações savânicas, a ocorrência de queimadas naturais é comum (RAMOS NETO; 

PIVELLO, 2000). Além disso, desde a década de 1970 o bioma passa por um intenso 

processo de expansão agrícola (FEARNSIDE, 2001), em que o fogo é uma importante 

ferramenta no processo de MUCT para remover os remanescentes de vegetação natural, 

alternar cultivos agrícolas, eliminar resíduos agrícolas e estimular a rebrota da vegetação 

herbácea a ser utilizada como alimento pelo gado durante a estação seca (PIVELLO, 2011). 

Tais razões qualificam o Cerrado como um bioma a ser estudado. No entanto, de acordo com 

Beuchle et al. (2015), apesar da crescente pressão antrópica sobre o Cerrado, o 

monitoramento das MUCT no bioma foi negligenciado até o período recente quando 

comparado aos esforços para monitorar as MUCT ocorridas no bioma Amazônia. Ainda, a 

ausência de uma política de manejo do fogo efetiva também contribui para o crescente uso do 

fogo nas MUCT no Cerrado, considerado a savana com a maior biodiversidade no mundo 

(DURIGAN; RATTER, 2016). 

O interesse da comunidade científica sobre as MUCT e o fogo no Cerrado aumentou 

consideravelmente no período recente. Ao analisarem tendências e lacunas na literatura 

científica sobre o fogo no Cerrado, Arruda et al. (2018) observaram o aumento do número de 
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pesquisas que têm o Cerrado como área de estudo após a década de 2000, especialmente nas 

publicações que contam com a colaboração de instituições internacionais. Ainda de acordo 

com os autores, 77% dos 288 artigos analisados objetivaram o estudo dos efeitos do fogo 

sobre a biodiversidade. Portanto, pode-se observar o crescimento do esforço nacional e 

internacional para o monitoramento e estudo do Cerrado. 

Em relação à ocorrência das queimadas e sua correlação com a precipitação no 

Cerrado, pode-se citar os estudos de Moreira de Araújo et al. (2012), Libonati et al. (2015a) e 

Moreira de Araújo e Ferreira (2015), que utilizaram valores médios ou totais de área 

queimada, focos de calor e precipitação para o bioma Cerrado como um todo, um bioma que 

apresenta uma área de mais de 2 milhões de km2. Assim, a distribuição espacial destas 

variáveis dentro do bioma não foi analisada pelos autores mencionados. Libonati et al. (2015b) 

e Libonati et al. (2016) analisaram a distribuição espacial e temporal da área queimada no 

bioma, porém tais pesquisas não consideraram a distribuição da correlação linear espacial 

entre a área queimada e os focos de calor com a precipitação ou a condição da vegetação, o 

que é uma abordagem importante para compreender a complexa interação clima-vegetação-

fogo no bioma.  

Ainda, a caracterização das emissões associadas às queimadas ocorridas no Cerrado 

na escala de bioma é necessária para entender sua variabilidade, suas estimativas e sua 

contribuição para o Brasil e a América do Sul. A necessidade de tal caracterização é até 

mesmo maior quando se consideram pesquisas atuais sobre tendências na ocorrência das 

queimadas. Estudos recentes mostraram um declínio global na área queimada e nos focos de 

calor (ANDELA et al., 2017; ARORA; MELTON, 2018; EARL; SIMMONDS, 2018), assim 

como nas emissões globais associadas às queimadas (ARORA; MELTON, 2018; EARL; 

SIMMONDS, 2018; WARD et al., 2018). No entanto, como salientado por Ward et al. (2018), 

as tendências nas emissões associadas às queimadas são espacialmente heterogêneas e, desta 

forma, podem apresentar padrões regionais distintos dos globais. Estudos sobre tendências nas 

emissões associadas às queimadas em escala de bioma não são encontrados na literatura para 

o Cerrado. Também, destaca-se que as tendências encontradas para a área queimada e/ou 

focos de calor podem até mesmo apresentar direção oposta às tendências associadas às 

emissões, uma vez que apesar da tendência global negativa na área queimada e nos focos de 

calor as recentes condições climáticas mais secas e com maiores temperaturas na região 

tropical têm causado eventos de queimada mais intensos (HANTSON et al., 2017).     

Considerando o fenômeno analisado e a dimensão da área de estudo, produtos 

derivados de sensores orbitais são as fontes de informação mais eficazes para compreender os 
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padrões do fogo e estimar as emissões e tendências no Cerrado, uma vez que os mesmos 

permitem observar extensas áreas da superfície terrestre diariamente e, dependendo do sensor, 

mais de uma vez por dia (ICHOKU et al., 2012; HANTSON et al., 2013; ANDELA et al., 

2016). Entre os produtos derivados de sensores orbitais disponíveis para o estudo das 

queimadas, os produtos de fogo ativo e área queimada dos sensores Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer (MODIS) foram os primeiros derivados de sensores orbitais de 

resolução espacial moderada a serem fornecidos (GIGLIO et al., 2016) e têm sido 

amplamente utilizados para o estudo das queimadas nas savanas brasileiras (NASCIMENTO 

et al., 2012; MOREIRA DE ARAÚJO et al., 2012; LIBONATI et al., 2015a; LIBONATI et 

al., 2015b; MOREIRA DE ARAÚJO; FERREIRA, 2015; LIBONATI et al., 2016), africanas 

(ARCHIBALD et al., 2010; KUSANGAYA; SITHOLE, 2015), australianas (ANDERSEN et 

al., 2005; YATES et al., 2008; MAIER et al., 2013) e em estudos que consideram todas as 

savanas tropicais (VAN DER WERF et al., 2008), além de serem utilizados como dados de 

entrada em estudos que objetivaram estimar as emissões associadas às queimadas (KAISER et 

al., 2012; ICHOKU; ELLISON, 2014; DARMENOV; DA SILVA, 2015; VAN DER WERF 

et al., 2017).  

Ainda, pode-se citar o uso de produtos derivados do MODIS  para a estimativa da 

condição da vegetação por meio de índices de vegetação (CHÉRET; DENUX, 2007; 

CHÉRET; DENUX, 2011) e para análises de MUCT (FRIEDL et al., 2010), enquanto que a 

precipitação é comumente estimada utilizando dados do satélite Tropical Rainfall 

Measurement Mission (TRMM), que fornece estimativas concisas dos padrões espaciais e 

temporais da precipitação na região tropical e foi validado para todo o Brasil (PEREIRA et al., 

2013).   

 

1.2 Hipótese 

 

O uso de produtos derivados de sensores orbitais permite compreender a influência 

da variável meteorológica precipitação e da condição da vegetação nos padrões espaciais e 

temporais da ocorrência das queimadas, e estimar e identificar as tendências associadas às 

emissões de PM2,5µm provenientes das queimadas no bioma Cerrado. 
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1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é caracterizar o regime do fogo no bioma Cerrado, 

localizado no território brasileiro, com base em técnicas de análise espacial para determinar 

padrões na ocorrência das queimadas, permitindo estimar sua correlação com a variável 

meteorológica precipitação e com a condição da vegetação, e tendências nas emissões de 

PM2,5µm associadas às queimadas no bioma. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

  

(a) Avaliar a variação intranual (mensal) e interanual (anual) dos focos de calor 

detectados pelos sensores MODIS (produtos MOD14 e MYD) e da área queimada estimada 

pelo produto MODIS MCD45A1 no bioma Cerrado e sua contribuição em relação aos demais 

biomas brasileiros; 

 

(b) Avaliar a variação intranual (mensal) e interanual (anual) da estimativa da 

precipitação mensal fornecida pelo TRMM para o bioma Cerrado; 

 

(c) Avaliar a variação intranual (mensal) e interanual (anual) da condição da vegetação 

estimada com o uso do índice de vegetação Vegetation Condition Index (VCI) gerado a partir 

do produto MODIS MOD13A3; 

 

(d) Analisar a distribuição espacial dos focos de calor detectados pelos sensores 

MODIS no bioma Cerrado e a sua relação com o uso e cobertura da terra a partir do produto 

MODIS MCD12Q1; 

 

(e) Correlacionar espacialmente os focos de calor e a área queimada com a 

precipitação e a condição da vegetação no bioma Cerrado; 

 

(f) Avaliar a variação intranual (mensal) e interanual (anual) do PM2,5µm emitido pelas 

queimadas no bioma Cerrado e sua contribuição em relação aos demais biomas brasileiros e 

em relação ao total de PM2,5µm emitido pelas queimadas no Brasil e na América do Sul; 
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(g) Comparar as estimativas de PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma Cerrado 

geradas pela ferramenta PREP-CHEM-SRC 1.8.3 com as estimativas dos inventários globais 

de emissão Global Fire Assimilation System (GFAS), Quick Fire Emissions Dataset (QFED), 

Fire Energetics and Emissions Research (FEER) e Global Fire Emissions Database (GFED); 

 

(h) Analisar a relação entre o PM2,5µm emitido pelas queimadas e o uso e cobertura da 

terra no bioma Cerrado a partir do produto MODIS MCD12Q1; 

 

(i) Analisar a distribuição espacial e a tendência do PM2,5µm emitido pelas queimadas 

no bioma Cerrado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica da presente pesquisa é composta pela caracterização do bioma 

Cerrado, da sua ocupação e da ocorrência das queimadas em seu teritório, bem como pela 

descrição dos métodos para a estimativa das emissões associadas às queimadas. 

 

2.1 Caracterização do Cerrado 

 

O bioma Cerrado (Figura 1), espacialmente distribuído sobre uma área de mais de 2 

milhões de km2, é o segundo maior bioma brasileiro, somente menor que o bioma Amazônia, e 

cobre cerca de 24% do território brasileiro (IBGE, 2010).   

 

Figura 1. Localização do bioma Cerrado no território brasileiro. Mosaico de imagens do 

produto MODIS MOD04 do ano de 2010, composição colorida R6G2B1. 



21 

 

Conforme a Figura 1, o Cerrado se extende por 11 distintas Unidades da Federação 

(UFs): Paraná (PR), São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato 

Grosso (MT), Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Bahia (BA), Tocantins (TO), Piauí (PI) e 

Maranhão (MA). A área recoberta pelo bioma Cerrado em cada UF descrita acima é 

apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Área total e percentual recoberta pelo bioma Cerrado em cada UF. 

UF Sigla 
Área Total 

UF (km2) 

Área de 

Cerrado (km2) 

Área de 

Cerrado (%) 

Paraná PR 199.308 3.986 2 

São Paulo SP 248.222 81.913 33 

Minas Gerais MG 586.522 334.318 57 

Mato Grosso do Sul MS 357.146 217.859 61 

Mato Grosso MT 903.366 361.346 40 

Goiás GO 340.112 329.909 97 

Distrito Federal DF 5.780 5.780 100 

Bahia BA 56.433 15.237 27 

Tocantins TO 277.721 255.503 92 

Piauí PI 251.578 93.084 37 

Maranhão MA 331.937 215.759 65 

Fonte: IBGE (2010). 

 

De acordo com a classificação de Köppen, são dois os tipos de clima do bioma Cerrado: 

o Aw, clima tropical úmido com estação seca no inverno e chuvas concentradas no verão que 

ocupa a maior parte do bioma, e o Cwa, clima temperado quente de inverno seco e temperatura 

média no mês mais quente superior a 22º C que se localiza no sul e leste de Minas Gerais e no 

sul do Mato Grosso do Sul (SILVA et al., 2008). A temperatura média anual no bioma varia 

entre 18º C e 27 °C, sendo que a mesma aumenta do sul para o norte do bioma, com o estado de 

São Paulo concentrando as menores temperaturas médias anuais e o estado do Piauí as maiores 

(SILVA et al., 2008). Ainda de acordo com os autores, a temperatura média anual das máximas 

segue o mesmo padrão espacial da temperatura média anual e varia de 24º C a 36 °C; já a 

temperatura média anual das mínimas (valores de 14º C a 23°C) é maior no norte do Cerrado e 

menor no sul do bioma, oposto ao padrão espacial da temperatura média anual das máximas.  

De maneira geral, o regime da precipitação no Cerrado é caracterizado por volumes 

máximos durante o verão e mínimos durante o inverno, fazendo com que o bioma possua duas 

estações bem definidas: uma seca que se inicia em maio e se estende até setembro e outra 

chuvosa, que vai de outubro a abril (COUTINHO, 1990). As precipitações anuais médias no 



22 

 

bioma variam entre 600 mm e 2.200 mm, sendo encontrados registros pluviométricos máximos 

no limite com bioma Amazônia e mínimos na interface com a Caatinga, caracterizando um 

aumento da precipitação conforme se desloca de leste para oeste no bioma (SILVA et al., 2008). 

Já a umidade relativa do ar no Cerrado tem média anual entre 60% e 80%, também com 

maiores médias na interface com o bioma Amazônia e menores no limite com o bioma 

Caatinga, atingindo os níveis mais baixos no inverno seco e os níveis mais altos no verão 

chuvoso (SILVA et al., 2008). 

Associado a tais características climáticas, existe uma grande variabilidade de solos no 

bioma. Na sua maioria (48%), os solos do Cerrado são considerados Latossolos, caracterizados 

pela coloração que varia do vermelho ao amarelo devido à presença de ferro e por serem bem 

drenados, ácidos e pobres em nutrientes. Ainda, podem ser encontrados Neossolos 

Quartzarênicos (solos arenosos que representam cerca de 15% do bioma), Neossolos Litólicos 

(que geralmente se localizam nas encostas e compõem 7,5% do bioma) e Organossolos e outros 

solos em menor quantidade (REATTO et al., 2008). De uma maneira geral, o relevo do Cerrado 

é bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por planaltos ou chapadões, sendo 

que aproximadamente 50% do bioma está compreendido entre 300 e 600 metros de altitude 

(COUTINHO, 1990), o que favorece a propagação do fogo no bioma.   

Embora o Cerrado seja ocupado por populações humanas há mais de 12.000 anos, a 

entrada de atividades econômicas intensivas e extensivas é relativamente recente (INPE, 2015). 

Antes da década de 1970, o Cerrado era considerado inadequado para a agricultura e a pecuária 

devido aos solos pobres do bioma, entretanto, os avanços nas técnicas agrícolas, as condições 

favoráveis para a mecanização, iniciativas governamentais e o baixo custo da terra 

contribuíram para transformar o Cerrado em uma crescente região agropecuária (BICKEL; 

DROS, 2003). Assim sendo, ocorreu um rápido e intenso processo de conversão da vegetação 

natural do Cerrado em áreas de produção de commodities, como a soja, nas últimas décadas. 

Tal conversão tem especialmente ocorrido após o ano de 2006 com a Moratória da Soja, um 

acordo entre os principais compradores mundiais para que não fosse comprada soja cultivada 

em áreas deflorestadas da Amazônia após julho de 2006, o que impulsionou ainda mais o 

cultivo da soja no Cerrado (GIBBS et al., 2015). Desta forma, o ritmo intenso com que as 

MUCT vêm ocorrendo no bioma tem ocasionado diversos impactos ambientais, como a perda 

de sua rica biodiversidade, a perturbação hídrica de bacias hidrográficas, a redução e 

fragmentação dos ecossistemas e a intensificação de processos erosivos (INPE, 2015). 

A vegetação do Cerrado é caracterizada por três grandes formações: as savânicas, as 

florestais e as campestres. Coutinho (1990) estruturou estas três principais formações em cinco 
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fitofisionomias: o Cerradão (formações florestais com presença de dossel); Cerrado sensu 

stricto (fitofisionomia densa de árvores e arbustos com até 12 metros de altura, dominado por 

um estrato herbáceo-graminoso); Campo Cerrado (vegetação arbóreo-arbustiva com presença 

de árvores que podem alcançar de 2 a 3 metros); Campo Sujo (composta basicamente por 

vegetação herbáceo-arbustiva); e Campo Limpo (vegetação predominantemente herbácea com 

presença muito pequena de arbustos). Já Ribeiro e Walter (2008) propuseram um sistema com 

maior detalhamento da classificação das fitofisionomias do Cerrado que dividiu o bioma em 14 

fitofisionomias: Campo Rupestre, Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado Ralo, Cerrado Típico, 

Cerrado Denso, Cerrado Rupestre, Palmeiral, Vereda, Parque de Cerrado, Cerradão, Mata de 

Galeria, Mata Seca e Mata Ciliar. No entanto, o processo de MUCT causado pela expansão 

agrícola no Cerrado desde a década de 1970 (FEARNSIDE, 2000) reduziu as áreas naturais do 

Cerrado para aproximadamente 55% de sua área original em 2013, como mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2. Distribuição das classes de uso e cobertura da terra no bioma Cerrado para o ano de 

2013. 

Uso e cobertura da Terra Área (km2) % 

Agricultura 238.518 11,69 

Solo Exposto 3.621 0,18 

Mineração 247 0,01 

Remanescentes Naturais 1.113.699 54,62 

Não Observado/ Outros 25.622 1,25 

Urbano / Ocupação 11.123 0,54 

Pastagem 600.832 29,46 

Silvicultura 30.525 1,50 

Água 15.056 0,74 

Fonte: INPE (2015). 

 

Devido à sua grande diversidade biológica, as espécies endêmicas representam cerca 

de 44% da flora do Cerrado (KLINK; MACHADO, 2005), e às crescentes ameças antrópicas, o 

Cerrado é considerado um hotspot mundial da biodiversidade, ou seja, uma área que apresenta 

um elevado endemismo e se encontra sob a pressão de ocorrerem perdas ambientais 

irreversíveis (MYERS et al., 2000). Entre os fatores que podem explicar a biodiversidade no 

bioma pode-se destacar a quantidade de água disponível e os distúrbios antrópicos, como o 

desmatamento e as queimadas (COUTINHO, 1990).  
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2.2 Ocorrência das queimadas no Cerrado 

 

O fogo é mais frequente no Cerrado durante o período de seca, quando a baixa 

umidade relativa do ar e o déficit hídrico combinados ao elevado volume de biomassa seca, 

principalmente um extrato gramíneo altamente inflamável, contribuem para a ignição, 

propagação e manutenção do fogo. Ainda, merece destaque a ocorrência das queimadas durante 

a transição entre as estações seca e chuvosa, tipicamente causada por raios (RAMOS NETO; 

PIVELLO, 2000) 

As queimadas ajudam no funciomanento do Cerrado e a preservar sua biodiversidade. 

No entanto, o uso intermitente do fogo traz prejuízos ao bioma. Embora exista a adaptação da 

fauna e da flora do Cerrado ao fogo, a ocupação antrópica mudou o regime do fogo, ou seja, as 

queimadas se tornaram mais extensas e intensas, ocorrem com maior frequência e são mais 

severas (PIVELLO, 2011). Desta forma, a recuperação do Cerrado aos eventos de queima se 

torna um processo mais lento e em muitas vezes a vegetação não atinge o estado em que se 

encontrava no período pré-queima. Ainda, estudos sugerem que a recorrência de queimadas 

tem o potencial de mudar as fitofisionomias do Cerrado para  a predominância de campos 

abertos, tornando as gramíneas o principal componente do estrato herbáceo, o que resultaria em 

um maior acúmulo de biomassa, e, consequentemente, maior frequência de queimadas com 

altas temperaturas, prejudicando a fauna e a flora e expondo o solo aos processos erosivos e de 

lixiviação (MIRANDA et al., 2002). 

De acordo com Pivello (2011), além de serem uma ocorrência natural no bioma, as 

queimadas antrópicas são empregadas há séculos por grupos indígenas para o manejo da terra e 

a caça, utilizando o fogo para moldar condições ambientais favoráveis à sua sobrevivência. Já 

no período atual, as queimadas antrópicas têm como motrizes o desmatamento associado ao 

avanço da agropecuária, especialmente no norte do bioma, e o manejo empregado em tais áreas 

onde o uso e cobertura da terra foi convertido. Estudos prévios mostraram que, apesar de não 

possuir a maior extensão territorial entre os biomas brasileiros, a maioria da área queimada 

detectada pelo MODIS no país ocorre no Cerrado (MOREIRA DE ARAÚJO et al., 2012), 

salientando ainda mais a importância do fogo no bioma. 

Uma forma de proteger as fitofisionomias naturais e a biodiversidade da crescente 

pressão antrópica é a criação de áreas protegidas no bioma. No entanto, apenas 8,21% do 

território pertencente ao Cerrado é legalmente protegido com unidades de conservação (MMA, 

2018). Ainda que exista uma falta de monitoramento e política de manejo do fogo aplicável a 

todo o bioma, recentemente, vêm-se combatendo a ideia de que se deve proibir totalmente as 
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queimadas nas áreas protegidas do Cerrado (FIDELIS et al., 2018), motivado por experiências 

positivas em outras áreas dominadas pelas savanas, como as savanas australianas (MALLET et 

al., 2017). Nesse contexto, algumas áreas protegidas do Cerrado, como o Parque Nacional da 

Chapada das Mesas (PNCM), o Parque Nacional das Sempre-Vivas (PNSV) e a Estação 

Ecológica Serra Geral do Tocantins (EESGT), começaram a implementar a partir de 2014 o 

Manejo Integrado do Fogo (MIF).  

O MIF é uma abordagem que engloba aspectos ecológicos, socioculturais e técnicos, e 

tem por objetivo a conservação da biodiversidade e beneficiar a comunidade local a partir da 

análise de regimes do fogo apropriados para o ecossistema, a prevenção de incêndios, a 

preparação para o combate, o controle e a supressão de incêndios e a restauração ecológica 

(MMA, 2018). Tal abordagem baseia-se no uso de queimadas controladas no início da estação 

seca com o intuito de diminuir o acúmulo de biomassa e garantir a conservação e o uso 

sustentável dos ecossistemas, a fim de mostrar que o fogo pode ter impactos negativos ou 

positivos a depender da forma como ele é utilizado e que o mesmo manejado corretamente 

pode ser considerado como uma estratégia para a redução de queimadas e emissão de gases 

traços e aerossóis associados às queimadas (MMA, 2018). 

 O cronograma do MIF é dividido em três etapas: (i) planejamento (entre março e 

abril), constituído pelo levantamento de informações sobre o histórico e regime do fogo na área 

de proteção, a forma com que o fogo é utilizado pelas comunidades locais e são validados em 

campo os mapas de cicatrizes de queimadas e de acúmulo de biomassa elaborados a partir de 

dados orbitais; (ii) implementação (entre maio e julho), que consiste na realização de 

queimadas controladas definidas a partir do planejamento para criar uma rede de aceiros 

interligados com a finalidade de minimizar a ocorrência e a extensão das queimadas no final da 

estação seca, facilitar o monitoramento e controle das queimadas; e (iii) avaliação (prevista 

para outubro e novembro), que objetiva a validação dos resultados obtidos com o MIF a partir 

do uso de dados orbitais e a capacitação de brigadistas para o planejamento e implementação 

do MIF no ano seguinte. Desta forma, tem-se que, além do potencial de diminuição das 

queimadas, o MIF pode alterar o regime do fogo nas áreas em que o mesmo é aplicado, pois 

sua fase de implementação ocorre entre maio e julho e, no entanto, as queimadas no Cerrado 

concentram-se geralmente no fim da estação seca (agosto e setembro).   
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2.3 Métodos para a estimativa das emissões associadas às queimadas 

  

Para a estimativa das emissões associadas às queimadas por meio de sensores orbitais 

existem métodos baseados na área queimada ou na Potência Radiativa do Fogo (FRP, do inglês 

Fire Radiative Power), uma variável definida como a taxa em que a energia é emitida pelo fogo 

na  forma  de  radiação eletromagnética durante o processo de combustão e que é diretamente 

proporcional ao total de biomassa queimada e às emissões (WOOSTER, 2002). Estudos 

comparativos entre os distintos métodos mostraram que estimativas obtidas com a FRP 

apresentam melhor correlação com dados de referência do que estimativas obtidas com a área 

queimada, uma vez que a abordagem baseada na FRP não necessita da utilização de algumas 

variáveis presentes no método baseado na área queimada cujas incertezas podem introduzir 

erros significativos na estimativa final das emissões, por exemplo, a fração de biomassa acima 

do solo (ROBERTS et al., 2005; CARDOZO et al., 2015), como será apresentado a seguir. 

O método tradicional que estima a emissão de gases traços e aerossóis para a 

atmosfera utiliza a relação entre a biomassa queimada e os fatores de emissão para cada espécie, 

como mostra a Equação 1 (SEILER; CRUTZEN, 1980): 

 

𝑀[𝐸] = 𝐹𝐸[𝐸]. 𝐵𝐵 (1) 

 

em que M[E]  é a massa emitida pela espécie E (g), FE[E]  é o fator de emissão para a espécie E 

(g.kg-1) e BB  representa o total de biomassa queimada (kg). 

No entanto, estimar a biomassa queimada durante o processo de combustão é um 

processo complexo e pode introduzir erros significativos nos resultados finais (ICHOKU; 

KAUFMAN, 2005), desta forma, vários métodos vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo 

no sentido de estimar a biomassa queimada com maior acurária (FREEBORN et al., 2008). 

Tradicionalmente, a quantidade de biomassa queimada é estimada a partir da Equação 2 

(SEILER; CRUTZEN, 1980): 

 

𝐵𝐵 = 𝐴. 𝐵. 𝛼. 𝛽 (2) 

 

em que BB é a quantidade de biomassa queimada (kg), A é a área queimada (km2), B é a 

biomassa média por unidade de área em um determinado ecossistema (kg.km-2), α representa a 

fração de biomassa acima do solo e β representa a eficiência de queima. 
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A dificuldade em estimar a biomassa queimada a partir da Equação 2 reside no fato de 

α e β serem específicos para cada espécie vegetal, além das incertezas presentes nas estimativas 

de B e nos produtos de A existentes atualmente (CARDOZO et al., 2012; LIBONATI et al., 

2015a; MOREIRA DE ARAÚJO; FERREIRA, 2015), o que gerou o interesse em métodos 

alternativos para estimar a biomassa queimada (ANDREAE; MERLET, 2001). 

Nesse contexto, atualmente o método mais utilizado para estimar a biomassa queimada 

e as emissões é derivado da FRP. A estimava da biomassa queimada a partir da FRP baseia-se 

em Wooster (2002), que testou as relações entre a FRP e a biomassa queimada em um 

experimento de combustão em pequena escala e chegou à conclusão que existe uma correlação 

linear forte entre as variáveis, sendo que demais trabalhos também mostram essa correlação 

(WOOSTER et al., 2005; FREEBORN et al., 2008; PEREIRA et al., 2012). A estimativa da 

FRP e da biomassa queimada estimada a partir da FRP são apresentadas nas Equações 3 e 4, 

respectivamente: 

𝐹𝑅𝑃 = 𝜀. 𝜎.∑𝐴𝑛. 𝑇𝑛
4

𝑛

𝑖=1

 
(3) 

𝐵𝐵 = 𝐹𝑅𝑃. 𝐶𝑒 (4) 

em que FRP representa a potência radiativa do fogo (MW), ε é a emissividade, σ é a constante 

de Stefan-Boltzmann (5,67x10-8 J s-1 m-2 K-4), An representa a área fracional da enésima 

componente termal (m²), Tn é a temperatura da enésima componente (K), BB representa a 

biomassa queimada (kg.s-1) e Ce é o coeficiente que relaciona a FRP e a biomassa queimada 

(kg.MJ-1). 

No entanto, a dificuldade em se estimar a FRP a partir da Equação 3 refere-se à 

determinação da área das n componentes com anomalia termal dentro de cada pixel, assim 

como a estimativa da temperatura de cada componente, já que dificilmente a queimada ocorre 

em toda área de um pixel imageado por um sensor orbital (ECKMAN et al., 2010; WOOSTER 

et al., 2011). Desta forma, cada produto de fogo ativo usa um método distinto para estimar a 

temperatura e a área do fogo em subpixel. O método para estimar a FRP atribuída a cada foco 

de calor presente nos produtos MOD14 e MYD14 será apresentado posteriormente, na 

descrição dos produtos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 

 

Neste capítulo, serão descritos a ferramenta e os produtos derivados de sensores orbitais 

utilizados para o desenvolvimento da presente pesquisa, assim como o método empregado para 

atingir os objetivos estabelecidos. 

 

3.1 Materiais  

3.1.1 Produtos derivados dos sensores MODIS 

 

O sensor MODIS está a bordo dos satélites Terra e Aqua. Em órbita polar a uma 

altitude de cerca de 700 km da superfície terrestre, tal sensor possui uma resolução 

radiométrica de 12 bits, operando em 36 canais espectrais em comprimentos de onda que 

variam de 0,4 μm a 14,4 μm, resolução espacial nominal que pode variar de 250 a 10.000 

metros dependendo do produto em questão, resolução temporal de 1 a 2 dias e permite, ao se 

combinar as observações de ambos sensores MODIS, até 4 observações diárias de um mesmo 

ponto da superfície terrestre (JUSTICE et al., 2002; GIGLIO et al., 2003). Esse sensor foi 

configurado para fornecer dados sobre a dinâmica da biosfera terrestre visando a compreensão 

dos processos que ocorrem na superfície da terra, nos oceanos e na atmosfera inferior causados 

por atividades antrópicas ou pela própria natureza (JUSTICE et al., 2002). Os produtos 

derivados dos sensores MODIS utilizados para atingir os objetivos estabelecidos neste estudo 

são descritos a seguir.  

 

3.1.1.1  MOD14 e MYD14 

 

Os produtos de fogo ativo MOD14 e MYD14, derivados, respectivamente, do sensor 

MODIS a bordo do Terra e do Aqua, identificam anomalias termais em pixels com resolução 

espacial nominal de 1 km usando um algoritmo contextual que detecta as anomalias a partir das 

informações contidas nas bandas do infravermelho médio e do infravermelho termal e descarta 

falsas detecções a partir da temperatura de brilho em relação aos pixels adjacentes (GIGLIO et 

al., 2016). O horário de passagem do MODIS sobre um ponto da superfície terrestre varia de 

acordo com a plataforma: enquanto a plataforma Terra cruza o Equador em sua órbita 

descendente às 10h30min e 22h30min, a plataforma Aqua, em sua órbita ascendente, cruza o 

Equador às 13h30min e 01h30min, possibilitando, desta forma, 4 detecções diárias dos 
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produtos de fogo ativo para um mesmo ponto da superfície terrestre (JUSTICE et al., 2002). A 

FRP derivada do MOD14 e do MYD14 é estimada a partir da Equação 5: 

 

𝐹𝑅𝑃 = 4,3.10−19. (𝑇𝑓4𝜇𝑚
8 − 𝑇𝑏4𝜇𝑚

8 ). 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 (5) 

 

em que FRP é a potência radiativa do fogo (MW ou MJ s-1), Tf é a temperatura de brilho do 

pixel com anomalia termal em 4 µm (K), Tb é a temperatura do background em 4 µm (K) e Areal 

é a área real do pixel (km2).  

Como exemplo de estudos que utilizaram o MODIS para analisar a ocorrência das 

queimadas no bioma Cerrado pode-se citar Moreira de Araújo et al. (2012), Libonati et al. 

(2015), Pereira et al. (2017) e Nogueira et al. (2017), enquanto que Vermote et al. (2009), 

Kaiser et al. (2012), Ichoku et al. (2016) e van der Werf et al. (2017) utilizaram os produtos 

MOD14 e MYD14 e o método baseado na FRP para estimar as emissões associadas às 

queimadas.   

 

3.1.1.2  MCD45A1 

 

O produto de área queimada MCD45A1 (ROY et al., 2005) fornece a estimativa da 

área queimada global mensal com resolução espacial de 500 metros. Cada pixel apresenta a 

área queimada em um determinado mês e informações sobre a qualidade dessa estimativa, que 

varia de 1 a 4, sendo que os pixels considerados com qualidade 1 têm maior probabilidade de 

representarem um pixel onde tenha ocorrido uma queimada (MODIS FIRE PRODUCTS 

ATBD, 2006). O algoritmo que gera o produto MCD45A1 analisa a dinâmica da reflectância 

diária de ambos os sensores MODIS para determinar a data aproximada em que ocorreu a 

queimada e mapear a extensão espacial de queimadas recentes (MODIS FIRE PRODUCTS 

ATBD, 2006).  

 

3.1.1.3  MOD13A3 e VCI 

 

O uso de índices de vegetação é uma forma eficaz de monitorar tanto as condições da 

vegetação quanto o uso e a cobertura da terra. Considerando os objetivos dos sensores MODIS, 

os índices de vegetação globais derivados dos mesmos permitem comparações espaciais e 

temporais consistentes das condições da vegetação (JUSTICE et al., 2002). O produto global do 

índice Normalized Difference Vegetation Index (NDVI – produto MOD13A3) é fornecido 
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mensalmente com resolução espacial nominal de 1 km e considera as informações das 

composições MODIS de 16 dias, aplicando uma média ponderada para o pixel que não 

apresenta nuvens ou um valor máximo, no caso da presença de nuvens (MODIS MOD13 

ATBD, 2006; DIDAN, 2015).  

 O índice VCI (KOGAN, 1995) é uma importante fonte de informação para detectar a 

ocorrência, a intensidade, a duração e os impactos da seca sobre a vegetação (QUIRING; 

GANESH, 2010; JIAO et al., 2016). Inicialmente o VCI, que consiste em uma ponderação do 

índice NDVI em relação a valores extremos durante um determinado período de tempo, foi 

proposto para avaliar o impacto do clima global sobre a vegetação e posteriormente mostrou-se 

útil para avaliar o risco de fogo (CHÉRET; DENUX, 2007; CHÉRET; DENUX, 2011). 

Thenkabail et al. (2004), que analisaram distintos índices de vegetação para o monitoramento 

da seca e a condição da vegetação na Ásia, mostraram que o VCI permite monitorar a condição 

da vegetação e apresenta melhor desempenho do que outros índices como o Temperature 

Condition Index (TCI). Em relação ao Cerrado, o VCI estimado por meio do NDVI-MOD13A3 

é melhor correlacionado com a ocorrência de focos de calor do que o NDVI e outros índices 

como o Enhanced Vegetation Index (EVI) e o Normalized Difference Water Index (NDWI) 

(MATAVELI et al., 2017). As principais vantagens do uso do VCI são que o mesmo é 

facilmente estimado, não necessita de dados obtidos por estações meteorológicas e pode ser 

fornecido em tempo quase real com uma resolução espacial compatível à de estudos em escala 

regional (QUIRING; PAPAKRYIAKOU, 2003). 

 

3.1.1.4  MCD12Q1 

 

O produto MCD12Q1 fornece mapas anuais globais de uso e cobertura da terra com 

resolução espacial de 500 metros a partir das composições MODIS de 8 dias (FRIEDL et al., 

2010). As classes de uso são determinadas por meio de um algoritmo de classificação 

supervisionada que se baseia em amostras coletadas por todo o globo, bem como nos produtos 

MODIS de reflectância e temperatura da superfície, e são fornecidas em 5 esquemas distintos 

de classificação do uso e cobertura da terra (MODIS MCD12Q1 ATDB, 2013). O presente 

trabalho utilizou o esquema de classificação do International Geosphere-Biosphere 

Programme (IGBP), que divide o uso e cobertura da terra em 17 classes distintas (Tabela 3) e 

está descrito em Friedl et al. (2002). A validação do MCD12Q1 para todo o globo mostrou que 

o mesmo apresenta exatidão global de 75%, apesar de ocorrer confusão entre classes 

específicas, como savana lenhosa e vegetação arbustiva (FRIEDL et al., 2010).     
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Tabela 3. Classes de uso e cobertura da terra presentes no esquema de classificação do IGBP. 

Classe Classificação do IGBP 

0 Hidrografia 

1 Floresta de coníferas 

2 Floresta ombrófila densa 

3 Floresta de coníferas decidual 

4 Floresta estacional decidual 

5 Mosaico de floresta e pastagem 

6 Vegetação arbustiva fechada 

7 Vegetação arbustiva aberta 

8 Savana lenhosa 

9 Savana 

10 Gramíneas 

11 Áreas alagadas permanentemente 

12 Agricultura 

13 Áreas urbanas 

14 
Mosaico de áreas agrícolas / 

Vegetação 

15 Gelo / Glaciar 

16 Solo exposto ou vegetação rala 

Fonte: Friedl et al. (2002). 

 

3.1.2 Precipitação Mensal Derivada do Satélite TRMM 

 

O satélite TRMM resulta de uma cooperação entre as agências espaciais norte-

americana e japonesa e tem por objetivo monitorar a distribuição da precipitação na região 

tropical e subtropical, fornecendo produtos a cada três horas, diariamente ou mensalmente 

(KUMMEROW et al., 2000). O TRMM é operacional desde 1997 e possui 3 sensores distintos: 

(i) Precipitation Radar, construído para fornecer uma visão tridimensional da precipitação nas 

regiões tropical e subtropical; (ii) Microwave Imager, que objetiva analisar o conteúdo da 

coluna de água, tipo e intensidade da precipitação; e (iii) Visible and Infrared Scanner, um 

sensor que permite identificar o tipo de nuvem e a temperatura do topo da nuvem 

(KUMMEROW et al., 1998; YANG et al., 2006; YILMAZ et al., 2010). O presente estudo 

utiliza o produto derivado do TRMM referente à precipitação mensal, o 3B43, que fornece a 

precipitação acumulada mensal com resolução espacial de 0,25º (aproximadamente 28 km) em 

milímetros. O 3B43 foi validado para o território brasileiro por Pereira et al. (2013), que 

compararam o produto com a precipitação fornecida por 183 estações meteorológicas durante o 
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período 1998-2010 e encontraram uma correlação forte, apesar de o TRMM tender a 

superestimar a precipitação mensal em 15%. 

 

3.1.3 PREP-CHEM-SRC 

 

O pré-processador de emissões PREP-CHEM-SRC tem como objetivo gerar em 

grades regulares as emissões de poluentes atmosféricos emitidos por distintas fontes, por 

exemplo, queimadas e vulcões, com resolução espacial e projeções flexíveis (FREITAS et al., 

2011). Desta forma, o PREP-CHEM-SRC permite a caracterização das emissões e o uso das 

estimativas geradas pela ferramenta como dados de entrada em modelos que avaliam o impacto 

das emissões sobre variáveis meteorológicas e sobre a qualidade do ar, como, por exemplo, os 

modelos Coupled Chemistry Aerosol and Tracer Transport model to the Brazilian 

developments on the Regional Atmospheric Modeling System (CCATT-BRAMS, FREITAS et 

al., 2017) e Weather Research Forecasting model coupled with Chemistry (WRF-Chem, 

GRELL et al., 2005). 

A versão mais recente do PREP-CHEM-SRC (PREP-CHEM-SRC 1.8.3, disponível 

em http://brams.cptec.inpe.br/downloads/) permite a estimativa das emissões associadas às 

queimadas a partir da abordagem FRP através do Brazilian Biomass Burning Emission Model 

with Fire Radiative Power (3BEM_FRP, PEREIRA et al., 2016). Esta versão apresenta várias 

melhorias em relação às versões anteriores, dentre elas novos mapas anuais de uso e cobertura 

da terra baseados no produto MCD12Q1, novos fatores de emissão para as emissões derivadas 

das queimadas, a inclusão do ciclo diurno das queimadas (SANTOS, 2018) e novos 

coeficientes de emissão baseados no produto FEER (ICHOKU; ELLISON, 2014) para o 

3BEM_FRP.  

Primeiramente, o 3BEM_FRP implementado no PREP-CHEM-SRC 1.8.3 exclui os 

focos de calor detectados fora do domínio da América do Sul e os focos de calor que 

apresentaram nível de confiança inferior a 40%, sendo que tal nível de confiança é uma 

informação presente em cada foco de calor detecado pelos produtos MOD14 e MYD14. A FRP 

dos focos de calor não excluídos é agrupada para um determinado tempo (FRPgrid, em MW) 

considerando uma máscara de convolução (η(ϒ,κ)) de tamanho M x N (linhas x colunas), como 

descrito na Equação 6 (PEREIRA et al., 2016). Ainda, é possível integrar os focos de calor 

detectados por diferentes sensores (ξ(long,lat)). 

( , , )

( , ) ( , , )


   

     
=− =−

= + + 
lon lat t

long lat t
gridFRP  (6) 

http://brams.cptec.inpe.br/downloads/
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Caso a diferença do horário de aquisição de dois focos de calor for maior que 4 horas, 

o 3BEM_FRP assume que as aquisições são referentes a dois eventos distintos de queimada e o 

processo de integração se inicia novamente. Ainda, o 3BEM_FRP associa um uso e cobertura 

da terra (baseado no produto MCD12Q1 coleção 5.1), a média e o desvio padrão do ciclo 

diurno das queimadas e o tamanho médio da queimada para o uso e cobertura da terra de cada 

ponto de grade, como descrito em Santos (2018). Para os anos após 2013, o uso e cobertura da 

terra do ano de 2013 é utilizado como referência por este ser o mapa anual mais recente do 

produto MCD12Q1 coleção 5.1. 

Baseada na FRP agrupada e no horário de aquisição, a Energia Radiativa do Fogo 

(FRE, do inglês Fire Radiative Energy), que é definida como a energia emitida na forma de 

radiação eletromagnética durante o ciclo de vida da queimada (WOOSTER, 2002), para cada 

ponto de grade (FREgrid, em MJ) é estimada de acordo com a Equação 7 (PEREIRA et al., 

2016):  

 

𝐹𝑅𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑(𝑙𝑜𝑛,𝑙𝑎𝑡) =
1

2
∑(𝐹𝑅𝑃𝑛 + 𝐹𝑅𝑃𝑛+1). (𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛)

𝑛

𝑖=1

 (7) 

 

em que T é o horário de aquisição de cada foco de calor e n representa a enésima aquisição. 

No PREP-CHEM-SRC 1.8.3, caso o número de aquisições seja igual a um, o tempo 

total de uma queimada é considerado a média do ciclo diurno da queimada do uso e cobertura 

da terra previamente associado (SANTOS, 2018). Por fim, a massa de uma determinada espécie 

gasosa ou aerossol (M[ε], em kg) é estimada a partir da relação entre a FREgrid, o coeficiente de 

emissão (Ce, em kg.MJ-1, obtido do produto FEER (ICHOKU; ELLISON, 2014)), e da relação 

entre o fator de emissão para uma determinada espécie (FE[ε], em g emitido por kg de biomassa 

seca queimada) e o fator de emissão para o material particulado total (FE[TPM], também obtido 

de Ichoku e Ellison (2014) em g emitido por kg de biomassa seca queimada): 

 

𝑀[𝐸] = 𝐹𝑅𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑. 𝐶𝑒 .
𝐹𝐸[𝐸]

𝐹𝐸[𝑇𝑃𝑀]
 (8) 

 

 

 A vantagem do uso de tal ferramenta em estudos conduzidos na América do Sul é que 

o PREP-CHEM-SRC 1.8.3 foi parametrizado para as condições do continente, com fatores de 
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emissão específicos, esperando-se, portanto, que as emissões associadas às queimadas sejam 

melhor representadas. As estimativas obtidas com versões anteriores do PREP-CHEM-SRC 

geralmente subestimavam as emissões associadas às queimadas na América do Sul e no 

Cerrado, no entanto, a versão lançada recentemente aumentou em média 60% as emissões 

associadas às queimadas ocorridas na América do Sul (SANTOS, 2018). Apesar de ter sido 

desenvolvido para a América do Sul, o PREP-CHEM-SRC 1.8.3 foi parametrizado e já se 

encontra operacional para a América do Norte no sistema High-Resolution Rapid Refresh 

(HRRR, https://rapidrefresh.noaa.gov/hrrr/HRRRsmoke/), pertencente à agência norte-

americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

A eficiência do uso do PREP-CHEM-SRC na estimativa e caracterização das emissões 

associadas às queimadas pode ser observada por meio de diversos estudos, dentre eles França et 

al. (2014), Archer-Nicholls et al. (2015), Cardozo et al. (2015), Pereira et al. (2016), Saide et al. 

(2016) e Santos (2018). 

 

3.1.4 Inventários globais de emissão 

 

Considerando as melhorias implementadas na nova versão do PREP-CHEM-SRC e 

que não existe uma referência em literatura para a área de estudo, as estimativas das emissões 

associadas às queimadas no Cerrado foram comparadas com três inventários globais de emissão 

que se baseiam na abordagem FRP, o GFAS (KAISER et al., 2012), o QFED (DARMENOV; 

DA SILVA, 2015) e o FEER (ICHOKU; ELLISON, 2014). Ainda, os resultados obtidos foram 

comparados com o inventário global GFED (VAN DER WERF et al., 2017), que é baseado na 

área queimada. Foi utilizada a versão mais recente de cada inventário: GFASv1.3 

(http://eccad.sedoo.fr/eccad_extract_interface/JSF/page_extract_ok.jsf), QFEDv2.5r1 

(http://ftp.as.harvard.edu/gcgrid/data/ExtData/HEMCO/QFED/v2018-07/), FEERv1.0-G1.2 

(https://feer.gsfc.nasa.gov/data/emissions/) e GFED4.1s 

(https://www.globalfiredata.org/data.html), respectivamente.  

Apesar de haver diferenças em como o PREP-CHEM-SRC e os inventários globais 

baseados na FRP estimam as emissões, o que será aprofundado durante a discussão dos 

resultados, suas estimativas são comparáveis por utilizarem os produtos MOD14 e MYD14 

como dados de entrada e por serem fornecidos diariamente com resolução espacial de 0,1º 

(aproximadamente 11km). O inventário global GFED4.1s também utiliza os produtos de fogo 

ativo MODIS como dados de entrada, sendo fornecido diariamente com resolução espacial de 

0,25º. 

https://rapidrefresh.noaa.gov/hrrr/HRRRsmoke/
http://eccad.sedoo.fr/eccad_extract_interface/JSF/page_extract_ok.jsf
http://ftp.as.harvard.edu/gcgrid/data/ExtData/HEMCO/QFED/v2018-07/
https://feer.gsfc.nasa.gov/data/emissions/
https://www.globalfiredata.org/data.html
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3.2 Método 

3.2.1 Padrões espaciais e temporais da ocorrência das queimadas no Cerrado 

 

O fluxograma das estratégias metodológicas aplicadas para analisar os padrões 

espaciais e temporais da ocorrência das queimadas no bioma Cerrado é apresentado na Figura 

2. A presente análise foi realizada entre os anos de 2002 e 2015, sendo que a escolha do início 

da análise com o ano de 2002 foi motivada pelo fato de esse ano ser o primeiro em que ambos 

os sensores MODIS estiveram em órbita e forneceram dados. 

 

 

Figura 2. Fluxograma das etapas metodológicas empregadas para a análise dos padrões 

espaciais e temporais da ocorrência das queimadas no Cerrado.  

 

Todos os focos de calor detectados pelo MOD14 e o MYD14 pertencentes à coleção 6 

foram convertidos do formato original Hierarchical Data Format (HDF) para o formato 

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) contendo as mesmas 

informações dos arquivos originais por meio de um script em Interactive Data Language 

(IDL). Na sequência, os focos de calor detectados pelos produtos de fogo ativo do MODIS no 

território brasileiro entre 2002 e 2015 foram agrupados e recortados para o limite dos biomas 
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brasileiros determinado pelo IBGE (2010), com o intuito de se analisar a contribuição dos focos 

de calor ocorridos no Cerrado em relação aos demais biomas brasileiros. A série temporal do 

total mensal de focos de calor detectados no Cerrado foi gerada considerando-se a data de 

ocorrência dos focos de calor disponível no MOD14 e MYD14. Ainda, o total anual de focos 

de calor para cada ano analisado e a média mensal de focos de calor foram calculados.  

Para se analisar a ocorrência das queimadas em relação ao uso e cobertura da terra no 

Cerrado, a localização dos focos de calor detectados no bioma foi cruzada espacialmente com 

os mapas de uso e cobertura da terra do produto MCD12Q1 coleção 5.1. Inicialmente, o 

produto anual MCD12Q1 para os 5 tiles MODIS que recobrem o limite do bioma Cerrado (tiles 

h12v10, h12v11, h13v09, h13v10 e h13v11, Figura 3) foram adquiridos em formato HDF, 

reprojetados para a projeção Lat/Long datum WGS84, mosaicados e convertidos para o 

formato Geographical Tagged Image Format File (GeoTIFF), usando a ferramenta MODIS 

Reprojection Tool, que é específica para processar os produtos MODIS.  
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Figura 3. Localização dos tiles MODIS nos biomas brasileiros. 

 

Em seguida, a banda do MCD12Q1 referente ao esquema de classificação do IGBP foi 

recortada para o limite do Cerrado definido pelo IBGE (2010) e a mesma foi reclassificada para 

7 classes distintas de uso e cobertura da terra: savana, savana lenhosa, gramíneas, agricultura, 

mosaico de áreas agrícolas/vegetação, floresta ombrófila densa (classes de uso e cobertura da 

terra que compõem cerca de 98% do Cerrado, como será apresentado posteriormente) e outros 

usos. Deve-se clarificar que o MCD12Q1 coleção 5.1 apresenta mapas anuais até o ano de 

2013, desta forma, a localização espacial dos focos de calor detectados no Cerrado para os anos 

de 2014 e 2015 foi cruzada espacialmente com o mapa de uso e cobertura da terra do ano de 

2013. Por fim, o total de focos de calor por uso e cobertura da terra no Cerrado para o período 

2002-2015 foi calculado, assim como a área anual de cada uso e cobertura da terra no bioma 

durante o período analisado.    
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Em relação à área queimada, inicialmente todos os 16 tiles MODIS que recobrem o 

território brasileiro (Figura 3) do produto MCD45A1 coleção 5 passaram pelo mesmo 

processamento de conversão de formato, reprojeção, mosaicagem e recorte mencionado para o 

processamento do MCD12Q1. Em seguida, apenas os pixels de alta confiabilidade (flag=1, que 

são as observações do MCD45A1 com a maior probabilidade de realmente serem área 

queimada) foram agrupados para cada  bioma brasileiro e a sua área mensal foi somada, como 

proposto por Moreira de Araújo et al. (2012) e Moreira de Araújo e Ferreira (2015). Para a 

análise da área queimada ocorrida somente no Cerrado, a série temporal da área queimada total 

mensal no bioma para o período foi gerada a partir dos 5 tiles MODIS que compõe o Cerrado 

para o período 2002-2015, assim como estimativas anuais da área queimada total e a média 

mensal da área queimada. 

Para o TRMM, o produto utilizado foi o 3B43 versão 7, que fornece a precipitação 

acumulada mensal para toda a região tropical e subtropical do planeta. Os dados do 3B43 para 

o período analisado foram obtidos no formato Network Commom Data Form (NetCDF), 

reprojetados para a projeção Lat/Long datum WGS84, convertidos para o formato GeoTIFF e 

recortados para a área de estudo com limite do bioma Cerrado definido pelo IBGE (2010). 

Então, a precipitação média mensal para o bioma Cerrado durante o período 2002-2015 foi 

calculada, bem como a precipitação média anual para o mesmo período. 

O VCI foi estimado a partir do NDVI disponibilizado no produto MOD13A3 coleção 6 

e a Equação 9 (CHÉRET; DENUX, 2007):  

 

𝑉𝐶𝐼 =
𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑀𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑀𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑀𝑖𝑛
. 100 (9) 

 

em que NDVI, NDVIMin e NDVIMax correspondem, respectivamente, aos valores NDVI, NDVI 

mínimo e NDVI máximo durante o período analisado. 

Inicialmente, todos os procedimentos apresentados para os produtos MCD12Q1 e 

MCD45A1, quando se considerou apenas o bioma Cerrado, foram realizados para o 

MOD13A3. Em seguida, a banda do NDVI presente no MOD13A3 foi extraída e as máscaras 

de NDVI mínimo e máximo, necessárias para a estimativa do VCI, foram geradas. Tais valores 

mínimos e máximos corresponderam, respectivamente, ao menor e ao maior valor mensal de 

NDVI dentro dos 168 meses analisados para cada pixel pertencente ao Cerrado. Não foram 

realizadas correções para nuvens pois o produto MOD13A3 já apresenta uma correção para 

essa finalidade (MODIS MOD13A3 ATBD, 2006; DIDAN, 2015). Por fim, o VCI médio 
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mensal e anual foram gerados para o bioma Cerrado a partir da Equação 9. Para a estimativa 

do VCI anual, o termo NDVI da Equação 9 correspondeu à média do NDVI mensal para cada 

pixel pertencente à área de estudo. 

 Foram gerados boxplots para as séries temporais do total mensal de focos de calor, total 

mensal de área queimada, precipitação média mensal e VCI médio mensal do bioma Cerrado a 

fim de se analisar a variação das mesmas durante os meses e anos considerados e para 

identificar outliers. Os boxplots foram gerados a partir de um script em linguagem de 

programação R. Ainda, o Break Additive Seasonal and Trend (BFAST), um método aditivo que 

decompõe uma série temporal nas componentes sazonalidade, tendência e ruído 

(VERBESSELT et al., 2010), foi aplicado para as séries temporais mensais do Cerrado a fim de 

se encontrar tendências nas mesmas. De acordo com Verbesselt et al. (2010), o BFAST assume 

que a componente tendência é linear e apresenta pontos de quebra, que, assim como o número 

máximo de iterações, foi considerado 1.  

Em relação à análise espacial, todos os mapas elaborados a partir das estratégias 

metodológicas descritas nesta seção consideraram uma grade regular com resolução espacial de 

0,25º, que é a resolução espacial do TRMM, para que todos os resultados fossem comparáveis. 

A distribuição espacial dos focos de calor no Cerrado foi analisada a partir da soma de todas as 

ocorrências detectadas pelo MOD14 e pelo MYD14 no Cerrado durante o período 2002-2015 

para cada célula da grade regular descrita anteriormente. Também, o padrão espacial da FRP 

estimada pelos produtos de fogo ativo do MODIS no Cerrado foi analisada por meio do cálculo 

da FRP média de todos os focos de calor detectados em uma determinada célula da grade 

regular considerando todo o período 2002-2015. Além disso, foi calculada, espacialmente, a 

defasagem mensal entre o mês apresentando a menor precipitação e o maior total de focos de 

calor, a menor precipitação e o maior total de área queimada, o menor VCI e o maior total de 

focos de calor e o menor VCI e o maior total de área queimada.  

A correlação espacial consistiu em calcular o coeficiente de correlação de Pearson, que 

mede o grau de correlação linear entre duas variáveis, para cada célula da grade regular do 

Cerrado a partir dos valores mensais durante os 168 meses compreendidos no período 2002-

2015 para 4 pares de variáveis, como descrito na Tabela 4. Nesta etapa, o total mensal de focos 

de calor foi considerado como a soma do total mensal de focos de calor para cada célula da 

grade regular em cada mês analisado, o total mensal de área queimada foi considerado como a 

soma da área de todos os pixels considerados como área queimada em cada célula da grade 

regular para cada mês analisado, a precipitação correspondeu à precipitação estimada 

originalmente pelo 3B43 e o VCI médio mensal consistiu no cálculo da média mensal do índice 
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para cada célula da grade regular em cada ano analisado. A significância das correlações 

espaciais descritas foi testada a partir do teste t-Student com nível de significância de 5%.  

 

Tabela 4.  Descrição dos pares de variáveis que foram correlacionados espacialmente. 

Pares de Variáveis Período 
Total 

Meses 

Total mensal focos de calor x Precipitação média mensal 2002-2015 168 

Total mensal área queimada x Precipitação média mensal  2002-2015 168 

Total mensal focos de calor x VCI médio mensal 2002-2015 168 

Total mensal área queimada x VCI médio mensal 2002-2015 168 

 

3.2.2 Caracterização e tendências das emissões associadas às queimadas ocorridas no bioma 

Cerrado 

 

O fluxograma das estratégias metodológicas aplicadas para caracterizar e encontrar 

tendências nas emissões de PM2,5µm associadas às queimadas no bioma Cerrado é apresentado 

na Figura 4. Os resultados referentes às estimativas das emissões consideraram o período 

2002-2017, dois anos a mais do que a série temporal considerada para a análise dos padrões na 

ocorrência das queimadas no Cerrado, uma vez que uma série temporal maior é mais indicada 

para a análise de tendência que foi realizada.  

As estimativas de PM2,5µm para o período 2002-2017 foram obtidas por meio da 

ferramenta PREP-CHEM-SRC 1.8.3 utilizando as queimadas como única fonte de emissão e os 

produtos MOD14 e MYD14 coleção 6 como dados de entrada no 3BEM_FRP. Anteriormente 

aos processamentos ocorridos no 3BEM_FRP e no PREP-CHEM-SRC 1.8.3, os produtos 

MOD14 e MYD14 foram adquiridos para todo o globo e convertidos do formato original HDF 

para o formato American Standard Code for Information Interchange (ASCII) por meio de um 

script em linguagen IDL. 
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Figura 4. Fluxograma das etapas metodológicas empregadas para caracterizar e encontrar 

tendências nas emissões de PM2,5µm associadas às queimadas ocorridas no bioma Cerrado. 

 

A resolução espacial das estimativas geradas foi de 0,1° (aproximadamente 11 km), a 

mesma resolução espacial dos inventários globais de emissão baseados na abordagem FRP 

descritos anteriormente. Após os processamentos, as saídas do PREP-CHEM-SRC 1.8.3 

consistiram na emissão diária de uma série de espécies gasosas e de aerossóis, espécies estas 

que estão descritas em Freitas et al. (2011), emitidas pelas queimadas para a América do Sul. 

Os totais anuais e as médias mensais das emissões de PM2,5µm associadas às queimadas para o 

continente sul-americano foram então calculados na ferramenta Grid Analysis and Display 

System (GrADS). Estes foram, em seguida, estimados para o território brasileiro, o bioma 

Cerrado e os demais biomas brasileiros a partir da delimitação definida pelo IBGE (2010), com 

o objetivo de se analisar a variação intranual e interanual das emissões de PM2,5µm associadas às 

queimadas no bioma e sua contribuição no território nacional, em relação aos demais biomas 

brasileiros, e para a América do Sul.    

Em relação à comparação das estimativas obtidas pelo PREP-CHEM-SRC 1.8.3 com 

os inventários globais GFASv1.3, QFEDv2.5r1, FEERv1.0-G1.2 e GFED4.1s, o formato 

original de cada inventário (netCDF para os três primeiros inventários e HDF para o 

GFED4.1s) foi convertido para o formato GeoTIFF e foi criado um arquivo anual 

correspondente ao somatório das emissões diárias de PM2,5µm associadas às queimadas para 
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todo o globo. Em seguida foi calculado o total anual de PM2,5µm emitido por todos os 

inventários para o Cerrado, também respeitando a delimitação do bioma imposta pelo IBGE 

(2010). A avaliação da distribuição espacial das emissões de PM2,5µm associadas às queimadas 

no Cerrado foi realizada a partir da confecção de um mapa correspondente à emissão média 

anual de PM2,5µm estimada pelo PREP-CHEM-SRC 1.8.3 no bioma para o período 2002-2017. 

Também foi analisada a relação entre as emissões de PM2,5µm associadas às queimadas 

e o uso e cobertura da terra no bioma. Para tal, os mapas anuais do produto MCD12Q1 coleção 

5.1 recortados para o Cerrado foram reamostrados para a mesma resolução espacial das saídas 

do PREP-CHEM-SRC 1.8.3:  os mapas com a resolução degradada foram definidos como a 

moda do uso e cobertura da terra do produto original MCD12Q1 (500 metros) na resolução 

espacial mais grosseira (0,1°). Então, o total anual de PM2,5µm associado às queimadas foi 

cruzado espacialmente com o respectivo mapa de uso e cobertura da terra anual degradado, 

ressaltando-se novamente que os totais anuais emitidos em 2014, 2015, 2016 e 2017 foram 

cruzados espacialmente com o mapa de uso e cobertura da terra do ano de 2013. Após tal 

processamento, foi possível estimar o total de PM2,5µm emitido pelas queimadas por uso e 

cobertura da terra e quantificar a média de PM2,5µm emitido por um foco de calor detectado nos 

principais usos e coberturas da terra do Cerrado.   

 As tendências nas emissões de PM2,5µm associadas às queimadas no bioma Cerrado 

foram calculadas a partir de uma análise bootstrap com 10.000 iterações considerando-se os 

totais anuais de PM2,5µm emitido no Cerrado durante os 16 anos compreendidos no período 

2002-2017, para cada ponto da grade regular. Isto resultou em um mapa com a distribuição 

espacial da tendência nas emissões anuais de PM2,5µm associadas às queimadas. Ao se 

considerar  uma regressão linear simples, as tendências podem ser alteradas significativamente 

ou até mesmo apresentarem sentido oposto caso o ano inicial da análise seja alterado. Com a 

análise bootstrap isto não ocorre, pois os dados são rearranjados aleatoriamente e para cada 

iteração um valor de tendência é calculado, portanto, a análise bootstrap permite que se estime 

um intervalo de confiança em torno do valor da tendência. Neste estudo foi considerado como 

valor de tendência a média da tendência das 10.000 iterações para cada ponto da grade regular. 

Também foram calculados os valores do 10º e 90º percentis para que fosse testada a inserção da 

média da tendência das 10.000 iterações do bootstrap neste intervalo de confiança. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados encontrados após a aplicação das etapas metodológicas descritas no 

capítulo anterior são apresentados e discutidos neste capítulo. 

 

4.1 Padrões espaciais e temporais na ocorrência das queimadas no bioma Cerrado  

 

Considerando o território brasileiro, os produtos de fogo MODIS permitiram detectar 

5.235.881 focos de calor e estimar 1.964.554 km2 queimados no período 2002-2015. Deste total, 

1.904.182 focos de calor (aproximadamente 36%) foram detectados e 1.358.775 km2 

(aproximadamente 69%) foram queimados na área pertencente ao bioma Cerrado, tornando o 

mesmo, respectivamente, o primeiro e o segundo bioma brasileiro com maior detecção de área 

queimada e focos de calor durante o período analisado (Figura 5).  

 

Figura 5. Porcentagem de focos de calor e área queimada detectados pelos produtos MODIS 

nos biomas brasileiros durante o período 2002-2015. 

 

 Enquanto o Cerrado registrou 36% dos focos de calor ocorridos no Brasil durante o 

período 2002-2015, o bioma Amazônia foi responsável por 46% deste total.  

Portanto, o Cerrado contribuiu com 10% a menos para o Brasil, apesar de sua área ser 

aproximadamente metade da área do bioma Amazônia. Assim, ao se considerar a densidade de 

focos de calor nos biomas brasileiros, a densidade de focos de calor no Cerrado (0,067 

focos.km-2.ano-1) é aproximadamente 60% maior que a densidade de focos de calor no bioma 

Amazônia (0,041 focos.km-2.ano-1) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Densidade de focos de calor nos biomas brasileiros durante o período 2002-2015. 

Bioma 
Total de Focos 

de Calor 
Área do Bioma (km2) 

Densidade de Focos de 

Calor (focos.km-2.ano-1) 

Caatinga 358.622 844.453 0,030 

Cerrado 1.904.182 2.036.448 0,067 

Pantanal 163.946 150.355 0,078 

Pampa 11.207 176.496 0,004 

Amazônia 2.427.924 4.196.943 0,041 

Mata Atlântica 370.000 1.110.182 0,024 

 

Ao analisar a Tabela 5 é importante ressaltar a densidade de focos de calor no bioma 

Pantanal (0,078 foco.km-2.ano-1). No Pantanal, o menor bioma brasileiro, parcialmente 

constituído por planícies alagáveis cobertas por água durante a estação chuvosa, as queimadas 

são uma atividade tradicional das comunidades locais empregadas para o controle de pragas e 

manuseio de pastagens, bem como para o desmatamento e a abertura de novas áreas para a 

pecuária. 

 Em relação à área queimada, mesmo considerando a diferença na área dos biomas, o 

Cerrado concentrou 69% da área queimada estimada pelo MCD45A1 no território brasileiro, 

entre 2002 e 2015, enquanto o bioma Amazônia foi responsável por 220.182 km2, 

aproximadamente 11% do total. Tais resultados concordam com os encontrados por Moreira de 

Araújo et al. (2012), que utilizaram os produtos MOD14, MYD14 e MCD45A1 para analisar os 

padrões espaciais da ocorrência dos focos de calor e área queimada nos biomas brasileiros 

durante o período 2002-2010 e encontraram a maior concentração de focos de calor no bioma 

Amazônia, enquanto que o Cerrado foi responsável por 73% da área queimada no território 

brasileiro. Deve-se ainda considerar que a performance do produto MCD45A1 em áreas de 

vegetação densa, como é o caso do bioma Amazônia, não é boa uma vez que erros de omissão 

são frequentes, como demostrado por Roy et al. (2008), Cardozo et al. (2012) e Libonati et al. 

(2015b). Em relação ao Cerrado, o MCD45A1 geralmente apresenta erros de omissão 

relacionados à detecção de áreas queimadas de pequeno porte, principalmente devido à 

resolução espacial do produto, como demostrado por Libonati et al. (2015a). Por outro lado, 

considerando apenas setembro, quando os fragmentos de área queimadas tendem a ser maiores 

no Cerrado, a validação da área queimada estimada pelo MCD45A1 conduzida por Moreira de 

Araújo e Ferreira (2015) mostrou bons resultados quando comparado o produto com mapas de 

área queimada obtidos por meio de imagens Landsat.  

Considerando apenas o Cerrado, a variação intranual e interanual na ocorrência das 

queimadas, na precipitação e no VCI durante o período analisado é apresentada na Figura 6. 
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Os focos de calor e a área queimada se concentraram durante a estação seca (entre maio e 

setembro para a maior parte do Cerrado), entretanto, ambas variáveis ainda apresentam médias 

elevadas em outubro, que é o início da estação chuvosa para a maior parte do Cerrado, como 

será apresentado em seguida.  

 

 

(Continua) 



46 

 

 

Figura 6. Boxplot intranual do (a) Total mensal de focos de calor, (b) Total mensal de área 

queimada, (c) Média mensal de precipitação e (d) Média mensal do VCI; boxplot interanual do 

(e) Total mensal de focos de calor, (f) Total mensal de área queimada, (g) Média mensal de 

precipitação e (h) Média mensal do VCI no bioma Cerrado durante o período 2002-2015. Em 

cada boxplot, a marca central representa a mediana, a extremidade inferior representa o 

primeiro quartil e a extremidade superior o terceiro quartil, os traços inferiores e superiores 

externos ao boxplot representam, respectivamente, os valores mínimo e máximo 

desconsiderando os outliers e os círculos representam os outliers. As linhas azuis nos boxplots 

interanuais representam a tendência estimada pelo BFAST.  

 

Pode-se observar a relação inversa entre a ocorrência das queimadas e a precipitação 

ou a condição da vegetação, pois os meses com médias elevadas de focos de calor e área 

queimada apresentaram média de precipitação e VCI baixas. O total mensal de focos de calor 

variou de 461 a 98.238 e o total mensal de área queimada variou de 1,75 km2 a 105.338 km2, 

enquanto que a média mensal da precipitação e do VCI variaram, respectivamente, de 1,5 mm a 

370 mm e de 15,9% a 78,3%. Ao analisar a queima de biomassa, as MUCT e o ciclo 
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hidrológico no norte da África subsaariana, uma área de savana que também passa por um 

intenso processo de MUCT, Ichoku et al. (2016) também encontram que o pico da ocorrência 

das queimadas possui relação inversa com os indicadores anuais do ciclo hidrológico, como a 

precipitação.  

O total anual de focos de calor no bioma variou de 53.798 (2009) a 248.911 (2007) e o 

total anual de área queimada variou de 19.023 km2 (2009) a 249.982 km2 (2010), enquanto a 

precipitação média anual variou entre 1.209 mm (2007) e 1.706 mm (2009) e o VCI médio 

anual variou entre 54% (2007) e 62% (2009), ambos valores médios de VCI são considerados 

como condição normal ou boa de acordo com Coleve (2011), que definiu valores de VCI entre 

0% e 20% como condição de extrema seca, entre 20% e 40% como condição de seca, entre 40% 

e 60% como condição normal, entre 60% e 80% como condição boa e entre 80% e 100% como 

condição excelente. É possível notar que a ocorrência dos focos de calor e área queimada foi 

menor em anos de precipitação e VCI elevados. O ano de 2009 apresentou o maior total anual 

de precipitação e VCI médio anual (1.706 mm e 62%, respectivamente) e o menor total anual 

de focos de calor e área queimada, enquanto 2007 apresentou a maior ocorrência de focos de 

calor e o menor total anual de precipitação e VCI médio anual (1.208 mm e 52%, 

respectivamente). O maior total anual de área queimada foi encontrado em 2010, 

aproximadamente 15.000 km2 a mais que o total de 2007. 

 O maior total mensal de focos de calor para todo o Cerrado foi encontrado em 

setembro para todos os anos analisados, com exceção de 2008, quando o total mensal de focos 

de calor em outubro foi 6% maior que em setembro, e variou significativamente, de 15.537 

(setembro/2009) a 98.238 (setembro/2007). Por outro lado, o menor total mensal de focos de 

calor foi encontrado na metade ou final da estação chuvosa, variando de 461 (fevereiro/2002) a 

1.182 (janeiro/2010). Para a área queimada, os maiores totais mensais foram encontrados em 

agosto ou setembro e variaram de 7.449 km2 (agosto/2009) a 105.338 km2 (setembro/2010). Os 

menores totais mensais de área queimada se concentraram na metade da estação chuvosa, 

variando de 2 km2 (dezembro/2010) a 23 km2 (março/2015). Tais resultados são apresentados 

na Tabela 6. 
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Tabela 6. Mês que apresentou a maior estimativa do total mensal de focos de calor, do menor 

total mensal de focos de calor, do maior total mensal de área queimada e do menor total mensal 

de área queimada e as respectivas variações dos valores encontrados para o bioma Cerrado no 

período 2002-2015. 

Ano 

Maior  

Total  

Mensal  

Focos de 

Calor 

Menor 

Total 

 Mensal  

Focos de 

Calor 

Maior  

Total  

Mensal 

 Área  

Queimada 

Menor  

Total  

Mensal  

Área  

Queimada 

2002 Setembro Fevereiro Agosto Dezembro 

2003 Setembro Março Agosto Dezembro 

2004 Setembro Fevereiro Setembro Janeiro 

2005 Setembro Março Setembro Dezembro 

2006 Setembro Fevereiro Agosto Dezembro 

2007 Setembro Fevereiro Setembro Dezembro 

2008 Agosto Março Setembro Janeiro 

2009 Setembro Abril Agosto Dezembro 

2010 Setembro Janeiro Setembro Dezembro 

2011 Setembro Março Setembro Março 

2012 Setembro Janeiro Setembro Dezembro 

2013 Setembro Janeiro Setembro Dezembro 

2014 Setembro Fevereiro Agosto Dezembro 

2015 Setembro Fevereiro Setembro Março 

Variação 15.537-98.238 461-1.182 7.449-105.338 (km2) 2–23 (km2) 

 

Durante o ano, a média mensal de focos de calor variou de 1.022 (fevereiro) a 47.670 

(setembro) e a média mensal de área queimada variou de 14 km2 (dezembro) a 38.913 km2 

(setembro), enquanto a média mensal da precipitação variou de 10 mm (agosto) a 257 mm 

(janeiro) e o VCI médio mensal de 24% (setembro) a 75% (março). Na maior parte do bioma 

Cerrado, o aumento na ocorrência das queimadas se inicia em maio, de acordo com o início da 

estação seca, cresce de forma constante e atinge o máximo em setembro, que é o fim da estação 

seca na maioria do bioma. Em outubro, início da estação chuvosa para a maior parte do Cerrado, 

quando a precipitação (105 mm) é quase quatro vezes maior que a média da precipitação 

durante a estação seca (27 mm) e a média do VCI aumenta 10% em relação a setembro, a 

média mensal de focos de calor e de área queimada começa a diminuir, mas ainda é elevada 

(24.489 focos de calor e 10.403 km2, respectivamente). A possibilidade de incêndios 

criminosos, a ocorrência natural de queimadas relacionadas a raios e as técnicas de manejo da 

terra são as principais causas das queimadas no início da estação chuvosa. Por exemplo, Ramos 

Neto e Pivelo (2000) encontraram que os raios deram origem a 91% das queimadas registradas 

no Parque Nacional das Emas (localizado no estado de Goiás) durante a estação chuvosa ou na 

transição entre as estações secas e chuvosas no período entre junho de 1995 e maio de 1999. 
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Também, devido à influência de distintos fenômenos meteorológicos no setor norte do bioma, 

como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT, ao norte de 6º S), e vórtices ciclônicos de 

altos níveis, o período da estação seca pode ser deslocado ao longo do ano (KAYANO; 

ANDREOLI, 2009). As áreas centro-sul do Cerrado são predominantemente controladas pela 

atuação de anticiclones e frentes frias, com a estação seca caracterizada pela incursão e 

estabelecimento de massas de ar seco sobre a região, enquanto a estação chuvosa é 

caracterizada pela convecção local de calor e a ação da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) (KAYANO; ANDREOLI, 2009). A variação substancial do pico anual da estação seca 

no Cerrado é melhor discutida na análise espacial apresentada posteriormente, onde se enfatiza 

a necessidade de informações espacializadas em complemento à séries temporais para a análise 

da ocorrência das queimadas no Cerrado. Ao longo da estação chuvosa, a precipitação e o VCI 

aumentam e a média de focos de calor e área queimada diminui: a média de focos de calor 

(5.414) e área queimada (1.683 km2) durante a estação chuvosa é, respectivamente, 3,62 e 

10,14 vezes menor do que a média de focos de calor e área queimada durante a estação seca 

(19.627 focos de calor e 17.072 km2, respectivamente).  

Além disso, o total mensal de focos de calor e de área queimada em setembro/2007 e 

setembro/2010 (98.238 e 97.573 focos de calor e 96.152 km2 e 105.338 km2, respectivamente) 

representaram dois episódios marcantes de altos valores, uma vez que o total de focos de calor 

nesses dois meses foi maior do que o total de focos de calor detectados pelos produtos de fogo 

ativo MODIS nos anos de 2006, 2008, 2009, 2011 e 2013 e a área queimada foi maior do que o 

total estimado nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 e 2015. 

Nestes dois meses, as condições climáticas para a ocorrência das queimadas estavam 

extremamente favoráveis: desde o início da estação seca em 2007 e 2010 a precipitação média 

mensal estava abaixo da precipitação média mensal encontrada para o Cerrado no período 

2002-2015. A precipitação média durante a estação seca em 2007 (14,9 mm) e 2010 (18,1 mm) 

foi, respectivamente, 55% e 68% da precipitação média da estação seca do Cerrado entre 2002 

e 2015 (26,7 mm). A estiagem durante a estação seca contribuiu para que a vegetação se 

tornasse mais suscetível ao fogo, quando a maioria das áreas do Cerrado em setembro/2007 e 

setembro/2010 apresentaram valores baixos de VCI (menores que 5%, Figura 7), 

especialmente na região sudoeste do bioma. A média mensal do VCI no Cerrado em 

setembro/2007 e setembro/2010 foi, respectivamente, 25% e 33% menor do que a média do 

VCI para o mês de setembro considerando o período 2002-2015 (24%). 
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Figura 7. Índice VCI estimado no bioma Cerrado para os meses de (a) Setembro/2007 e (b) 

Setembro/2010. 

 

  Ainda analisando a Figura 6, pode-se observar uma ampla variação das quatro 

variáveis analisadas no decorrer do ano. As maiores variações no total mensal de focos de calor 

e na área queimada foram encontradas durante a estação seca, especialmente em agosto e 

setembro, quando outliers foram identificados, como, por exemplo, setembro/2007 e 

setembro/2010. Em relação à precipitação, uma alta variabilidade foi encontrada durante toda a 

estação chuvosa, especialmente em dezembro e janeiro, e outliers foram encontrados em 

fevereiro, maio, junho e agosto. O boxplot intranual do VCI (Figura 6(d)) apresentou a maior 

variação em outubro e novembro, e outliers foram encontrados em fevereiro, agosto, setembro 

e outubro. Libonati et al. (2015a) também encontraram variações sazonais na mediana, quartis 

inferiores e superiores e valores extremos ao analisarem os valores mensais da área queimada e 

da precipitação no bioma Cerrado.  

A partir da Figura 6 também pode-se notar que o BFAST encontrou uma leve 

diminuição nos focos de calor e na área queimada no Cerrado, o que também foi encontrado 

por Archibald (2016) e Andela et al. (2017) para a África e todo o globo, respectivamente. Os 

resultados encontrados por Archibald (2016) foram explicados pela fragmentação da paisagem 

causada pelas MUCT, enquanto Andela et al. (2017) associaram o declínio global da área 

queimada com a fragmentação da paisagem e o aumento da pecuária, que reduz as queimadas 
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por diminuir a quantidade de vegetação disponível para queima uma vez que a mesma é 

utilizada para a alimentação do gado. Ainda, a dificuldade do MCD45A1 em detectar 

fragmentos de área queimada de pequeno porte devido à resolução espacial do produto pode 

contribuir para a aparente diminuição na área queimada, uma vez que fragmentos de área 

queimada cada vez menores parecem ser um resultado da fragmentação da paisagem no bioma 

devido ao avanço das atividades agropecuárias sobre os remanescentes naturais do Cerrado. De 

acordo com o BFAST a precipitação média no Cerrado também apresenta uma aparente 

diminuição no período 2002-2015; tal diminuição também foi encontrada por Marcuzzo et al. 

(2012), que identificaram a diminuição na precipitação da região centro-oeste do Cerrado para 

todos os meses exceto março. De acordo com Coelho et al. (2016), o período 2002-2015 está 

inserido em um período maior de redução da precipitação nas regiões central e sudeste do 

Brasil e tem sido considerado um período seco em estudos de larga escala. Ao contrário das 

outras variáveis, o BFAST encontrou que o VCI médio apresentou um leve aumento, apesar da 

aparente diminuição da precipitação no período. Ao analisarem a variabilidade da vegetação e 

tendências no nordeste do Brasil também com o uso do BFAST, Schucknecht et al. (2013) 

encontraram resultados similares: tendência positiva no NDVI, que é a base do índice VCI, e 

negativa na precipitação, e sugeriram que analisar apenas a precipitação não é suficiente para 

explicar as tendências na condição da vegetação.  

Em relação ao uso e cobertura da terra no bioma, o produto MCD12Q1 mostrou que o 

Cerrado é composto principalmente pelo uso savana, como mostra a Tabela 7. Em média, 

68,32% do Cerrado esteve composto por savanas durante o período 2002-2013 (1.391.371 km2), 

seguido pelas classes de uso e cobertura da terra mosaico de áreas agrícolas/vegetação (166.990 

km2, 8,2%), savana lenhosa (138.313 km2, 6,79%), agricultura (116.856 km2, 5,74%), 

gramíneas (94.799 km2, 4,66%), floresta ombrófila densa (85.668 km2, 5,74%) e outros usos 

(42.451 km2, 2,08%). A distribuição espacial do uso e cobertura da terra mais frequente no 

bioma estimado pelo produto MCD12Q1 coleção 5.1 é apresentada na Figura 8.  

Ao comparar o mapa de uso e cobertura da terra mais antigo (2002) estimado pelo 

MCD12Q1 com o mais recente (2013), observou-se que apesar da crescente pressão antrópica 

no Cerrado as áreas de savana aumentaram em 3,77%, seguidas pelas áreas de agricultura 

(1,65%), enquanto as áreas de gramíneas e savana lenhosa diminuíram em 3,22% e 1,02%, 

respectivamente. Tais resultados podem ter sido causados pela acurácia do produto MCD12Q1, 

que, apesar da exatidão global de 75%, confunde classes de uso específicas: a classe savana 

geralmente é confundida com as classes savana lenhosa, gramíneas, mosaico de áreas 

agrícolas/vegetação ou vegetação arbustiva fechada (FRIEDL et al., 2010). 
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Tabela 7. Variação da área (km2) e área média (km2, %) das classes de uso e cobertura da terra 

do bioma Cerrado estimadas pelo produto MCD12Q1 durante o período 2002-2013, total e 

percentual de focos de calor detectados pelos produtos de fogo ativo MODIS nas classes de uso 

e cobertura da terra do Cerrado durante o período 2002-2015. 

Uso e cobertura da 

Terra 

Variação  

Área 

 (km2) 

Área  

Média  

(km2) 

Área  

Média 

 (%) 

Total de 

 Focos  

de Calor 

Percentual 

 de Focos  

de Calor 

(%) 

Savana 1.294.77 -1.479.887 1.391.371 68,32 1.369.913 71,94 

Savana Lenhosa 106.303-169.636 138.313 6,79 185.099 9,72 

Gramíneas 68.017-145.810 94.799 4,66 91.535 4,81 

Agricultura 102.026-146.421 116.856 5,74 61.223 3,21 

Mosaico de áreas 

agrícolas/vegetação 
129.111-207.514 166.990 8,2 89.978 4,73 

 

Floresta ombrófila 

densa 

79.014-95.509 85.668 4,21 72.510 3,81 

Outros usos 38.082-49.893 42.451 2,08 33.924 1,79 

 

Figura 8. Localização espacial dos biomas brasileiros, com destaque para o Cerrado. O uso e 

cobertura da terra apresentado é o uso e cobertura da terra mais frequente no Cerrado durante o 

período 2002-2013 de acordo com o produto MCD12Q1 coleção 5.1 e segue o esquema de 

classificação proposto pelo IGBP. 
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Além disso, ao comparar os resultados obtidos pelo MCD12Q1 com mapeamentos 

realizados para o Cerrado em 2002 (MMA, 2002) e 2013 (INPE, 2015), ambos mapeamentos 

baseados em imagens Landsat, tem-se resultados distintos: enquanto o MCD12Q1 permitiu 

estimar que 63,58% e 67,35% do Cerrado em 2002 e 2013, respectivamente, era composto pela 

classe de uso savana, os mapeamentos baseados em imagens Landsat permitiram encontrar que 

os remanescentes naturais do Cerrado (que englobam todas as formações florestais e savânicas) 

diminuíram de 60,5% para 54,6% entre 2002 e 2013; portanto, no período de 11 anos os 

remanescentes naturais diminuíram 120.150 km2. A comparação dos mapas do MMA (2002) e 

do INPE (2015) também mostra que as áreas agrícolas aumentaram em 1,2% (24.434 km2) e as 

áreas de pastagem aumentaram em 3% (61.093 km2) durante o período 2002-2013. De acordo 

com Pivello (2011), as MUCT no Cerrado geralmente se iniciam com o uso do fogo nos 

remanescentes naturais para remover a vegetação, e então a área limpa é convertida em 

pastagem, agricultura de subsistência ou agricultura industrial. Cabe aqui ressaltar que o fogo 

tem usos diferentes caso seja empregado na agricultura ou pecuária: na agricultura de 

subsistência o fogo é tradicionalmente empregado para o controle de pragas, rotação de culturas 

e manuseio de pastagens; na agricultura industrial, além do uso para remover da vegetação 

natural, o mesmo é utilizado para a remoção de resíduos agrícolas; e na pecuária extensiva 

queimadas anuais ou bienais são utilizadas para estimular a rebrota da vegetação gramínea 

durante a estação seca, quando os estoques de forragem geralmente estão baixos. Ainda nas 

áreas protegidas do Cerrado, geralmente o fogo é proibido e não são empregadas técnicas de 

manejo, o que resulta no aumento do combustível vegetal que, quando queimado naturalmente, 

acidentalmente ou de maneira criminosa ocasiona queimadas mais intensas e áreas queimadas 

mais extensas (PIVELLO, 2011). No entanto, o MIF implementado em algumas áreas 

protegidas do Cerrado começou a mudar tal situação (FIDELIS et al., 2018), como será 

discutido posteriomente. 

Aproximadamente 72% dos focos de calor detectados pelos produtos de fogo MODIS 

(1.369.913) ocorreram na cobertura da terra savana durante o período 2002-2015 (Tabela 7). 

Depois da classe savana, 9,7% dos focos de calor ocorreram na classe savana lenhosa 

(185.099), 4,8% na classe gramíneas (91.535), 4,7% na classe mosaico de áreas 

agrícolas/vegetação, 3,8% na classe floresta ombrófila densa (72.510), 3,2% na classe 

agricultura (61.223) e 1.8% em outras classes (33.924). Nascimento et al. (2012), ao analisarem 

a ocorrência de focos de calor nos usos e coberturas da terra do Cerrado entre maio/2008 e 

maio/2009, encontraram que 75,6%, 13,2%, 11% e 0,2% dos focos de calor ocorreram em 

remanescentes naturais, pastagem, agricultura e outros usos, respectivamente. A diferença entre 
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os resultados obtidos neste estudo e os encontrados por Nascimento et al. (2012) pode ter 

ocorrido por terem sido utilizados períodos distintos na análise e pela utilização de distintos 

mapas de uso e cobertura da terra: enquanto no presente trabalho foram utilizados os mapas 

anuais do MCD12Q1 coleção 5.1, Nascimento et al. (2012) utilizaram o mapa do MMA (2002). 

Ichoku et al. (2016), que também utilizaram os produtos de fogo ativo MODIS e os mapas de 

uso e cobertura da terra do MCD12Q1, encontraram mais de 75% dos focos de calor detectados 

na região norte da África subsaariana, uma região de savana que também passa pelo processo 

de conversão da vegetação natural em áreas agrícolas, nas classes de uso savana e savana 

lenhosa durante o período 2001-2014. 

Em relação à distribuição espacial das queimadas no bioma, a Figura 9(a) apresenta o 

total de focos de calor detectados pelos produtos de fogo ativo MODIS no Cerrado durante o 

período 2002-2015, considerando uma grade regular de 0,25º.    

 

Figura 9. (a) Total de focos de calor e (b) FRP média detectada pelos produtos de fogo ativo 

MODIS no bioma Cerrado entre 2002 e 2015. 
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O processo de MUCT no Cerrado teve início na década de 1970 na região sul do 

bioma e avançou em direção à região norte (FEARNSIDE, 2001). Portanto, no sul do bioma o 

uso e cobertura da terra é atualmente bem estabelecido, uma vez que a ocupação humana é 

mais antiga e o uso do fogo para a conversão de remanescentes naturais do Cerrado em outros 

usos da terra não é frequente por não existirem áreas de vegetação natural a serem convertidas. 

De acordo com o INPE (2015), em 2013 os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, 

localizados na região sul do bioma, apresentavam apenas 17%, 37% e 31% de cobertura natural 

nas áreas de Cerrado, respectivamente. Pode-se, no entanto, observar um número considerável 

de focos de calor na região norte do estado de São Paulo. Em tal região, as queimadas são 

relacionadas com a queimada pré-colheita da cana-de-açúcar. O Brasil é o principal produtor de 

cana-de-açúcar do mundo e a maioria dos cultivos de cana-de-açúcar no país estão localizados 

nas áreas de Cerrado do estado de São Paulo, estado que é responsável por cerca de 50% da 

produção nacional de cana-de-açúcar (RUDORFF et al., 2010).      

Ao longo dos anos, a fronteira agrícola no bioma avançou das regiões central e norte 

do Mato Grosso para o centro-norte e nordeste do bioma. Grecchi et al. (2014) analisaram a 

diminuição dos remanescentes naturais de Cerrado no Mato Grosso entre 1985 e 2005, estado 

este que é tradicional no cultivo de soja, e concluíram que aproximadamente 42% dos 

remanescentes naturais foram convertidos para agricultura durante os 20 anos analisados. Além 

disso, a região norte é a atual frente de expansão agrícola no bioma, especialmente no leste dos 

estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, no oeste do estado da Bahia e na região da fronteira 

entre estes quatro estados (região conhecida como MATOPIBA). O Maranhão apresentou a 

maior concentração de focos de calor, com 4.428 focos em apenas uma célula da grade regular 

de 0,25º (densidade de aproximadamente 316 focos de calor por ano). De acordo com Spera et 

al. (2016), o MATOPIBA pode ser considerado uma região de expansão da fronteira agrícola 

desde o início da década de 2000, e, ao contrário de outras áreas do Cerrado, não apresenta um 

uso e cobertura da terra anterior relacionado à pecuária, portanto, a agricultura está avançando 

sobre os remanescentes naturais com o emprego do fogo para converter o uso e cobertura da 

terra ao invés de estar avançando sobre áreas previamente convertidas para pastagem, o que 

aumenta a incidência de queimadas. Além disso, de acordo com o INPE (2015), os estados da 

Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins ainda apresentavam, respectivamente, 67%, 72%, 72% e 

83% da sua área de Cerrado composta por vegetação natural no ano de 2013, o que os tornam 

potenciais áreas para a expansão da agricultura. Ao analisar o padrão da distribuição espacial 

da área queimada no Cerrado, Libonati et al. (2015b, 2016) também encontraram maiores 

concentrações no norte do bioma.          
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 A partir da distribuição espacial da FRP apresentada na Figura 9(b), pode-se observar 

que as queimadas mais intensas não estão necessariamente localizadas onde a concentração de 

focos de calor é maior. De fato, a intensidade das queimadas é mais dependente das condições 

climáticas e da vegetação do que do número absoluto de focos de calor (GOVENDER et al., 

2006; RISSI et al., 2017). Áreas onde a média da FRP foi mais elevada (Bahia e Piauí), que 

apresentaram médias de até 300 MW, são predominantemente constituídas por áreas de 

pastagem ou remanescentes naturais compostos por gramíneas ou savana, e as queimadas que 

ocorrem em vegetação composta predominantemente por espécies gramíneas tendem a ter 

maior FRP do que áreas de floresta. Por exemplo, uma queimada que ocorre em uma área de 

floresta nativa norte-americana (cujo coeficiente de emissão é 0,453 kg.MJ-1 de acordo com 

Freeborn et al. (2008)) com taxa de biomassa queimada equivalente a 10 kg.s-1 teria uma FRP 

correspondente a 22 MW, enquanto uma queimada que ocorre em uma área de savana na 

África (onde o coeficiente de emissão é de 0,368 kg.MJ-1 de acordo com Wooster et al. (2005)) 

com a  mesma taxa de biomassa queimada teria uma FRP correspondente a 27 MW.    

 A distribuição espacial do mês com o maior total de focos de calor e área queimada e 

o menor valor de precipitação e VCI no Cerrado (Figura 10) mostra que analisar apenas 

valores médios e/ou totais para todo o bioma pode esconder alguns padrões. Apesar da maior 

média de focos de calor em setembro (59,8%), em 19,4% dos pontos de grade o maior total de 

focos de calor foi encontrado em agosto, 12,4% em outubro, 1,5% em junho, 2,2% em julho, 

2,1% em novembro e 2,6% em outros meses. A região central do Cerrado teve a maior 

incidência de focos de calor em setembro, enquanto a maior incidência em outubro foi 

concentrada na região centro-leste do bioma. Os maiores totais de focos de calor em agosto 

estão localizados no sul do bioma, coincidindo com o pico da colheita de cana-de-açúcar, e na 

região norte do bioma. Foram encontradas áreas com padrões diferentes, como áreas 

localizadas no estado do Mato Grosso, onde a ocorrência de queimadas é baixa e não se 

correlaciona com a precipitação ou o VCI, como será apresentado posteriormente. Para a área 

queimada, 52,4% dos pontos de grade apresentaram maior total mensal em setembro, seguido 

por agosto com 25,5%, outubro com 11,8%, julho com 4,3%, junho com 2% e novembro com 

1,4%, e 6% das células apresentaram pico de área queimada em outros meses. Existe um 

aumento do pico da área queimada em agosto e diminuição em setembro quando comparado 

com o padrão encontrado para os focos de calor, especialmente na região centro-norte do 

Cerrado.  
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Figura 10. Estimativa do mês em que ocorreu o (a) Maior total de focos de calor, (b) Maior 

total de área queimada, (c) Menor precipitação e (d) Menor VCI no bioma Cerrado durante o 

período 2002-2015. 

 

Também pode-se observar na Figura 6 que o mês de agosto apresenta a menor média 

de precipitação para todo o Cerrado, no entanto, a Figura 10(c) mostra que a menor 

precipitação em agosto ocorreu em apenas 7% das células da grade regular de 0,25º. Os meses 

de junho e julho concentraram, respectivamente, 51,1% e 40% do mínimo de precipitação no 
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bioma. Existe uma concentração evidente do mínimo de precipitação durante junho no centro-

leste do bioma, enquanto a precipitação mínima em julho ocorre nas regiões sul, centro-oeste e 

norte do bioma. Os meses de outubro e setembro contabilizaram, respectivamente, 1,6% e 0,3% 

do mínimo de precipitação no Cerrado. Em relação ao VCI (Figura 10(d)), a maior parte do 

Cerrado (87%) concentrou o mínimo do VCI em setembro, seguido pelos meses de agosto com 

6,7%, outubro com 4%, e, 2,3% da área com valores mínimos de VCI ocorreram em outros 

meses. Enquanto o mínimo de VCI em setembro está espacialmente distribuído sobre quase 

todo o Cerrado, áreas no extremo norte do bioma apresentaram o mínimo VCI em outubro e 

outros meses, onde o regime sazonal da precipitação é distinto daquele observado para o 

restante do Cerrado devido à influência da ZCIT. Também foram encontradas áreas com 

mínimo VCI em agosto ou outros meses no oeste do bioma, área de transição entre os biomas 

Cerrado e Amazônia. Ainda, deve-se mencionar que a seca não é o único fator que pode 

diminuir o VCI, entre outros fatores pode-se citar o conteúdo de água no solo, a 

evapotranspiração, a senescência da vegetação e a ocorrência de queimadas. Portanto, o 

mínimo de VCI em setembro pode ter sido influenciado pelas condições físicas ambientais dos 

meses precedentes às queimadas, além de ter sido influenciado pela ocorrência de queimadas 

nos meses anteriores ou até mesmo pela combinação entre fatores biofísicos e a ocorrência de 

queimadas.  

A defasagem em meses entre a menor precipitação e o máximo de focos de calor, a 

menor precipitação e o máximo de área queimada, o menor VCI e o máximo de focos de calor 

e o menor VCI e o máximo de área queimada é apresentada na Figura 11. O pico de focos de 

calor e área queimada geralmente ocorre de 2 a 3 meses após a menor precipitação para a maior 

parte do Cerrado. A defasagem de dois meses entre o máximo de focos de calor e de área 

queimada e a menor precipitação foi mais frequente (34,2% e 30,1%, respectivamente) e 

apresentou percentual próximo à defasagem de 3 meses (32% e 30%, respectivamente), sendo 

que a defasagem de 3 meses se concentrou no centro-leste do Cerrado, onde o mínimo de 

precipitação geralmente ocorre em junho. A defasagem de um mês entre o máximo de focos de 

calor e área queimada e a menor precipitação (17,4% e 22,4%, respectivamente) ocorreu nas 

áreas de cultivo de cana-de-açúcar do estado de São Paulo e nas áreas onde houve maior 

concentração de queimadas durante o período 2002-2015 (Figura 9(a)), possivelmente 

relacionada com o uso do fogo no fim da estação seca para intensificar a remoção da vegetação 

natural em áreas desmatadas ou estimular a rebrota da pastagem para alimentar o gado. A 

ausência de defasagem entre o máximo de focos de calor e área queimada e a menor 

precipitação foi encontrada em algumas áreas como no estado do Mato Grosso do Sul e 
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representou 3,7% e 5% do Cerrado respectivamente, enquanto áreas com a menor precipitação 

no início da estação seca e máximo de focos de calor e área queimada no fim da estação seca 

(defasagem de 4 meses) compreendeu, respectivamente, 8,5% e 5,9% da área do Cerrado, 

especialmente na região extremo norte do bioma. As demais defasagens ocorreram em áreas 

onde a incidência de queimadas é baixa e não existe correlação com a precipitação ou o VCI, 

como será apresentado posteriormente, e representaram 4,2% e 6% do Cerrado, 

respectivamente.   

 

Figura 11. Defasagem em meses entre (a) Menor precipitação e maior total  de focos de calor, 

(b) Menor precipitação e maior total de área queimada, (c) Menor VCI e maior total de focos 

de calor e (d) Menor VCI e maior total de área queimada no bioma Cerrado durante o período 

2002-2015. 
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Enquanto os máximos de focos de calor e área queimada geralmente ocorrem de 2 a 3 

meses após a menor precipitação, os máximos de focos de calor e área queimada ocorrem no 

mês do menor VCI para a maior parte do Cerrado (59,7% e 51,4% da área do bioma, 

respectivamente). A defasagem de um mês entre os focos de calor e área queimada com o VCI 

também foi considerável (18% e 24,2%, respectivamente) e se concentrou espacialmente nas 

regiões norte e sul do bioma, sendo que também foram encontradas áreas onde o máximo de 

focos de calor e área queimada foi encontrado antes do mínimo VCI (16,3% e 14,9%, 

respectivamente). Portanto, mais de 75% do Cerrado apresentou uma defasagem de até um mês 

entre o menor VCI e o máximo de focos de calor e área queimada, o que qualifica o índice VCI 

com um bom indicador da condição da vegetação e da susceptibilidade da mesma à ignição. 

Áreas onde o máximo de focos de calor e área queimada ocorreu antes do menor VCI podem 

ter sido causadas por técnicas de manejo da terra, onde a ação humana é a principal causadora 

das queimadas, e em áreas onde as queimadas não são comuns, como o sul do estado do Mato 

Grosso do Sul.  

As correlações espaciais entre o total mensal de focos de calor e a precipitação média 

mensal, o total mensal de área queimada e a precipitação média mensal, o total mensal de focos 

de calor e o VCI médio mensal e o total mensal de área queimada e VCI médio mensal são 

apresentadas na Figura 12. Tais resultados mostram que os focos de calor e a área queimada se 

correlacionam melhor com o VCI do que com o precipitação no Cerrado. A correlação 

relativamente mais fraca para os focos de calor e área queimada com a precipitação (Figura 

12(a) e (b)) do que a correlação obtida entre os focos de calor e a área queimada com o VCI 

(Figura 12(c) e (d)) pode ser explicada pelos resultados obtidos na Figura 11, que mostram 

maior defasagem entre os focos de calor e área queimada com a precipitação do que com o VCI. 

As correlações entre o total mensal de focos de calor e a precipitação média mensal, o total 

mensal de área queimada e a precipitação média mensal, o total mensal de focos de calor e o 

VCI médio mensal e o total mensal de área queimada e VCI médio mensal foram significativas 

em 83%, 75%, 94% e 94% da área do Cerrado, respectivamente.  
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Figura 12. Correlação espacial entre (a) Total mensal de focos de calor e precipitação média 

mensal, (b) Total mensal de área queimada e precipitação média mensal, (c) Total mensal de 

focos de calor e VCI médio mensal e (d) Total mensal de área queimada e VCI médio mensal 

no bioma Cerrado durante o período 2002-2015. Apenas os pixels estatisticamente significantes 

são apresentados na figura. 

  

Espacialmente, as maiores correlações para os quatro pares de variáveis analisados 

foram encontradas nas áreas onde a concentração de focos de calor foi maior (Figura 9(a)), 

localizada no centro-norte e nordeste do bioma. Deve-se também mencionar as boas 

correlações encontradas para os quatro pares de variáveis analisados no sul do bioma, nas áreas 

onde ocorre tradicionalmente a queimada pré-colheita da cana-de-açúcar. De acordo com 
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Aguiar et al. (2011), mais de 100.000 km2 de cana-de-açúcar utilizaram a queimada pré-

colheita entre 2006 e 2011 no estado de São Paulo, sendo que a queimada pré-colheita foi 

maior em anos de menor precipitação, como o ano de 2010. Considerando os valores mensais 

analisados, os focos de calor e o VCI (Figura 12(c)) foram as variáveis que melhor se 

correlacionaram, atingindo valores menores que -0,7 em vários pontos da grade regular de 

0,25º sobre o Cerrado, especialmente no norte do bioma. Ainda, nota-se que a área queimada se 

correlacionou melhor com o VCI do que com a precipitação.  

Ainda em relação aos resultados apresentados na Figura 12, pode-se considerar o uso 

da precipitação como um indicador prévio da ocorrência de queimadas, enquanto o índice VCI 

pode ser considerado como um indicador instantâneo do risco de fogo no Cerrado, dependendo 

da região dentro do Cerrado para ambas variáveis. Neste sentido, ao se correlacionar o total 

mensal de focos de calor ou área queimada com a média da precipitação de um, dois, três ou 

quatro meses precedentes foram encontrados correlações com valores entre -0,3 e -0,4 em 

grande parte do Cerrado para a defasagem de até três meses, como observado na Figura 13,  

mostrando que a relação entre a precipitação e as queimadas precisa considerar a precipitação 

dos meses anteriores.    

Porém, van der Werf et al. (2008) analisaram as variáveis climáticas que controlam a 

variabilidade das queimadas na região tropical e subtropical do planeta e mostraram a 

influência de outros fatores que controlam a ocorrência das queimadas nas savanas: além do 

clima, o uso e cobertura da terra e a destinação de áreas para pastagem também influenciam a 

quantidade de vegetação disponível para a queima, portanto, a relação entre as queimadas e a 

precipitação ou o VCI pode não ser uniforme. Adicionalmente, os autores também destacam 

que nas savanas as queimadas antrópicas dependem do manejo da terra que se pretende 

empregar: as queimadas podem ser empregadas no final da estação seca para aumentar a 

remoção de plantas indesejadas e favorecer a rebrota ou podem ser empregadas no início da 

estação seca para reduzir a degradação do solo e a probabilidade de incêndios, o que pode ter 

contribuído para os resultados do presente trabalho e os resultados de van der Werf et al. (2008). 

Price et al. (2012) corroboram com o descrito acima ao encontrarem que o MIF empregado na 

região oeste da Austrália durante o início da estação seca reduziu substancialmente a área 

queimada e a severidade de fogo. Para o Cerrado, Rissi et al. (2017) compararam o 

comportamento do fogo no início, meio e fim da estação seca e encontraram que a intensidade 

do fogo é influenciada principalmente pela combinação do percentual de vegetação morta e a 

quantidade de vegetação disponível pela queima.   
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Figura 13. Correlação espacial entre (a) Total mensal de focos de calor e a precipitação 

defasada em um mês, (b) Total mensal de focos de calor e a precipitação defasada em dois 

meses, (c) Total mensal de focos de calor e a precipitação defasada em três meses, (d) Total 

mensal de focos de calor e a precipitação defasada em quatro meses, (e) Total mensal de área 

queimada e a precipitação defasada em um mês, (f) Total mensal de área queimada e a 

precipitação defasada em dois meses, (g) Total mensal de área queimada e a precipitação 

defasada em três meses e (h) Total mensal de área queimada e a precipitação defasada em 

quatro meses no bioma Cerrado durante o período 2002-2015. Apenas os pixels 

estatisticamente significantes são apresentados na figura. 

 

Entretanto, de acordo com van der Werf et al. (2008), o clima pode impor limitações 

para a ocorrência das queimadas nas savanas, uma vez que períodos mais secos aumentam a 
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remoção da vegetação durante o processo de limpeza das áreas. As queimadas nas savanas 

ocorrem predominantemente sobre vegetação gramínea, cujo desenvolvimento é diretamente 

relacionado com a estação chuvosa anterior. Neste sentido, Randerson et al. (2005) 

correlacionaram a severidade do fogo no Cerrado com o armazenamento de água da estação 

chuvosa anterior, obtendo valores positivos, o que, de acordo com Chen et al. (2013), sugere 

que o aumento da vegetação disponível para a queima no Cerrado pode expandir a ocorrência 

das queimadas na próxima estação seca. 

 

4.2 Caracterização e tendências nas emissões de PM2,5µm associadas às queimadas no 

bioma Cerrado  

  

A Figura 14 apresenta o total anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas ocorridas no 

bioma Cerrado, no Brasil e na América do Sul durante o período 2002-2017. 

 

 

Figura 14. Total anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas na América do Sul, no Brasil e no 

Cerrado estimado pelo PREP-CHEM-SRC 1.8.3 durante o período 2002-2017. 

 

Em média, o Cerrado emitiu 1,08 Tg.ano-1 de PM2,5µm associados às queimadas, 

contribuindo em 25% e 15% do total de PM2,5µm emitido pelas queimadas no Brasil e na 

América do Sul, respectivamente. As emissões anuais de PM2,5µm associadas às queimadas no 

Cerrado variaram de 0,41 Tg (2009) a 2,04 Tg (2010). O valor médio de 1,08 Tg.ano-1 

caracterizou o Cerrado como o segundo bioma brasileiro que mais emitiu PM2,5µm associado às 
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queimadas durante o período analisado, com média anual menor apenas que a do bioma 

Amazônia, que emitiu 2,68 Tg.ano-1 (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Média anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas nos biomas brasileiros durante o 

período 2002-2017. As estimativas foram obtidas com o PREP-CHEM-SRC 1.8.3. 

Bioma 
Área 

(km2) 

Território 

 Brasileiro (%) 

Emissão Média 

(Tg.ano-1) 

Percentual 

Nacional (%) 

Amazônia 4.196.943 49 2,68 62,76 

Cerrado 2.036.048 24 1,08 25,27 

Mata Atlântica 1.110.182 13 0,25 5,95 

Caatinga 844.453 10 0,15 3,47 

Pantanal 150.335 2 0,10 2,27 

Pampa 176.496 2 0,01 0,28 

 

Em relação à variação interanual das emissões de PM2,5µm associadas às queimadas, o 

padrão encontrado é muito similar ao encontrado por Hooghiemstra et al. (2012) para o CO 

emitido pelas queimadas na América do Sul durante o período 2006-2010, com maiores valores 

em 2007 e 2010 e menor valor em 2009. O trabalho de Hooghiemstra et al. (2012) associou tal 

padrão continental com as condições climáticas, como a seca em 2010, e salientou que fatores 

socioeconômicos e o desmatamento podem controlar a variabilidade das emissões. Pode-se 

observar uma diminuição das emissões sul-americanas de PM2,5µm associadas às queimadas, e 

que entre 2008 e 2017 o ano de 2010 foi o único em que o total emitido esteve acima da média 

encontrada para o período 2002-2017 (7,22 Tg.ano-1). As emissões brasileiras corresponderam 

a 59% do total emitido na América do Sul durante o período 2002-2017, valor próximo ao 

encontrado por Santos (2018), que estimou em 60% a contribuição brasileira em relação ao 

total de PM2,5µm emitido pelas queimadas na América do Sul durante o período 2003-2015. 

Quando se considera os anos entre 2006 e 2017, tem-se que 2007 e 2010 foram os únicos anos 

em que o total de PM2,5µm emitido pelas queimadas no Brasil foi maior que a média encontrada 

para o período 2002-2017 (4,26 Tg.ano-1).   
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A caracterização em escala de bioma do PM2,5µm emitido pelas queimadas no Cerrado 

apresentou padrão interanual similar aos encontrados para a América do Sul e para o Brasil. 

Entretanto, pode-se observar que o ano de 2004 apresentou o maior total emitido na América 

do Sul e no Brasil, mas não no Cerrado. Neste ano, quando a precipitação esteve abaixo da 

média na América do Sul e no Brasil, a precipitação esteve acima da média no Cerrado, como 

pode ser observado na Figura 6. Considerando o período 2002-2015, os anos de 2007, 2010 e 

2012 foram os que apresentaram menor precipitação no Cerrado e maiores totais anuais de 

PM2,5µm emitidos pelas queimadas, especialmente 2010, quando a precipitação durante a 

estação seca foi 68% da precipitação média desta estação, como apresentado anteriormente, e 

causou um número elevado de focos de calor e emissão associada. O total de PM2,5µm emitido 

pelas queimadas em setembro/2010 (0,79 Tg) foi maior que o total emitido durante os anos de 

2006, 2009 e 2013.       

O Cerrado emitiu no ano de 2017 um total de 1,05 Tg de PM2,5µm associados às 

queimadas, valor abaixo da média encontrado para o período 2002-2017 (1,08 Tg.ano-1), no 

entanto, megaincêndios foram detectados no bioma. De acordo com Fidelis et al. (2018), 78% 

do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e 85% da Reserva Natural Serra do Tombador 

(504 km2 e 74 km2, respectivamente) foram queimados em 2017. Por outro lado, outras áreas 

protegidas do Cerrado que implementaram o MIF a partir de 2014 não sofreram com 

megaincêndios, sugerindo que as técnicas promovidas pelo MIF podem alterar o regime do 

fogo no Cerrado. O trabalho de Schmidt et al. (2018) também encontrou resultados similares: o 

MIF implementado em três áreas protegidas do Cerrado causou uma redução de 40% a 57% na 

área queimada ocorrida no final da estação seca. Tais fatos implicam que ambos clima e ação 

antrópica têm influência sobre a ocorrência das queimadas e as emissões associadas no 

Cerrado. Ainda, os resultados encontrados por Fidelis et al. (2018) e Schmidt et al. (2018) 

indicam que a proibição total das queimadas pode não ser a melhor opção no bioma. 

O ano de 2010 foi um ano seco no Cerrado, quando o bioma foi responsável por 59% e 

23% do total de PM2,5µm emitido pelas queimadas no Brasil e na América do Sul, 

respectivamente (Figura 14). Isso demonstra a importância das condições meteorológicas na 

ocorrência das queimadas e emissões associadas no bioma. Em média, 70% das emissões de 

PM2,5µm associadas às queimadas no Cerrado se concentram na estação seca, entretanto, em 

2010 cerca de 85% das emissões ocorreram na estação seca (Figura 15(a)). A maioria das 

emissões de PM2,5µm associadas às queimadas no Cerrado ocorreram no fim da estação seca 

(agosto e setembro, com média de 0,224 Tg.mês-1 e 0,386 Tg.mês-1, respectivamente), 
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enquanto que o período de transição entre as estações também apresentou média elevada 

(outubro, com média de 0,210 Tg.mês-1), como apresentado na Figura 15(b).  

 

 

Figura 15. (a) Percentual de PM2,5µm emitido pelas queimadas durante as estações seca e 

chuvosa e (b) Média mensal de PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma Cerrado durante o 

período 2002-2017. As estimativas foram obtidas com o PREP-CHEM-SRC 1.8.3.   

 

Intranualmente, a maior emissão de PM2,5µm associada às queimadas no Cerrado se 

concentrou em agosto e setembro e está relacionada com o fim da estação seca, quando os 

seguidos meses de baixa precipitação aumentam a probabilidade da ocorrência de queimadas, 

como descrito anteriormente. Durante outubro, a média relativamente alta (0,210 Tg.mês-1) está 

associada com a transição entre as estações, quando a vegetação ainda sofre os efeitos da 

estiagem e aumenta a ocorrência de raios (RAMOS NETO; PIVELLO, 2000). Por outro lado, 
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mesmo com a variação climática, deve-se também considerar o papel antrópico na 

variabilidade das queimadas, que pode impactar no regime do fogo. As queimadas ocorridas no 

início da estação seca, que são empregadas principalmente para impedir megaincêndios no fim 

da estação seca, provavelmente emitem menos PM2,5µm devido ao maior teor de umidade da 

vegetação e a menor extensão espacial das queimadas. Já a maior emissão de PM2,5µm associada 

às queimadas ocorridas no final da estação seca, que são empregadas principalmente para a 

limpeza de áreas e favorecer a rebrota, pode estar relacionada ao menor teor de umidade da 

vegetação e à maior extensão espacial destas queimadas.  

Ao se comparar as emissões de PM2,5µm associadas às queimadas estimadas pelo 

PREP-CHEM-SRC 1.8.3 no bioma Cerrado com os inventários globais, observa-se que a 

variação interanual é similar (Figura 16(a)) e que existe uma correlação linear forte entre as 

estimativas feitas pelo PREP-CHEM-SRC 1.8.3 e pelos inventários globais (Figure 16(b)). 

Entretanto, a magnitude dos totais anuais variou consideravelmente: enquanto o PREP-CHEM-

SRC 1.8.3 estimou em 1,08 Tg.ano-1 a emissão anual média de PM2,5µm associada às queimadas 

no Cerrado durante o período 2002-2017, o GFASv1.3 (disponível para o período 2003-2016) 

estimou em 0,9 Tg.ano-1, o QFEDv2.5r1 (disponível para o período 2002-2017) estimou em 2,3 

Tg.ano-1, o FEERv1.0-G1.2 (disponível entre 2003 e setembro/2015) estimou em 1,6 Tg.ano-1, 

e o GFED4.1s (disponível para o período 2002-2017) estimou em 1,13 Tg.ano-1. Portanto, as 

estimativas do PREP-CHEM-SRC 1.8.3 no Cerrado foram, em média, 19% maiores que as do 

GFASv1.3, e 112%, 51% e 5% menores que as do QFEDv2.5r1, FEERv1.0-G1.2 e GFED4.1s, 

respectivamente. 
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Figura 16. (a) Total anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma Cerrado estimado 

pelo PREP-CHEM-SRC 1.8.3 (2002-2017), GFASv1.3 (2003-2016), QFEDv2.5r1 (2002-

2017), FEERv1.0-G1.2 (2003-setembro/2015) e GFED4.1s (2002-2017) e (b) Dispersão entre 

as estimativas obtidas com o PREP-CHEM-SRC 1.8.3 e os inventários globais no bioma 

Cerrado. 

 Ao analisar a Figura 16(a) observa-se uma variação interanual mais similar entre as 

estimativas baseadas na FRP (PREP-CHEM-SRC 1.8.3, QFEDv2.5r1, FEERv1.0-G1.2 e 

GFASv1.3) do que com o GFED4.1s. O GFED4.1s emitiu mais PM2,5µm associado às 

queimadas em 2005 do que em 2004, ao contrário dos demais inventários, e sempre emitiu 
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mais do que o PREP-CHEM-SRC 1.8.3 após 2013. A resolução espacial mais grosseira do 

GFED4.1s pode ser a explicação para o padrão descrito acima.   

Deve-se também mencionar que existem diferenças entre os fatores de emissão e 

coeficientes de combustão de cada inventário analisado, além de como cada um estima as 

emissões, especialmente ao se comparar o PREP-CHEM-SRC 1.8.3 com o QFEDv2.5r1 e o 

FEERv1.0-G1.2, uma vez que estes dois inventários assimilam a profundidade óptica dos 

aerossóis (AOD) estimada pelo MODIS para corrigir a estimativa das emissões. Kaiser et al. 

(2012) realizou simulações para casos com e sem a assimilação da AOD do MODIS, 

encontrando que as estimativas globais de material particulado do GFASv1.0 devem ser 

multiplicadas por um fator de 2 a 4 para reproduzir as emissões globais do black carbon e do 

material particulado orgânico. O PREP-CHEM-SRC 1.8.3, o GFASv1.3 e o GFED4.1s não 

assimilam a AOD do MODIS durante a estimativa das emissões. Além disso, o QFEDv2.5r1 

agrega as classes de uso e cobertura da terra do IGBP em apenas 3 classes (floresta tropical, 

floresta extra tropical e savana e gramíneas) (DARMENOV; DA SILVA, 2015), ao contrário 

do PREP-CHEM-SRC 1.8.3, o que diminui a variação entre os fatores de emissão e pode 

causar vieses regionais. A média anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas no Cerrado com o 

PREP-CHEM-SRC 1.8.3, o GFASv1.3 e o GFED4.1s foi, respectivamente, 2,1, 2,5 e 2 vezes 

menor que a média anual estimada pelo QFEDv2.5r1, enquanto as respectivas médias foram 

1,5, 1,8 e 1,4 vezes menor que a média anual estimada pelo FEERv1.0-G1.2. 

Cabe aqui mencionar algumas das dificuldades em se estimar a FRP que podem 

potencialmente impactar a estimativa final das emissões associadas às queimadas do PREP-

CHEM-SRC 1.8.3, do GFASv1.3, do QFEDv2.5r1, e do FEERv1.0-G1.2: (i) as queimadas 

geralmente não ocorrem em toda a área de um pixel, portanto, queimadas de pequeno porte são 

mais difíceis de serem detectadas por sensores de resolução espacial mais grosseira, como é o 

caso do MODIS, o que sugere que as queimadas menores ou menos intensas podem não ser 

detectadas pelo sensor, (ii) as bandas utilizadas para a detecção das queimadas são facilmente 

saturadas com temperaturas de brilho mais elevadas, o que leva a incertezas na FRP estimada 

para focos de calor mais intensos, (iii) a ausência de detecção de focos de calor devido à 

presença de nuvens ou fumaça espessa, e (iv) a dificuldade do MODIS em detectar focos de 

calor em ângulos de visada muito elevados (WOOSTER et al., 2005; ICHOKU et al., 2012; 

WANG et al., 2018). Portanto, estudos futuros devem focar na validação das estimativas do 

PREP-CHEM-SRC 1.8.3, do GFASv1.3, do FERRv1.0-G1.2, do QFEDv2.5r1 e do GFED4.1s 

no Cerrado a fim de estabelecer qual das fontes apresenta a melhor performance. Tal validação 

pode ser realizada, por exemplo, ao comparar as estimativas dos inventários com dados obtidos 
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de experimentos observacionais, como o experimento South American Biomass Burning 

Analysis (SAMBBA), que foi considerado como referência nos trabalhos de Pereira et al. 

(2016) e Darbyshire et al. (2018). 

Os mapas de uso e cobertura da terra degradados do produto MCD12Q1 coleção 5.1, 

assim como os mapas originais descritos na seção anterior, mostraram que 6 classes de uso e 

cobertura da terra compõem aproximadamente 97% do Cerrado: savana, savana lenhosa, 

mosaico de áreas agrícolas/vegetação, agricultura, floresta ombrófila densa e gramíneas. A 

classe savana contribuiu com 66% do PM2,5µm emitido pelas queimadas no Cerrado, uma média 

de 0,7 Tg.ano-1 ou 700.000 ton.ano-1 (Figura 17(a)). As classes savana lenhosa e floresta 

ombrófila densa contribuiram com 9,0% e 7,3% do total emitido no Cerrado, respectivamente. 

A predominância das emissões na classe savana era esperada uma vez que cerca de 70% do 

Cerrado é composto pela referida classe. 

 

Figura 17. (a) Emissão média de PM2,5µm associada às queimadas por classe de uso e cobertura 

da terra do bioma Cerrado e (b) Média de PM2,5µm emitido por foco de calor detectado nas 

principais classes de uso e cobertura da terra do bioma Cerrado. As estimativas foram obtidas 

com o PREP-CHEM-SRC 1.8.3. 



73 

 

Os focos de calor que ocorrem na classe floresta ombrófila densa emitiram mais 

PM2,5µm associado às queimadas do que os focos de calor que ocorreram na classe savana (11,6 

ton por foco de calor e 6,9 ton por foco de calor, respetivamente) ou qualquer outra classe de 

uso e cobertura da terra do bioma Cerrado (Figura 17(b)). O desvio padrão do PM2,5µm emitido 

pelas queimadas por foco de calor nas distintas classes de uso e cobertura da terra do bioma 

Cerrado é apresentado na Tabela 9.  

 

Tabela 9. Total de PM2,5µm emitido pelas queimadas por uso e cobertura da terra, média de 

PM2,5µm emitido por foco de calor e desvio padrão por uso e cobertura da terra para o bioma 

Cerrado durante o período 2002-2017. As estimativas foram obtidas com o PREP-CHEM-SRC 

1.8.3. 

Uso e cobertura da terra 

Total de 

PM2,5µm 

emitido 

(ton) 

Total de 

focos de 

calor 

Média de PM2,5µm 

emitido 

(ton.foco de calor-1) 

Desvio padrão 

(%) 

Floresta ombrófila densa 1.246.181 107.637 11,6 17 

Savana lenhosa 1.523.606 222.477 6,8 14 

Savana 11.289.620 1.627.007 6,9 5 

Gramíneas 871.708 106.206 8,2 9 

Agricultura 692.400 90.564 7,6 14 

Mosaico de áreas 

agrícolas/vegetação 
948.542 119.645 7,9 14 

Outros usos da terra 503.495 60.317 8,3 13 

 

De acordo com a Tabela 8, tem-se que o bioma Amazônia concentrou a maioria das 

emissões de PM2,5µm associadas às queimadas entre os biomas brasileiros, apesar de o bioma 

Cerrado concentrar a maioria da área queimada ocorrida no Brasil. Além da diferença na 

extensão territorial entre os biomas, a maior emissão no bioma Amazônia pode estar 

relacionada com o fato que o mesmo é consistido primordialmente pela classe floresta 

ombrófila densa, que tende a emitir mais por foco de calor do que a classe savana, 

predominante no bioma Cerrado (Figura 16(b)). Estas diferenças nas emissões de acordo com 

o tipo de uso e cobertura da terra também podem ser evidenciadas a partir do fator de emissão, 

uma vez que o fator de emissão da floresta ombrófila densa é comumente maior que o fator de 

emissão das savanas. No PREP-CHEM-SRC 1.8.3, o fator de emissão do PM2,5µm para os focos 

de calor ocorridos na cobertura da terra floresta ombrófila densa é 9,4 g de PM2,5µm emitido por 

kg de biomassa seca queimada, enquanto o fator de emissão da cobertura da terra savana é 4,0 

g de PM2,5µm emitido por kg de biomassa seca queimada. Uma das principais melhorias no 
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PREP-CHEM-SRC 1.8.3 em relação às versões anteriores foi a alteração dos fatores e 

coeficientes de emissão. Os fatores de emissão para as queimadas foram revisados e atualizados 

para a América do Sul e os coeficientes de emissão são agora fornecidos de acordo com o 

produto FEER. Com tais melhorias, espera-se representar mais precisamente as emissões 

associadas às queimadas no Cerrado do que as fornecidas nos inventários globais, no entanto, 

como citado anteriormente, deve-se realizar a validação de tais estimativas para avaliar sua 

performance.     

A qualidade dos mapas de uso e cobertura da terra também deve ser considerada como 

uma potencial fonte de incertezas nas estimativas obtidas com o PREP-CHEM-SRC 1.8.3. 

Versões anteriores da ferramenta utilizavam um único mapa de uso e cobertura da terra do ano 

2000 baseado em dados do sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), 

portanto, a implementação de mapas anuais no PREP-CHEM-SRC 1.8.3 foi uma importante 

melhoria quando se considera o intenso processo de MUCT que ocorre em toda a América do 

Sul. No entanto, como citado na seção anterior, as diferenças entre o MCD12Q1 e 

mapeamentos baseados em imagens Landsat é grande.  

Desta forma, tanto a qualidade dos mapas de uso e cobertura da terra quanto o 

processo de degradação dos mesmos necessário para que eles tivessem a mesma resolução 

espacial com que as emissões foram geradas podem ter influenciado nos resultados 

encontrados, especialmente nos resultados apresentados na Figura 17. Como sugestões para 

futuras versões do PREP-CHEM-SRC, recomenda-se a implementação dos mapas de uso e 

cobertura da terra derivados do produto MCD12Q1 coleção 6, que foi lançado recentemente e 

espera-se que apresente maior acurácia do que o produto disponível na coleção 5.1, além de 

fornecerem mapas anuais para o período 2001-2017. Como comparação, o mapa com a 

resolução original do MCD12Q1 coleção 5.1 para 2013, que é o mapa de uso e cobertura da 

terra implementado no PREP-CHEM-SRC 1.8.3, estimou que 67% do Cerrado era composto 

pela cobertura da terra savana e 4% pela cobertura da terra gramíneas, já o mapa do mesmo ano 

presente na coleção 6 estimou que 41% do Cerrado era composto pela cobertura da terra savana 

e 38% pela cobertura da terra gramíneas (Figura 18). Os erros introduzidos pelo processo de 

degradação da resolução espacial poderiam ser minimizados caso as saídas do PREP-CHEM-

SRC fossem geradas em uma resolução espacial mais fina, no entanto, o impacto da resolução 

espacial na estimativa das emissões ainda precisa ser avaliado, uma vez que a FRP de cada foco 

de calor detectado é agrupada, como demonstrado nas Equações 6 e 7. Portanto, uma resolução 

espacial mais fina teria menos focos a serem agrupados para cada ponto de grade e poderia 

impactar na estimativa final das emissões.  
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Figura 18. Comparação dos mapas de uso e cobertura da terra do bioma Cerrado no ano de 

2013 derivados do produto (a) MCD12Q1 coleção 5.1 e (b) MCD12Q1 coleção 6. 

 

Sobre a distribuição espacial das emissões de PM2,5µm associadas às queimadas 

ocorridas no Cerrado, cada célula da grade regular de 0,1° emitiu, em média, 0,5 ton.km-2.ano-1 

durante o período 2002-2017, entretanto, uma única célula chegou a atingir a média de 16,6 

ton.km-2.ano-1 (Figura 19). Tais médias mais elevadas se concentraram na região norte do 

bioma, que é onde se encontra atualmente a fronteira de expansão agrícola no Cerrado 

(FEARNSIDE, 2000), especialmente no estado do Maranhão. A área de transição entre os 

biomas Cerrado e Amazônia, onde as MUCT são frequentes, também apresentou médias 

elevadas, especialmente nos estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. A expansão da 

fronteira agrícola no norte do bioma a partir do início da década de 2000 (SPERA et al., 2016) 

levou à conversão das áreas naturais em agricultura, especialmente a soja. Apesar dos estados 

do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia concentrarem a maior proporção de remanescentes 

naturais de Cerrado em 2013 (INPE, 2015), um estudo recente mostrou que durante o período 

2001-2018 estes estados perderam, respectivamente, 17,24%, 16,19%, 16,16% e 19,37% da sua 

área natural de Cerrado (INPE, 2018), o que implica que estes quatro estados foram os que 

proporcionalmente perderam mais remanescentes naturais no período. O Cerrado do Mato 

Grosso, que também apresentou médias elevadas de emissão de PM2,5µm associadas às 
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queimadas, perdeu 12,73% dos seus remanescentes naturais no período 2001-2018 (INPE, 

2018). Uma das principais causas desta recente conversão de uso e cobertura da terra no norte 

do bioma foi a Moratória da Soja, um acordo firmado entre os principais negociadores de soja 

para que não fosse comprada soja cultivada em áreas desflorestadas da Amazônia após julho de 

2006. Isto levou à expansão do cultivo da soja no Cerrado, especialmente na região do 

MATOPIBA, onde cerca de 40% da expansão do cultivo de soja durante o período 2007-2013 

ocorreu sobre remanescentes naturais do Cerrado (GIBBS et al., 2015).     

 

Figura 19. Distribuição espacial da média anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma 

Cerrado durante o período 2002-2017. As estimativas foram obtidas com o PREP-CHEM-SRC 

1.8.3. A cor cinza representa os pontos de grade em que não houve emissão durante o período 

analisado.  
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Ao analisar a Figura 19, também é possível observar a elevada média das emissões de 

PM2,5µm associadas às queimadas na fronteira entre os biomas Cerrado e Amazônia (áreas no 

oeste dos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão), relacionada com a frequente 

ocorrência da cobertura da terra floresta ombrófila densa, que, como descrito anteriormente, 

tende a emitir mais PM2,5µm associado às queimadas do que a cobertura da terra savana. As 

médias destes pontos de grade com maior emissão também apresentaram os maiores desvios 

padrões (até 17,38 ton.km-2.ano-1) e na sua maioria apresentaram emissão em 14 dos 16 anos 

analisados (Figura 20).  

 

Figura 20. (a) Desvio padrão da média anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma 

Cerrado e (b) Número de anos em que houve emissão de PM2,5µm emitido pelas queimadas no 

bioma Cerrado. As estimativas foram obtidas a partir do PREP-CHEM-SRC 1.8.3 e 

consideraram o período 2002-2017. A cor cinza representa os pontos de grade em que não 

houve emissão durante o período analisado.  

Para o Cerrado como um todo, 69,3% dos pontos de grade apresentaram emissão em 

10 ou maios anos e 31% dos mesmos apresentaram emissão em 15 ou 16 anos. Ao contrário do 

norte do bioma, o sul apresentou médias anuais baixas, devido à ocupação mais antiga e à 

ausência de remanescentes naturais de Cerrado. A exceção foi o norte do estado de São Paulo, 
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onde as médias elevadas estão relacionadas com a queimada pré-colheita da cana-de-açúcar. 

Consequentemente, as médias anuais nessa porção do Cerrado não apresentaram desvio padrão 

elevado e a maioria dos pontos de grade apresentaram emissão em até 8 anos (Figura 20). 

Considerando todo o bioma Cerrado, a média da tendência resultante das 10.000 

iterações do bootstrap para o total anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma Cerrado 

durante o período 2002-2017 apresentou uma tendência negativa de -19.267 ton.ano-1. Este 

valor está inserido entre os percentis 10 e 90 (-39.221 ton.ano-1 e 5.690 ton.ano-1, 

respectivamente) e corresponde a 1,78% da média anual de 1,08 Tg.ano-1. Porém, ao se analisar 

espacialmente, as tendências no Cerrado variaram de -1,49 ton.km-2.ano-1 a 1,17 ton.km-2.ano-1, 

sendo que os valores para todos os pontos de grade estiveram inseridos dentro dos percentis 10 

e 90 (Figura 21).  

 

Figura 21.  (a) Média da tendência das 10.000 iterações do bootstrap, (b) Valor do percentil 10 

e (c) Valor do percentil 90 baseado nas emissões anuais de PM2,5µm estimadas pelo PREP-

CHEM-SRC 1.8.3 durante o período 2002-2017 no bioma Cerrado. A cor cinza representa os 

pontos de grade em que não houve emissão durante o período analisado.  
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Tais valores representam que a tendência em relação à média anual de PM2,5µm emitido 

pelas queimadas no Cerrado durante o período 2002-2017 variou até ±35% (Figura 22). 58,5% 

dos pontos de grade apresentaram tendência negativa, enquanto que em 41,5% dos pontos a 

tendências foi positiva.   

 

Figura 22. Tendência anual (%) calculada como a média da tendência das 10.000 iterações do 

bootstrap em relação à média do PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma Cerrado durante o 

período 2002-2017 As estimativas utilizadas foram as obtidas com o PREP-CHEM-SRC 1.8.3. 

A cor cinza representa os pontos de grade em que não houve emissão durante o período 

analisado.   
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Apesar da tendência negativa quando se considera o bioma Cerrado como um todo,  a 

análise espacial permitiu encontrar tendências negativas ou positivas dentro do bioma. Tal 

resultado corrobora os resultados de Andela et al. (2017), Arora e Melton (2018) e Ward et al. 

(2018), que observaram regiões com tendência oposta à tendência global de declínio na área 

queimada ou nas emissões associadas às queimadas, o que enfatiza a necessidade de 

informações espacializadas para a análise de tendências relacionadas à ocorrência das 

queimadas. O declínio nas emissões globais associadas às queimadas encontrado por Arora e 

Melton (2018) e Ward et al. (2018) foi explicado pela fragmentação da paisagem e o aumento 

na densidade populacional, processos que também ocorrem no Cerrado atualmente. Ainda, 

outro fator que pode influenciar a tendência negativa nas emissões é o aumento de queimadas 

de pequeno porte encontrado por Andela et al. (2017), pois, como discutido anteriormente, 

queimadas de pequeno porte são mais difíceis de serem detectadas pelos sensores MODIS 

(MOREIRA DE ARAÚJO; FERREIRA, 2015) e podem impactar na estimativa final das 

emissões e as respectivas tendências.  

Também, o declínio da taxa de desmatamento no bioma Cerrado como um todo desde 

2004 (INPE, 2018) contribuiu diretamente para a tendência negativa nas emissões de PM2,5µm 

associadas às queimadas durante o período 2002-2017 quando se considera todo o bioma. 

Também, outro fator que se esperava que contribuísse para a tendência negativa significativa 

das emissões associadas às queimadas para todo o bioma é o MIF, que, de acordo com Lipsett-

Moore et al. (2018), apesar de implementado na presente década, pode potencialmente diminuir 

as emissões das áreas de savana da América do Sul em 15%.  

Espacialmente, pode-se observar tendências positivas ou negativas de até 35% da 

média anual emitida. A ocorrência de tais tendências nas emissões de PM2,5µm associadas às 

queimadas ocorridas no Cerrado durante o período 2002-2017 se relacionam com a época de 

alteração do uso e cobertura da terra: áreas onde as MUCT são mais antigas não apresentaram 

variação ou apresentaram variação negativa, enquanto áreas convertidas recentemente 

apresentaram tendência positiva. Os estados do Maranhão, Tocantins e Piauí apresentaram as 

maiores proporções de tendências positivas (células vermelhas na Figura 22), pois os mesmos 

apresentaram taxa de desmatamento estável ou crescente após 2009 (INPE, 2018). O padrão de 

áreas com tendência negativa na região norte do estado do Maranhão está possivelmente 

associado à conversão do uso e cobertura da terra que ocorreu anteriormente ao ano de 2002, 

início da série temporal analisada, e o uso do fogo diminuiu ao longo dos anos por se tratar de 

uma área onde a agricultura mecanizada foi inserida. Também observa-se tendências positivas 

nos estados de Goiás e Minas Gerais, localizadas no sul do bioma, o que não era esperado. Tais 
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tendências positivas podem estar relacionadas com o baixo número de anos em que houve 

emissão nessa região (Figura 20(a)), o que impacta diretamente na estimativa das tendências.  

   A comparação das tendências das emissões de PM2,5µm associadas às queimadas no 

bioma Cerrado obtidas com o PREP-CHEM-SRC 1.8.3 (Figura 22) e as obtidas com os demais 

inventários globais utilizados é apresentada na Figura 23 e na Tabela 10. A média da 

tendência de todos os pontos de grade de todos os inventários também estava inserida dentro do 

intervalo composto pelo valor dos percentis 10 e 90.  

 

Figura 23. Tendência anual (%) calculada como a média da tendência das 10.000 iterações do 

bootstrap em relação à média do PM2,5µm emitido pelas queimadas no bioma Cerrado obtida a 

partir das estimativas dos inventários globais (a) FEERv.1.0-G1.2 (2003-setembro/2015), (b) 

QFEDv2.5r1 (2-2017), (c) GFASv1.3 (2003-2016) e (d) GFED4.1s (2002-2017). A cor cinza 

representa os pontos de grade em que não houve emissão durante o período analisado.  
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Tabela 10. Menor e maior valor da tendência anual nas emissões de PM2,5µm associadas às 

queimadas, e percentual de células com tendências positivas e tendências negativas para o 

bioma Cerrado obtidas a partir do PREP-CHEM-SRC 1.8.3 (2002-2017), do FEERv1.0-G1.2 

(2003-setembro/2015), do QFEDv2.5r1 (2002-2017), do GFASv1.3 (2003-2016) e do 

GFED4.1s (2002-2017). 

Inventário 
Menor valor 

(ton.km-2.ano-1) 

Maior  

valor 

(ton.km-2.ano-1) 

Células 

com 

tendência 

positiva 

(%) 

Células 

com 

tendência 

negativa 

(%) 

PREP-CHEM-SRC 1.8.3 -1,49 1,17 41,5 58,5 

FEERv1.0-G1.2 -7,37 1,78 40,7 59,3 

QFEDv2.5r1 -4,19 3,82 42,5 57,5 

GFASv1.3 -3,50 1,05 43,4 56,6 

GFED4.1s 0,96 1,12 40,9 59,1 

 

Nota-se uma variação entre os valores máximos e mínimos das tendências, o que está 

de acordo com a diferença de magnitude da emissão estimada por cada inventário apresentada 

na Figura 16. Ainda, a diferença no período em que cada inventário fornece as estimativas 

(apresentada na discussão da Figura 16) também pode ter influência sobre os resultados 

presentes na Tabela 10. O percentual de células com tendência positiva e negativa foi similar 

entre todos os inventários analisados. O padrão espacial das tendências para todos os 

inventários também foi similar, mesmo ao se considerar a diferente resolução espacial e o 

método para se estimar as emissões do GFED4.1s. Tais resultados também demostram a 

concordância do PREP-CHEM-SRC 1.8.3 com os inventários globais. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 

Dados derivados de sensores orbitais foram utilizados para caracterizar o regime de 

fogo no Cerrado, seus padrões espaciais e temporais e correlação com a variável meteorológica 

precipitação e a condição da vegetação, estimar e caracterizar as emissões associadas às 

queimadas no bioma e identificar tendências nestas emissões. O método empregado foi eficaz 

para estabelecer e definir padrões no Cerrado e, portanto, pode ser utilizado para outras áreas 

vegetadas da superfície terrestre que são afetadas pelo fogo. 

As séries temporais dos valores mensais para o bioma como um todo mostraram a 

maior concentração da ocorrência das queimadas em agosto e setembro, em concordância com 

o final da estação seca, cujo início e final variam dentro do bioma. A análise espacial mostrou 

padrões que não são identificados quando se analisa valores totais ou médios para todo o bioma. 

Por exemplo, a série temporal para todo o bioma mostrou que o mínimo de precipitação ocorre 

em agosto, no entanto, a análise espacial identificou que o mínimo de precipitação ocorre no 

mês de agosto em apenas 7% do Cerrado. Portanto, a variação espacial das variáveis analisadas 

deve ser considerada para melhor descrever o regime do fogo no Cerrado e a sua relação com 

variáveis meteorológicas, a condição da vegetação e demais fatores climáticos que controlam a 

ocorrência das queimadas no bioma.    

Apesar da crescente pressão antrópica e das MUCT no bioma, os focos de calor e a 

área queimada apresentaram uma aparente queda durante o período analisado, provavelmente 

relacionada com a fragmentação da paisagem e os resultantes fragmentos de área queimada de 

menor tamanho, que são mais difíceis de ser detectados por sensores orbitais como o MODIS. 

Ainda, deve-se considerar que a série temporal analisada para a ocorrência das queimadas 

considerou apenas 14 anos, portanto, séries temporais maiores devem ser investigadas em 

estudos futuros para verificar a significância do declínio do número de focos de calor e da área 

queimada no bioma Cerrado.   

Foi encontrado que 72% dos focos de calor detectados pelo MODIS no Cerrado 

ocorreram na cobertura da terra savana, que é a predominante no bioma. No entanto, o uso e 

cobertura da terra derivado do produto MCD12Q1 coleção 5.1 apresentou grandes 

discrepâncias quando comparado a mapeamentos baseados em imagens Landsat e também com 

o produto MCD12Q1 presente na coleção 6. Portanto, esforços futuros devem ser empregados 

para validar o produto MCD12Q1 para o bioma Cerrado.   

A análise espacial permitiu identificar que os focos de calor mais intensos não estão 

necessariamente localizados onde a concentração de focos de calor é maior (norte do bioma, 
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onde está atualmente a frente de expansão agrícola no Cerrado), o que mostra que a FRP se 

associa melhor com o tipo e condição do combustível do que com o número absoluto de focos 

de calor. Ainda, os resultados encontrados qualificam o VCI como um identificador instantâneo 

da susceptibilidade da vegetação ao fogo, enquanto a precipitação pode ser utilizada como um 

indicador prévio da ocorrência das queimadas.  

As emissões de PM2,5µm associadas às queimadas ocorridas no bioma Cerrado, assim 

como sua contribuição nacional e na América do Sul, são condicionadas aos fatores climáticos 

e à ação humana. Os três anos que apresentaram maior total anual de emissão de PM2,5µm foram 

anos caracterizados por precipitação abaixo da média na área do bioma, portanto, períodos com 

menor precipitação podem aumentar a probabilidade da ocorrência das queimadas e emissões 

associadas. A influência antrópica nas emissões de PM2,5µm associadas às queimadas pode ser 

observada a partir da distribuição espacial da média anual das emissões, uma vez que áreas 

localizadas na atual fronteira agrícola do Cerrado, onde a conversão da vegetação natural em 

outros usos da terra é mais frequente, concentraram as maiores médias de emissão. Ainda, o 

MIF recentemente implementado em áreas protegidas do Cerrado pode alterar o regime do fogo 

no bioma. Estudos recentes mostraram que a área queimada é reduzida com o MIF, que 

estabelecer um regime do fogo adequado para o ecossistema local permite o entendimento que 

o fogo pode ter um impacto positivo, e também permite combater a ideia de que a ausência 

total de queimadas seja a melhor opção para o bioma Cerrado. Portanto, também existe a 

necessidade de se quantificar o impacto do MIF sobre as emissões associadas às queimadas no 

Cerrado e a oportunidade de mitigação das emissões que o MIF proporciona.    

Em relação às médias anuais e às tendências, valores que consideram o bioma Cerrado 

como um todo podem ocultar alguns padrões. Mostrou-se que a média anual de PM2,5µm 

emitido pelas queimadas no Cerrado e a média da tendência resultante das 10.000 iterações do 

bootstrap em relação à média de PM2,5µm emitido durante o período 2002-2017 variou 

consideravelmente dentro do bioma. Portanto, a análise espacial é o método mais indicado para 

analisar tendências no bioma. Tal análise pode até mesmo ser utilizada como suporte em 

políticas públicas, de formar a inibir a ocorrência de queimadas em áreas com tendência 

positiva, com a finalidade de reduzir as emissões e seus impactos sobre o clima e a saúde 

humana.   

A variação das emissões de acordo com o tipo de uso e cobertura da terra enfatiza a 

necessidade de coeficientes de emissão específicos para as distintas classes de uso e cobertura 

da terra e de fatores de emissão atualizados para melhor representar a magnitude e a 

variabilidade das emissões. A implementação de tais melhorias no PREP-CHEM-SRC 1.8.3 
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representou uma importante atualização na ferramenta. No entanto, esforços futuros devem ser 

conduzidos para avaliar os ganhos obtidos com tais atualizações no PREP-CHEM-SRC 1.8.3 

em relação às versões anteriores da ferramenta, assim como validar os resultados obtidos com a 

versão 1.8.3, uma vez que a magnitude das estimativas obtidas e as estimativas fornecidas pelos 

inventários globais variou consideravelmente.     

Por fim, sugere-se o uso das estimativas das emissões associadas às queimadas 

ocorridas no bioma Cerrado como dados de entrada em modelos numéricos que permitam 

avaliar o impacto das emissões associadas às queimadas sobre as variáveis meteorológicas, 

como os modelos CCATT-BRAMS e WRF-Chem. Tal experimento permitiria verificar o 

impacto das emissões do Cerrado sobre a precipitação da América do Sul, o que não é 

encontrado atualmente na literatura e contribuiria para o maior entendimento da ocorrência das 

queimadas do Cerrado e seus impactos sobre o clima da América do Sul.    
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