
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

DEILTON WELLINGTON RIBEIRO NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO AOS FOCOS DE CALOR NO ESTADO DE 

RONDÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná 

2019 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEILTON WELLINGTON RIBEIRO NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO AOS FOCOS DE CALOR NO ESTADO DE 

RONDÔNIA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Departamento de Engenharia Ambiental, 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Ji-Paraná, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Bacharel em 

Engenharia Ambiental e Sanitária. 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Renata Gonçalves Aguiar  

 

 

 

Ji-Paraná 

2019 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Caros leitores, agradeço primeiramente aos senhores por terem demonstrado interesse 

em ler esta monografia, a qual é fruto de muita leitura e dedicação de minha parte e de todos os 

colaboradores diretos e indiretos. Ao longo de minha vida acadêmica até aqui, muito me inspirei 

em uma frase escrita por Isaac Newton: “Se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de 

gigantes”. Permitam-me apresentar a seguir alguns desses “gigantes” que me apoiaram e 

incentivaram ao longo desses cinco anos de graduação. Por isso, agradeço: 

✓ A todos os professores e servidores do Departamento de Engenharia Ambiental 

(DEA) pelos conhecimentos técnicos e científicos transmitidos, provando que é possível 

fornecer educação pública e de qualidade a todos. Sou grato. Gostaria de agradecer em especial 

ao professor Alberto Dresch Webler por ensinar que na vida profissional do engenheiro “tudo 

depende”, bem como a professora Renata Gonçalves Aguiar, que além de orientar esse trabalho 

em inúmeros encontros, me ensinou a arte da pontualidade. 

✓ Aos colegas Sr. Jurandir, responsável pela segurança do Campus, e Sr. Milton, 

dos serviços gerais, pelas conversas de grande valia e em momentos oportunos pelos corredores 

da UNIR. Obrigado pelos conselhos e palavras de incentivo. 

✓ Aos companheiros Weliton, Gabriel, Shannon, Messias e Nildo que por vezes 

me receberam em suas casas ou repúblicas sempre de forma muito hospitaleira, oferecendo 

além de uma boa jogatina, conversas, refeições e derivados etílicos. 

✓ Agradeço também aos amigos que a Turma 2015 me proporcionou, Wanderson 

e Henrique. Ao longo desses cinco anos estudamos, planejamos e sonhamos nosso futuro depois 

de formados, é hora de realizar. Muito obrigado. 

✓ Aos colegas de trabalho Raimundo, Giovanni, Regina, Lorena e Janice por todo 

o suporte ao longo do meu período de graduação. Sem vocês a caminhada teria sido mais difícil. 

✓ Agradeço agora ao nicho paraibano. Primeiramente a família Alves, em especial 

ao meu grande amigo e conselheiro Adalberto, que nesses cinco anos contribuiu de maneira 



 
 

 
 

ímpar para o crescimento pessoal (e profissional) deste que agora vos escreve. Não poderia 

deixar de mencionar nessa seção a família Araújo. Lourival, Cleide e seus dois filhos, João 

Pedro e Laura foram meu porto seguro ao longo dessa caminhada. Não existem palavras para 

expressar o quão agradecido eu sou por todas as risadas que o Lourival provocou, os almoços, 

lanches do fim do dia e apoio integral da Cleide e nem todo o afeto que os meus sobrinhos 

adotivos, JP e Laurinha, me deram sem pedir nada em troca. 

✓ Aos meus dois grandes amigos, Júlio e Lucas, pelo apoio, mesmo que de forma 

virtual, concedido.  

✓ A minha namorada Andressa, pelo amor, companheirismo, empatia e paciência.  

Razão do meu crescimento profissional e pessoal. 

✓ A todos os meus familiares, em especial a minha avó Maria de Azevedo, meu 

irmão Pedro Eduardo e ao meu Tio Claudemir, que das mais variadas formas agregaram valor 

a este trabalho. 

✓ Por fim, agradeço aos meus pais, Jania e Deilton, por além de me 

proporcionarem a vida, me educarem e me prepararem para o mundo e serem a razão de tudo 

que sou e faço. Entendo que por vezes foram necessários sacrifícios em prol do meu sustento 

ou formação e, por isso, esse trabalho (e tudo a ele agregado) é uma forma de demonstrar os 

meus agradecimentos a vocês. Espero sempre os orgulhar e recompensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um livro, uma caneta, uma criança e 

um professor podem mudar o mundo. 

Malala Yousafzai 

https://www.pensador.com/autor/malala_yousafzai/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O estado de Rondônia, localizado na porção sul da Amazônia-Legal Brasileira, desde 

sua criação, possui função político-estratégica no contexto nacional. Resumidamente, no século 

passado foi alvo de intenso fluxo migratório de sulistas e nordestinos, que migraram para o 

estado para cumprir a meta de promover o “desenvolvimento” na Amazônia Brasileira. Já na 

primeira década dos anos 2000, Rondônia novamente ganha destaque no cenário nacional por 

meio do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, responsável por abastecer energeticamente o 

restante do país. Todos esses ciclos de expansão estadual – e nacional – provocaram em 

Rondônia uma intensa modificação do uso e ocupação do solo, convertendo o uso do solo de 

floresta nativa para pastagens agropecuárias, agricultura ou áreas urbanas. Atualmente 

Rondônia está mais uma vez em evidência no contexto nacional, só que dessa vez por ser um 

dos principais elementos no Arco do Desmatamento e pelo intenso número de queimadas 

anuais. Este trabalho, através da utilização de geotecnologias, buscou analisar o comportamento 

e distribuição dos focos de calor em Rondônia desde os anos 2000, identificando os períodos 

de maior ocorrência e a relação dos focos de calor (que retratam as queimadas) com 

componentes geográficos estaduais como uso do solo, municípios, propriedades rurais, bacias 

hidrográficas, rede hidrográfica, nascentes, malha viária, unidades de conservação e terras 

indígenas para então, através da ponderação de todos os componentes listados, gerar um mapa 

estadual de vulnerabilidade aos focos de calor. Portanto, é possível concluir que mesmo após 

períodos de redução do número de focos de calor anuais, a obsolescência de políticas públicas 

efetivas voltadas para o combate e mitigação do uso do fogo na Amazônia como um todo, 

provocaram em Rondônia o aumento significativo dos focos de calor, sendo o ano de 2018 o 

recordista em número de focos. Em relação aos componentes geográficos, identificou-se a 

malha viária como sendo o principal elemento estadual de propagação das queimadas, pois 

possibilita ao infrator acesso a áreas remotas e, consequentemente, destruição da vegetação. 

Ademais, identificou-se a região norte de Rondônia como sendo a mais vulnerável aos focos de 

calor, levantando o questionamento sobre a efetividade da gestão ambiental federal e estadual 

no contexto local. 

 

Palavras-chave: geotecnologias; Amazônia; fogo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The state of Rondônia, located in the southern portion of the Brazilian Legal Amazon 

since his inception, has had a political-strategic role in the national context. Briefly, in the last 

century it was the target of an intense migratory flow of southerners and northeasterns, who 

migrated to the state to fulfill the goal of promoting “development” in the Brazilian Amazon. 

In the first decade of the 2000 years, Rondônia once again gained prominence on the national 

scene through the Madeira River Hydroelectric Complex, which is responsible for energizing 

the rest of the country. All these cycles of state (and national) expansion led to an intense change 

in land use and occupation in Rondônia, converting native forest land use into agricultural 

pastures, agriculture or urban areas. Currently Rondônia is once again in evidence in the 

national context, only this time because it is one of the main elements in the Arc of 

Deforestation and for the intense number of annual burnings. This work, through the use of 

geotechnologies, sought to analyze the behavior and distribution of hot spots in Rondônia since 

the 2000 years, identifying the periods of greatest occurrence and the relationship of heat 

sources (which depict the fires) with state geographic components as land use, municipalities, 

rural properties, river basins, hydrographic network, nascents, road mesh, conservation units 

and indigenous lands for then, through the weighting of all components listed, generate a state 

map of vulnerability to hot spots. Therefore, it is possible to conclude that even after periods of 

reduction in the number of annual heat sources, the obsolescence of effective public policies 

aimed at combating and mitigating the use of fire in the Amazon, led to a significant increase 

of hot spots in Rondônia, with 2018 being the record number of hot spots. Regarding to the 

geographical components, the road network was identified as the main state element of the 

spread of the fires, as it allows the infringer access to remote areas and, consequently, 

destruction of the vegetation. Furthermore, the northern region of Rondônia was identified as 

the most vulnerable to hot spots, raising the question of the effectiveness of federal and state 

environmental management in the local context. 

 

Keywords: geotechnologies; Amazon; fire. 
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INTRODUÇÃO 

 

A máxima de “integrar para não entregar” foi o estopim do grande fluxo populacional 

para Rondônia no século passado. Impulsionado pelo então governo, Rondônia representou 

uma importante fronteira de expansão agropecuária e agrícola nas décadas de 70 e 80 e, desde 

então, tem apresentado uma acentuada modificação da cobertura vegetal nativa que pode ser 

observada através da manutenção das elevadas taxas anuais de desflorestamento (ESCADA et 

al., 2005). Segundo levantamentos realizados pelo MapBiomas (2019), desde 1985 houve uma 

redução de 38% de toda formação florestal estadual, restando atualmente 13,7 milhões de 

hectares de floresta nativa. 

A literatura elenca que a pecuária extensiva e de baixa produtividade é responsável por 

uma das principais causas do desmatamento em Rondônia (DINIZ et al., 2009), associada 

também à posse e especulação de terra (CARVALHO; DOMINGUES, 2016). 

Estimativas projetam ainda que até o ano de 2030 regiões que estão no arco do 

desmatamento, como Rondônia, apresentarão os maiores crescimentos em produto interno 

bruto (PIB) dos estados da Amazônia e, segundo Carvalho e Domingues (2016), esse 

crescimento será impulsionado pelo estabelecimento de novas regiões produtoras de soja e 

bovinos, corroborando para o aumento do desmatamento, o que leva à clara constatação que 

proporcionalmente a floresta está desaparecendo à medida que o “desenvolvimento” econômico 

avança. 

Em Rondônia o fogo é muitas vezes um dos principais meios adotados para a prática 

de manejo comum na eliminação da biomassa em áreas recentemente desmatadas e manutenção 

de pastagens (ARAGÃO et al., 2014). Além disso Aragão et al. (2007), reforçam que anos de 

secas extremas contribuem para o aumento do risco de fogo, podendo transformar eventuais 

queimadas em incêndios descontrolados. 

A difusão do uso do fogo pode destruir processos microbianos do solo e a combustão 

da vegetação, alterando a estrutura e a composição de solos e vegetação (LENTILE et al., 2006). 
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Nas escalas regionais e globais, a combustão da floresta e vegetação de pastagem liberam 

expressivos volumes de gases radiativamente ativos, aerossóis pirogênicos e outros compostos 

que significativamente influenciam o comportamento do solo e a qualidade do ar (HARDY et 

al., 2001). A emissão de poluentes gasosos em conjunto com material particulado fino apresenta 

efeitos diretos para o sistema respiratório (PASSOS et al., 2016). 

As produções científicas acumulam evidências que apontam para o aumento da 

flamabilidade do bioma Amazônico (COE et al., 2014; MALHI et al., 2009; NEPSTAD et al., 

2001). Esse aumento do potencial de risco de fogo na floresta, segundo Coe et al. (2013), se dá 

em virtude da previsão que até o final do século ocorrerá a redução de chuva em cerca de 20% 

e aumento da temperatura do ar entre 2 e 8 ºC. Essas mudanças, caso se confirmem, poderão 

alterar a atual dinâmica da Floresta Amazônica, provocando um fenômeno conhecido como 

“savanização” de 40% de sua extensão (MARCOVITCH, MARGULIS, DUBEUX, 2010). 

Diante desse cenário agravante, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE - 

lançou em 2005 o Programa de Queimadas com o objetivo de diminuir os focos de incêndio, 

principalmente em regiões remotas com difícil acompanhamento, visando contribuir para o 

controle em tempo real dos focos de incêndios na Amazônia, sendo então um produto 

importante para a elaboração de estratégias dos órgãos gestores (NOGUEIRA et al., 2017). 

Apesar da eficácia do Programa de Queimadas, com o passar dos anos os números de 

focos de calor anuais voltaram a aumentar. Conforme dados do próprio INPE (2019), em 2017 

ocorreram 2.116.616 focos em toda a região Amazônica, número recorde desde o início da 

aquisição e implantação da série de dados, no ano de 1980. 

Desta forma, é de suma importância entender o padrão de ocorrência dos focos de calor 

no estado de Rondônia, visando identificar áreas prioritárias para aplicação de medidas político-

administrativas para a conservação da biodiversidade. 

Portanto, o objetivo geral deste estudo foi analisar a distribuição espacial dos focos de 

calor no estado de Rondônia e a relação que os mesmos possuem com componentes geográficos 

como municípios, áreas urbanas, imóveis rurais, bacias hidrográficas, rede hidrográfica, 

nascentes, malha viária, unidades de conservação e terras indígenas para classificar as áreas 

estaduais quanto à vulnerabilidade aos focos de calor. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 FLORESTAS TROPICAIS 

 

De acordo com estudos de Juvenal e Mattos (2002), a cobertura florestal em todo o 

mundo soma 3,9 bilhões de hectares, dos quais 47% correspondem às florestas tropicais, 33% 

às boreais, 11% às temperadas e 9% às subtropicais. Sendo que o continente europeu e América 

do Sul concentram 50% de todas as florestas mundiais. 

As florestas tropicais cobrem 8% da superfície terrestre e, segundo estimativas, cerca 

de 50% de toda a madeira em crescimento que existe sobre a face do planeta estão nelas 

localizadas (FURLAN; NUCCI, 1999). 

Para fins de padronização, o Serviço Florestal Brasileiro, ao desenvolver os seus 

trabalhos, tem classificado como floresta as tipologias de vegetação lenhosas concentradas em 

mais de 0,5 ha, contendo árvores maiores que 5 metros e cobertura de copa superior a 10% ou 

árvores capazes de alcançar esses parâmetros in situ (CASTANHO FILHO; OLIVETTE, 2017). 

Partindo do exposto, o Brasil é um país com aproximadamente 58% do seu território 

coberto por florestas naturais e plantadas (SFB, 2013). São estimados 485,8 milhões de hectares 

de florestas nativas e 10 milhões de hectares de florestas plantadas (IBGE, 2017). 

Segundo o MapBiomas (2018), o bioma Amazônico compreende 348,281 milhões de 

hectares de floresta nativa. Desse total, segundo a mesma plataforma, apenas 15,126 milhões 

de hectares estão localizados dentro do estado de Rondônia. 

Assim, Rondônia possui um importante estoque de benefícios diretos proporcionados 

pela vegetação, podendo citar o potencial madeireiro e energético. A conservação da floresta 

está associada à diversos outros benefícios indiretos, os chamados serviços ambientais. O 

Instituto Socioambiental (2008), define serviços ambientais como processos relacionados às 

atividades e benefícios humanos proporcionados pela floresta. Desta maneira, Furlan e Nucci 

(1999) apresentam que a floresta possui papel importante na regulação da descarga de águas da 

chuva, conservação de nascentes e sua drenagem, estabilização de vertentes e controle de 

processos erosivos, abrigo para a fauna silvestre, fonte de recursos farmacológicos, alimentos, 

entre outros. 

Skole e Tucker (1993), por sua vez, avaliam que o principal efeito adverso do 

desflorestamento de vegetação tropical é a extinção massiva de espécies, afetando a diversidade 

biológica de três maneiras: destruição do habitat natural, isolamento de fragmentos que eram 

anteriormente contínuos e efeito de borda em áreas circundadas pelo desflorestamento. 
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Além da questão da conservação da biodiversidade e todos seus subprodutos, a floresta 

ainda exerce um papel social para populações tradicionais como indígenas, quilombolas e 

seringueiros. 

De acordo com Smith e Schultes (1990), uma estratégia adotada por países que 

possuem uma porção considerável de seus territórios ocupados pela Floresta Amazônica 

consiste na separação de áreas, para que as mesmas não sofram a ação de estratégias destrutivas 

de uso da terra, sob a forma de parques, reservas ecológicas, reservas extrativistas, entre outros. 

 

1.2 ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

 

No Brasil existem basicamente três tipos de espaços territoriais especialmente 

protegidos – os chamados ETEP. Silva (2013), define essas áreas como sendo públicas ou 

privadas, que devido às suas características e atributos ambientais merecem legislação 

específica a fim de garantir a sua imodificabilidade e uso sustentável, tendo em vista a 

preservação e proteção do ecossistema no qual ela está inserida. 

Dados do Ministério Público Federal (s.d.) demonstram que existem 22 terras 

indígenas (TI) em Rondônia, ocupando área estimada de 61,945 milhões de hectares. Além das 

TI, outra modalidade de ETEP são as unidades de conservação (UC). Essa categoria, de acordo 

com a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, “destina-se aos espaços territoriais e seus recursos 

ambientais, incluindo águas jurisdicionais, que possuem características naturais de grande 

relevância, com objetivos de conservação e limites definidos, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção” (BRASIL, 2000). 

No Brasil as primeiras unidades de conservação (UC) foram criadas entre 1959 e 1961 

como resposta aos potenciais danos causados pelo intenso fluxo migratório à região (ROCHA, 

1992). Em alguns casos, esse padrão complexo de propriedade da terra (com legislação e 

administração própria) resulta em grandes dificuldades no que se refere às questões legais como 

estabelecimento, demarcação e transferência de propriedade da terra das futuras UC 

(INSPECTION PANEL, 1998). 

Pedlowski (1999), explana que as dificuldades no processo de regulamentação dessas 

terras protegidas resultam, de acordo com o Instituto Social Ambiental, em cerca de 37 milhões 

de hectares de sobreposição entre UC e TI em todo o Brasil. Esses problemas, portanto, 

interferem também na fiscalização e garantia de cumprimento dos objetivos dos espaços 

territoriais demarcados, pois gera conflito entre os próprios órgãos responsáveis. 

A terceira classe a ser abordada é a das áreas de preservação permanente (APP). Essas 
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áreas foram definidas primeiramente pelo Código Florestal de 1965 com o objetivo de garantir 

a proteção do ambiente natural. Posteriormente, em 2012, o texto legal sofreu alterações e 

passou a ser mais permissível. De acordo com o Art. 3º da Lei n. 12.651 de 25 de maio de 2012, 

APP é: 

 
“uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012, p.2). 

 

 

Vieira, Silva e Toledo (2005) explanam que um dos maiores desafios da ciência 

brasileira é elaborar um sistema de gestão territorial para a Amazônia que pondere tanto a 

conservação dos seus recursos naturais como o desenvolvimento social e econômico da região, 

pois atualmente o custo gerado pela modificação do ambiente ainda não foi convertido em 

benefícios sociais. 

 

1.3 A OCUPAÇÃO E O FLUXO MIGRATÓRIO DE RONDÔNIA 

 

Desde os anos 70 o estado de Rondônia ocupa espaço nas discussões sobre a 

Amazônia, pois nessa década o governo federal passou a implantar diversos projetos de 

colonização na região (PEDLOWSKI, 1999). Na década seguinte, 1980, o Banco Mundial 

aprovou o empréstimo para pavimentação da BR-364 (principal via rodoviária de acesso até 

hoje) como parte de um programa de incentivo ao desenvolvimento, denominado Programa 

Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil – POLONOROESTE. 

Perdigão e Basségio (1992), discorrem que diferente do que foi planejado, a 

colonização do estado resultou em um fluxo migratório desordenado,  acarretando uma corrida 

pela terra sem precedentes na história do Brasil. Desta forma, Rondônia passou de 111.064 para 

593.094  habitantes em 1980, ultrapassando na década de 90 a população de 1 milhão de 

pessoas. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), Rondônia 

possui população estimada de 1.777.225 habitantes. 

A migração intensa impulsionada pelo POLONOROESTE resultou em uma 

expressiva modificação da cobertura vegetal do estado, causando efeito tanto nos ecossistemas 

quanto na vida das populações tradicionais que habitavam a região (OTT, 2002).  

Visando mitigar o cenário caótico causado pelos impactos do POLONOROESTE, o 

Banco Mundial em parceria com o Governo do Estado passou a incentivar a criação do Projeto 

Agropecuário e Florestal de Rondônia, o PLANAFLORO.  
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Esse projeto visava implantar uma série de ações que tinham como meta mitigar os 

problemas causados anteriormente, promovendo o uso controlado dos recursos naturais 

existentes. Assim, os objetivos do PLANAFLORO eram: 

 

I) mudar o funcionamento institucional dos órgãos governamentais; II) garantir a 

conservação da biodiversidade existente em Rondônia; III) proteger os limites das 

unidades de conservação e reservas indígenas; IV) desenvolver sistemas agrícolas e 

de manejo florestal integrados; V) realizar investimentos prioritários na infraestrutura 

sócio econômica e serviços necessários para implementar o Zoneamento em áreas já 

ocupadas e desflorestadas e VI) melhorar a infraestrutura dos órgãos governamentais 

atuando em Rondônia (WORLD BANK, 1992 apud PEDLOWSKI, 1999, p. 97). 

 

Nesse sentido, em relação às questões relacionadas ao meio ambiente em Rondônia, a 

década de 80 foi bastante controversa, pois se tornou o produto de dois planos opostos 

financiados e incentivados pelas mesmas instituições – o Banco Mundial e o Governo do 

Estado. 

Para Fearnside e Ferreira (1985), a demarcação e criação de UC em Rondônia foi 

ineficaz, sendo considerado uma “farsa” devido à proximidade que os espaços territoriais estão 

da malha viária – sendo esse um componente fundamental no que diz respeito à pressão sob 

áreas protegidas. 

Posteriormente, a década de 1990, foi a época do marco decisivo na consolidação da 

pecuária que definiria uma das parcelas mais importantes da economia local, principalmente a 

pecuária bovina que transformaria a floresta, devastada pelas madeireiras, em pastagem, 

chamando a atenção do Brasil e do mundo sobre a região Amazônica como um todo e sobre 

Rondônia em particular. 

Nos anos 2000, ao estudar o avanço do arco do desmatamento sobre a Amazônia, 

Ferreira, Venticinque e Almeida (2005), elencam que Rondônia, Mato Grosso e Pará detiveram 

cerca de 90% de todo o desmatamento da Amazônia legal durante o período de 2002 e 2003. 

Em relação à atividade pecuária no estado, é importante ressaltar que para o ano de 

2015, em todo o Brasil, a produção leiteira foi de 35 bilhões de litros e a Região Norte 

representou 5,24% da produção nacional (IBGE, 2017b). 

Referente aos estados da Região Norte, Rondônia tem papel de destaque, 

representando 44,61% da produção leiteira, seguido pelo Pará com 30,95% e Tocantins com 

17,63%. No contexto nacional, ocupa a 9ª posição no ranking dos estados produtores de leite 

(IBGE, 2017b). 

Ainda em relação à criação de gado no estado, que por vezes é praticada de forma 

extensiva, isto é, com baixos níveis de investimentos e tecnologia, o tamanho do rebanho 
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bovino merece destaque. Segundo o Censo Agropecuário 2017 realizado pelo IBGE, 

atualmente o estado de Rondônia conta com 9.827.031 cabeças de gado distribuídas em 72.855 

propriedades rurais, ocupando a sétima posição dos estados com maior número de cabeças de 

gado (IBGE, 2017b). 

 

1.4 EFEITO DO FOGO E FOCOS DE CALOR 

 

Perturbações mudam a estrutura e afetam a dinâmica das florestas tropicais 

(TRUMBORE; BRANDO; HARTMANN, 2015). Em escala global, de acordo com Van Der 

Werf et al. (2010), o fogo pode ser considerado um dos agentes de perturbação mais relevantes 

dos ecossistemas terrestres, utilizado, por vezes, para manejo e transformação da cobertura da 

terra, principalmente em ecossistemas tropicais e subtropicais. 

O Artigo 38 da Lei n. 12.651 de 25 de maio de 2012 aborda sobre o uso do fogo no 

Brasil: 

 

“É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: 

I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em 

práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual 

ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, 

que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle; 

II - emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade 

com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da 

Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, 

cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do 

fogo; 

III - atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente 

aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa 

reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do Sisnama” 

(BRASIL, 2012, p.19). 

 

 

Mesmo com essa restrição legal, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(SETZER; MARTINS, 2017) apontou o ano de 2017 como sendo o detentor do maior número 

de focos de calor dos últimos anos. Assim como em todo o Brasil, em Rondônia a conversão 

da biomassa vegetal através do uso do fogo constitui uma prática de manejo utilizada em 

diferentes culturas, sendo mais aplicado na criação e manutenção da pastagem para criação de 

gado e na expansão da fronteira agrícola (PIROMAL et al., 2008). 

Os efeitos do uso do fogo são amplificados em áreas que sofreram queimadas ou 

fragmentação florestal. Silvério (2018) aponta que a ação do fogo, fragmentação florestal e 

tempestades sobre uma mesma área de forma conjunta amplificam os resultados dos impactos 

na dinâmica florestal, estrutura florestal e estoque de carbono. 



20 

 

 

Apesar de ocorrer de forma natural em alguns biomas, as queimadas têm a atividade 

humana como principal fonte de ignição (CHUVIECO et al., 1994), podendo sair do controle e 

afetar extensas áreas de florestas (BRANDO et al., 2014). 

O desflorestamento pode amplificar os efeitos das tempestades nas florestas da 

Amazônia de várias maneiras. A conversão da cobertura florestal para pasto ou agricultura 

muda a forma de circulação do ar, aumentando de maneira significativa os efeitos do vento na 

vegetação de borda das florestas (MAHMOOD, 2014). 

Para Batista (2004), a expressão “focos de calor” é utilizada para representar a zona 

de calor captada na superfície do solo por sensores espaciais. O sensor advanced very high 

resolution radiometer (AVHRR) assimila e registra qualquer temperatura acima de 47 °C e a 

interpreta como sendo um foco de calor. Apesar da baixa resolução espacial (1,1 km), 

queimadas com áreas de no mínimo 900 m² podem ser detectadas (ANTUNES, 2000). 

Pereira, Chuvieco e Beaudoin (1997), pontuam que a aplicação de SIGs para 

monitoramento de focos de calor deve considerar a influência de diversas variáveis, sendo elas: 

 
a) Topografia (altitude, declividade e isolamento); 

b) Vegetação (tipo de material combustível e flamabilidade); 

c) Condições climáticas (temperatura, umidade, ventos e precipitação); 

d) Malha viária; 

e) Tipo de propriedade; 

f) Distância entre as cidades; 

g) Solo; 

h) Histórico de fogo; 

i) Disponibilidade de água. 

 

Conforme foi citado, um importante fator climatológico que pode influenciar o 

comportamento das queimadas é o teor de umidade do material combustível. Nesse caso, a alta 

umidade prejudica a combustão e propagação do fogo. Por outro lado, de acordo com Nepstad 

et al. (2007), em estações secas, a diminuição do teor de umidade do material combustível 

contribui para a queda das folhas e aumenta a quantidade de material combustível disponível 

na serapilheira do solo. 

Vasconcelos et al. (2015) reforçam em um estudo no sul do estado do Amazonas que 

o prolongamento de períodos de seca pode aumentar a suscetibilidade da vegetação à queimadas 

e incêndios florestais. Os autores elucidam que o número de células suscetíveis ao fogo foi 85% 

maior em 2005 (72%), ano de seca extrema, quando comparado com 2004 (39%). Além disso, 

em relação à 2005, o número de células com focos aumentou 66% e o número de focos 121%.  

As queimadas exercem diversos impactos em seus locais de ocorrência, dentre os quais 

pode-se citar o empobrecimento do solo, a perda da biodiversidade tanto da flora quanto da 
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fauna, além de causar prejuízos significativos às propriedades privadas e a toda sociedade 

(PIROMAL et al., 2008). 

Nesses eventos o ar também é prejudicado, conforme Piromal et al. (2008) abordam, 

os gases traço emitidos durante a queima de biomassa são responsáveis pelo aumento da 

temperatura e dos fluxos do dióxido de carbono (CO2) no solo. Além disso, parte do carbono 

que antes estava retido no solo é transferido para a atmosfera, local no qual o composto absorve 

radiação e aumenta a temperatura do ar. 

Quando ocorre uma queimada, além do dióxido de carbono, outros gases traço como 

metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e óxido nitroso (N2O) são liberados para a atmosfera. 

Ribeiro e Assunção (2002) avaliaram em sua pesquisa os efeitos que as queimadas exercem sob 

a saúde humana, podendo ser diagnosticado infecções do sistema respiratório superior, além de 

asma, conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos e garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, 

vermelhidão e alergia na pele, desordens cardiovasculares, entre outros. 

Ao transpor a temática da presente pesquisa para a realidade local, Silva Filho, Teles 

e Santos (2009), realizaram um estudo semelhante para o ano de 2002 em Rondônia, no qual 

identificaram que as queimadas se iniciam por volta do mês de julho e vão até meados de 

outubro. Além disso, cerca de um terço das ocorrências de focos de calor ocorreram dentro de 

unidades de conservação, terras indígenas ou assentamentos do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Oliveira e Oliveira (2017), notaram para a bacia hidrográfica do rio Acaraú (MA) que 

no ano de 2015 houve um aumento exponencial do número de focos de calor para a região 

estudada.  O mesmo comportamento foi diagnosticado por Nogueira et al. (2017) na área interna 

e circunvizinha da Reserva Biológica do Jaru (RO), que durante o ano de 2015 houveram 

valores de focos de calor muito superiores aos anos precedentes. 

O jornal de veiculação nacional O Globo (CARVALHO, 2017) estampou em 15 de 

dezembro de 2017 uma matéria intitulada “Terra castigada” (FIGURA 1). No referido texto, 

segundo dados do INPE para o Brasil, o ano de 2017 foi o que obteve maior número de focos 

de calor desde 1999 em todo o Brasil, alcançando até a data de publicação da matéria, cerca de 

270 mil focos de calor, aumentando principalmente a proporção de incêndios em floresta nativa. 
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Figura 1 - Matéria veiculada no jornal O Globo em 18 de dezembro de 2017. 

Fonte: Acervo O Globo (2017). 

 

Após distribuir espacialmente os dados de focos de calor fornecidos pelo INPE, O 

Globo produziu “O mapa das queimadas” para os focos de incêndio do ano de 2017 (FIGURA 

2). 

Figura 2 - O mapa das queimadas produzido pelo O Globo com dados do INPE.    

Fonte: Acervo O Globo (2017). 

 

Estima-se que ao longo de 2017, cerca de 986.185 hectares de terra foram impactados 
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pelo fogo. Do montante de incêndio anuais, cerca de 50,4% foram em solo amazônico. Dos 

estados pertencentes a essa região o Pará foi o que obteve maior número de focos de calor, 

atingindo 64.983 registros. 

O município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, ganha notoriedade em 

relação a temática em questão, pois foi o terceiro colocado nacional quanto ao número de focos 

de calor registrado. 

Desta forma, faz-se necessário a elaboração e aplicação de ações mitigatórias contra 

essa realidade. De acordo com Fonseca e Ribeiro (2003) as atividades de prevenção mais 

eficientes quando são baseadas em informações sobre em quais áreas o fogo surge com maior 

frequência e o que favoreceu o seu acontecimento. 

Pereira, Pereira e Morelli (2012), ressaltam que para ações governamentais, dados 

históricos e detecção de fogos ativos devem ser considerados podendo então ser utilizados em 

sistemas de fiscalização, prevenção e planejamento estratégico de investimentos, bem como em 

ações administrativas. 

 

1.5 USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

A utilização do geoprocessamento é uma área que sofre progressiva expansão em 

quantidade e importância de trabalhos relacionados. Utilizado pelas mais diversas áreas do 

conhecimento, as técnicas do sistema de informações geográficas (SIG) se difundiram nas 

engenharias civil, agronômica, florestal e ambiental, arquitetura, biologia, ciências da 

computação, ecologia, gestão ambiental, geografia, geologia, matemática e áreas afins. 

De acordo com Eugenio et al. (2011), as metodologias que utilizam o SIG como 

ferramenta principal vêm se destacando, tornando-se a alternativa mais viável para reduzir 

significativamente o tempo e custo gasto com o mapeamento das áreas a serem protegidas ou 

estudadas e, por consequência, agilizar o processo de fiscalização e cumprimento das 

obrigações pertinentes à legislação. 

Através do manuseio de SIG, torna-se possível a integração entre as diferentes escalas 

de estudos ecológicos visando o manejo dos territórios, compreensão da sustentabilidade de 

sistemas naturais e antropizados e todos os fatores que os influenciam. 

Em esfera estadual Pereira, Chuvieco e Beaudoin (1997), inferem que o sensoriamento 

remoto representa uma ferramenta particularmente útil e eficaz para obter essas informações, 

principalmente devido à possibilidade de monitoramento de extensas áreas afetadas pelo fogo 

e/ou áreas de difícil acesso.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estado de Rondônia está localizado no norte do Brasil, região sul da Amazônia Legal 

Brasileira, conhecida também como Amazônia Ocidental. Rondônia além de fazer parte do 

bioma Amazônico, possui importante papel pois, como foi identificado por Vitel, Fearnside e 

Graça (2009), compõe a porção sudoeste do Arco do Desmatamento. 

Figura 3 - Localização de Rondônia na Amazônia Brasileira. 

Fonte: o autor. 

 

Conforme ilustra a Figura 3, Rondônia faz limite com o estado do Mato Grosso a leste, 
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Amazonas ao norte e a oeste, Acre. Na região sudoeste, drenado pelo rio Guaporé, está a 

fronteira com a Bolívia. Em relação aos recursos hídricos, Rondônia está inserida na bacia 

hidrográfica do Madeira, sendo o estado dividido basicamente nas sub-bacias Guaporé e 

Machado, que drenam os recursos hídricos para o rio Madeira e posteriormente rio Amazonas. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015), apresenta que a 

população do estado é de 1.562.409 pessoas distribuídas em 237.765,293 km², o que resulta em 

uma densidade demográfica de 6,58 hab km-2. As cidades com maiores concentrações 

populacionais são a capital Porto Velho e os municípios de Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e 

Cacoal, todos distribuídos ao longo da BR-364. 

 

2.2 FERRAMENTAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

Para cumprir os objetivos referentes aos focos de calor no estado de Rondônia, foram 

utilizadas ferramentas dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). Desta maneira, fez-se 

necessário a coleta de dados vetoriais referentes a área de estudo escolhida. 

O Quadro 1 relaciona as informações em formato shapefile utilizadas na presente 

pesquisa, bem como a projeção utilizada e a data da última atualização dos dados coletados. 

 

Quadro 1 - Dados vetoriais (shapefiles) brutos a serem manejados durante a pesquisa 

Informação (shapefile) Órgão Concedente Projeção Data da Informação 

Área dos Imóveis Rurais 
Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental 
SIRGAS 2000 Novembro 2018 

Bacias Hidrográficas 
Agência Nacional de 

Águas SAD 69 Junho 2016 

Focos de Calor 
Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais 
SIRGAS 2000 Novembro 2018 

Hidrografia 
Agência Nacional de 

Águas 
SAD 69 Junho 2016 

Malha Viária 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
SIRGAS 2000 Junho 2016 

Divisão Municipal 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
SIRGAS 2000 Junho 2015 

Unidade de 

Conservação 

Instituto Chico Mendes 

de Conservação da 

Biodiversidade 

SIRGAS 2000 Junho 2018 

Terra Indígena 
Fundação Nacional do 

Índio 
SIRGAS 2000 Outubro 2018 

Uso do Solo MapBiomas SIRGAS 2000 2017 

 

Essas informações foram sempre adquiridas de fontes governamentais oficiais, sendo 



26 

 

 

priorizadas as mais recentes e projetadas no Datum SIRGAS 2000, que é o atualmente mais 

aceito e utilizado no Brasil. Neste sentido, vale destacar que somente as bacias e redes 

hidrográficas estão projetadas em SAD 69, sendo necessário, então, converter para SIRGAS 

2000 – esse procedimento será descrito na seção 2.3. 

 

2.2.1 Imóveis rurais 

 

A Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Novo Código Florestal, 

aborda em seu Art. 29 sobre o Cadastro Ambiental Rural obrigatório para todos os imóveis 

rurais brasileiros, com o objetivo de integrar as informações ambientais das propriedades e 

posses rurais, servindo como base de dados para controle, planejamento, monitoramento dentre 

outros usos. 

Assim, resumidamente, montou-se um banco de dados com as informações individuais 

de cada imóvel rural, contendo as delimitações da propriedade e alguns atributos como reserva 

legal, cursos d’água, nascente, topo de morro, área consolidada, entre outros. 

Ao acessar o endereço eletrônico do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – 

SICAR, foram adquiridas as informações referentes à dimensão dos imóveis rurais (QUADRO 

1). Vale destacar que as informações do SICAR são alimentadas pelo proprietário do imóvel, 

órgão público ou profissional contratado, sendo posteriormente validadas pelo órgão.  

 

2.2.2 Focos de Calor 

 

As informações referentes a focos de calor (FC) são de domínio público e 

disponibilizadas em tempo integral pela plataforma online do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais. Essas informações são produtos do Programa Queimadas e tem como objetivo 

subsidiar os variados públicos interessados em avaliar ou propor ações através dos FC. 

As informações de FC coletadas foram provenientes dos satélites  ATSR ESA,  GOES 

12, AQUA_M-T, METOP-B, MSG-03, NOAA-12,  NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17 NOAA-

18, NOAA-19 e TERRA_M-T (QUADRO 2). Vale destacar que por limitações técnicas, os 

sensores captam somente frentes de fogo com mais de 30 m, e que fatores como a presença de 

nuvens, sombreamento das árvores, entre outros, podem interferir na detecção dos FC.  

Diante do exposto, Silva Filho et al. (2009), elucidam que a quantidade de focos de 

calor detectada pelos sensores representa apenas uma fração da real ocorrência. Desta maneira, 

são selecionados vários satélites com órbitas diferentes, a fim de garantir que nenhuma área 
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fique sem monitoramento ao longo do dia. 

 

Quadro 2 - Características dos satélites utilizados para detecção dos focos de calor 

SATÉLITE SENSOR RESOLUÇÃO ESPACIAL 
TIPO DE 

ÓRBITA 

ATSR ESA IRR 1 km x 1 km Polar 

GOES 12 VAS 4 km x 4 km Geoestacionário 

AQUA MODIS 1 km x 1 km Polar 

METOP-B AVHRR 1 km x 1 km Polar 

MSG-03 s.d s.d Geoestacionário 

NOAA-12 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOAA-15 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOAA-16 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOAA-17 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOAA-18 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOAA-19 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

TERRA MODIS 1 km x 1 km Polar 

         Nota: s.d – sem dados.  

        Fonte: Nogueira et al. (2017). 

 

Portanto, foram adquiridos os focos de calor compreendidos no período de 2000 até 

2018 em todo o estado de Rondônia. 

 

2.2.3 Rede hidrográfica 

 

A rede hidrográfica utilizada foi adquirida no portal da Agência Nacional de Águas 

(ANA, 2019). A escala dos cursos hídricos foi disponibilizada em 1:25.000. Para analisar a 

distribuição dos focos de calor nas regiões circunvizinhas, foram adotados os raios de 30, 50, 

100, 200 e 500 metros. 

A Figura 4 relaciona as sete principais bacias hidrográficas do estado de Rondônia. 
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Figura 4 - Bacias hidrográficas dos principais rios de Rondônia. 

Fonte: o autor. 

 

Em relação às bacias hidrográficas representadas acima, todas são afluentes da bacia 

do rio Madeira, com exceção do rio Roosevelt, que é uma sub bacia do rio Aripuanã. 

 

2.2.4 Divisão municipal e malha viária 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), de forma online, 

forneceu os dados vetoriais relacionados à divisão municipal e malha viária do estado (FIGURA 

5).  
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Figura 5 – Divisão municipal e distribuição da malha viária do estado de Rondônia. 

Fonte: o autor. 

 

A primeira base de informações está estabelecida e pouco se altera a cada nova 

atualização por parte do IBGE. Por outro lado, a malha viária possui muitas estradas não oficiais 

sem cadastro no banco de dados do órgão, seja pela ilegalidade de suas construções ou pela sua 

recente implantação. 

Para analisar o comportamento dos focos de calor em função do distanciamento da 

malha viária, foram adotados os raios de 100, 500, 1.000, 2.500 e 5.000 metros. 

 

2.2.5 Unidades de conservação  

 

As unidades de conservação são regulamentadas através da Lei n. 9.985, de 18 julho 

de 2000 através do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 

(BRASIL, 2000). As informações contidas nesse Sistema são de domínio público e podem ser 

acessadas através do endereço eletrônico do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
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Biodiversidade (ICMBIO, 2019), que é o órgão responsável pela gestão das UCs de esfera 

federal. Por sua vez as unidades de conservação de esfera estadual e municipal são geridas, 

respectivamente, pelas secretarias de meio ambiente estaduais e municipais (FIGURA 6). 

Figura 6 - Malha viária, distribuição de terras indígenas e unidades de conservação de esfera federal e 

estadual em Rondônia. 

Fonte: o autor. 

 

A Figura 6 ilustra a distribuição das terras indígenas e das unidades de conservação 

federais e estaduais no estado de Rondônia. Até o ano de 2018, o estado possuía um total de 57 

UCs, sendo 19 federais e 38 estaduais. As distâncias de análise adotadas neste caso foram de 3, 

5, 10, 15 e 20 km a partir da borda das UCs. 

 

2.2.6 Terras indígenas 

 

Os dados vetoriais referentes às terras indígenas também são de domínio público e 
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disponibilizados no endereço eletrônico da Fundação Nacional do Índio (FUNAI, 2019).  Como 

observado na Figura 6, Rondônia possui 22 TIs distribuídas em seu território. Entretanto, é 

possível notar que existem algumas sobreposições de áreas entre UC e TI, as quais geram 

conflitos de gestão. Para as TI foram adotadas as mesmas distâncias de análise das UCs, sendo 

3, 5, 10, 15 e 20 km a partir da borda das UCs. 

 

2.2.7 Uso do solo 

 

O uso e cobertura do solo foi disponibilizado pelo Projeto de Mapeamento Anual da 

Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MAPBIOMAS, 2019). Trata-se de uma iniciativa que 

envolve uma rede colaborativa com especialistas nos biomas, usos da terra, SIG, sensoriamento 

remoto, entre outras ferramentas, para gerar uma série histórica de mapas anuais de cobertura e 

uso do solo em todo o Brasil. 

O projeto, através de algoritmos de identificação do uso e cobertura, divide o território 

de Rondônia em classes de cobertura de solo (TABELA 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição do uso e cobertura do solo em Rondônia no ano de 2017 

Cobertura do Solo Área (ha) 

Floresta 15.138.874,8 

Formação natural não florestal 754.962,2 

Agropecuária 7.605.109,6 

Agricultura 211.964,5 

Área não vegetada 57.335,5 

Infraestrutura urbana 37.039,9 

Corpo d'água 219.228,1 

Não observado* 445,8 

Total 24.024.960,4 

*Nota:Porção de cobertura vegetal não identificada pelo algoritmo. 

  Fonte: MAPBiomas (2018). 

 

De acordo com levantamentos do MAPBiomas, em 2017 haviam 15.138.874,8 ha de 

floresta nativa remanescente no estado. Entretanto, ao observar a porção antropizada, ou seja, 

que sofreu conversão para outros usos, percebe-se que os valores de agropecuária, agricultura 

e infraestrutura urbana são expressivos. Destaque para a agropecuária com 31,65% 

(7.605.109,6 ha), a principal cadeia produtiva do estado. 

 

2.3 PROCESSAMENTO DOS DADOS 
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As informações coletadas foram adquiridas e posteriormente processadas em 

softwares SIG. Dentre eles o Google Earth Pro, Google Earth Engine e as ferramentas do pacote 

ArcGis 10.5 Student Trial. A Figura 7 ilustra o procedimento técnico adotado para o 

processamento dos dados referentes às variáveis analisadas da presente pesquisa. 

 

Figura 7 – Fluxograma do processamento de dados. 

Nota: FC – focos de calor. 

 

Como descrito anteriormente, a primeira etapa do processamento de dados consiste na 

aquisição dos dados vetoriais – denominados de shapefiles a partir de agora – em suas 

respectivas fontes. A projeção dos shapefiles na superfície terrestre é baseada em modelos 

matemáticos teóricos, os chamados Datum. O manejo de informações em projeções distintas 

resulta em erros de deslocamento dos pontos. Assim, faz-se necessário na segunda etapa a 

padronização de todas as projeções em SIRGAS 2000, o qual é o sistema de referência oficial 

adotado no Brasil. 

Após os shapefiles estarem todos na mesma projeção, ocorrem dois casos distintos: 

a) os dados adquiridos da plataforma SICAR são individuais de cada município e 

necessitam, portanto, serem unidos para comporem toda a malha estadual; 

b) o contrário ocorre com os vetores das demais fontes, pois eles são nacionais. Assim, 

são extraídos apenas as informações de Rondônia. 

Na sequência, as informações como hidrografia, malha viária, UC, TI sofreram a 
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aplicação de áreas circunvizinhas (buffers) de diferentes raios. Essa prática visa analisar o 

comportamento dos FC em função do distanciamento do objeto de estudo. 

O passo seguinte foi mesclar (ferramenta dissolve) as áreas dos buffers que estão 

sobrepostas e distribuir os focos de calor dentro dessas regiões (ferramenta join), como também 

dentro dos limites dos outros critérios estudados ( zona urbana, rural, imóveis rurais,  uso do 

solo, bacias hidrográficas e imóveis rurais), para então serem realizados os testes estatísticos de 

comparação entre os componentes. 

A última etapa consiste em cruzar os dados de ocorrência de FC em função dos 

componentes delimitados pelo Quadro 1 bem como a atribuição de pesos na escala de 1 a 10, 

para então utilizar a ferramenta map algebra e construir o mapa de vulnerabilidade em função 

dos FCs. 

 

2.4 DETERMINAÇÃO DO GRAU DE VULNERABILIDADE AOS FOCOS DE 

CALOR 

 

A determinação do grau de vulnerabilidade das áreas estaduais aos focos de calor foi 

realizada através do cruzamento de todas as informações dos componentes listados acima 

(QUADRO 1). Portanto, os resultados das taxas de FC foram organizados em rol e, 

posteriormente, distribuídos em uma escala de pesos de 1 a 10, sendo respectivamente, menores 

e maiores valores, conforme ilustra a Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Distribuição dos pesos em função dos resultados das taxas de focos de calor. O 

comportamento da distribuição é exponencial, conforme equação. 
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Portanto, após atribuir os respectivos pesos para as taxas de FC, realizou-se uma média 

aritmética dos nove componentes, conforme descrito pela Equação 2. 

 

𝑉𝑢𝑙 =  
( 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜𝑠 + 𝑖𝑚ó𝑣𝑒𝑖𝑠 + 𝐵𝐶𝐻 + 𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑟𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖𝑎𝑠 + 𝑈𝐶 + 𝑇𝐼 + 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜) 

9
 

 

Em que: 

Vul: grau de vulnerabilidade encontrado; 

municípios: peso atribuído para o componente municipal; 

imóveis: peso atribuído para o componente imóveis; 

BCH: peso atribuído para o componente bacias hidrográficas; 

rios: peso atribuído para o componente cursos d’água; 

nascentes: peso atribuído para o componente nascentes; 

rodovias: peso atribuído para o componente malha viária; 

UC: peso atribuído para o componente unidades de conservação; 

TI: peso atribuído para o componente terras indígenas; 

uso do solo: peso atribuído para o componente uso do solo. 

 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A base de dados referente aos focos de calor na área de estudo foi processada e 

analisada por meio da estatística descritiva e comparativa, a fim de identificar se existe 

diferenciação significativa entre os componentes estudados. 

Todos os conjuntos de dados foram submetidos ao teste de pressuposto de normalidade 

de Shapiro-Wilk com nível de significância α=0,05. Para os conjuntos de dados superiores a 

cinquenta valores (n>50), manteve-se o nível de significância e utilizou-se o teste de 

normalidade de Kolmogorov Smirnov (K-S) . Na sequência, de acordo com o tamanho 

amostral, os dados que aderiram à distribuição normal foram submetidos ao teste t de Student 

ou Teste Z, realizados no programa BioEstat 5.0.  Planilhas e gráficos foram gerados no Excel 

2016. 

Em relação aos conjuntos de dados que não aderiram à distribuição normal, aplicou-

se o teste não paramétrico de Mann-Kendall para análise de tendência, por meio do programa 

estatístico R. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 PANORAMA DOS FOCOS DE CALOR EM RONDÔNIA 

 

Seguindo os objetivos propostos para essa pesquisa, as ocorrências de focos de calor 

(FC) dentro do estado de Rondônia foram agrupadas a partir do ano 2000 até 2018 (FIGURA 

9).  

 

Figura 9 – Frequência anual de focos de calor no estado de Rondônia de 2000 a 2018. A linha vermelha 

tracejada indica a média histórica. 

 

Os resultados de frequência anual encontrados foram submetidos à estatística 

descritiva e estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva dos focos de calor no estado de Rondônia de 2000 a 2018. 

Estatísticas Focos de Calor 

Média 70.258 

Erro padrão 10.310 

Mediana 65.951 

Desvio padrão 44.940 

Mínimo 5.886 

Máximo 141.146 

n 19 

Intervalo de confiança 21.661 

                       Nota: n – número de elementos da amostra 

 

A média anual de focos de calor no intervalo de dezenove anos (valor de n) foi de 
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70.258 ± 21.661 FC anuais (todo valor após o sinal ± corresponde a um intervalo de confiança 

de 95% para os dados que apresentarem normalidade). A mediana encontrada foi de 65.951 FC, 

resultado referente ao ano de 2007, tendo como valor mínimo o ano de 2.000 com 5.886 FC e 

o valor máximo referente ao ano de 2018, com 141.146 FC.  

A Figura 10 retrata a proporção dos valores anuais de focos de calor. Os valores 

representam a frequência relativa percentual ao considerar o total de FC nos 19 anos de estudo 

.  

 

Figura 10 - Série temporal da proporção de focos de calor no estado de Rondônia. N = 1.334.910 focos 

de calor. 

 

Observa-se que o início da série conta com as menores ocorrências de focos. Os 

valores nos anos de 2000 e 2001 são os menores da série, sendo respectivamente, 0,44 e 0,87%, 

o que pode parecer positivo. Entretanto não são uma representação fidedigna da realidade local, 

pois até o ano de 2004 o monitoramento dos FC sofria com limitações técnicas. 

Somente em 2005 com o lançamento do Programa de Queimadas pelo INPE, os 

eventos de queimadas começaram a ser acompanhados de forma mais eficaz, retratando de 

forma mais precisa os FC no estado. Fato é que em 2005, no primeiro ano do Programa, o valor 

detectado salta para 8,7 % (116.119 FC), resultado superior aos anos antecedentes. 

Em virtude do monitoramento e da utilização desse programa por órgãos de controle, 

nos anos posteriores os FC foram decrescendo, reduzindo em 2009 para 13.195 FC, o que 

corresponde a menos de 1% do mensurado na série temporal. 

Segundo estudos como o de Carvalho e Domingues (2016), a redução do 

desmatamento, e consequentemente do registros de focos de calor, de 2004 a 2012 está 
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associada à influência de alguns fatores econômicos, como por exemplo a redução dos preços 

internacionais da soja e da carne e a valorização do real, que desestimularam as exportações. 

Assunção et al. (2012) elucidam que algumas políticas públicas de combate ao 

desmatamento evitaram aproximadamente 62 mil km² de área desmatada entre 2005 e 2009. 

Um desses programas foi o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia (ASSUNÇÃO et al., 2012; SOARES FILHO et al., 2009), implantado pelo governo 

federal. 

Contudo, nos anos seguintes a política e intervenção relacionadas ao uso do fogo 

tornou-se mais flexível, resultando no aumento dos incêndios em Rondônia. Um fator que 

merece destaque é a inserção em pauta no ano de 2010 do Projeto de Lei n. 1.876 de 18 de 

outubro de1999, que tratava de uma reformulação do Código Florestal de 1965, o qual 

posteriormente foi transformado na Lei Ordinária n. 12.651 de 25 de maio de 20121.  

Em suas pesquisas Horochovski et al. (2016), analisaram o perfil dos apoiadores da lei 

em questão e, identificaram que deputados homens, não filiados à partidos de esquerda, 

ruralistas e financiados por empresas ligadas ao agronegócio apresentaram chances 

significativamente maiores de apoiar o novo código florestal.  

Roriz e Fearnside (2015) foram além e debateram os impactos que a nova legislação 

causa em relação à conservação do bioma Amazônico e suas interações ecológicas. Segundo os 

autores, a lei de 2012 fragiliza a proteção ambiental e em virtude das constantes anistias, pode 

representar um incentivo à impunidade e desrespeito à legislação, com o objetivo de resguardar 

interesses econômicos minoritários daqueles que a incentivaram. 

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) analisou a proposta 

do novo código (IPEA, 2011) e concluiu que, com a manutenção dos principais pontos da 

proposta, cerca de 29 milhões de hectares de mata nativa deixariam de ser recuperados no país, 

em uma perspectiva mais otimista, com o agravante de intensificação significativa do 

desmatamento, na mais pessimista. 

Diante do exposto, o ano de 2010 é considerado na presente pesquisa como um marco 

no que diz respeito à propagação dos focos de calor em Rondônia, pois marca o início da 

alteração do Código Florestal Brasileiro. Portanto, a partir de agora os dados discutidos serão 

referentes ao intervalo de 2010 a 2018. A Figura 11 ilustra o comportamento dos focos de calor 

durante esse período. 

 

 
1 O projeto de lei (PL) n. 1.876/1999 foi proposto pelo então deputado rondoniense Sergio Carvalho, do Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB/RO), em 1999. 
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Figura 11 - Registros de focos de calor no estado de Rondônia durante o período de 2010 a 2018. A 

linha indica a tendência linear, n = 800.473 focos de calor. 

 

Ao realizar o teste de Mann-Kendall sob os dados acima, rejeita-se a hipótese nula de 

que não ocorre tendência entre os dados com o passar do tempo (valor-p = 0,0091). Portanto, a 

linha de tendência linear ilustra que a partir do ano de 2010 houve uma propensão à alta do 

número de focos de calor para os anos posteriores. No ano de 2012, a Lei 12.651 foi aprovada 

em 25 de maio, o que pode ter influenciado o elevado número de focos, alcançando 11,51% do 

total no período (n = 92.134 FC). 

O ano de 2015 registrou 16,20 % dos FC a partir de 2010, atingindo 129.711 FC, 

superando novamente a marca de 100 mil focos anuais (o único ano com valor superior 

registrado havia sido em 2005, com 116.119 FC). 

Apesar desse recorde negativo chamar a atenção de vários órgãos, entidades públicas 

e setores da sociedade, nos anos posteriores os valores continuaram elevados, sendo que em 

2016 ocorreram 125.886 FC, em 2017, 138.886 e por fim 2018 com 141.146 registros, detentor 

de 17,63%.  

Por ser o ano com maior número de focos de calor registrados e o mais recente com a 

série anual completa, o ano de 2018 será discutido a seguir de forma individual, a fim de 

identificar o comportamento dos focos de calor e, consequentemente, das queimadas no estado 

de Rondônia. 

Ao analisar a distribuição dos FC ocorridos durante o ano de 2018, nota-se que os 
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incêndios em Rondônia têm como característica ocorrerem principalmente na zona rural, com 

cerca de 99,42% dos casos fora do perímetro urbano demarcado pelo IBGE. 

Os FC quando distribuídos por municípios possuem valores heterogêneos entre as 

localidades, tendo em vista a influência causada por fatores como área total, vegetação nativa, 

nível da agricultura regional, malha viária, hidrografia, entre outros. Assim, a Figura 12 

representa os dez municípios com maiores registros de FC ao longo do ano de 2018. 

 

 

Figura 12 – Diagrama de Pareto aplicado aos dez municípios de Rondônia com maior registro de focos 

de calor durante o ano de 2018. 

 

O município de Porto Velho registrou 43.628 FC, o qual é um resultado considerado 

expressivo pois corresponde a quase 31% do total de ocorrências de todo o estado. Esse valor 

torna-se ainda mais relevante quando comparado aos outros municípios, pois para Nova 

Mamoré, que ao norte de Rondônia faz limite com Porto Velho, o número de FC cai para 

14.568, seguidos por Candeias do Jamari, Machadinho do Oeste e Cujubim. A partir do sexto 

município, Alto Paraíso, o número de registros municipais é inferior a cinco mil. 

Em estudos anteriores o município de Porto Velho também foi o que mais registrou 

focos de calor. Em 2007, Silva Filho, Teles e Santos (2009), identificaram 5.352 FC na área do 

município. Durante o período de 2001 a 2012, de acordo com os resultados de Andrade Filho 

(2017), Porto Velho registrou 17,4% do montante de FC, coincidindo com o que foi 

diagnosticado por Rodrigues, Ignotti e Hacon (2013). 
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Outra representação importante para entender o comportamento do uso do fogo em 

Rondônia é a taxa de focos de calor, isto é, o número de FC em função da área. Desta maneira 

é possível avaliar os municípios nos quais a pressão causada por essa atividade é maior 

(FIGURA 13). 

 

Figura 13 – Diagrama de Pareto representando os dez municípios de Rondônia com maior taxa focos 

de calor por área em 2018. 

 

As taxas de FC quando submetidas ao teste de normalidade K-S apresentaram 

normalidade (valor p=0,1886). A média estadual para essa variável no ano de 2018 foi de 0,59 

(± 0,148) FC km-2. Ao analisar individualmente cada município é possível verificar que 

Cujubim, localizado na mesorregião do Madeira-Guaporé, norte do Estado, alcançou 2,06 (± 

0,146) FC km-2. Os outros municípios atingiram taxas inferiores a 2. Os municípios de Ouro 

Preto do Oeste, com 1,87 FC km-2 e Alto Paraíso com 1,86 FC km-2 não possuem diferença 

significativa entre os resultados (valor de p>0,05).  

Outro município que merece ênfase é o de Nova União que sofreu em 2018 um 

incêndio de grandes proporções, atingindo cerca de 2.000 hectares. Por conta disso esse 

município alcançou a taxa de 1,08 (± 0,146)  FC km-2, resultado sem diferença significativa aos 

municípios de Buritis, Machadinho d’Oeste e Rio Crespo. A Tabela 3 retrata os municípios 

com menores taxas de FC em 2018. Em primeiro lugar surge Colorado do Oeste com 0,03 FC 

km-2, seguidos por São Felipe d’Oeste e Presidente Médici. 
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Tabela 3 – Municípios de Rondônia com menores taxas de focos de calor (FC) em 2018 

Município 
Número de 

Focos de Calor 
Área (km2) 

Taxa de focos de calor 

(FC km-2) 

Colorado do Oeste 43 1.452 0,03 

São Felipe d'Oeste 19 542 0,04 

Presidente Médici 70 1.758 0,04 

Santa Luzia d'Oeste 54 1.197 0,05 

Alvorada d'Oeste 169 3.027 0,06 

Novo Horizonte do Oeste 48 843 0,06 

Guajará-Mirim 1.852 24.855 0,07 

Jaru 222 2.942 0,08 

Rolim de Moura 131 1.457 0,09 

Governador Jorge Teixeira 492 5.063 0,10 

 

Ao analisar a distribuição dos municípios, percebe-se que todos estão localizados na 

região central ou sul do estado, o que enfatiza que a microrregião de Porto Velho, ao norte, 

detém as áreas mais críticas quanto aos focos de calor.  

 

 

Figura 14 - Taxa dos focos de calor em 2018 por município no Estado de Rondônia. Tons mais 

quentes possuem valores mais elevados, conforme escala.  

Fonte: o autor. 
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Outro fato relevante é que dos dez municípios listados na Tabela 3, apenas três são 

cortados pela BR-364, a principal rodovia do estado, o que pode demonstrar uma influência 

desse componente no processo de conversão da vegetação a outros usos (FIGURA 14).  

Além disso, vale destacar a distribuição mensal das queimadas para o ano estudado. 

Ao analisar mensalmente os registros, observa-se que a maior porção está concentrada no 

período de julho a outubro (FIGURA 15). 

 

Figura 15 – Frequência dos focos de calor ao longo dos meses de 2018 no estado de Rondônia. 

 

Esse comportamento corrobora o que foi discutido por Franca (2015), que em seu 

trabalho sobre climatologia das chuvas classifica os meses de junho, julho e agosto como 

período de seca e setembro e outubro como transição entre seco-úmido para o estado de 

Rondônia. Desta maneira, pode-se inferir também que a sazonalidade da região é marcada pelo 

uso do fogo, pois com a diminuição da precipitação e consequente redução da umidade do ar e 

umidade da vegetação, os focos de calor aumentam exponencialmente, variando de 10.359 

casos em julho para 32.100 em agosto. Posteriormente, o mês de setembro concentrou 57,64% 

dos registros de focos de calor anuais (n=81.324), reduzindo novamente para 12.784 em 

outubro. 
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3.2 FOCOS DE CALOR RELACIONADOS AO USO DO SOLO 

 

Após a compreensão da distribuição dos focos de calor do ano do 2018 em função dos 

municípios e meses de ocorrência, os mesmos foram relacionados quanto ao uso do solo. 

Portanto, a Figura 16 retrata a distribuição dos focos de calor para as classes de uso do solo, 

bem como a respectiva área de cada classe e a taxa de focos de calor de cada categoria. 

 

 

Figura 16 – Classes de uso do solo, área correspondente e os respectivos valores de taxa de focos de 

calor durante o ano de 2018 em Rondônia. 

Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014). 

 

Observa-se que a classe que mais registrou focos de calor em 2018 foi a de floresta 

nativa, com 83.958 FC, distribuídos em uma área de 123.735,62 km². Esse resultado expressa 

que áreas que eram ocupadas por vegetação nativa em 2014 estão sendo convertidas, quatro 

anos depois, em outros usos através das queimadas. 

A seguir, a segunda classe com maior área em Rondônia é a de pasto limpo, isto é, 

aquele com condições de abrigar o rebanho bovino, que é uma das principais cadeias produtivas 

do estado. Dessa forma, foram registrados 24.042 FC. O uso do fogo nessas condições tem 

como objetivo a renovação da pastagem, pois apesar da pastagem não estar “suja”, ou seja, com 
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espécies invasoras, periodicamente são realizadas trocas do tipo de pasto. Assim, para realizar 

essa atividade a queima geralmente é o método escolhido para remoção da vegetação antiga. 

O fogo como instrumento de supressão da vegetação, torna-se muito mais prático e 

menos oneroso suprimir uma floresta secundária em formação do que uma vegetação em seu 

estágio de equilíbrio (clímax), pois sua densidade populacional é menor. Por isso, a terceira 

classe com 14.044 FC em 2018 foi a de vegetação secundária. 

Apesar de possuir valores elevados de FC, a classe de floresta dispersa em uma grande 

área essas queimadas. Por isso, o resultado mais expressivo para a taxa de focos de calor foi 

identificado na classe de desflorestamento em 2014, com 3,56 FC km-2, quase seis vezes mais 

que a média estadual de 0,59 FC km-2. Esse resultado é muito expressivo, pois apesar de ser um 

número bem inferior ao das classes de floresta, pasto limpo e vegetação secundária, eles estão 

concentrados em uma área menor, elevando a distribuição dos focos de calor por área. 

Outro ponto a ser ressaltado é que a região desflorestada em 2014, quatro anos depois, 

em 2018, ainda estava sendo queimada para limpeza de área, ou seja, o processo de 

desflorestamento nesses locais permaneceu durante quatro anos. 

As áreas urbanas alcançaram 0,90 FC km-2. Esse resultado pode ser considerado 

expressivo, pois é causado basicamente por pequenos incêndios dentro dos municípios, 

responsáveis por interferir diretamente na qualidade do ar respirado pela população. Outra 

classe de uso que chamou a atenção também foi a de mineração, com 0,46 FC km-2. 

Provavelmente o fogo é utilizado nessa atividade para limpeza da vegetação superficial da área 

a ser minerada. 

 

3.3 FOCOS DE CALOR EM FUNÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS 

 

A zona rural de Rondônia deteve expressiva quantidade de focos de calor durante o 

ano de 2018. Diante disso, analisou-se também a distribuição dos FC em função das 

propriedades rurais. 

A Figura 17 relaciona todos os imóveis rurais de até 20 módulos fiscais (1.200 ha) 

cadastrados no SICAR com as respectivas proporções de FC durante o ano de 2018.  
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Figura 17 – Proporção de focos de calor em função do tamanho dos imóveis rurais durante o ano de 

2018. Colunas com letras iguais não diferem significativamente. Em Rondônia cada módulo fiscal 

corresponde a 60 hectares. 

 

Foram analisados 112.327 imóveis rurais de até 1.200 ha. Em 2018, esses imóveis 

reuniram 58.153 focos de calor. As propriedades de até um módulo fiscal registraram 22,71 

(±0,18) % dos FC, enquanto o maior valor está nas propriedades de dois módulos fiscais (entre 

60 e 120 ha), responsáveis por 25,84 (±0,19) % do montante.  

Por fim, em relação ainda às pequenas propriedades seguem as de três e quatro 

módulos fiscais com, respectivamente, 10,20 e 13,10% dos FC. Ao acumular todos os registros 

dos imóveis de pequenos produtores, obtêm-se o montante de 71,85% das ocorrências, 

comprovando que, ao menos em Rondônia, os pequenos produtores são os que mais provocam 

incêndios na zona rural. 

 

3.4 FOCOS DE CALOR EM FUNÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Os focos de calor registrados durante o ano de 2018 também foram analisados em 

função das principais bacias hidrográficas estaduais. A Figura 18 apresenta a taxa de focos de 

calor em função dessas áreas. 
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Figura 18 – Bacias hidrográficas do estado de Rondônia e as respectivas taxas de focos de 

calor durante o ano de 2018. 

Fonte: o autor. 

 

Assim, a BCH do rio Roosevelt, que possui sua maior área no estado do Mato Grosso, 

e do rio Mamoré, completamente compreendida dentro do estado, foram as regiões 

diagnosticadas com as menores taxas de focos de calor. Em relação à primeira área, vale 

ressaltar que toda a bacia hidrográfica em questão localizada em Rondônia é ocupada pela TI 

Roosevelt, da etnia Cinta Larga, demonstrando baixos índices de vulnerabilidade naquela 

região. 

A importância de espaços territoriais especialmente protegidos também é denotada ao 

analisar a BHC Mamoré, que detém sua área preenchida por algumas unidades de conservação 

e terras indígenas. 
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De modo geral, evidencia-se que as maiores taxas diagnosticadas em função das bacias 

hidrográficas estão localizadas na região norte do Estado, pelos rios Abunã, Jamari e Madeira, 

sendo a última bacia apresentando taxas de 1,46 FC km². 

 

3.5 FOCOS DE CALOR EM FUNÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA 

 

Em 2018 observou-se que do total de FC registrados, cerca de 18% (n=26.079) 

ocorreram na circunvizinhança de até 500 m dos cursos d’água em estudo. A Figura 19 elucida 

a disposição desses eventos. 

 

 

Figura 19 – Frequência proporcional e taxa de focos de calor em relação aos cursos d’água de 

Rondônia no ano de 2018. 

 

Primeiramente, ao analisar as proporções de focos de calor, é possível observar que 

ocorrem mais incêndios na região de 30 metros do que na de 50 metros. São cerca de 5,76% 

frente a 3,71 %, respectivamente. A partir das regiões seguintes, as proporções aumentam em 

função do distanciamento dos cursos d’água, atingindo quase 60% dos 26.079 registros na 

região dos 500 metros de distância. 

Porém, ao considerar a taxa de focos de calor o cenário se altera, pois a proximidade 

de 200 metros passa a ter maior impacto, atingindo 0,64 FC km-2. Logo após estão as regiões 

dos 500 metros, com 0,59 FC km-2, e dos 30 metros, com 0,56 FC km-2. 

Esses resultados reforçam o que foi abordado por Lobão, Lima e Staduto (2018), que 

concluíram que dos estados da Amazônia Legal brasileira, Rondônia é aquele em que a proteção 
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dos recursos hídricos é a mais comprometida, pois apenas 52,02% dos recursos hídricos estão 

resguardados, o que pode ocasionar escassez de água em determinadas localidades, especialmente 

naquelas com nascentes de rios, que são os casos mais críticos. 

 

3.6 FOCOS DE CALOR EM FUNÇÃO DAS NASCENTES 

 

Seguindo a temática de recursos hídricos, a Tabela 4 aborda sobre a ocorrência de 

focos de calor em áreas circunvizinhas às nascentes do estado de Rondônia. 

 

Tabela 4 – Frequência simples, frequência percentual e taxa de focos de calor (FC) em áreas 

de até 500 metros das nascentes de água em Rondônia no ano de 2018 

 
 

Perímetro (m) 
Frequência 

simples 

Frequência 

percentual 

(%)  

Taxa de 

focos de 

calor 

FC km-2 

30 30 0,50 0,29 

50 54 0,91 0,29 

100 210 3,53 0,25 

200 759 12,77 0,25 

500 4.890 82,28 0,35 

Total 5.943 100,00 - 
   

 

Atualmente existem 39.858 nascentes de água registradas no SICAR. Ao delimitar as 

áreas contidas nos raios de 30, 50, 100, 200 e 500 metros de distância observou-se que 

ocorreram 5.943 FC durante todo o ano em estudo. Esse valor representa 4,21% do montante 

de registros em todo o estado no mesmo período estudado. Logo, pode-se inferir que se as APPs 

de nascentes estão sendo destruídas, o fogo não é o principal responsável. 

O menor valor encontrado de FC em relação às nascentes de água foi dentro do 

perímetro de 30 metros, com 30 casos registrados em todo o estado. A faixa mais impactante, 

por outro lado, foi a de 500 metros, com 4.890 FC. 

Em relação à taxa de focos de calor, nota-se que os valores estão abaixo da média 

global para o estado (�̅� = 0,59), sendo o maior valor de 0,35 FC km-2 na circunvizinhança de 

500 m e o menor de 0,25 FC km-2, nos raios de 100 e 200 metros de distância. 
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3.7 FOCOS DE CALOR EM FUNÇÃO DA MALHA VIÁRIA 

 

Os focos de calor também foram analisados em função da malha viária do estado, 

composta por rodovias federais e estaduais. A Figura 20 relaciona os registros de FC nos raios 

de 100, 500, 1.000, 2.500 e 5.000 metros de distância das estradas de Rondônia.  

 

 

Figura 20 – Proporção e taxa de focos de calor em função do distanciamento da malha viária 

do estado de Rondônia no ano de 2018. 

 

Do total de registros de FC em todo o estado durante o período estudado, 48,5% dos 

focos, ou seja, números em torno de 68.520, ocorreram dentro do raio de 5 km de distância das 

rodovias. Analisando a distribuição dessa parcela de registros, observa-se que a maior 

quantidade de incêndios, cerca de 38,1%, decorreu dentro da circunvizinhança de 2.500 metros. 

Por outro lado, o menor valor encontrado foi na área mais próxima, a de 100 metros, com 3,1% 

dos FC. 

O comportamento da taxa de focos de calor é distinto da frequência proporcional, pois 

este aumenta à medida que a área de estudo distancia-se das rodovias federais e estaduais, 

alcançando 0,79 (±0,21) FC km-2 na região dos 5.000 metros. 

As informações referentes ao efeito da malha viária em função dos FC ilustram que a 

infraestrutura de transportes tem papel fundamental no que se diz respeito à difusão do uso do 

fogo dentro dos imóveis rurais, pois possibilita acesso a regiões mais periféricas de Rondônia. 

Por outro lado, o fato de que 48,5% dos focos ocorrem dentro do raio de 5 km de distância de 

qualquer rodovia possibilita uma melhor interferência por parte do estado e municípios, pois o 
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acesso para intervenção e fiscalização ao uso do fogo é garantido. 

Taborda (2015), explica que é nas margens da BR-364 onde concentram-se as maiores 

taxas de desmatamento, bem como nas rodovias BR-429 e BR-421, todas servindo de eixo de 

expansão da atividade agropecuária e madeireira. 

 

3.8 FOCOS DE CALOR EM FUNÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

O fato da propagação dos focos de calor ser facilitada através das vias de acesso 

interfere no estado de conservação de espaços territoriais especialmente protegidos. Rondônia 

conta com 57 unidades de conservação, sendo 38 de esfera estadual e 19 federal. Em relação às 

categorias de uso, 14 são de proteção integral, isto é, têm como objetivo a preservação integral 

da biota e demais atributos existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais (BRASIL, 2000). As 43 restantes, por sua vez, são da categoria de uso 

sustentável, que se contido no plano de manejo da área, permitem o uso direto dos recursos 

existentes dentro da UC como extração de madeira, produtos florestais não madeireiros, pesca, entre 

outros. Excluindo as zonas de amortecimento, todas as unidades de conservação em Rondônia 

somam uma área de 54.884,2 km² (FIGURA 5). 

Em relação à ocorrência de focos de calor dentro dos limites legais das UCs do estado, 

quantificaram-se 17.196 FC durante o ano de 2018, sendo 2.272 dentro de áreas federais e 

14.924 FC dentro de áreas de esfera estadual. O resultado encontrado dentro das áreas estaduais 

é considerado alarmante, pois nessas regiões as atividades humanas devem ser restritas e, 

mesmo assim, 12,2% de todas as ocorrências estão localizadas na área interna das UCs durante 

o ano de 2018.  

A Tabela 5 elenca as dez unidades de conservação que sofrem maior impacto da 

atividade humana de acordo com a taxa de focos de calor encontrada. 
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Tabela 5 - Unidades de Conservação em Rondônia com maior frequência de focos de calor 

dentro dos limites legais durante o ano de 2018 

 

Unidade de Conservação (UC) Esfera 
Frequência 

de FC 

Taxa 

(FC km-2) 

Reserva Extrativista Ipê Estadual 69 8,43 

Reserva Extrativista Jaci-Paraná Estadual 9.709 4,85 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado 

Tucano 
Estadual 18 3,53 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado 

Mutum 
Estadual 304 2,80 

Floresta Estadual De Rendimento Sustentado 

Periquito 
Estadual 27 2,38 

Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá Estadual 2.047 1,71 

Floresta Estadual De Rendimento Sustentado 

Gavião 
Estadual 7 1,62 

Reserva Extrativista Angelim Estadual 85 1,01 

Floresta Estadual De Rendimento Sustentado 

Rio Vermelho 
Estadual 33 0,81 

Floresta Nacional De Bom Futuro Federal 599 0,62 

Nota: FC – focos de calor. 

 

A unidade que sofreu maior pressão com o uso do fogo durante o ano de 2018 foi a 

Reserva Extrativista Ipê (RESEX Ipê), com 69 FC distribuídos a 8,43 FC km-2. A seguir surge 

a RESEX Jaci-Paraná com o maior número de registros em todas as unidades de conservação, 

9.709 focos com taxa de 4,85 FC km-2. 

Em relação à esfera administrativa, somente uma das dez unidades de conservação 

listadas é da esfera federal, sendo todas as restantes de responsabilidade do estado de Rondônia. 

Outro ponto a ser ressaltado é que todas as dez unidades com maior pressão também estão 

localizadas na mesorregião do Madeira-Guaporé, evidenciando novamente que essa localidade 

merece atenção quanto à temática em estudo. 

As unidades de conservação possuem uma zona de amortecimento (ZA), por vezes é 
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denominada zona tampão, que é toda a área com uma extensão estabelecida na parte externa 

das UCs. As zonas de amortecimento têm como função minimizar os impactos negativos das 

atividades humanas que ocorrem fora da unidade, diminuindo o efeito de borda. As dimensões 

da ZA devem estar descritas no plano de manejo de toda UC, pois possuem papel fundamental 

para garantir que os objetivos da área protegida sejam atingidos.  

Nos casos em que as UCs não possuem plano de manejo, era estabelecido pela Resolução 

CONAMA n. 13/1990, o raio de 10 mil metros a partir da borda (BRASIL, 1990). Entretanto, 

a Resolução n. 428, de 17 de dezembro de 2010, reduziu para 3 mil metros a partir do limite da 

UC (BRASIL, 2010). 

Baseado no exposto, para investigar a disposição dos focos de calor em função das 

UCs do estado de Rondônia, foram estabelecidas as distâncias de 3, 5, 10, 15 e 20 km (FIGURA 

21). 

 

 
Figura 21 – Distribuição dos focos de calor na área externa das unidades de conservação do 

estado de Rondônia durante o ano de 2018.  

 

Em relação à quantidade de registros, da borda das UCs até a distância de 20 km, foram 

mensurados cerca de 78.139 FC. Ao distribuir esse montante para as distâncias estabelecidas, 

pode-se observar que os perímetros de 10 e 15 km foram o que registraram maior proporção 

dos focos de calor com, respectivamente, 30,26% e 23,98%. 

Ao calcular a taxa de focos de calor para a temática em questão, verificou-se que em 

todas as distâncias estabelecidas a taxa foi superior ao valor global do estado que é de 0,59 FC 
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km-2. Os maiores valores encontrados foram de 1,17 FC km-2 na área de 5 km, 1,12 FC km-2 

para 10 km e 1,05 FC km-2 na região dos 15 km. 

Baseado nesses resultados é possível indagar para o estado de Rondônia, se a redução 

do raio da zona de amortecimento de 10 para 3 km garante que os impactos sobre as unidades 

sejam minimizados, pois como apresentado os valores de queimada são maiores na área que 

deixou de ser protegida. 

 

3.9 FOCOS DE CALOR EM FUNÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS  

 

O estado de Rondônia conta com 23 terras indígenas que, quando somadas, ocupam 

uma área de 51.088,39 km². Foram contabilizados 4.049 FC dentro da área interna das TI em 

Rondônia durante o ano de 2018. 

 Vale destacar que algumas etnias indígenas utilizam o fogo como componente da 

técnica da coivara. Coivara consiste em uma técnica agrícola tradicional marcada por poucos 

anos de cultivo e muitos anos de repouso da área. Basicamente a técnica inclui o corte, 

derrubada, queima da vegetação nativa, plantio e repouso (NEVES, 2012). Dessa maneira, 

espera-se que parte do montante identificado dentro das TI sejam em função dessa prática 

agrícola cultural. A Tabela 6 elenca as dez terras indígenas com uso do fogo mais elevado 

durante o ano de 2018. 

 

Tabela 6 - Terras indígenas com maiores registros de uso do fogo dentro dos limites legais 

durante o ano de 2018 

Nome  Etnia Município 
Frequência 

de FC 

Taxa 

 (FC km-2) 

Sagarana Pakaa Nova Guajará-Mirim 196 1,08 

Karipuna Karipuna Porto Velho, Nova Mamoré 915 0,60 

Kaxarari Kaxarari Lábrea, Porto Velho 214 0,44 

Sete de 

Setembro 

Suruí de 

Rondônia 

Rondolândia, Espigão d´Oeste, 

Cacoal 
353 0,35 

Igarapé 

Lourdes 

Gavião de 

Rondônia 
Ji-Paraná 242 0,12 

Massaco Isolados 
Alta Floresta d´Oeste,São 

Francisco do Guaporé 
483 0,12 
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Continua 

Continuação 

Nome  Etnia Município 
Frequência de 

FC 

Taxa 

(FC km-2) 

Igarapé Lage Pakaa Nova 
Guajará-Mirim, Nova 

Mamoré 
107 0,10 

Igarapé Ribeirão Pakaa Nova Nova Mamoré 37 0,08 

Roosevelt Cinta Larga 
Rondolândia, Pimenta 

Bueno, Espigão d´Oeste 
110 0,08 

Pacaas Novas Pakaa Nova Guajará-Mirim 190 0,07 

Nota: FC – Focos de Calor. 

 

Analisando os resultados, observa-se que novamente os focos de calor elevados da 

mesorregião Madeira-Guaporé ganham notoriedade, pois a TI Sagarana, localizada no 

município de Guajará Mirim, atingiu 1,08 FC km-2. Merece destaque também o elevado número 

de registros para a TI Karipuna, com 915 FC distribuídos na taxa de 0,60 FC km-2. 

 Diferente das UCs, as terras indígenas não possuem o instrumento legal da zona de 

amortecimento em suas áreas, o que as pode tornar mais vulnerável ao efeito de borda ou 

fragmentação da vegetação, também conhecido como efeito de ilha. Contudo, na Figura 18 

foram adotas as mesmas distâncias a partir da borda para analisar a maneira com que os focos 

de calor pressionam as TI. 
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Figura 22 – Distribuição dos focos de calor na área externa das terras indígenas do estado de 

Rondônia durante o ano de 2018.  

Durante o período estudado, dentro do raio máximo de 20 km de distância, houveram 

50.330 focos de calor, os quais foram distribuídos em função dos perímetros de 3, 5, 10, 15 e 

20 km. 

Os perímetros de 10 e 15 km foram os que registraram a maior proporção de FC, com 

respectivamente, 31,77 e 27,38%. Ao calcular a taxa dos focos de calor, observa-se que as 

regiões que causam maiores impactos são as com raio de 10 e 15 km com, respectivamente, 

0,94 e 0,84 FC km-2. 

O alto índice de focos de calor próximo às terras indígenas reforça o que foi 

apresentado por Ribeiro, Loureiro e Silva Neto (2015), que avaliam que as zonas de 

amortecimento utilizadas para as unidades de conservação também sejam replicadas nas terras 

indígenas, a fim de garantir que os objetivos dessas áreas sejam alcançados. 
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3.10 GRAU DE VULNERABILIDADE AOS FOCOS DE CALOR 

 

Foram atribuídos pesos para os nove componentes geográficos analisados. A 

representação gráfica individual para cada fator é apresentada na Figura 23. 

Figura 23 - Representação da distribuição de pesos para os componentes geográficos analisados. Cores 

mais quentes representam pesos mais elevados. 

Fonte: o autor. 
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Observa-se que para todos os componentes analisados, as áreas especialmente 

protegidas são as que possuem menor vulnerabilidade aos focos calor, porém o fato de serem 

circundadas por áreas mais vulneráveis acarreta no aumento da pressão sob essas regiões. 

Ao realizar a junção de todos os componentes acima, foi possível determinar o seguinte 

mapa de vulnerabilidade a focos de calor para o estado de Rondônia (FIGURA 24).  

 

Figura 24 - Mapa de vulnerabilidade aos focos de calor para o estado de Rondônia durante o ano de 

2018. Tonalidades mais quentes representam áreas mais vulneráveis, conforme legenda da figura. 

Fonte: o autor. 
 

Identifica-se que após a ponderação de todas as variáveis estudadas, o intervalo de 

vulnerabilidade estabeleceu-se entre 1,23 e 3,66, distribuídos em 15 intervalos de classe. Bem 

como ocorreu em todos os componentes, a região centro-sul de Rondônia apresentou menores 
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valores em relação à vulnerabilidade aos focos de calor, representado na figura por tonalidades 

mais frias. Esse resultado, conforme apresentado anteriormente, deve-se ao número de unidades 

de conservação e terras indígenas na região centro-sul do estado. 

A Tabela 7 agrupa os resultados de vulnerabilidade em três classes, sendo: vulnerável 

como a classe com maior impacto sob o meio ambiente; moderadamente vulnerável como as 

áreas de impacto mediano sob o ambiente e; estável, como as regiões que sofrem pouca pressão 

da utilização do fogo. 

 

Tabela 7 – Classificação das áreas estaduais quanto a vulnerabilidade aos focos de calor 

Classificação Área (km²) Percentual (%) 

Estável 180.125,4 76,82 

Moderadamente Vulnerável 51.860,47 22,12 

Vulnerável 2.504.09 1,07 

 

Analisando em conjunto a Figura 24 e a Tabela 7, observa-se que as áreas mais 

vulneráveis aos focos de calor estão localizadas na porção norte de Rondônia, podendo citar 

como exemplo os municípios de Porto Velho, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Machadinho 

D’Oeste, Alto Paraíso e Costa Marques. 

Se na região sul do estado a combinação de UCs (federais) e TIs contribui para inibir 

o avanço da conversão da vegetação nativa em agropecuária ou agricultura, o mesmo não 

acontece na porção norte de Rondônia. Nas áreas em questão, a propagação dos focos de calor 

passa a ocorrer não somente na circunvizinhança, como também na parte interna das TIs 

(podendo-se citar as TI Karipuna, Kaxari e Karitiana) e UCs, tanto estaduais como a RESEX 

Ipê e Jaci Paraná, como também as nacionais, como a FLONA Bom Futuro, detentora de vários 

conflitos agrários ao longo do tempo. 

Sejam as áreas de responsabilidade da Secretaria do Estado de Desenvolvimento 

Ambiental (SEDAM), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ou 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a vulnerabilidade da região frente ao grande número de 

espaços territoriais especialmente protegidos por esses órgãos possibilita o questionamento da 

efetividade da gestão de áreas públicas em Rondônia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados indicam que: 

a) a partir de 2000, no período de 2015 a 2018, os índices de focos de calor 

alcançaram os maiores valores da série histórica para o estado de Rondônia; 

b) durante o ano de 2018 foram diagnosticados 141.148 focos de calor em Rondônia, 

sendo o maior número até então registrado para a área em questão. Conclui-se que 

em virtude da estação seca os meses de agosto e setembro são os mais escolhidos 

para a prática de queimadas no estado, aumentando consideravelmente o número 

de focos de calor; 

c) respectivamente, os municípios de Cujubim, Ouro Preto do Oeste, Alto Paraíso, 

Candeiras do Jamari, Nova Mamoré e Porto Velho foram os detentores das maiores 

taxas de focos de calor em Rondônia. Juntos, esses municípios abrangem cerca de 

50% do total registrado no período. Destaque que dentre tais municípios, somente 

Ouro Preto do Oeste não está localizado na região norte do estado, evidenciando a 

vulnerabilidade dessa região quanto a focos de calor; 

d) em relação às áreas especialmente protegidas, evidenciou-se que as unidades de 

conservação e terras indígenas seguem o mesmo comportamento dos municípios, 

isto é, as que estão localizadas na região norte de Rondônia sofrem maior pressão 

dos focos de calor do que no restante do estado. Merecem destaque as UCs 

estaduais RESEX Ipê, RESEX Jaci Paraná. Dentre as UCS federais, observa-se 

que a FLONA Bom Futuro, motivo de constantes conflitos ambientais, continua 

vulnerável a focos de calor. Dentre as TI, identificou-se que as mais vulneráveis 

quanto a focos de calor são Sagarana, Karipuna, Kaxari, Sete de Setembro e 

Igarapé Lourdes; 

e) Conclui-se também que 71% dos focos de calor durante o período estudado 
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concentraram-se nas propriedades de até quatro módulos fiscais, considerados 

pequenos produtores; 

f) Por fim, é possível concluir também que dentre as variáveis analisadas, a malha 

viária é o principal componente geográfico responsável pela difusão dos focos de 

calor no estado de Rondônia. O fato de 48,5% dos FC estarem localizados em até 

5 Km do raio de rodovias estaduais e federais possibilita uma intervenção por parte 

dos órgãos de controle, seja para fiscalização ou atuação das equipes de brigadistas. 

Diante do exposto, observa-se que em virtude da crescente difusão dos focos de calor 

na Amazônia e em Rondônia, o mapa de vulnerabilidade gerado na presente pesquisa pode ser 

considerada uma importante ferramenta político-administrativa, representando as regiões mais 

passíveis à ocorrência de focos de calor. 
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