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The sweet smell of a great sorrow lies over the land
Plumes of smoke rise and merge into the leaden sky:
A man lies and dreams of green fields and rivers,
But awakes to a morning with no reason for waking
He's haunted by the memory of a lost paradise
In his youth or a dream, he can't be precise
He's chained forever to a world that's departed
It's not enough, it's not enough
(Sorrow, Pink Floyd,1987)
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RESUMO
Os impactos negativos das queimadas representam um dos maiores desafios
ambientais enfrentados na atualidade, e incluem: os desequilíbrios
ecossistêmicos e biogeoquímicos, a devastação de amplas áreas de vegetação,
o empobrecimento do solo, mudanças climáticas e a contribuição significativa
para a poluição atmosférica regional e global. O emprego de práticas de
queimadas intencionais vem aumentando significativamente, associado ao atual
cenário de expansão agropecuária. O desenvolvimento de estudos voltados para
uma estimativa mais precisa desses eventos tornam-se especialmente
necessário. A detecção das queimadas em tempo “quase real” possibilita uma
ação mitigatória ágil e mais eficaz, o que se torna possível com novos sensores
a bordo de satélites orbitais. A demanda por produtos com maior acurácia na
caracterização e no comportamento do fogo tem aumentado expressivamente
nas últimas décadas, visto que os dados são utilizados para alimentar sistemas
regionais, modelos de emissão e bancos de dados globais. Sob esse aspecto,
relacionado à importância da sistematização de produtos de fogo, principalmente
na importância da utilização desses produtos, as limitações relacionadas à
exatidão das informações precisam ser sanadas, pois vários inventários de
emissões de gases traços e aerossóis são baseados nesses produtos, e
incertezas relacionadas a esses dados podem resultar em erros nas estimativas.
Desse modo, o objetivo principal deste trabalho consistiu em analisar a exatidão
das informações contidas no produto WFABBA/GOES, bem como o impacto das
falsas detecções de focos de calor estimados pelo produto nas estimativas de
emissão de gases provenientes das queimadas ocorridas na América do Sul.
Como base de dados principal foram utilizados os produtos do satélite GOES
(WFABBA) e MODIS (MYD14 e MOD14) e detecção de foco de calor ativo, que
foram processados em linguagens computacionais e resultaram em mapas com
a distribuição espacial e temporal dos focos de calor detectados. Além disso,
foram realizados processamentos com o intuito de espacializar as diferenças
entre dados originais contendo superestimativa de contagem de focos e dados
após as correções, ou seja filtro que exclui as falsas detecções, bem como o
processamento na ferramenta PREP-CHEM-SRC, com o intuito de estimar o
material particulado resultado da queima de biomassa na América do Sul entre
os anos de 1997 e 2015. Constatou-se a superestimativa dos focos em todos os
anos da série histórica analisada, bem como lacunas e inconsistências de
informações de focos de calor, assim como resultados diferentes de acordo com
abordagens metodológicas dissemelhantes entre distintos sensores. Ainda, foi
possível caracterizar o padrão e a dinâmica dos focos de calor, bem como
estimar e apresentar por meio de mapas a distribuição espacial das emissões de
PM2,5µm. Além disso, foi verificado a relação direta entre o avanço da fronteira
agrícola com a dinâmica das queimadas, com consequente aumento das
emissões de PM2,5µm. Foi constatado que a ferramenta PREP-CHEM-SRC possui
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em seu sistema mecanismos para correção de eventuais falhas de detecção,
embora não seja a única fonte de dados utilizados realizar inventários, a
ferramenta possibilita maior acurácia nos inventários. Assim, foi possível inferir
que as divergências em rotinas e metodologias adotadas para realizar os
inventários de emissões geram estimativas desconformes, o que estabelece um
obstáculo, visto que a redução dessas emissões está entre as principais metas
para o futuro.

Palavras-Chave: Queimadas, sensores orbitais, emissões, gases de efeito
estufa.
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ABSTRACT
The negative impacts of biomass burning represent one of the biggest environmental
challenges facing today, and include: ecosystem and biogeochemical imbalances, the
devastation of large areas of vegetation, soil depletion, climate change and the
significant contribution to regional and global air pollution. The use of intentional burning
practices has been increasing significantly, associated with the current scenario of
agricultural expansion. The development of studies aimed at a more accurate estimation
of these events becomes especially necessary. The detection of fires in time " almost
real " enables agile and more effective mitigation action, which is made possible with
new sensors onboard orbital satellites. The demand for products with higher accuracy in
the characterization and fire behavior has increased dramatically in recent decades, as
the data are used to feed regional systems, emission models and global databases. In
this respect, related to the importance of the systematization of fire products, especially
the importance of using these products, the limitations related to the accuracy of the
information need to be remedied, as various trace gas and aerosol emission inventories
are based on these products, and uncertainties related to this data may result in errors
in the estimates. Thus, the main objective of this work was to analyze the accuracy of
the information contained in the product WFABBA / GOES, as well as the impact of the
false estimates of heat foci estimated by the product on the estimates of gas emissions
from burns in South America. GOES (WFABBA) and MODIS (MYD14 and MOD14) and
active heat focus detection products, which were processed in computational languages
and resulted in maps with the spatial and temporal distribution of the focus. heat
detected. Furthermore, processing was performed in order to spatialize the differences
between the original data containing overestimation foci count and data after the
corrections, ie filter that excludes false detections, and the processing in PREP-CHEMSRC tool, with in order to estimate the particulate matter result of biomass burning in
South America between 1997 and 2015. it was found to overestimation of outbreaks
every year in the time series analyzed, as well as gaps and inconsistencies foci
information as well as different results according to dissimilar methodological
approaches between different sensors. Furthermore, it was possible to characterize the
pattern and dynamics of the heat focus, as well as to estimate and map the spatial
distribution of PM2,5µm emissions. In addition, the direct relationship between the
advancement of the agricultural frontier and the dynamics of burning was verified, with
consequent increase in PM2,5µm emissions. It was found that the PREP-CHEM-SRC tool
has mechanisms in its system to correct any detection failures, although it is not the only
data source used to perform inventories, the tool enables greater accuracy in inventories.
Thus, it was possible to infer that the divergences in routines and methodologies adopted
to carry out emission inventories generate inconsistent estimates, which establishes an
obstacle, since reducing these emissions is among the main goals for the future.

Keywords: Biomass Burning, orbital products, Emissions, greenhouse gases.
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1. INTRODUÇÃO
Os impactos negativos das queimadas sobre o meio ambiente representam um
dos maiores desafios ambientais enfrentados na atualidade. Tratando-se de uma
técnica de baixo custo e de rápido resultado, a utilização do fogo está associada
às mudanças de uso e cobertura da terra e é amplamente utilizado como
instrumento de manejo do solo.
A recorrência das queimadas afetam diretamente a dinâmica ambiental e podem
causar diversas alterações na estrutura e funcionamento dos ecossistemas e
comunidades, tais como extinção da cobertura vegetal natural, a redução da
biodiversidade, empobrecimento do solo, mudanças microclimáticas, além de
contribuir

significativamente

para

a

poluição

atmosférica

regional

e

global (KAUFFMAN; UHL, 1990; CRUTZEN; ANDREAE, 1990; NEPSTAD et
al.,1999).
Os impactos negativos provocados pelas queimadas tornaram-se uma grande
preocupação mundial, uma vez que a fumaça resultante da combustão não se
restringe apenas às áreas de ocorrência, mas podem ser transportadas por
longas distâncias pela atmosfera (NEPSTAD et al.,1999; ICHOKU et al., 2016).
O tipo mais comum de fuligem resultante do processo de queima de biomassa,
também é formado por carbono negro, do inglês black carbono (BC).
Caracterizado com alto potencial poluidor, ele pode causar preocupantes
problemas ambientais e, principalmente, sérios danos à saúde humana
(NATIONAL RESEARCH COUNCIL et al.,2004)
Diversos estudos apontam o importante papel desse material particulado como
fator de risco para doenças respiratórias, visto que, o BC é um dos principais
componentes do material que é lançado na atmosfera como resultado da queima
de biomassa. O material particulado (do inglês particulate matter-PM) é
classificado de acordo com o

tamanho médio das partículas, sendo as

partículas inaláveis grossas (PM2.5-10) as que possuem o diâmetro médio no
intervalo de 2,5 a 10 micrometro (μm),e as partículas inaláveis finas (diâmetro <
2,5

µm)

são as que penetram facilmente pelo trato respiratório .Por exemplo,
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as queimadas que ocorreram durante 1997 em Alta Floresta (MT), na região sul
da Amazônia resultaram em um aumento de 20 vezes nas procuras por
atendimentos ambulatoriais, relacionados a doenças respiratórias (SILVA et. al.
2010;SEGALIN et al., 2016)
Com isso, há um crescente busca pelo entendimento e monitoramento das
queimadas de forma sistemática e contínua, para que haja uma certeza em
relação aos padrões de distribuição, definição quantitativa e o conhecimento da
extensão, bem como suas principais causas e consequências. Para tanto, são
necessários vários estudos científicos interdisciplinares, assim como um sistema
de monitoramento assertivo e eficaz (ARTAXO; SETZER, 1992).
A utilização do sensoriamento remoto orbital torna-se fundamental, primeiro,
devido à possibilidade de se monitorar lugares de difícil acesso e com ampla
extensão territorial, e segundo, devido à relativa falta de condições de controle e
fiscalização do uso do fogo pelos métodos convencionais de monitoramento
Sendo assim, do ponto de vista prático e econômico, o monitoramento remoto é
o mais indicado, pois os produtos orbitais geram bancos de dados importantes
sobre diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre (SETZER et al.,
1992;FRANÇA; FERREIRA, 2005).
Atualmente, estão disponíveis uma grande variedade de satélites na órbita da
Terra, e que possuem sensores com diferentes resoluções espaciais e
temporais. Esses sensores estão capacitados para imageamento e detecção de
focos de calor e possibilitam o emprego de diversos estudos sobre queima de
biomassa, desde os padrões do fogo à estimativa de sua severidade, bem como
a estimativa da área queimada e o monitoramento da regeneração da vegetação
(FREITAS et al., 2005; MIGUEL et al., 2010).
Assim, a partir dos produtos orbitais atuais é possível identificar os focos de
calor, estimar a queima de biomassa, a área queimada e as emissões liberadas
durante o processo de queima, tratando as informações globais de forma
sistemática.
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Os dados de detecção de queimadas gerados pelos sensores são denominados
produtos de fogo, dentre os produtos mais utilizados está o Wildfire Automated
Biomass Burning Algorithm (WFABBA), proveniente dos sensores a bordo de
satélites em órbita geoestacionária da série Geostationary Operational
Environmental Satellite (GOES) (PRINS et al., 1998). Os produtos de fogo
derivados de sensores orbitais são a fonte de dados mais utilizada para estimar
a biomassa queimada, trazendo, entre outras estimativas, a Potência Radiativa
do fogo (FRP do Inglês Fire Radiative Power), associada aos focos de queimada
detectados. A FRP relaciona-se diretamente com a intensidade do fogo e é
proporcional ao total de biomassa consumida por unidade de tempo (KAUFMAN
et al., 1996; WOOSTER et al., 2003).
Especificamente para detectar focos de calor, alguns sensores abordo de
satélites geoestacionários geram um conjunto de imagens a cada meia hora, que
resulta diariamente em um volumoso número de imagens. Embora se tenha
tecnologias adequadas para processamento digital dessas imagens, ainda
existem dificuldades nos processamentos. As dificuldades na detecção de
incêndios ainda envolvem metodologias de validação que se tornam grandes
desafios em termos de correção de falsos positivos, ou seja, detecção de
queimadas que não ocorreram de fato (HYER; REID 2009; Koltunov et al,2012).
Eventualmente, ocorrem algumas incertezas em relação às detecções de focos
de calor. Entre elas, as dificuldades em relação à pontualidade do foco,
dificuldade nos processamentos, falhas por motivos técnicos e operacionais,
falhas nos próprios sensores e receptores e nos algoritmos de identificação dos
focos em caso de reflexão solar, o que ocasiona omissão ou superestimativa de
focos (DE SOUZA et al., 2003; KOLTUNOV et al., 2012).
Contudo, a demanda por produtos com maior acurácia na caracterização e
comportamento do fogo tem aumentado expressivamente nas últimas décadas,
visto que os dados são utilizados para alimentar sistemas regionais, modelos de
emissão e bancos de dados globais. Para sistematizar a utilização dos produtos
de fogo, incertezas como a alta variação de características de incêndio, a
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limitação de dados de fogo e no cálculo de fatores precisam ser sanadas,
evitando assim, estimativas incorretas em inventários de gases traço e
aerossóis.
Vários inventários de emissão de queima de biomassa são estimados a partir de
produtos de satélites. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE,2006), os inventários de emissões são ferramentas
importantes para planejamentos relacionados à gestão da poluição do ar, pois
são instrumentos que possibilitam a concentração das informações quantitativas
e qualitativas referentes às atividades poluidoras, contendo localização,
frequência e características, dentre outras informações. Desse modo, os
inventários são de extrema importância no auxílio à gestão de políticas públicas
inerentes à redução de emissões (ACSELRAD, 2006).
Estes inventários vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas com a
finalidade de se obter um aprimoramento das estimativas das emissões
associadas a queima de biomassa. Dentre as diversas ferramentas e inventários
de emissão associada às queimadas que oferecem processamentos e análises
de dados, estão o Global Fire Emissions Database – GFED (VAN DER WERF et
al., 2017), o Brazilian Biomass Burning Emission Model - 3BEM (LONGO et al.,
2010) e a ferramenta PREP-CHEM-SRC (FREITAS et al., 2011). Essa última
foi desenvolvida no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC/INPE) com a finalidade de estimar as emissões de gases traços e
aerossóis, partindo de variáveis flexíveis, como resolução espacial, assim como
distintas projeções.
Neste trabalho buscou-se verificar a precisão dos produtos de fogo provenientes
do Satélite GOES Imager

para a região da América do Sul em relação à

detecção e, particularmente, comparar os resultados obtidos com alguns
inventários de emissões, partindo da hipótese de que as incertezas no processo
de detecção de queimadas não são consideradas na assimilação em inventários
globais de emissão de gases da queima de biomassa. O trabalho foi dividido em
seis capítulos, sendo o primeiro uma breve introdução, seguida dos objetivos. O
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terceiro capítulo contém o referencial teórico acerca dos temas abordados e os
capítulos seguintes abrangem os materiais e os procedimentos metodológicos
utilizados nas análises propostas por este trabalho. E por fim, na seção 5, estão
apresentados os resultados obtidos

durantes todos os processos de análises

de dados.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

A presente pesquisa tem como principal objetivo identificar falhas de
detecção nos focos de calor estimados pelo produto WFABBA/GOES e verificar
como essas falhas afetam as estimativas de emissão de gases poluentes e de
PM2,5µm para a América do Sul.
2.2 Objetivos específicos

(a) Analisar, ordenar e corrigir informações de focos de calor
provenientes do produto WFABBA/GOES;
(b) Assimilar os dados do produto de fogo na sub-rotina 3BEM
implementada na ferramenta PREP-CHEM-SRC-1.8.3;
(c) Estimar as emissões de PM2,5µm.
(d) Comparar as estimativas das emissões de PM2,5µm provenientes do
WFABBA/GOES e dos produtos MOD14 e MYD estimados pelo 3BEM com o
inventário do GFED para América do Sul.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Detecção de queimadas via sensoriamento remoto orbital
O entendimento dos fenômenos de queimadas torna-se imprescindível ao passo
que sua extensão espacial e seus impactos se propagam de forma negativa e
alarmante, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Nesta
perspectiva, os dados provenientes de satélites correspondem atualmente a uma
fonte de informação de suma importância, visto que os bancos de dados portam
informações de monitoramento sobre diversos fenômenos no planeta. Assim, o
emprego de técnicas de sensoriamento remoto além de propiciar um amplo
monitoramento em diferentes escalas, auxilia na obtenção de dados sobre
distribuição espacial, temporal e padrões de queima (JUSTICE et al., 1998;
FRANÇA et al., 2005).
A discussão sobre o monitoramento da dinâmica da Terra vem fomentando
tecnologias que buscam aperfeiçoar as técnicas de observação e tratamento de
dados.

A aplicação de técnicas de sensoriamento remoto orbital tem se

mostrado fundamental, pois além de se tratar de um método economicamente
viável, possibilita a obtenção de informações contínuas e sistematizadas de
áreas extensas e remotas. Assim sendo, simplifica o processo de observação,
identificação e mapeamento de diversas alterações, tais como mudanças de uso
e cobertura da terra, alterações nos ecossistemas, dinâmicas na atmosfera e
queimadas (COPPIN et al., 2004; JENSEN, 2009).
A utilização de técnicas de sensoriamento remoto para monitorar a ocorrência
de queimadas aborda diferentes metodologias para a utilização de imagens de
satélites. O sensoriamento remoto pode ser utilizado na detecção de queimadas
a partir da radiação detectada pelos sensores dos satélites (Pereira, 1997). No
geral, metodologias têm sido propostas em duas linhas de pesquisas: a primeira
aborda a emissão e reflexão que operam na região óptica do espectro
eletromagnético, possibilitando, dessa maneira, a cartografia das queimadas
(CHUVIECO; CONGALTON, 1988),a segunda aborda a emissão pelo foco de
calor e o processo de combustão que é registrado pelo sensor ao captar a
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temperatura na superfície (JUSTICE et al.,1996; SETZER et al., 2007 ).De modo
geral, a primeira metodologia refere–se ao mapeamento das áreas onde
ocorreram as queimadas (ROY et al., 2002). Nesse processo, são utilizadas
imagens de sensores a bordo de satélites, que possuem resolução espacial que
possibilite um nível de detalhe adequado, pois o mapeamento é possível a partir
da análise da resposta espectral de cada alvo, já que a reflectância depende do
que é detectado na região do visível do espectro eletromagnético (entre 0,4 a
0,7 µm) e na região do infravermelho próximo (entre 0,7 a 1,3 µm) (STEFFEN et
al., 1996).
Dessa maneira, por meio de processamento de imagens e combinação de canais
espectrais ,torna-se possível pontuar as áreas queimadas, haja visto que o
processo de combustão da biomassa altera toda a estrutura do local, resultando
na remoção da vegetação, exposição e modificação da temperatura superficial
do solo, além da formação de carvão e cinzas, possibilitando, dessa maneira, a
identificação e mapeamento das queimadas (CARDOZO, 2014).
Os sensores dos satélites da série Land Remote Sensing Satellite (Landsat),
(KAUFMAN et al., 1997), assim como o Advanced Very High Resolution
Radiometer (AVHRR) a bordo do satélite National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), (PRICE, 1984) e o Burned Area do sensor MODIS, a
bordo dos satélites Terra e Aqua (ROY et al., 2008), são alguns exemplos dos
satélites que operam na faixa óptica do espectro eletromagnético (CARDOZO,
2014). Estes produtos são amplamente utilizados, tanto para estimar as áreas
queimadas quanto para validar mapeamentos realizados a partir de imagens
provenientes de sensores com menor resolução espacial (CHUVIECO,
CONGALTON, 1988; BASTARRIKA et al., 2011).
Além disso, para metodologias baseadas em mapeamento de área pós fogo,
foram desenvolvidos índices que possibilitam o realce e a diferenciação entre
áreas queimadas e não queimadas, tais como o Burned Area Index (BAI)
(CHUVIECO et al., 2002), o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
(ROUSE et al., 1974) e o Normalized Burn Ratio (NBR) (KEY; BENSON, 2006).
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Vários métodos podem ser empregados para estimar a área queimadas,
embora, nesses casos, as áreas queimadas sejam calculadas com base nas
cicatrizes de queima, e não diretamente pelo algoritmo.
Vale ressaltar que, além de sensores com alta resolução espacial e
desenvolvimentos de índices que aprimoram o processamento das imagens,
considera-se igualmente importante a resolução temporal dos sensores. Assim,
de acordo com o tempo de passagem do satélite e da aquisição de dados, tornase possível a obtenção de várias informações em um único dia (BARTALEV et
al., 2007; LE PAGE et al., 2008; BARTSCH et al., 2009).
Em um monitoramento de queimadas no cerrado brasileiro utilizou-se o sensor
Visible Infrared Spin Scan Radiometer Atmospheric Sounder (VAS), a bordo do
satélite geoestacionário GOES, (Prins e Menzel,1992). Os resultados indicaram
que este não seria o mais eficaz para tal metodologia de mapeamento, por se
tratar de órbita geoestacionária, em que algumas regiões podem não ser
imageadas. Além disso, possuem resolução espacial menos detalhada,
embora, diversas informações pudessem oferecer vantagem de utilização, de
acordo com a finalidade a ser investigada. Um exemplo é a própria cobertura
global, pois trata-se de um monitoramento em ampla escala espacial de
obtenção de dados, fornecidos a cada 15 ou

30 minutos, de acordo com o

sensor, ou seja, podem oferecer um substancial banco de dados.
A utilização de dados provenientes de satélites como o GOES aborda um
segundo método para monitoramento de queimadas por sensoriamento remoto,
baseado na detecção instantânea do foco de calor por meio dos canais
espectrais do infravermelho Médio e do Termal (AYANS et al., 2005),atuantes
entre 3 e 11 micrômetros (μm) (JUSTICE et al., 2002c; GIGLIO et al., 2003).Essa
metodologia é baseada na detecção do foco de calor no momento da ocorrência
do fogo (ROY et al., 2005; GIGLIO et al., 2009). Desta forma, durante o processo
de combustão da vegetação, com elevação da temperatura, ocorre a emissão
de energia radiante, que pode igualmente ser detectada pelo sensor na região
do espectro entre 0,7 e 1000 µm (ROBINSON, 1991). Neste sentido, muitos
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pesquisadores vêm utilizando os dados referentes aos focos ativos, detectados
pelas bandas termais dos sensores a bordo de satélites,para estimar queimadas
(DOZIER, 1981; MATSON e DOZIER, 1981). Entretanto, mesmo se tratando de
um método instantâneo, ocorrem lacunas substanciais em relação aos
resultados. Uma delas está relacionada à quantificação de área queimada, visto
que, no momento da passagem do satélite, a detecção do foco de calor é
imediata, mas a estimativa de duração do fogo e do total da área queimada
resultante pode ser incerta.

3.2 Produtos de detecção de fogo ativo e incertezas na detecção

Os produtos de detecção de fogo ativo são fonte de dados fundamentais visto a
atual demanda por banco de dados com detalhes sobre a ocorrência de
queimadas e, principalmente, sobre a importância dessas informações em
relação à sua utilização em bancos de dados globais. Portanto, torna-se
indispensável a padronização e o contínuo aprimoramento do tratamento dessas
informações.
Para o desenvolvimento de produtos baseados na emissão radiativa de um
incêndio, utiliza-se informações fornecidas por algoritmos automáticos de
detecção de calor baseados na faixa espectral. Os algoritmos de detecção dos
focos ativos podem se basear no método bi-espectral de Dozier (1981) ou em
dados obtidos apenas no canal do infravermelho médio (MIR) (WOOSTER et al.,
2003) para a detecção dos pixels em que ocorrem no momento da passagem do
satélite (PRINS e MENZEL, 1992; Justice et al., (2002a).Entretanto, o
monitoramento baseado na detecção de fogo ativo ainda pode apresentar
variações de desempenho, visto que os sensores medem o total de radiação
emitido instantaneamente pelo fogo (SCHROEDER et al., 2009). Assim, pode
ocorrer saturação na detecção de focos com temperaturas elevadas detectados
pelos sensores ou pixels saturados por baixa resolução espacial dos satélites
(MORISETTE et al., 2004; SCHROEDER et al., 2008).
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Entre alguns produtos utilizados, podemos citar o WFABBA, do satélite GOES
(PRINS; MENZEL,1992), o sensor AVHRR, do satélite NOAA, o produto Thermal
Anomalies and Fire, do sensor MODIS (GIGLIO et al.,2016), entre outros. O
algoritmo WFABBA fornece dados de fogo de uma maneira rotineira para a
América do Sul (PRINS; MENZEL, 1992), registrando locais, horários e
informações com cálculo da FRP (WOOSTER et al., 2003, 2005; ICHOKU;
KAUFMAN, 2005; FREEBORN et al., 2008; ICHOKU et al., 2008).
No geral, falhas indicando falsos positivos de focos ativos, bem como a omissão
de focos não detectados podem ocorrer. Sabe-se que erros de navegação e
problemas de geolocalização afetam as imagens do GOES, regularmente
(MENZEL; PURDOM, 1994). Além disso, ocorrem erros de sensibilidade e
saturação para cálculos da FRP, devido a resolução espacial não ser a
adequada para alguns tipos de detecções. Entretanto, a alta resolução temporal
do satélite GOES oferece outras vantagens, pois o frequente recobrimento da
superfície terrestre possibilita o monitoramento de eventos em um curto espaço
de tempo. (XU et al., 2010).
O algoritmo de detecção do produto WFABBA inclui propriedades de testes para
analisar a persistência de pixels de fogo coincidente, nas 12 horas anteriores à
detecção e, com isso, estabelecer critérios de exclusão desses pixels
reincidentes. Porém, ainda assim podem ocorrer exclusões equivocadas
relativas a incêndios novos e incêndios de curta duração (XU et al., 2010). Já a
superestimativa de focos pode ocorrer em virtude de detecções sensíveis à
banda do infravermelho médio (MIR), tais como reflexão solar em corpos d’água,
nuvens altamente refletivas, rochas ou solos com temperaturas elevadas e
bordas de nuvens (ROBERTS; WOOSTER, 2008).
Outra limitação de sensores de fogo ativo se refere à precisão na estimativa da
FRP, o que pode ocorrer se o canal do infravermelho médio saturar. Isso pode
ocorrer se a sensibilidade dos canais sofrerem degradação ao longo do tempo,
ou com a temperatura do brilho de saturação, que pode ser alterada com a
detecção de fogo ativo de altas temperaturas, não permitindo a estimativa de
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FRP (PEREIRA et al., 2009).Particularmente no caso da América do Sul
,algumas estimativas de FRP são comprometidas, devido a queimadas de
grandes proporções e altas temperaturas, que resultam em saturação do sensor
(Xu et al.,2010).
Ao identificar e comparar focos detectados por distintos produtos de fogo, entre
eles o WFABBA,

problemas de falsas detecções, também denominados

superestimativa de número de focos, foram

detectados ,e ocorreram

constantemente em detecções realizadas por diversos produtos (Feltz et al.
,2003; Schroeder et al. 2008; Soja et al.,2009).No entanto, até o presente
nenhum estudo buscou mensurar o número correto de falsas detecções ou
informações de baixa exatidão .

3.3

Emissões

atmosféricas

provenientes

das

queimadas

e

impactos no clima
As emissões provenientes das queimadas envolvem vários efeitos no equilíbrio
climático e biogeoquímico do planeta (HOUGHTON ,1999).O processo da
queima de biomassa, ou matéria orgânica em processo de combustão completa,
produz primariamente água em estado de vapor (H2O) e dióxido de carbono
(CO2), de acordo com a seguinte reação química (LEVINE, 1994; PEREIRA,
2012):
CH2O + O2

CO2 + H2O

(3.1)

Onde CH2O representa a biomassa vegetal. Entretanto, além dessas moléculas,
são produzidas outras espécies químicas, pois nem sempre ocorre a combustão
completa da biomassa. A combustão incompleta resulta em gases, como o
monóxido de carbono (CO), óxidos nitrosos (NOx,), hidrocarbonetos e partículas
de aerossóis (ANDREAE, 1991). Outros gases, como o metano (CH4), monóxido
de nitrogênio (NO), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) dentre
outras moléculas são igualmente incorporados à atmosfera e transportados
(BURLING et al., 2010, PEREIRA, 2012).
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Nas últimas décadas, estudos relacionados às fontes de emissão vêm se
destacando, sobretudo sobre o aquecimento global. Em consequência das
queimadas, grande quantidade de carbono grafítico ou carbono negro (do inglês,
black-carbon), um tipo de fuligem liberada pela combustão (Novakov et al.,1974),
são lançados na atmosfera. Os gases do efeito estufa e aerossóis liberados
durante a combustão da biomassa ao serem lançados na atmosfera interagem
com a radiação eletromagnética (REM), podendo ser absorvidos ou espalhados
(ECHALAR et al.,1995; ARTAXO et al.,1993, 2002; PEREIRA, 2013).
Dessa maneira, ao refletir ou espalhar a radiação solar, as partículas de
aerossóis reduzem a quantidade de radiação que atinge a superfície terrestre.
Além da alteração no balanço da radiação, podem resultar igualmente na
alteração do ciclo hidrológico, pois com a alteração da quantidade de radiação
que chega à Terra, os processos de evaporação da água podem ser afetados
(KAUFMAN et al., 1990, 1995; PEREIRA, 2013). Neste caso, ao atingir altas
temperaturas na combustão e simultaneamente à ocorrência de circulações
associadas aos movimentos convectivos ascendentes, tais poluentes podem ser
elevados até a troposfera onde atuam no aquecimento e assim interferem na
dinâmica de formações de nuvens cujo resultado é a uma atmosfera mais
estável, menos propensa à formação de nuvens (KAUFMAN, 1995).
Sabe-se que tais interações excedem a escala local e se estendem até regiões
bastante distante das fontes emissoras, uma vez que esses poluentes atingem
a troposfera e as circulações associadas aos movimentos convectivos, podendo
ser responsáveis pelo transporte desses poluentes em uma larga escala espacial
que pode atingir até 4-5 milhões de km2 (ANDREAE et al., 2004; FREITAS et al.,
2005).
Outra questão a ser considerada em relação aos impactos ocasionados pelas
emissões é o tempo de vida que esses gases possuem na atmosfera. O tempo
de vida do CO2, está entre 100 e 200 anos. Estima-se que o óxido nitroso tenha
uma vida útil de aproximadamente 150 anos na atmosfera, e o metano, cerca de
10 anos.Entretanto, a grande preocupação em relação ao óxido nitroso é o seu
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poder reativo na atmosfera, pois uma única molécula, equivale na atmosfera, a
206 moléculas de dióxido de carbono, em termos de efeito estufa (CARDOSO et
al., 2001).
As queimadas que ocorrem na região dos trópicos são grandes responsáveis por
emissões de poluentes para a atmosfera (Freitas et al., 2005). Em particular,
emissões ocorridas na América do Sul podem ser responsáveis por
aproximadamente 18% do total anual das emissões globais (VAN DER WERF et
al., 2017). Sabe-se que queimadas ocorridas na Amazônia podem ser a principal
fonte de partículas de aerossóis em escala continental. Assim, de acordo com
as características das massas de ar do Brasil e América do Sul, podem
influenciar o clima regional (LARA et al., 2005).

3.4 Inventários de emissões
Queima de Biomassa

atmosféricas

provenientes

da

As incertezas em relação às mudanças climáticas e o aquecimento global
tornaram-se pautas essenciais a serem discutidas pelas Nações Unidas. Neste
sentido, foi elaborada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change), tratado
internacional e intergovernamental dedicado a assuntos sobre o meio ambiente,
e em especial,aos gases de efeito estufa (GEE). A adoção desse tratado pelos
países participantes estabelece compromissos a serem cumpridos, de acordo
com protocolos internacionais. Nesse contexto, foram adotados como objetivos
globais uma série de compromissos que visam a diminuição e estabilização da
concentração de GEE (IPCC, 2012). Tal compromisso requer, dos países
participantes, ações para redução ou compensação das emissões, entre elas a
realização de inventários periódicos de fontes de emissão. De modo geral, esses
inventários são ferramentas estratégicas de gestão, possibilitando pontuar uma
determinada área e a fonte de emissão e, desse modo, relacionar
especificamente os gases emitidos.

29

No geral, o objetivo dos inventários é possibilitar o diagnóstico da qualidade do
ar e monitorar detalhadamente a situação das emissões a partir da identificação
das fontes emissoras, além de possibilitar uma base científica consistente para
promover ações de mitigações (Machado ,2013).De acordo com o 4º relatório do
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), ficou evidente
a influência dos gases provenientes das queimadas em relação à modificação
do clima. Relatórios realizados pelo IPCC (2014) apontam que queimadas
ocorridas na América do Sul, África e América Central são consideradas
principais fontes de emissões de GEE (LIOUSSE et al., 2004).
Os inventários de queima de biomassa são realizados a partir da quantificação
dos aerossóis e gases traços resultantes do processo da queima. O método
tradicionalmente empregado para calcular as emissões considera alguns
parâmetros fundamentais, como área queimada, densidade da biomassa, fração
de combustão de biomassa e os fatores de emissão de gases traços e aerossóis.
Tais parâmetros são integrados utilizando-se a equação (3.4.1), (SEILER e
CRUTZEN ,1980):
𝐸 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹 = 𝐴 𝑥 𝐵 𝑥 𝐶 𝑥 𝐹

(3.4.1)

em que E representa as emissões de uma determinada espécie pela queima de
biomassa (kg); DM é a massa seca de combustível queimada (kg); A é a área
queimada (km2); B é densidade de biomassa (kg / km2 ); C é a fração de
biomassa consumida durante a queima; e F é o fator de emissão da espécie E
( Zhang et al., 2012).
Desse modo, a estimativa da emissão é diretamente relacionada com a área
queimada, e um dos empecilhos para que se tenha uma boa acurácia de dados
de área queimada está relacionado com a variabilidade de resoluções espaciais
dos sensores, associada à intensidade do fogo, características
terreno e diferentes condições climáticas.

naturais do

Dessa maneira, desenvolver

algoritmos que possam ser aplicados à todas as peculiaridades das áreas e
ecossistemas do mundo torna-se um desafio (ÁNGEL; ACEVEDO, 2012).
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Contudo, a disponibilidade de produtos globais, contendo melhores estimativas
de áreas queimadas, vem sendo constantemente aprimorada nos últimos anos.
Um dos resultados deste esforço são os dados dos sensores Moderate
Resolution

Imaging

Spectroradiometer

(MODIS),

que

particularmente

assimilados no Global Fire Emissions Database (GFED) tornam-se principais
fonte de dados para estimativas de emissões provenientes da queima da
biomassa (GIGLIO et al. 2010).
4. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados neste trabalho, assim
como os procedimentos metodológicos realizados no decorrer da pesquisa para
a obtenção dos resultados.
4.1 Área de estudo
A área de estudo (Figura 4.1) compreende a América do Sul, que está localizada
entre as coordenadas 13°N/ 90°W e 55ºS/32ºW. Pelo fato da parte mais extensa
do continente localizar-se na zona equatorial, o clima dessa região pode ser
classificado, de maneira geral, como tropical equatorial, de acordo com a
classificação de Köppen-Geiger (1928).
No entanto, com as diferenças regionais bem demarcadas entre baixas e médias
latitudes, há o desenvolvimento de diferentes sistemas atmosféricos que atuam
na região apresentando algumas variações e subdivisões climáticas, resultando
na heterogeneidade de distribuição e volume das precipitações ao longo do
continente (REBOITA et al., 2010).
Em suma, os principais domínios climáticos sugeridos por Köppen (1936) para o
continente são: Clima tropical ou equatorial úmido, Clima árido a semiárido,
Clima tropical de savana, clima polar ou temperado e clima subtropical.
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Figura 4.1. Área de estudo, América do Sul.
Formada por 15 países e com uma significativa extensão territorial, a América
do Sul possui uma geografia bastante diversificada, com a formação de grandes
domínios paisagísticos típicos regionais. Diante desse amplo quadro, a
demarcação baseada nesses domínios foi proposta por vários autores, em suma
norteados pela Biogeografia. Segundo Ab’Saber (1977), a grande variedade de
paisagens naturais que se estendem de norte a sul do continente reflete a
influência da latitude, tipo de relevo, altitude, diferentes sistemas atmosféricos,
continentalidade, correntes marítimas, tipos de solos e bacias hidrográficas.
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Atrelados aos elementos climático-geomorfológicos, critérios fitogeográficos e
ecológicos, Ab'Sáber (1977) procurou situar e classificar os grandes domínios
morfoclimáticos. No entanto, o autor observa que por se tratar de uma área
extensa e diversificada, as características desses domínios podem ser
detalhadas e subdivididas em 23 tipos regionais, sendo os principais: Equatorial
Amazônico, Andes Equatoriais, Tropical Atlântico (ou Mata Atlântica), Cerrados,
Caatinga, Desertos Costeiros do Pacífico, Planalto das Araucárias, Estepes
Patagônicas e Tundras Subárticas no litoral sul. Contudo, de modo geral,
correspondem às caatingas, cerrados, áreas florestais, araucárias, tundras e
estepes.
A América do Sul possui cerca de um terço de toda cobertura florestal e água
continental mundial, (Juvenal et al. 2002).Grande parte das queimadas mundiais
ocorrem em países situados nos trópicos, podendo afetar negativamente o
regime de precipitação de alguns países da América do Sul e gerar impactos
negativos ao planeta, visto que os incêndios tropicais respondem por cerca de
87% das emissões globais de gases de efeito estufa (Van der Werf et al., 2017)
No Brasil, a distribuição dos focos de queimadas concentra-se na região do
ecótono entre o Cerrado e a floresta Amazônica, mais conhecida como Arco de
desmatamento. De acordo com Fearnside (1999) a nomenclatura de arco do
desmatamento se refere à forma que se tomou em decorrência da expansão de
fronteira agrícola que avança continuamente tanto do sentido Centro-Oeste em
direção ao Norte, quanto na faixa que se estende desde Rondônia até o
Maranhão, compreendendo cerca de 248 municípios. Além dessa, outras
regiões, como a Bolívia e Paraguai, igualmente onde se concentram-se áreas de
expansão agrícola, apresentam grande recorrência de queimadas anuais.

Os eventos de queimadas frequentemente ocorrem com maior incidência nos
meses de agosto, setembro e outubro, de acordo com a estação de inverno na
América do Sul, e, desse modo, os eventos podem ser potencializados pela
atuação dos ventos alísios dos Anticiclones subtropicais do Atlântico Sul, que
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se deslocam do Atlântico Sul em direção ao continente, e avançam em direção
ao Norte do Brasil, atuando em extensas faixas (ARAÚJO et al., 2012).
Dessa maneira, as características dos sistemas atmosféricos presentes fazem
com que a massa de ar nessa estação intensifique os impactos decorrentes dos
processos de queima, tanto em termos de avanço de área quanto em transportes
dos poluentes. O transporte dos gases-traço e aerossóis de queimadas na
América do Sul está associado ao mecanismo de distribuição para a troposfera,
com base nas características de atuação dos anticiclones e circulações
associadas (FREITAS et al., 2005).

4.2 Materiais utilizados
4.2.1 WFABBA
O sistema Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) é formado
por satélites americanos, mantidos pela National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), em parceria com a National Aeronautics and Space
Administration (NASA). A série de satélites GOES teve o início das operações
nos anos 70, e desde então já foram lançados 17 satélites (PRINS et al., 1992;
PENNYBACKER et al.,2019). Tratam-se de satélites geoestacionários de órbita
equatorial, com distancia aproximada em 35.800 km da Terra e características
orbitais que possibilitam um amplo imageamento. Estão a bordo dos satélites
sensores imageadores que operam com 5 faixas espectrais, do canal visível,
com resolução espacial de 1 km até os canais de infravermelho, com resolução
de 4 km no nadir (MCELROY e WILLIAMSON, 2004).
Com um amplo e sistemático método de cobertura espacial e instrumentos
potenciais que permitem o imageamento regular da superfície da Terra, o GOES
é empregado no monitoramento contínuo de eventos, tais como os incêndios
florestais.Os focos de calor são obtidos por meio do produto Wildfire Automated
Biomass Burning Algorithm (WFABBA), sendo um produto para detecção de
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anomalias termais transformado em um produto operacional disponível 24 horas
por dia, 7 dias por semana (PRINS et al., 1992).
O WFABBA, (disponível em wfabba.ssec.wisc.edu), é um produto para detecção
de focos com alta frequência de observações. Os dados disponibilizados contêm
a hora da passagem do satélite, a longitude, a latitude, o ângulo de imageamento
do satélite, o tamanho do pixel, a temperatura em 4 e 11 µm, a temperatura e a
área do subpixel com fogo, a FRP, o tipo de ecossistema e a característica do
pixel, ou sinalizador de qualidade (saturado, com nuvem, alta confiabilidade,
média confiabilidade e baixa confiabilidade) (ZHANG; KONDRAGUNTA, 2008).
Em relação a qualidade ou confiabilidade, define-se a característica do pixel
como flag de qualidade. A flag representa a confiança das detecções em 6 níveis
diferentes: 0 indica a estimativa instantânea do tamanho e temperatura do pixel
indicando fogo, 1 indica um pixel de fogo saturado, 2 indica um pixel de fogo
alterado pela presença de nuvens, 3 indica um pixel de fogo de alta
probabilidade, 4 indica um pixel de fogo de possibilidade média, 5 indica um pixel
de fogo de possibilidade baixa (SCHMIDT; PRINS, 2003).
Nesse contexto, o produto WFABBA utiliza um filtro para excluir os pixels de fogo
com múltiplas detecções, de acordo com a classificação de flag. Dentre as
técnicas utilizadas para filtragem, está a utilização de dados temporais para
comparar indicações de pixels de calor com outros detectados anteriormente,
isolando, assim, alguns falsos positivos que possam ser repetidos ao longo da
varredura. Embora o algoritmo possua critérios, parâmetros de qualidade,
utilização de dados auxiliares e modelos específicos, ainda assim ocorrem
influência de elementos que estão relacionados com as incertezas de detecção,
como superfícies quentes ou reflexivas e ruídos do sensor (GIGLIO; KENDALL,
2001; SCHMIDT; PRINS, 2003; PRINS et al. 2001; 2003).
Séries temporais e comparações têm sido utilizadas, juntamente com técnicas
de filtragens, com o intuito de reduzir falhas de detecções (BARBOSA et al.
1998; CHUVIECO et al., 2005; GU et al.,2009; CARVALHO JÚNIOR et al. 2012;
ABADE et al. 2015).Mesmo assim, as informações sobre a certeza dos
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algoritmos devem ser constantemente avaliadas e atualizadas, uma vez que até
mesmo o desempenho dos sensores pode sofrer alterações ao longo do tempo
(DE JESUS et al.; 2011).
4.2.2 MOD14 e MYD14
Os produtos Thermal Anomalies and Fire - MOD14 e MYD14 são estimados pelo
sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), a bordo dos
satélites Terra e Aqua, do Programa Earth Observing System (EOS),
respectivamente. O satélite possui órbita polar em altitude aproximada de 700
km, opera em 36 canais espectrais, em comprimentos de onda que variam de
0,4μm a 14,4μm, com uma resolução espacial de 250, 500 ou 1000 metros
dependendo do produto em questão, e resolução temporal de 1 a 2 dias e uma
resolução radiométrica de 12 bits (tabela 4.2).
TABELA 4.2. Especificações Técnicas do Sensor MODIS.
Especificações Técnicas do Sensor MODIS

Órbita

705 Km, síncrona com o Sol, polar;
10:30 a.m descendente; 1:30 p.m
ascendente. Cobertura de repetição
Diária, a norte da latitude 30º e a cada
dois dias, para latitudes inferiores a
30º

Resolução Espectral

0.4-14,4 µm Cobertura Espectral ±
55°, 2330 km em fileira (“scans”
contínuos em nadir no equador)

Resolução Espacial

250 m (2 bandas), 500 m (5 bandas),
1000 m (29 bandas) em nadir

Fonte: Adaptada de Latorre et al. (2003).
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Os satélites Terra e Aqua começaram a ser operados 2000 e 2002,
respectivamente, com a finalidade de fornecer dados sobre a dinâmica da Terra.
Ambos podem realizar em conjunto até quatro aquisições diárias sobre uma
mesma área (JUSTICE et al., 2002a). A plataforma Terra (produtos designados
com a sigla MOD) cruza o Equador em sua órbita descendente às 10h30min e
22h30min; a plataforma Aqua,(produtos designados com a sigla MYD), em sua
órbita ascendente, cruza o Equador às 13h30min e 01h30min, (GIGLIO, 2006;
GIGLIO et al., 2016).
Os produtos MOD14 e MYD14, designados produtos de fogo do MODIS, são
disponibilizados

gratuitamente

pela

National

Aeronautics

and

Space

Administration (NASA) e distribuídos pela Land Processes Distributed Active
Archive Center (LPDAAC) por meio digital (https://lpdaac.usgs.gov/).

Neles

estão contidas informações sobre a hora de aquisição do foco, localização de
focos de queimada (latitude e longitude), a área do pixel e a FRP, além de outras
variáveis; os focos de calor são obtidos com 1km de resolução espacial nominal
(ICHOKU et al., 2012).
Os produtos MODIS de anomalias termais têm como característica a inclusão de
vários parâmetros relacionados ao processo da queima de biomassa. A
estratégia de identificação de focos de incêndio é baseada na utilização de um
algoritmo para a detecção dos focos de calor, considerando informações
baseadas nas bandas do infravermelho médio e do infravermelho termal. As
falsas detecções são descartadas, considerando a temperatura de brilho em
relação aos pixels adjacentes e informações em diferentes canais para
diferentes níveis de saturação de pixel, trabalhando em dois canais. Ou seja,
quando ocorre a saturação do pixel em um canal a 500º K por exemplo, utilizase os dados de outro canal que satura a 331º K (LATORRE et al., 2003; GIGLIO
et al., 2016).
Além disso, em constante aprimoramento, ocorrem atualizações dos algoritmos
no que se refere principalmente às limitações envolvendo erros de inclusão
ocasionados por saturação por diferença de temperatura, em regiões de
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significativa recorrência de queimadas (em número de extensão), como o caso
de regiões de expansão de desmatamento de fronteira agrícola (GIGLIO et al.,
2016).

4.2.3 PREP-CHEM-SRC, 3BEM

O pré-processador de emissões PREP-CHEM-SRC é uma ferramenta numérica
desenvolvida no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC/INPE), que fornece campos de emissão de gases traço e aerossóis
provenientes de fontes urbanas/industriais, fontes biogênicas, queima de
biomassa e fontes vulcânicas, para assimilação em modelos de transporte
regional e global (FREITAS et al., 2011).
O PREP-CHEM-SRC possibilita utilizar como banco de dados de queimadas
uma combinação do produto WFABBA/GOES, os produtos MOD14 e MYD14 do
sensor MODIS e o produto de queimadas da Divisão de Satélites e Sistemas
Ambientais (DSA) do INPE (SETZER et al., 1994; Longo et al. 2010).
Para a elaboração de inventários de gases e aerossóis provenientes da queima
de biomassa na América do Sul, utilizam-se no PREP-CHEM-SRC metodologias
baseadas nos modelos de emissões Brazilian Biomass Burning Emission Model
(3BEM) e Brazilian Biomass Burning Emission Model with Fire Radiative Power
(3BEM_FRP) que podem ser selecionadas pelo usuário de acordo com a
finalidade e os dados de entrada.

Para calcular a massa de gases emitidos o

modelo 3BEM utiliza a seguinte Equação 4.1(Longo et al. (2010):

[𝑛]

𝑀[𝑛] = 𝛼𝑣𝑒𝑔 . 𝛽𝑣𝑒𝑔 . 𝐸𝐹𝑣𝑒𝑔 . 𝑎𝑓𝑖𝑟𝑒

(4.1)

onde 𝛼𝑣𝑒𝑔 representa a fração de biomassa disponível para a queima acima do
solo; 𝛽𝑣𝑒𝑔

é o fator de combustão; 𝐸𝐹 é o fator de emissão

para uma
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determinada espécie [𝑛] de cada tipo de vegetação; e 𝑎𝑓𝑖𝑟𝑒 é a área queimada
para cada evento de queima, resultando no valor da massa (M).
O modelo 3BEM de emissões desenvolvido por Longo et al. (2010) utiliza a
linguagem computacional FORTRAN que, de modo geral, pode ser executado
em computadores comuns. Compreende em sua configuração estimativas de
biomassa queimada, assim como área queimada baseada nos produtos
WFABBA, MOD14, MYD14 e informações com mapas de uso e cobertura da
terra, como o MODIS Land Cover ( SESTINI et al. 2003;SANTOS ,2018) e
detalhes de emissão de acordo com cada espécie (OLSON et al., 2000;
HOUGHTON et al., 2001).
Quando o 3BEM é utilizado em seu modo original/tradicional, a área queimada
é estimada através de focos de incêndios detectados por satélites. Na ausência
de informações do tamanho instantâneo do fogo no produto GOES WFABBA,
adota-se uma média diária dos tamanhos instantâneos dos focos de 0,14 km2.
Além disso, o modelo conta com a utilização de algoritmo de filtro para evitar que
um mesmo foco detectado possa ser considerado duas vezes (LONGO et al.,
2010).
O modelo atualizado 3BEM_FRP, utiliza os parâmetros do 3BEM, versão
anterior, acrescentando a assimilação de FRP. Para o cálculo, a FRP estimada
pelos diferentes sensores 𝜉(𝑙𝑜𝑛, 𝑙𝑎𝑡) em um determinado intervalo de tempo (𝑡)
é agrupada em uma grade (𝐹𝑅𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑 ), resultante da convolução de uma máscara
𝜂(𝛾, 𝑘), de tamanho M x N (colunas x linhas), pela Equação 4.2 (PEREIRA et
al., 2016).

𝛼

𝛽

𝐹𝑅𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑(𝑙𝑜𝑛,𝑙𝑎𝑡,𝑡) = ∑ ∑ 𝜂(𝛾 , 𝑘)𝜉(𝑙𝑜𝑛 + 𝛾, 𝑙𝑎𝑡 + 𝜅, 𝑡)

(4.2)

𝛾=−𝑎 𝜅=−𝑏

Deste modo, através da estimativa da FRP e seus respectivos horários de
ocorrência para cada ponto de grade, a Energia Radiativa do Fogo (em inglês,
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Fire Radiative Energy - FRE), que permite a geração de relacionados
diretamente com a intensidade do fogo e com o total de vegetação consumida
por unidade de tempo. Sendo estimada pela seguinte equação 4.3:

𝑛

𝐹𝑅𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑(𝑙𝑜𝑛,𝑙𝑎𝑡,𝑡)

1
= ∑(𝐹𝑅𝑃𝑛 + 𝐹𝑅𝑃𝑛+1 )(𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 )
2

(4.3)

𝑖=1

Onde: 𝐹𝑅𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑(𝑙𝑜𝑛,𝑙𝑎𝑡,𝑡) representa a FRE em uma localização geográfica em
termos de longitude e latitude de um ponto centrado em uma grade regular, 𝑡 é
o intervalo de tempo entre as observações e 𝑛 representa a enésima
observação. Para o cálculo da massa de gás emitida é utilizada a equação 4.4,

𝑀[𝜖] = 𝐹𝑅𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑(𝑙𝑜𝑛,𝑙𝑎𝑡,𝑡) × 𝐹𝐸𝐸𝑅 ×

𝐸𝐹 [∈]
𝐸𝐹 [𝑇𝑃𝑀]

(4.4)

Onde: FEER corresponde ao produto do banco de dados do Fire Energetics and
Emissions Research version 1.0 (FEER.v1) em (kg/MJ), utilizado para cálculo da
massa de gás emitida (ICHOKU; ELLISON, 2014) e EF corresponde aos fatores
de emissão por espécie (Andreae e Merlet 2001; Yokelson et al.,2013).

4.2.4 GFED

O Global Fire Emissions Database (GFED), disponível em meio digital
(www.globalfiredata.org/data.html) (VAN DER WERF et al., 2017), foi
originalmente desenvolvido através do modelo Carnegie Ames Stanford
Approach (CASA), modelo desenvolvido por cientistas da Instituição Carnegie e
da Universidade de Stanford. Atualmente, o produto está em sua versão 4,com
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uma resolução espacial de 0,25°e utilizando, como dado de entrada, os dados
de área queimada do produto MCD64A1, estimado pelo sensor MODIS (GIGLIO
et al., 2009). Além disso, a área queimada é estimada de acordo com as
características de cada tipo de vegetação e bioma no qual se localiza, para
determinar os fatores de emissão propostos por Akagi et al. (2011) e Andreae e
Merlet (2001), indicando, desse modo, informações específicas sobre a queima
( Giglio et al.,2013 e Van der Werf et al. 2017).
A versão atual fornece estimativas diárias e a cada três horas, que são
disponibilizadas por áreas padrão do globo, ou definidas pelo próprio usuário. Os
dados sobre emissões resultantes da queima de biomassa são divididos por seis
tipos de uso e cobertura da terra: Savanas e pastagens, desmatamentos e
incêndios florestais, queimadas em turfeiras e queima de resíduos agrícolas,
incêndios florestais boreais e temperados. Além disso, é possível calcular
emissões provenientes de pequenas queimadas, a partir da combinação de
dados MODIS de área queimada, focos ativos e reflectância (VAN DER WERF
et al., 2017).

4.2.5 CHIRPS

O Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations (CHIRPS), é um
conjunto de dados de precipitação desenvolvido em parceria entre o Climate
Hazards Group at the University of California, Santa Barbara (UCSB) e pelo
United States Geological Survey (USGS). Tratam-se de dados de estimativa de
precipitação, compostos por informações advindas de distintas fontes de
informações, como dados observados em estações de superfície, bem como por
sensoriamento remoto (FUNK et al., 2015).
As informações são resultados de associações de fontes de dados tais como: (I)
The Climate Hazards

Group's

Precipitation

Climatology

- HPClim;

(II)

Observações de satélites com espectroscopia de infravermelho termal
(Thermal Infrared, TIR), satélites geoestacionários

da

National

Oceanic
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and Atmospheric Administration (NOAA), Centro de Previsão climática (CPC) e
o National Climatic Data Center (NCDC); (III) Campos de Precipitação do
Coupled Forecast System da NOAA, versão 2 (CFSv2); (IV) Diversas
observações

de precipitação

através

de

produtos

de

estações

meteorológicas (FUNK et al., 2015).
Os produtos CHIRPS, com dados diários, mensais e em pêntadas foram
disponíbiliazdos

gratuitamente

pela

UCSB

(ftp://ftp.chg.ucsb.edu/pub/org/chg/products/CHIRPS2.0/) desde 1981, possuem
uma resolução

espacial

de

0,05º, ou aproximadamente 5 km próximo ao

Equador e com cobertura geográfica de 50ºS a 50ºN.Tabela 4.3.

Tabela 4.3. Características da base de dados CHIRPS v 2.0.
Instituição

CHG

Tipo

de

Cobertura

Resolução

Resolução

informação

Temporal

temporal

espacial

In.situ,

1981

Diário

satélite

Presente

-

Mensal

e

0.25° x 0.25°

Referência

Funk et al.
(2015)

Fonte: Adaptado de Correa et al., 2017.

4.3 Procedimentos Metodológicos

A metodologia proposta para alcance dos resultados esperados neste trabalho
foi dividida em três principais blocos (Figura 4.2). No primeiro momento, o
processamento dos dados foi voltado para análise e correção dos arquivos
contendo incerteza na detecção ou superestimativa de focos detectados. O
resultado do primeiro bloco foi a principal fonte de dados para a etapa de
estimativas assimiladas em banco de dados de fogo, proposta no segundo bloco
dos procedimentos metodológicos.
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Figura 4.2. Fluxograma dos procedimentos metodológicos.

4.3.1 Primeiro bloco de procedimentos metodológicos
Para as atividades de processamento dos dados (primeiro bloco), inicialmente
foi realizada a criação de um banco de dados dos produtos WFABBA dos anos
de 1997 a 2015, que são disponibilizados gratuitamente pela Universidade de
Wisconsin - Madison (wfabba.ssec.wisc.edu) em formato American Standard for
Computer Information Interchange (ASCII) que possibilita a leitura em editores
de texto. Assim, na nomenclatura do arquivo em formato texto, já é possível
identificar o ano, o dia (em formato de dia juliano) e a hora da detecção.
O produto WFABBA apresenta no arquivo informações detalhadas do fogo
detectado, contendo um cabeçalho simplificado e uma tabela com informações
que podem ser facilmente lidas em um Sistema de Informações Geográficas
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(SIG). Cada fogo de calor é descrito por uma única linha, especificando
longitude, latitude, temperatura, FRP em megawatt (MW), categoria do
ecossistema e uma flag com a qualidade do foco de calor detectado (Figura 4.3).

Figura 4.3. Exemplo de produto WFABBA e detalhes das informações contidas
no arquivo.

No primeiro procedimento, realizaram-se as análises dos arquivos, com a
finalidade de verificar desproporções em número de colunas e linhas, ou
arquivos vazios, visto que mesmo após filtragem realizada pelo sistema de
algoritmo não há controle sobre algumas imprecisões.
Na etapa seguinte, foi realizada a padronização e ordenação dos arquivos
envolvendo processamento em linguagem Fortran, para posteriormente
selecionar os arquivos que continham apenas pixels com alta confiabilidade e
saturados, onde pixels com baixa confiabilidade (flag ≥ 1) foram eliminados.
Ainda, observou-se que, em alguns casos, principalmente em arquivos que
apresentavam menor tamanho (< 30k), haviam lacunas em relação à estimativa
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da FRP calculada, indicando, desse modo, que esses arquivos continham falhas
na

detecção

de

temperatura

e

consequentemente

dificuldades

nos

processamentos. Portanto, arquivos que apresentaram estas características
foram eliminados.
Em seguida, foram analisados aproximadamente 778.272 arquivos com dados
de focos de calor estimados para a série temporal de 1997 a 2015 para a América
do Sul. Nessa fase, o processo de identificação dos erros ocorreu a partir da
análise visual de cada arquivo por meio da utilização do aplicativo SPRING para
posterior correção.
Para a etapa de correção dos erros, o processo metodológico envolveu a
identificação da localização dos focos detectados e a filtragem dos arquivos
contendo incertezas de detecção. Além do filtro baseado na flag, foram isolados
focos que apresentavam anomalias de detecção a partir da localização
geográfica (Latitude e Longitude) dos pixels, conforme demostrado na Figura
4.4(a), onde é possível observar que os focos detectados formam uma linha,
como uma sequência padronizada, indicando falhas de detecção.
Após a identificação dessas características indicando alterações, foi realizada a
devida remoção dos arquivos contendo incertezas, com o auxílio da utilização
de linguagens de programação (Fortran) e a criação de um script de validação.
Após a filtragem, os dados WFABBA (Figura 4.4 b) contendo os focos
detectados sem os arquivos repetidos, incertos ou superestimados, foram
retornados para a composição da série temporal, e posteriormente processados
por um algoritmo desenvolvido na linguagem de programação Interactive Data
Language (IDL) e linguagem FORTRAN, com a finalidade de gerar arquivos
vetoriais diários, mensais e anuais em formato shapefile. Além disso, para cada
horário com presença de focos de queimada, detectado pelo WFABBA, foi
estabelecida a convolução de uma máscara, definindo colunas e linhas para um
tamanho matriz de 20 por 20 km separando em grades a América do Sul para o
agrupamento dos focos. O resultado é uma grade regular, contendo a quantidade
de focos e sua FRP, além do mês do ano com maior incidência de focos.

45

Figura 4.4(a e b). Exemplo da visualização de ruídos ou falha de detecção do
produto WFABBA constantes nos arquivos originais(a) e após filtros e
correções(b).
Desse modo, o processamento dos arquivos contendo as informações sobre os
focos de calor resultaram em arquivos de saídas compatíveis com os Sistemas
de Informações Geográficas (SIG), assim como aplicativos relacionados com o
processamento digital de imagens.
Ainda, o processamento envolvido no primeiro bloco de procedimentos
metodológicos resultou em dois conjuntos de dados para a série temporal: I)
conjunto com os dados originais, contendo as incertezas de detecção; e II)
conjunto contendo os dados filtrados. Ressalta-se que, para ambos, foram
realizados pós-processamento em IDL, possibilitando a ordenação dos arquivos
em formatos vetoriais com informações temporais separadas em diária, mensal
e anual.
Após a remoção de arquivos com dados das falsas detecções, ou seja, dados
que resultariam em superestimativa de focos de calor, foi criado um novo banco
de dados, contendo os arquivos que foram novamente processados, com intuito
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de geração de banco de dados e mapas de distribuição de focos para pontos de
grade específicos. Cabe ressaltar, que os padrões delimitados pela criação e
execução do script foram fundamentados de acordo com critérios de
confiabilidade automatizados nos algoritmos WFABBA. Assim, utilizou-se como
parâmetro de flag de qualidade 0 (Flag 0) de detecção de focos de calor para a
elaboração dos resultados.
Em continuidade, foram elaborados mapas de distribuição espacial para valores
anuais com os dois conjuntos de dados, visando destacar e demonstrar a
diferença após correções e processamentos. Sabe-se que os dados do produto
WFABBA contêm incertezas, no entanto não existe registro de dados
quantitativos precisos sobre os focos superestimados ou os impactos dessas
incertezas ao serem utilizados em banco de dados de fogo.
Através do software ArcGis foram criados arquivos em formato raster para o
agrupamento dos focos e, por meio de ferramenta contida no mesmo software,
foi possível a criação de arquivos contendo a diferença, cujo resultado é o
número de focos da primeira entrada menos o número de focos da segunda
entrada. Este procedimento, de representação espacial dos focos em mapas,
possibilita uma melhor visualização das correções aplicadas.
Na etapa do agrupamento mensal dos focos de calor, os dados corrigidos
anteriormente foram processados por meio de um script de linguagem IDL com
a finalidade de agrupar os arquivos gerados a cada 30 minutos pelo sensor Goes
Imager. Desse modo, o processamento dos arquivos contendo as informações
sobre os focos de calor resultaram em arquivos vetoriais diários, mensais e
anuais em formato shapefile compatíveis com os Sistemas de Informações
Geográficas (SIG), assim como aplicativos relacionados com o processamento
digital de imagens.
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4.3.2 Segundo bloco de procedimentos metodológicos
Para a etapa que compreende o segundo bloco de procedimentos propostos
neste trabalho, foram realizados os processos de acordo com o bloco II (Figura
4.2). Nesta etapa, o andamento da pesquisa envolveu um novo processamento
dos conjuntos de dados na ferramenta PREP-CHEM-SRC com intuito de gerar
resultados de emissão de gases traço e aerossóis liberados na combustão de
biomassa para a América do Sul.
No que diz respeito às configurações, é permitindo ao usuário escolher a fonte
de emissão, banco de dados, grade e tipos de projeções que serão utilizados.
As rotinas para estimar as emissões consideram dados diários de diversos
sensores, cruzando informações com mapa de uso e cobertura da terra,
possibilitando informações de distintas espécies e os respectivos fatores
emissões Belward (1996) e Sestini et al. (2003). Em relação à emissão, a Figura
4.6 mostra a lista das espécies disponíveis no sistema PREP-CHEM-SRC.
A massa total emitida de cada espécie química por grade é calculada pela soma
da massa individual (conforme Equação 3.4.1 descrita na seção 3.4) sobre todos
os incêndios nessa caixa de grade. As unidades de emissão são fornecidas em
quilogramas (kg) por m2, que posteriormente são convertidas em Teragramas
(Tg).
Nesta etapa de procedimentos, ambos conjuntos de dados (originais e
corrigidos) foram processados no PREP-CHEM-SRC com a finalidade de
estimar o PM2,5µm emitido na América do Sul em todos os anos da série temporal
analisada neste estudo.
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Figura 4.6. Lista de exemplo de moléculas disponíveis no sistema PREP-CHEMSRC para emissões de queima de biomassa
Fonte: Freitas et al., (2011).
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4.3.3 Terceiro bloco de procedimentos metodológicos

De acordo com os resultados obtidos na etapa anterior, identificou-se a
necessidade da utilização de um outro conjunto de dados a fim de refinar as
comparações. O objetivo desse bloco de procedimentos, foi assimilar toda a
informação obtida nos blocos anteriores com um novo conjunto de dados para
uma comparação. Portanto, nessa fase dos procedimentos metodológicos,
foram utilizados os produtos MODIS (MYD14 e MOD14), a fim de contrapor os
resultados dos dados GOES (WFABBA). Neste sentido, o conjunto de dados
MODIS de focos de queima para a América do Sul, para a série temporal
analisada, foi igualmente processado no PREP-CHEM-SRC a fim de se obter
resultados de emissão de gases traço e aerossóis liberados na combustão de
biomassa a partir de dados MODIS.
Posteriormente esses dados foram utilizados na comparação com as estimativas
disponíveis no GFED, que apresentam os resultados em seus inventários. Desse
modo, os resultados do WFABBA, assim como os dados MODIS, foram
igualmente processados no PREP-CHEM- SRC e analisados juntamente com os
inventários do GFED.
Além disso, durante o desenvolvimento dos critérios de análises dos dados,
optou-se por obter informações sobre o regime de precipitação ocorrido na área
de estudos durante os anos analisados, a fim de levantar associações e suporte
para análises de acordo com características climáticas e o papel na dinâmica
das queimadas.
Para tanto, os dados de precipitação CHIRPS foram inseridos e processados no
aplicativo Grid Analysis and Display System (GRADS), cujas rotinas de
processamentos compreendem a utilização de uma máscara espacial para a
região de estudo e agrupamento por grade, para calcular a precipitação média
mensal, resultando em mapas de formato geo.tif que constituem a
espacialização da estimativa da precipitação.
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5. RESULTADOS
5.1 Bloco I-Pré-Processamento dos dados
A distribuição espacial dos focos de calor mostrados na sequência de figuras
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, tornou-se fundamental para o entendimento
sobre a localização e incidência das queimadas e, sobretudo, sobre o impacto
dos erros de detecção desses eventos ocorridos na América do Sul para os anos
de 1997 a 2015.
A figura 5.1 mostra o resultado dos pré-processamentos para os anos de 1997,
1998 e 1999. As imagens são demonstradas em blocos, contendo na primeira
coluna da esquerda os mapas dos dados brutos originais, na segunda coluna os
dados para o mesmo ano já corrigidos e, na sequência, a imagem ilustrando as
diferenças entre os dois primeiros dados. Nota-se que em todos os anos da série
os dados originais apresentam superestimativa de focos detectados em relação
aos dados corrigidos .
A distribuição espacial dos focos apresenta uma variabilidade significativa,
possibilitando observar uma diferença destacada entre os dados originais sem
controle e os dados corrigidos. Os resultados indicam, de acordo com os mapas,
uma significativa tendência anual da ocorrência dos focos na mesma região. De
acordo com o critério adotado para agrupar os focos em grades de 20 Km 2 é
possível perceber o número de focos ocorridos numa mesma área durante o ano.
Nota-se que, mesmo após a correção dos dados, o resultado destaca uma
grande concentração de número de focos por grade na região central da área de
estudo, englobando as regiões do norte da Bolívia, Rondônia, Mato Grosso,
Pará, e Maranhão, indicando um número de 100 a 300 focos por grade, podendo
chegar a 500.
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Figura 5.1. Mapas anuais com os resultados do pré-processamento dos dados
WFABBA para os anos de 1997 a 1999.
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Após a remoção dos arquivos contendo erros de falsos positivos, ou seja, a
superestimativa dos focos de calor, foram igualmente eliminados arquivos
contendo as informações de baixa confiabilidade com base nos critérios do
próprio algoritmo. Assim, a quantidade de arquivos removidos variou de um ano
para outro de acordo com esses erros.
A Figura 5.2 exibe os mapas de resultados após o pré-processamento dos
dados para os anos de 2000, 2001 e 2002. A distribuição espacial dos focos para
esse período demonstrou no geral uma significativa diferença entre os dados
com superestimativa e os dados corrigidos, sendo que os anos de 2000 e 2001
se destacaram com as maiores diferenças no período analisado. Observa-se
ainda que nos mapas da terceira coluna, em relação ao total de focos eliminados
por grade, o resultado se mostrou com um expressivo número de diferença de
focos removidos sugerindo a superestimativa de focos.
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Figura 5. 2. Mapas anuais com os resultados do pré-processamento dos dados
WFABBA para os anos de 2000 a 2002.
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A Figura 5.3 exibe os resultados obtidos após processamentos para os anos de
2003, 2004 e 2005. Assim como os outros anos analisados, ocorreu uma grande
variação no número de focos removidos, como pode ser visualizado na primeira
coluna de mapas que apresenta os dados sem correções. Nota-se a detecção
de até 500 focos por grade na região do arco de desmatamento, dados que, após
correções, resultaram em um número aproximado de 200 a 300 focos por grade.
O que indica uma quantidade de focos superestimados que perfazem quase 50%
dos totais detectados pelo WFABBA.
Além disso, para esta série analisada é possível observar que há uma incidência
de focos de queimadas detectados na região noroeste da América do Sul, mais
precisamente na Colômbia e Venezuela. Embora seja possível observar a
grande concentração de focos superestimados nessa região, nota-se que
mesmo após filtragem desses focos, a região apresentou expressiva contagem
com cerca de 25 focos por grade, o que indica que assim como o Arco do
Desmatamento, essa região é igualmente atingida pela grande recorrência de
queimadas.
Desse modo, em relação à distribuição espacial dos focos removidos, nota-se
que na região de divisa entre a Colômbia e Venezuela, onde ocorreram
significativas superestimativas, as diferenças chegaram a ser de até cerca de
350 focos.
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Figura 5.3. Mapas anuais com os resultados do pré-processamento dos dados
WFABBA para os anos de 2003 a 2005.
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A Figura 5.4 exibe os mapas com os resultados dos dados processados para os
anos de 2006, 2007 e 2008. Nota-se que os mapas de distribuição espacial
contendo focos superestimados apresentam significativa variação ao serem
comparados com os resultados após correções assim como nos demais anos
analisados. Para os anos sem as correções, os resultados apresentaram número
de focos por grade de aproximadamente 500 focos na região do Arco do
desmatamento, mais precisamente no estado do Mato Grosso e informações de
até 50% de focos removidos após processamentos de filtragens.
Desse modo, ao analisar os mapas de diferenças, pode-se perceber nessa
região que as quantidades de focos eliminados por baixa exatidão estão
concentradas nessa área. Assim, de acordo com o alto índice de focos de calor
recorrentes nessa região, infere-se sobre a superestimativa dos focos que
podem ser considerados com um novo foco a cada leitura do sensor. Pois em
áreas com grandes reincidências de focos, e queimadas de grandes proporções,
a probabilidade de ocorrer saturação dos sensores é bem maior.
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Figura 5.4. Mapas anuais com os resultados do pré-processamento dos dados
WFABBA para os anos de 2006 a 2008.
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A Figura 5.5 mostra os mapas com a distribuição espacial dos focos de calor
detectados pelo WFABBA após pré-processamentos, para os anos de 2009,
2010 e 2011. Para essa série temporal, percebe-se que os anos de 2009, 2010
e 2011, com informações anteriores à correção, apresentam um alto índice de
focos detectados. Portanto, esses anos se diferem aos anteriores analisados em
relação a quantidade. Observa-se que no ano de 2010 a variação é significativa,
ocorrendo grande concentração de focos superestimados na região central da
América do Sul, com uma acentuação na Bolívia e arco do desmatamento.
O ano de 2011 foi um dos anos que mais se destacou em relação à problemas
de detecção. Em relação a todo o processamento realizado durante a
metodologia, foi o ano em que foram encontrados mais problemas de ruídos e
falsos positivos de focos de calor. Os dados contidos no produto WFABBA para
o ano de 2011 continham leituras repetidas para um mesmo foco, que resultaram
num extenso conjunto de arquivos. Assim, na etapa de filtragem, para o ano de
2011 foram processados aproximadamente 86.000 arquivos, contendo
informações de focos de calor.
Percebe-se, ao analisar o mapa de 2011 contendo os arquivos originais, que os
focos agrupados em números maiores que 100 e até 500, por grade, estão
presentes em várias regiões da América do Sul, como Paraguai, Argentina,
Colômbia, Venezuela, Peru e principalmente Bolívia e região central do Brasil.
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Figura 5.5. Mapas anuais com os resultados do pré-processamento dos dados
WFABBA para os anos de 2009 a 2011.
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A Figura 5.6 exibe os resultados dos mapas para os anos de 2012 e 2013. Notase que, embora o ano de 2012 tenha apresentando um alto índice de erros, ao
se comparar com o mapa para o mesmo ano após correções, o ano de 2013 se
destacou dos demais analisados para toda a série temporal. Isso, se deu pelo
motivo dos dados WFABBA apresentarem ruídos e superestimativas de focos,
durante o ano, não apresentando um extenso número de arquivos, entretanto,
nota-se que ocorreu para esse ano uma recorrência de, no máximo, 25 focos por
grade, porém, em grande reincidência em quase todo o território da América do
Sul. Ou seja, em somatório por grade, não foi expressivo, mas a distribuição
espacial sim, sendo por toda a região , como se detectasse focos em todo o
território.
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Figura 5.6. Mapas anuais com os resultados do pré-processamento dos dados
WFABBA para os anos de 2012 e 2013.

A Figura 5.7 mostra os mapas com os resultados obtidos para os anos de 2014
e 2015. Assim como os demais anos analisados, foram encontrados um grande
número de superestimativa de focos de calor detectados para a América do Sul.
Vale destacar que, em regiões onde não ocorrem uma significativa recorrência
de queimadas, como o sul do Brasil, por exemplo, não há a presença de
significativo número de focos superestimados.
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Figura 5.7. Mapas anuais com os resultados do pré-processamento dos dados
WFABBA para os anos de 2014 e 2015.

Nota-se que ao reprocessar os dados com base na flag de qualidade, além de
remover os falsos positivos, foi possível filtrar e reter dados com informações de
baixa exatidão de fogo e, com isso, produzir um novo banco de dados, contendo
informações mais precisas, que servirão como fonte de dados para gerar os
inventários de emissão por queima de biomassa. A figura 5.8 mostra os
resultados para a contagem de focos originais, contagem de focos que
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permaneceram após filtros e processamentos, bem como a contagem de focos
removidos, ou seja, focos de baixa confiabilidade. Em azul, está representando
no gráfico o número de focos contados nos dados originais, em preto estão
representados os números de focos contidos nos arquivos pós correções e na

Figura 5.8 -Número de focos anuais

Durante o período analisado, verifica-se que em todos os anos ocorreram
superestimativas de focos de queimadas pelo produto WFABBA. No geral,
percebe-se que, em regiões com grande recorrência dos focos, há maior
superestimativa, o que sugere que o sensor reconheça um foco já existente
como um novo foco.
Vale ressaltar que o expressivo número de focos reincidentes na região do Mato
Grosso e Amazônia está de acordo com estudos realizados por Cochrane
(2009),que relacionou o uso antrópico do solo dessa região para finalidades
agropastoris, a recorrentes usos do fogo para manejo do pasto e áreas
agricultáveis, resultando, desse modo, num elevado número de queimadas
nessa região todos os anos.
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5.2 Densidade mensal dos focos agrupados

Após processamento dos dados através do algoritmo, foram elaborados mapas
(Figuras 5.9, 5.10 e 5.11) com a finalidade de espacializar padrões de
localização dos focos de calor de acordo com o mês de maior incidência. A
Figura 5.9 mostra o resultado do total mensal dos focos de calor para os anos
de 1998 a 2003.
Neste sentido, a escala de cores determina o mês e a localização da queimada,
o que indica uma ampla escala de dinâmica do fogo, em se tratando de
localização e época do ano. Verifica-se que há uma tendência no padrão de
focos mensais durante os anos analisados. Nos meses de janeiro a abril são
reincidentes os focos na região noroeste da América do Sul, já na região
Nordeste a reincidência ocorre entre os meses de novembro e dezembro, assim
como no Sudoeste.
É possível observar que os meses em que mais ocorrem as queimadas são os
meses de agosto, setembro e outubro. Expressivamente, esse resultado
corrobora pesquisas anteriores neste sentido. De acordo com os mapas, a
ocorrência de focos ocorre principalmente em regiões associadas à expansão
agropecuária (FREITAS et al., 2005).
Ainda, de acordo com Zhang et al. (2012) cujos estudos corroboram os
resultados obtidos no presente trabalho, pode-se considerar a estação de pico
de incêndios na América do Sul como sendo o período entre os meses de julho
a outubro para a região brasileira, mais precisamente no Arco do Desmatamento;
de janeiro a fevereiro para o norte dos Andes, Venezuela e para o nordeste
brasileiro; entre janeiro e março para a Argentina e Chile; e entre Fevereiro e
Abril para o Paraguai.
Evidentemente, pode-se relacionar os meses de maiores ocorrências de
queimadas, ou seja, de acordo com Zhang et al. (2012) os picos de incêndios,
às datas de preparo de solo para plantio. De acordo com o Ministério da
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2014), na região Centro-oeste, por
exemplo, o plantio de milho e trigo (1º safra) ocorrem entre os meses de junho e
julho, podendo se estender até agosto ou setembro, dependendo do Calendário
Oficial de Plantio e Colheita por região.
Além disso, outro fator primordial que igualmente se relaciona com o padrão
espacial das queimadas na América do Sul está associado ao regime de
precipitação anual, visto que os resultados obtidos neste trabalho mostram que
o número de ocorrências de queimadas foi inversamente proporcional aos totais
de precipitação acumulados por ano para esta região.
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Figura 5.9. Mapas da distribuição espacial mensal dos focos para América do
Sul para os anos de 1998 a 2003, estimada a partir de dados WFABBA.
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A distribuição espacial mensal sugere um padrão espacial e temporal de queima.
Desse modo, de acordo com esse perfil, torna-se possível para cada governo
criar ações voltadas para prevenção e mitigação das queimadas e seus efeitos
ao meio ambiente.
A Figura 5.10 mostra o resultado obtido para os anos de 2004 a 2009. De acordo
com as imagens, mesmo que já esperado, há maiores reincidências das
queimadas nos meses de menor precipitação no Brasil. Observa-se uma grande
quantidade de focos sobre a região do Mato Grosso e em direção à Amazônia,
principalmente na região denominada Arco do Desmatamento (TRANCOSO et
al., 2005).
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Figura 5.10. Mapas da distribuição espacial mensal dos focos para a América
do Sul para os anos de 2004 a 2009, estimada a partir de dados WFABBA.
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A Figura 5.11 mostra os resultados obtidos para os anos de 2010 a 2015. Podese notar que, para essa série, ocorreram significativas oscilações. As grandes
concentrações de detecções de focos de calor no período da estação seca se
estendem na região do Arco do Desmatamento, assim como nos demais anos.
Observa-se ainda que, nos meses de junho a outubro, embora já se trate de um
circuito espacial de focos de calor com padrões recorrentes nos anos analisados,
há um incremento no que se relaciona à area, visto que, ao comparar os anos
constantes na Figura 5.11 com os anos da Figura 5.10 percebe-se que há uma
expansão em áreas afetadas pelos incêndios detectados (DE ARAUJO et
al., 2007).
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Figura 5.11. Mapas da distribuição espacial mensal dos focos para América do
Sul para os anos de 2010 a 2015, estimada a partir de dados WFABBA.
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No geral, ao analisar a série temporal, nota-se que há uma certa sazonalidade
no padrão da queima por mês e região. Acredita-se que esse conhecimento
possa possibilitar trabalhos pautados no sentido de aprimoramento em decisões
de gestão e manejo dessas áreas afetadas anualmente. Vale ressaltar que, para
essa análise mensal, foram utilizados apenas os dados corrigidos, com intuito de
espacializar os focos por mês.
As informações sobre a sazonalidade e característica espacial desses eventos
podem subsidiar estudos voltados para uma política preventiva relacionados
com a análise e monitoramento de suscetibilidade à queima, indicadas para
manejo de unidades de conservação, como Parques Estaduais, Federais, assim
como Terras Indígenas, presentes nessas áreas.
Em particular, a utilização do sensoriamento remoto para a análise da condição
da vegetação e, sobretudo, para monitoramento de queimadas, é um fator de
grande relevância para o planejamento de ações de controle, visto que possibilita
análise antecipada, indicando as áreas mais suscetíveis para as quais o combate
preventivo ao fogo deve ser priorizado, a fim de evitar prejuízos, tanto ambientais
quanto econômicos e humanos (ARAÚJO, 2010).
No entanto, atualmente, numerosos trabalhos vêm discutindo sobre a análise e
monitoramento de secas com base no uso do sensoriamento remoto e
indicadores, como o uso do NDVI, que torna possível mensurar o vigor da
vegetação por meio de imagens de satélites. Porém, a gestão de eventos de
seca ainda não é efetivamente suficiente para auxiliar em ações de prevenção
de incêndios florestais pois, mesmo com uma certa previsibilidade, não há ainda
condições de efetivar ações voltadas para o manejo correto dessas áreas.
Desta forma, percebe-se que a área de estudo é submetida a processos de
queimadas todos os anos e com significativa reincidência dos incêndios.Os
focos são numerosos na região norte, estendendo-se desde o Estado do Acre
e Rondônia até o Estado do Maranhão, abrangendo os biomas da Floresta
Amazônica e do Cerrado, sobretudo em uma região onde vem ocorrendo
acelerado avanço da exploração do agronegócio (JUNIOR et al., 2018).
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Assim, o fator predominante e primário das ocorrências das queimadas provém
da modificação do uso e cobertura da terra a partir de práticas das queimadas
como instrumento de manejo agropastoril. O uso recorrente dessa prática resulta
comumente na perda do controle do fogo, afetando áreas que extrapolam os
limites das lavouras e aumentando o processo da queima e consequentemente,
a emissão de gases poluentes para atmosfera (DE ABREU PARDO,2012).

5.3 Precipitação

As Figuras 5.13, 5.14 e 5.15 mostram a média mensal de precipitação
acumulada para a América do Sul, com base nos dados CHIRPS para os anos
de 1997 a 2015. Com intuito de entender melhor o padrão dos focos de queima
e, consequentemente as emissões, optou-se por analisar o padrão espacial de
precipitação anual que ocorre na América do Sul e, posteriormente, relacionar o
regime de precipitação e a dinâmica dos picos de queima.
O produto CHIRPS apresentou-se como melhor opção para área de estudo, pois,
além de possuir atualizações recentes, possui uma resolução espacial mais
refinada e a disponibilidade contínua da base de dados desde 1981 até os dias
atuais. Tal fato o difere dos demais bancos de dados de precipitação, sobretudo
em questão de resolução temporal (SOBREIRO et al., 2017).
Além dos mapas com a distribuição da precipitação média, são fornecidos
resultados de precipitação média anual (Figura 5.12), a fim de facilitar a
associação com o total da média e sua relação com as emissões. A combinação
dos dados climáticos com os de queimadas e emissões se justificam neste objeto
de discussão, visto que os eventos naturais possuem importante papel na
dinâmica dos incêndios florestais e podem ser tomados como grandes aliados
no entendimento de sua dinâmica.
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Figura 5.12. Média anual de precipitação- Estimativas baseadas no CHIRPS
para a AS.

Para toda a série analisada, os anos de 2011 e 2000 respectivamente, foram os
anos que apresentaram maior precipitação acumulada ao longo do ano, e os
anos de 2015, 1997 e 2004 foram os que apresentaram os menores totais.
Esse resultado vai ao encontro ao exposto por Dobrovolski e Rattis (2015), cujo
estudo discute a escassez de chuvas em 2015, principalmente pelo motivo de,
no fim do ano de 2014, as condições climáticas resultarem em seca em grande
parte do país.
A Figura 5.13 mostra a distribuição de precipitação total anual estimada pelo
CHIRPS para os anos de 1997 a 2002. De acordo com a espacialização, notase que as maiores concentrações ocorreram na zona intertropical. Em termos
gerais, a circulação atmosférica dessa área se apresenta fortemente influenciada
pelos sistemas atmosféricos úmidos da Amazônia e pelas características
climáticas peculiares ao encontro dos ventos advindos tanto da região norte
quanto da região sul do hemisfério, que também pode ser chamada de Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) (CONTI; FURLAN; 2000)
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A ZCIT constitui a atuação de variados mecanismos físicos que são
responsáveis pela distribuição das chuvas nessa região.Além de ser
considerado o sistema de maior influência na região equatorial, ela também
influencia sistemas produtores de tempo e clima, determinando, sobretudo, os
mecanismos de precipitação (CAVALCANTI et al., 2009).
Para a série temporal apresentada, observa-se que o maior índice ocorreu em
1999, e que para todos os anos os maiores volumes de precipitação se
mostraram,

de fato, nas regiões intertropicais, como regiões da Colômbia,

Venezuela, Guiana Francesa, na Amazônia brasileira e ao norte dos Estados do
Pará, nas regiões do Amapá e da Ilha de Marajó (Figura 5.13).
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Figura 5.13. Mapas de espacialização das médias climatológicas (milímetros)
extraídas dos valores mensais de precipitação CHIRPS para o período de 1997
a 2002.

A Figura 5.14 mostra o resultado da espacialização das médias mensais de
precipitação anual para os anos de 2003 a 2008. Nota-se que a precipitação na
América do Sul é marcada pela irregularidade das chuvas. Entretanto, os
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padrões regionais são estabelecidos pela ZCIT e ao longo do ano mostram
maiores precipitações nas regiões ao norte da América do Sul.
De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007), a ZCIT se desloca ao longo
do ano, podendo ser condicionada por fatores como maritimidade, relevo,
continentalidade e, até mesmo, a própria vegetação. Desse modo, ela pode
atingir toda a região norte da América do Sul, bem como atuar em regiões como
Centro-Oeste e Sudeste brasileiro, no período de verão.
Assim, de acordo com os mapas, pode-se notar índices que variam em torno de
150 mm na região supracitada e valores entre 200 e 300 mm na região
intertropical. Em contrapartida, pode-se verificar que regiões como a Caatinga
brasileira e o sudoeste da América do Sul apresentam baixos índices de
precipitação anual (figura5.14).
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Figura 5.14. Mapas de espacialização das médias climatológicas(mm) extraídas
dos valores mensais de precipitação CHIRPS para o período de 2003 a 2008.

A Figura 5.15 apresenta os mapas de distribuição espacial das médias de
precipitação anual para os anos que compreendem o período de 2009 a 2015. É
possível observar que o padrão de regiões com maiores precipitações se repete,
mais precisamente na região norte da América do Sul, assim como Oeste e
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Noroeste. Além disso, ocorrem duas concentrações mais evidentes, nos anos de
2013 e 2014, com médias que somaram cerca de 200 a 300mm e se estendendo
para a região centro Oeste e a região do Arco do Desmatamento.
A distribuição da precipitação não ocorreu de maneira uniforme, assim como nos
demais anos. Entretanto, nota-se que em 2015 ocorreu uma diminuição das
chuvas, o que representou para o Brasil um ano de escassez hídrica. Segundo
informações disponibilizadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC/INPE), ocorreu para o ano supracitado um evento de seca
no centro e oeste da Amazônia, que se mostrou muito preocupante. Tratandose de uma área com grande recorrência de queimadas e sinergicamente
combinada a fatores como desmatamentos, a referida seca pode resultar em um
processo de “savanização” da Floresta Amazônica. As queimadas possuem
papel considerável no mecanismo das chuvas, visto que a fumaça resultante do
processo de queima pode atuar inibindo a mesma (Aragão et al. ,2008).
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Figura 5.15. Mapas de espacialização das médias climatológicas extraídas dos
valores mensais de precipitação CHIRPS para o período de 2009 a 2015.
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Embora as médias climatológicas representem nitidamente fatores de
interferência nos eventos das queimadas, por si só as análises aqui
apresentadas não definem as características dos fenômenos climáticos da
América do Sul. Fica evidente sua atuação, à luz de distintos fatores, como
configuração da vegetação, relevo, uso e cobertura do solo e, principalmente,
práticas agropastoris.

5.4 Bloco II-Processamento no PREP-CHEM-SRC
Os dados WFABBA de focos de queimadas, como resultado do primeiro bloco
de metodologia, ou seja, ambos conjuntos de dados após processamentos
iniciais (dados originais e filtrados), foram implementadas no modelo PREPCHEM-SRC com a finalidade de estimar o PM2.5µm para os anos de 1997 a
2015.
Ao fim do processamento, observou-se que, embora os primeiros conjuntos de
dados apresentassem significativas incertezas de detecções, não ocorreu a
diferença esperada no somatório. Desse modo, após análise desses resultados
ficou evidente que ao processar os dados na ferramenta PREP-CHEM-SRC, a
mesma já possui metodologias de filtro inseridas em suas rotinas, como descrita
na seção 4.2.2. Assim, ao processar os focos de calor do WFABBA já ocorre a
exclusão de focos de baixa confiabilidade (flag 2, 3, 4 e 5) e a correção de pixels
saturados (flag=1). Entretanto, quando o erro de detecção não está relacionado
com múltiplas detecções e sim regiões, o erro na estimativa de emissão é
evidente.
A figura 5.16 mostra os resultados obtidos para o total anual de PM2,5 emitido
pelas queimadas em teragramas (Tg) ao longo de cada ano, para os anos de
1997 a 2015, baseado nos dados WFABBA.

81
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Figura 5.16. Total anual de PM2,5µm emitido pelas queimadas na América do Sul
durante o período 1997-2015 estimado pelo PREP-CHEM-SRC a partir dos
dados originais do WFABBA e após a filtragem dos mesmos.

Observa-se que, mesmo após as correções e filtros inseridos no código do PRECHEM-SRC, alguns anos como 2003, 2005, 2010 e 2011, apresentaram
significativa variabilidade entre os dados WFABBA originais e os dados
corrigidos anteriormente como descrito na seção 4.3.
Especificamente o ano de 2011 apresentou uma alta variabilidade, com
resultado inverso ao obtido após filtragem dos dados. O ano de 2011 foi o ano
que mais se destacou em relação às incertezas de detecção, apresentando
inclusive, contagem repetidas de focos ativos.
Como um dos objetivos propostos neste trabalho como a comparação dos dados
WFABBA com o GFED, optou-se com intuito de contribuir no sentido de
amostragem, pela inclusão dos dados de queimadas MODIS (MYD14 e MOD14)
para análise auxiliar, uma vez que o GFED e o 3BEM utilizam em seu método
fatores de emissão, área queimada e queima de biomassa, igualmente
estimados pelos produtos de queimadas MODIS.
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Inicialmente, para comparar com dados estimados pelo GFED, foram
implementados os dados WFABBA em ambas situações (Gráfico 5.3) e
posteriomente os dados dos produtos MODIS foram implementados no PRECHEM-SRC. A figura 5.17 apresenta os resultados com as estimativas de
PM2.5µm para a América do Sul para os dados MODIS, WFABBA com filtro e os
dados GFED.
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Figura 5.17. Estimativas de PM2.5µm para a América do Sul para os dados
MODIS, WFABBA e GFED.

Os valores de PM2.5 µm estimados pelo MODIS apresentam uma significativa
variabilidade interanual em relação aos resultados WFABBA bem como os
valores estimados pelo GFED. Sabe-se que o GFED4.1s calcula as emissões
utilizando algoritmo de área queimada do Global Burned Area Product
(MCD64A1), que se baseia em produtos de cicatrizes de queima e uma
combinação de dados de focos ativos e refletância de superfície (VAN DER
WERF et al., 2017).
O GFED4.1s foi lançado em julho de 2015 em substituição e aprimoramento em
relação ao GFED3. Ambos utilizam duas versões diferentes do produto MODIS
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MCDA64A1 para área queimada. Com isso, o GFED4.1s fornece atualmente
dados relativos à observação de 100% da cobertura terrestre, o que o difere do
GFED3, pois as áreas queimadas MODIS continham lacunas substanciais
(GIGLIO et al., 2013).
Entretanto, apesar dos ajustes, as áreas queimadas estimadas pelo MODIS
(MCD64A1) não possuem uma boa precisão em relação às ocorrências de
queimadas em áreas menores que 2km2, o que pode afetar a precisão das
estimativas do GFED.Sendo assim, é necessário a implementação de dados de
focos ativos para melhorar a acurácia das detecções. Em contrapartida, o
MOD14 e o MYD14 trabalha com uma resolução espacial 1km ( 29 bandas ).Já
o WFABBA possui uma resolução em torno de 4 km x 4 km (no nadir), o que
resulta em menores chances de detecções de queimadas de menores
proporções.
Além disso, os anos de 2000 e 2001 apresentaram quantidades bem menores
de PM2.5µm que os demais (Figura 5.17).Isso se deu ao fato do instrumento
MODIS sofrer duas paralisações (6 a 18 de agosto de 2000 e de 16 de junho a
2 de julho de 2001). Ainda nesse período, os algoritmos passaram por melhorias
e a inserção de reprocessamentos de validação começaram a ser realizadas
oficialmente em junho de 2001.Assim, alguns resultados nesse período podem
conter lacunas de informações (JUSTICE et al., 2002 a; GIGLIO et al., 2013).
Contudo, embora os dados não apresentem equivalência para os valores de
emissões, nota-se uma similaridade nos padrões temporais para os dados GFED
e 3BEM – WFABBA. No geral, dos dezenove anos analisados, mais da metade
apresentou conformidade com diminuição ou aumento nos mesmos anos. No
entanto, os anos de 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010
apresentaram relevantes diferenças. Para alguns anos, os resultados
apresentaram divergência em resultados, como o caso de 2003, cujo resultado
obtido para dados WFABBA foram equivalentes com dados do GFED4s1,
porém, inversos aos dados apresentados pelo MODIS.
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Isso pode ser explicado pela sensibilidade de detecção e cálculo do algoritmo
para área queimada, mesmo quando a área foi de pequena proporção, o que
pode estar abaixo do limite de detecção de outros sensores. Outra possibilidade
é que de acordo com o padrão de ocupação do solo (área vegetada ou solo
exposto), pode-se gerar superestimativa de focos detectados pelos produtos
MODIS a partir da temperatura presente no solo exposto, pois de acordo com
Schroeder et al. (2008), o algoritmo pode ocasionalmente considerar o
aquecimento da superfície e, nesses casos, pode ocorrer quantificação de focos
detectados e não filtragens (RANDERSON et al., 2012).
No geral, as diferenças encontradas podem ser atribuidas às distintas
metodologias abordadas pelos sensores e algoritmos. Em suma, esses produtos
utilizam dados MODIS.No entanto, alguns são baseados em cálculos por área
queimada (GFED, MODIS) e outros são baseados em resultados com base em
focos de calor (3BEM e WFABBA), o que resulta em diferenças em relação aos
valores estimados de PM2.5 µm (SANTOS, 2018).
Vale ressaltar que ambas metodologias são utilizadas em conjunto para
melhorar as estimativas de área queimada e emissões. Além disso, entender
essas diferenças, e aproveitá-las, torna-se um interessante caminho para
estimar mais efetivamente as emissões de queima de biomassa em diferentes
biomas e diferentes usos e cobertura terrestre.
Contudo, outra preocupação em relação aos resultados demonstrados é que de
acordo com Ventura et al. (2017), algumas concentrações médias anuais são
maiores que o limite sugerido pela Organização Mundial de Saúde, bem como
estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente na resolução Nº 491, de
19 de novembro de 2018, cujo texto dispõe sobre padrões de qualidade do ar.
Assim, inventários que abordem esse tipo de quantificação são de suma
importância, ao passo que especificar e diagnosticar o cenário de emissões se
torna necessário, estabelecendo parâmetros indicadores que subsidiem a
legislação, para tratar questões acerca desse elemento de poluição com papel
tão expressivo para a saúde humana e questões climáticas.
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5.5 Bloco 3-Análise espaço-temporal das emissões

Os resultados das emissões de PM2,5µm, obtidos pelo 3BEM para os dados
WFABBA, filtrados estão subestimados em relação aos resultados do GFED
para a América do Sul. Apenas os anos de 2005 e 2009 apresentaram resultados
inversos (Figura 5.18). Os resultados apresentaram conformidade no que se
refere ao aumento ou diminuição de emissões, embora os resultados GFED4.1s
tenham sido bem maiores do que os resultados WFABBA. De uma forma geral,
os resultados revelaram que a quantidade anual de PM2,5μm liberado na
atmosfera, em decorrência das queimadas na América do Sul, está em torno de
2 a 10 Tg.
Os resultados apresentaram significativa oscilação, com picos de emissão bem
destacados no ano de 2007 e 2011 para resultados GFED4.1s e 2007 para
dados WFABBA filtrados.
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Figura 5.18. Totais de emissões estimados pelos dados WFABBA e GFED para
a América do Sul, de 1997 a 2015.
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Sabendo que o GFED utiliza em sua metodologia dados de entrada MODIS,
optou-se por analisar a distribuição temporal das estimativas de PM2.5µm para
a América do Sul baseados em dados MODIS e dados WFABBA (Figura 5.19),
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com intuito de verificar as diferenças desses resultados por eles gerados.
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Figura 5.19. Totais de emissões estimados pelos dados WFABBA e MODIS para
a América do Sul, de 1997 a 2015

O gráfico demonstra que há uma oscilação evidente nos anos de 2003, 2005 e
2006, que podem ser explicada pela diferentes metodologias abordadas, tal
como a própria resolução espacial do sensor. Entretanto, já para os demais anos
analisados, ocorreu uma conformidade no que se refere a aumento ou dimiuição
de emissão.Iisso pode estar associado às recentes e constantes atualizações
dos instrumentos e algoritmos, embora observa-se que

o sensor MODIS

apresenta os focos detectados em maior número, comparado com o sensor
Goes Imager, visto que a resolução aplicada possibilita a detecção de maiores
quantidade de focos de menores proporções em área .
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Para todo o recorte temporal analisado, os produtos MODIS detectaram mais
focos de calor

ocorridos na América do Sul e, consequentemente, mais

emissões do que os dados WFABBA. Isso ocorre pelo fato dos produtos MOD14
e MYD14 possuírem resolução espacial nominal de 1 km e o WFABBA possuir
a resolução de 4 km ( Tabela 5.1). Assim, os dados obtidos a partir do sensor
MODIS possuem maior resolução espacial, aumentando as possibilidades de
detecção das áreas de queimadas menores e sem a ocorrência de nuvens
(Piromal et al.,2008).Além disso,

apresentam melhoria significativa em seu

algoritmo permitindo a identificação de focos de calor com valores de pixel de
saturação mais altos .Por outro lado, devido à resolução do sensor GOES,
menos pixels de calor são detectados em comparação ao MODIS.
Tabela 5.1. Principais características das imagens WFABBA e MYD14 E MOD14
Instrumento

GOES

Bandas Primárias Utilizadas para

Resolução

Resolução

Detecção de Incêndio

espacial

temporal

Canal 2: 3,80–4,00 μm

4 km

30 minutos

Canais 21 e 22: 3,929 - 3,989 μm

1 km*

1 a 2 dias

Imager

MODIS

* Resolução

espacial depende do produto

Em conformidade com resultados anteriores, nota-se a região do Arco do
Desmatamento, é onde ocorrem as maiores emissões de PM2.5µm. Além disso,
observa-se também uma área com grande recorrência

de queimadas e

consequentes emissões na região centro- sul do Paraguai. Desse modo, foram
analisadas as localizações onde ocorreram as maiores concentrações de
emissões nessa região.Constatou-se que, assim como em outras regiões
analisadas, os fatores responsáveis pelas ocorrências de queimadas são as
áreas destinadas à agropecuária. A Figura 5.20 mostra a região do Paraguai
que se mostrou mais afetada por queimadas durante todos os anos analisados
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neste trabalho. Uma imagem do satélite Landsat, do dia 09 de agosto de 2001,
mostra uma extensa região voltada para fins agrícolas, cujos detalhes em cores,
que vão do magenta ao roxo, representam áreas queimadas, justificando, assim,
os resultados de emissões significativas nessa região. Vale lembrar que os
valores estimados estão representados na legenda por totais de emissão por
grade, de acordo com o estabelecido na metodologia (20 km x 20 km) .

A)

B)

Figura 5.20. Emissão de de PM2.5µm para o ano de 2001, (a). Imagem Landsat
5 (TM – 3B4G5R) 09 de agosto de 2001(b) Região do Paraguai que apresenta
altos índices de emissão.
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Percebe-se , em todos os anos demonstrados nas imagens, que algumas
regiões com presença de floresta Equatorial, (que vai desde a região central da
Amazônia até parte da Venezuela, Colômbia e Peru), não apresentam emissões
significativas. Essa peculiaridade possivelmente ocorre devido a essas áreas
apresentarem vegetação com características densas e altos índices de umidade,
portanto menos propensa à queima, e ainda não integraliza as características do
avanço da fronteria agrícola.
Percebe-se ainda,em grande parte dos anos analisados que a maior
espacialização de emissão é resultado das queimadas ocorridas no Brasil e no
Paraguai.

Neste

sentido,

os

resultados

apresentados

corroboram

os

apresentados por Santos (2018),que apontam o Brasil como responsável pela
maior emissão de PM2.5µm entre os países da América do Sul.
As Figuras 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26 exibem a distribuição espacial das
estimativas de emissões de PM2.5µm para a América do Sul de 2000 a 2015.
Todo o recorte temporal analisado (2000 a 2015) apresentou similaridade no
padrão espacial de emissões de PM2.5µm provenientes da queima de biomassa.
As maiores concentrações ocorreram na região denominada Arco do
Desmatamento, no Paraguai e nos países situados na região norte da América
do Sul.
Conforme pode ser verificado, estão evidenciados os resultados de emissão
estimados no PREP-CHEM-SRC com base nos produtos MODIS (MYD e MOD
14) na coluna esquerda na imagem, assim como os resultados obtidos para os
dados GOES (WFABBA), após filtros, na coluna do meio, e posteriormente uma
representação espacial com a diferença de estimativa entre ambos os produtos
na coluna mais a direita na imagem.
Em relação à diferença, os mapas ilustram a distribuição espacial dos focos
estimados por um sensor e não pelo outro. Ou seja, em tons de azul, que vão
até o tom de roxo, focos que foram estimados pelo produto WFABBA e não pelos
produtos MODIS; já em tons que vão desde o amarelo até o ocre, de acordo
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com a legenda, estão representados os focos estimados pelos produtos MODIS
que não foram contabilizados pelo WFABBA.
A Figura 5.21 mostra os resultados de emissão de PM2.5µm para América do
Sul referente aos anos de 2000, 2001 e 2002. Nota-se que, para o de 2000, as
detecções pelo WFABBA resultaram em maiores índíces de emissão de
PM2.5µm do que as emissões estimadas pelos produtos de focos de calor do
MODIS. Esse resultado foi consequência do lançamento do Satélite Aqua ter
ocorrido apenas em 2002 e paralisações sofridas no ano de 2000 no Satélite
Terra, em decorrência de ajustes nos instrumentos MODIS, que resultou em
lacunas de dados nesse período.
Desse modo, para o mapa de diferença (coluna da direita), as emissões
representadas na tonalidade azul indicam índice negativo de soma de emissão
calculada para os dados MODIS e GOES. Contudo, os produtos MOD14 e
MYD14 alcançaram maior número de detecções do que o produto WFABBA.
Para o ano de 2001, percebe-se uma concentração expressiva de emissão no
Paraguai, que em sua maioria foram detectados e estimados pelos produtos
MODIS, mesmo com um curto período de paralização de atividades MODIS (16
de junho a 2 de julho de 2001) (GIGLIO et al., 2013).
Para a série analisada na figura, percebe-se que o ano de 2001 é o que
apresenta as maiores diferenças entre as emissões, cuja distribuição espacial
evidencia emissão expressiva no nordeste da Argentina, centro e norte da
Bolivia, Norte da Venezuela e Colombia, em São Paulo (entre o litoral Norte e
São José dos Campos) e, principalmente, na região do arco do desmatamento
e grande parte do Paraguai.
No geral, para o ano de 2001 as emissões estimadas pelo MODIS para a
América do Sul somaram 4,5 Tg de PM2.5µm, já as emissões estimadas pelo
WFABBA somaram 3,59 Tg .
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Figura 5.21– Distribuição espacial e temporal de PM2.5µm por produto GOES
(WFABBA), MODIS( MYD14 e MOD14)e a diferença para a América do sul nos
anos de 2000 a 2002.
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A Figura 5.22 mostra os resultados de emissão de PM2.5µm estimados pelo
WFABBA e MODIS para a América do Sul referentes aos anos de 2003, 2004 e
2005.
Para o ano de 2003, as estimativas somaram 8,48 Tg para dados MODIS e 3,97
Tg para dados WFABBA. As deteções realizadas pelos produtos MODIS
resultaram em maiores picos de concentrações das emissões na região do Arco
do Desmatamento, em grande parte do Paraguai, na região noroeste da
Venezuela, na região central e próximo a costa oeste do Peru.
A distribuição espacial mostrada nas figuras aponta a recorrência de
concentração, em destaque nas cores que vão gradativamente do verde,
passando pelo amarelo até o tom de marrom. Assim, os picos de emissão estão
representados pelo tom marrom.Nota-se, respectivamente, que as diferenças
entre os totais que foram estimados pelos produtos MYD14 e MOD14 também
mostram os totais em tons de marrom , para a quantidade máxima omitida pelo
produto WFABBA.
Para o ano de 2004, a soma de emissão totalizou 9,24 Tg para produtos e focos
de calor MODIS e 5,17 para produtos WFABBA. O sensor MODIS detectou uma
considerável quantidade de focos a mais que o WFABBA. É possivel observar
na figura que em 2004 ocorreram maiores concentrações de PM2.5µm na região
do Arco de Desmatamento, em grande parte do Paraguai, região central Peruana
e em algumas regiões da Colômbia e Venezuela. Segundo informações do
Ministério do Meio Ambiente (2004), dados gerados pelo Projeto de
Monitoramento e Desflorestamento da Amazônia Legal (Prodes) estimaram que,
em 2004, a Amazônia teve cerca de 18% do seu território desflorestado por
ação antrópica (MIN e MMA, 2004).
Cabe ressaltar que, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), em 2003 e 2004 o Brasil se configurou no mercado
externo como maior exportador de soja. Esse resultado, atrelado à alta do preço
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e demanda de grãos frente ao mercado externo, corrobora a pesquisa de Diniz
et al. (2009), cujos resultados apontam que em 2003 o Brasil contava com uma
área pouco menor que 1.000.000 de hectares de soja plantada. Em 2004 esse
número já havia atingido a casa dos 3.000.000 de hectares plantados e em 2005
já se totalizava cerca de 10.000.000 de hectares de área plantada.
Em relação as emisões estimadas para o ano de 2005, os totais resultaram em
9,32 Tg. Foi a maior emissã oanual dentre os anos analisados nessa série
temporal. Vale ressaltar que foram desenvolvidos vários estudos acerca dos
impactos de emissões de PM2.5µm, advindos de queimadas em regiões próximas
a Amazônia brasileira e Mato Grosso, cujos resultados correlacionaram a
exposição de crianças e idosos à fuligem e fumaça proveniente da queima de
biomassa nessas regiões ao número diário de hospitalizações e procura por
atendimentos ambulatoriais. Estudos como de Ignotti et al. (2010) e de Silva et
al. (2013) verificaram que a exposição a esse poluente foi responsável pelo
aumento significativo de internações ocorridas durante o ano de 2005 nessa
região.
Em relação aos totais de emissão estimados para a série temporal analisada na
imagem, para todos os anos (2003, 2004 e 2005) ocorreram omissões de
pequenas queimadas pelos dados WFABBA em relação às detecções MODIS.
Assim, para os mapas de diferenças, presentes na coluna da direita, os
resultaram se mostraram expressivos para todos os anos. Nota-se que as cores
representam a diferença de emissões (WFABBA, MOD14 e MYD14) partindo do
azul para resultados negativos, passando pelo ocre em menores diferenças até
o marrom para máximo de diferença. Para a série, não ocorreram emissões
estimadas pelo WFABBA que não fossem detectadas pelo MODIS.
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Figura 5.22 Distribuição espacial e temporal de PM2.5µm por produto GOES
(WFABBA), MODIS (MYD14 e MOD14) e a diferença para a América do sul nos
anos de 2003 a 2005.
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A Figura 5.23 mostra a distribuição espacial obtida após processamento dos
dados relativos a 2006, 2007 e 2008. No geral, o padrão de resultados foi bem
parecido com os anos anteriores. As maiores concentrações ocorreram nas
regiões do Arco do Desmatamento, Paraguai, Venezuela e Colômbia, em
maioria detectados pelos produtos do sensor MODIS.
Nota-se que 2006 apresenta uma distribuição espacial bastante semelhante ao
ano anterior. Somando um total anual de emissão em torno de 10,13 Tg para
dados MODIS e 4,49 Tg para dados WFABBA (Figura 5,23). As maiores
concentrações anuais também ocorrem nas mesmas regiões que os demais
anos analisados anteriormente. Isso confirma a questão sobre as queimadas
relacionadas com a atividade agrícola serem uma expressiva fonte de emissão
de poluentes do ar.
Dados sobre a rentabilidade do agronegócio brasileiro apontam que, em 2006, o
agronegócio foi responsável por 92,6% do superávit da balança comercial, sendo
que nesse mesmo ano, o Brasil despontou no mercado externo como primeiro
produtor e exportador de uma ampla gama de produtos agrícolas (MAPA, 2008).
O ano de 2007, foi o ano que apresentou os maiores totais de emissão de todo
o período analisado (2000 a 2015). O total de emissão foi de 10,13 Tg com o
MODIS e 6,47 Tg para dados WFABBA. Rudorff et al. (2015), estimaram em um
estudo que apresentou uma análise geoespacial da dinâmica das culturas anuais
no bioma cerrado, que para o ano de 2007 ocorreu um incremento de 108% no
tamanho de área cultivada.
Neste sentido, com um elevado resultado de emissões para o ano de 2007,
pode-se associar as inúmeras repercussões negativas, tanto de caráter
ambiental, estritamente local, quanto aos impactos na saúde humana e aos
transportes atmosféricos. Durante o ano de 2007, eventos de seca com pico
entre os meses de agosto a setembro, somados ao alto número de queimadas
e à baixa umidade do ar, tiveram como resultado uma diferença quantitativa em
registros de indivíduos com problemas respiratórios em regiões próximas ao
Arco do Desmatamento. Para o ano de 2004 as médias acumuladas de
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precipitação, foram de aproximadamente 1597 mm durante o ano, indicando que
não foi um ano de muitas chuvas.
O estudo de Pereira et al. (2011) apresenta indicadores de efeitos das
queimadas ocorridas na região norte do Mato Grosso sobre a saúde humana. A
região em questão faz parte da denominada frente da fronteira agrícola em
expansão, que resulta no Arco do Desmatamento, que, em sua maioria,
apresentou as maiores concentrações de emissões de PM2.5µm.
Acrescenta-se também, que a intensidade da seca ocorrida durante o ano pode
ser explicada pela poluição atmosférica e a baixa umidade do ar, que chegou a
15% nessa época do ano, ampliando dessa maneira, os perigos à saúde da
população local e o aumento proporcional pela procura de atendimentos
hospitalares (Pereira et al.,2011).
A distribuição espacial das emissões ocorridas no ano de 2008 (Figura 5.23)
mostra que as concentrações de emissões mantiveram o padrão espacial, com
recorrências menores ao Norte da Venezuela e Colômbia, algumas áreas da
Argentina e em evidência grande parte do Paraguai e Arco do Desmatamento.
Para este ano, os totais de PM2,5 emitido pelas queimadas foram de 7,06 Tg e
3,87 Tg para dados MODIS e WFABBA, respectivamente.
Nota -se que, ao analisar os totais de 2008 em relação aos totais de 2007 (10,13
Tg) ocorreu uma queda. Que pode estar relacionada à crise financeira de 2008,
que resultou na queda dos preços internacionais dos commodities e em uma
certa estabilidade no avanço de áreas plantadas (Leite e Wesz ,2010).
Além disso, estudos realizados pelo INPE indicam um novo cenário acerca da
dinâmica da colheita de cana-de- açúcar, que diretamente resulta na redução da
emissão. O projeto Monitoramento da Cana-de-açúcar, o CANASAT, revela que,
ao comparar as safras de 2007 e 2008, com base em mapeamentos, observouse uma redução em áreas de queima, totalizando cerca de 656 mil hectares.
Esse resultado se deu com base na premissa da Lei Estadual 11.241, de 19 de
setembro de 2002, que preconiza a extinção de técnicas de queima da palha
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como método pré-colheita e obriga os plantadores de cana-de-açúcar a tomar
as providências necessárias para redução efetiva dessa prática. Desse modo,
de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do estado de São Paulo, durante
a safra de 2008, com a suspensão desse tipo de prática de manejo, foi possível
uma redução de aproximadamente 3900 toneladas (0,0039 Tg) de PM2.5µm
nesse ano (SÃO PAULO, 2002).
Para o período de 2006 a 2008 (figura 5.23), os dados MYD14 e MOD14
estimaram mais PM2.5µm do que o WFABBA, dada à distinta resolução espacial
que está diretamente relacionada à capacidade de detecção de queimadas
ocorridas em menores áreas. Destaca-se ainda que os mapas de espacialização
que representam a diferença entre focos detectados e, consequentemente,
emissão (mapas da coluna da direita, na figura) mostram uma diferença maior.
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Figura 5.23. Distribuição espacial e temporal de PM2.5µm por produto GOES
(WFABBA), MODIS( MYD14 e MOD14)e a diferença para a América do sul nos
anos de 2006 a 2008.

99

A Figura 5.24 mostra os resultados para a distribuição espacial de emissão de
PM2,5µm para os anos de 2009, 2010 e 2011. Em comparação ao ano anterior,
2009 apresentou uma redução de aproximadamente 1,22 Tg no total somado
para o ano. O total apresentado de emissões em 2009 foi de 6,28 Tg para dados
MODIS e 3,96 Tg para produtos WFABBA. Os anos de 2009 e 2011
apresentaram médias de precipitação mais elevadas, sendo de 1653mm e
1700mm respectivamente. Enquanto 2010 foi o ano da série analisada na figura,
que apresentou médias de pouca precipitação (1581mm). Esses resultados
estão diretamente relacionados com a dinâmica das queimadas e as oscilações
dos resultados de emissões. Além disso, a área plantada com lavouras
permanentes na região que engloba o Sudeste da Amazônia, o Norte do Mato
Grosso e Sul do Pará, totalizou cerca de 511 mil hectares em 2009, e 541 mil
hectares em 2008. (IBGE, 2012).
Essa redução pode ser explicada pela crise de 2008, que de acordo com
informações do IBGE (2012), resultou em um aumento de 118,2% em estoques
nacionais de grãos contabilizados em 31/dez/2008, em comparação ao estoque
observado 31/dez/2007. Assim, a disponibilidade de grãos para o mercado pode
ter contribuído para a diminuição em aproximadamente 30 mil hectares de área
plantada em 2009, e, por conseguinte, uma expressiva diminuição na
necessidade do uso de fogo como técnicas de manejo.
Vale destacar que, além da relação direta entre a diminuição da área plantada e
a incidência de queimadas na região brasileira, ocorreu neste ano também uma
grande quantidade de chuvas no período de julho a novembro.
Para o ano de 2010 (Figura 5.24, ocorreu um aumento em relação das
emissões, em comparação ao ano anterior, totalizando 8,0 Tg para dados
provenientes dos produtos MODIS e 4,36 Tg para produto WFABBA. Constatouse, em conformidade com os demais anos analisados, a efetividade dos
sensores MODIS em estimar queimadas de menores proporções e, igualmente,
concentrações maiores de emissões de acordo com o uso do solo característico
de cada região.
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Para este ano, de acordo com o IBGE (2012), houve um incremento de cerca de
15 mil hectares em área plantada. O ano de 2010 apresentou o segundo maior
resultado de soma de emissão de toda a série analisada, e alguns fatores como
a expansão de áreas de cultivo, a recuperação dos preços de commodities
brasileiros frente ao mercado externo e alterações climáticas podem estar
diretamente relacionados a esse dado.
A produção de grãos provenientes das áreas inseridas no Arco do
Desmatamento apresentou aumento de 28,6% comparadas ao ano anterior, o
que corrobora com o aumento expressivo de emissão proveniente da queima de
biomassa nessa região (IBGE,2012).
Para o ano de 2011, ocorreu apenas um acréscimo de 0,5% no total de área
plantada. Entretanto, inversamente, ocorreu um recuo bastante expressivo nos
totais de emissão de PM2.5µm para esse ano, cujos resultados para dados
MODIS foram de 4,82 Tg e WFABBA 2,39 Tg. Vale ressaltar, que as condições
climáticas de 2011 resultaram em um ano de muita precipitação, o maior
resultado para a série, (aproximadamente 1696 mm anuais). Sendo assim,
pode-se relacionar esse resultado com menores índices de queimadas e
interferências na duração e extensão das mesmas durante o ano de 2011. Isto
se dá por dois fatores, primeiro, com maior presença de água, a vegetação se
torna menos suscetível a queima, e segundo a precipitação atua na cessação
dos processos de queima da biomassa.
Embora os produtos MYD14 e MOD14 tenham estimados mais emissão como
resultado de maiores detecções, nota-se um padrão na distribuição espacial dos
focos de queima para ambos os sensores utilizados. É possível observar que as
regiões que concentram os maiores níveis de emissão são as mesmas durante
o período analisado.
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Figura 5.24. Distribuição espacial e temporal de PM2.5µm por produto GOES
(WFABBA), MODIS( MYD14 e MOD14)e a diferença para a América do sul nos
anos de 2009 a 2011.
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A Figura 5.25 mostra o padrão espacial das emissões estimadas pelos produtos
MYD14 e MOD14 do sensor MODIS e pelo WFABBA do sensor GOES, assim
como realizado nos demais anos. O padrão geral dos anos analisados na figura
(2012 e 2013) está em conformidade com os demais anos analisados e
evidenciam maiores concentrações nas regiões agrícolas, já identificadas
anteriormente.
No entanto, é possível observar que entre os dois anos ocorrem diferenças
relevantes no que diz respeito à diferença de focos detectados pelos produtos
MYD14, MOD14 e pelos produtos WFABBA, assim como em relação aos anos.
No ano de 2012 a estimativa dos produtos MODIS totalizaram 6,43 Tg e do
WFABBA 3,73 Tg.
O padrão espacial notado nos anos anteriores se repete nos anos constantes na
figura, onde pode ser observado concentrações de emissões em parte do
Paraguai, embora tenham apresentado menores valores também nessa área.
Para o Brasil, o relatório do IBGE que mostra o resultado de produção agrícola
nesse ano, aponta que houve um acréscimo de 27% em área plantada de milho
na região caracterizada pelo avanço da fronteira agrícola. Vale ressaltar, que em
2012 os totais de precipitação anual ficaram em torno de 1592 mm, não
representando o ano que mais choveu e nem os menores índices.
No ano de 2013, de acordo com a figura, a distribuição espacial evidencia
emissão para toda a área de estudo, embora o valor do somatório não se
destaque dos demais anos analisandos, sendo 4,76 Tg para dados MODIS e
2,27 TG para WFABBA, é possível observar que o território foi acometido por
inúmeras queimadas de menores proporções. Ainda, segundo informações do
IBGE (2012), para este ano houve um acréscimo em área plantada no Brasil em
cerca de 11%.
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Vale destacar, que 2013 se mostrou um dos anos com mais focos detectados.
Contudo, as emissões por grade não foram proporcionalmente substanciais em
comparação aos demais anos. Isso está relacionado diretamente com as
características climáticas e o regime de precipitação, visto que 2013 foi um ano
que apresentou cerca de 1645 mm de precipitação anual e, segundo o INMET,
ocorreram chuvas que representaram um grande volume em um curto período
de tempo, como exemplificado por dezembro de 2013, quando choveu cerca de
730 mm na cidade de Vitória. Ou seja, foi um ano em que as chuvas foram
constantes, porém com características de representativo volume
Assim, o clima pode ter favorecido a cessação das queimadas, que mesmo
representado considerável quantidade de focos para o ano de 2013,
provavelmente em razão da precipitação, não mantiveram o decurso em área e
intensidade da queima.
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Figura 5.25. Distribuição espacial e temporal de PM2.5µm por produto GOES
(WFABBA), MODIS( MYD14 e MOD14)e a diferença para a América do sul nos
anos de 2012 a 2013.

A Figura 5.26 mostra a distribuição espacial das emissões de PM2.5µm para os
anos de 2014 e 2015. É possível observar que o padrão de regiões em que as
queimadas resultaram em expressivas concentrações de PM2.5µm estão em
conformidade com os demais anos analisados.
Para o ano de 2014, em relação aos focos detectados pelos produtos MODIS e
WFABBA, nota-se no mapa de diferenças evidências em tons de azul, cujos
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resultados representam que o WFABBA, diferentemente dos anos anteriores,
detectou alguns focos de queimadas que não foram detectados pelo o MODIS.
Em emissões, o ano de 2014 somou 5,0 Tg para dados MODIS e 2,52 Tg para
dados WFABBA. Em relação ao ano anterior, houve um acréscimo de apenas
0,24 Tg em emissões e, similarmente, de 6,6% em áreas de expansão agrícola
frente à área colhida em 2013. Em relação à média de precipitação para 2014, o
total ficou em torno de 1636 mm, um pouco menor que em 2013, o que pode ter
favorecido esse pequeno aumento de emissão em relação ao ano anterior.
No ano de 2015 as emissões somaram 6,69 Tg para o MODIS e 3,28 Tg para
WFABBA. Em relação ao ano de 2014, ocorreu um acréscimo no total de
PM2.5µm emitido, de 1,69 Tg e de cerca de 15% de áreas cultivadas no Brasil,
(IBGE ,2012). Depois de 2010, o ano de 2015 foi o que apresentou maiores
índices de emissão para a América do Sul, acréscimo esse que pode estar
relacionado ao índice de precipitação de 2015, que apresentou uma média bem
baixa para o ano, em torno de 1447 mm, o menor de toda a série analisada.
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Figura 5.26. Distribuição espacial e temporal de PM2.5µm por produto GOES
(WFABBA), MODIS( MYD14 e MOD14)e a diferença para a América do sul nos
anos de 2014 a 2015.

De acordo com Zhang et al. (2012) as emissões de queima de biomassa
ocorridas na América do Sul representam o segundo maior valor em termos
globais, ficando atrás apenas dos resultados estimados para o continente
Africano. Ainda, de acordo com os autores, na América do Sul, 60% das
emissões anuais ocorrem durante os meses de agosto e setembro, e
majoritariamente no território brasileiro, tendo seus picos associados com
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incêndios agrícolas e ao período de déficit hídrico devido aos seguidos meses
de seca
Vale ressaltar que estudos sobre níveis de segurança em relação à exposição
humana a estes tipos de poluentes ainda estão em debate no meio científico,
visto que cada país adota o nível de segurança de acordo com critérios distintos.
Contudo, Andrade Filho et al. (2011) afirmam que, mesmo em níveis abaixo do
que alguns países consideram seguro, a exposição a esses gases e aerossóis
ocasionam efeitos à saúde humana e, por isso, deve-se voltar atenção à esses
riscos.
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
As queimadas e ocorrências dos picos de emissão estão, no geral,
intrinsicamente relacionadas com o uso e cobertura da terra, e com o clima.
Embora não tenha sido realizada uma análise associando emissão e uso e
cobertura da Terra, foi possível associar os processos de avanço da fronteira
agrícola brasileira e as práticas agropastoris à dinâmicas das queimadas, ou
seja, elencando de certa forma, o uso da Terra. Entretanto, não se tratando
apenas dos impactos locais, o trabalho possibilitou a análise dos resultados de
índices de emissões de PM2.5µm para a América do Sul.
No geral, observou-se que, por se tratar de dados obtidos de maneira remota,
cada instrumento pode apresentar um tipo de resultado. Isso é inerente à
metodologia de abordagem e rotinas de processamento específico de cada
sensor e algoritmo. Contudo, sabe -se que há um desafio em relação à detecção
orbital no que se refere as queimadas de menores dimensões, e isso
notoriamente resulta em distintos resultados tanto em número de focos quanto
em emissão estimada.
As diferenças encontradas durante o trabalho evidenciaram a necessidade de
maior validação em relação aos produtos, sobretudo na padronização das
metodologias. No entanto, as emissões geradas pelo PRE-CHEM-SRC se
mostraram precisas, visto que ao se utilizar mecanismos de remoção dos focos
repetidos ou superestimados, a ferramenta possibilita estimativas bastante
consistentes, o que sugere a utilização desses dados em inventários globais
como o GFED.
Dessa maneira, todos os conjuntos de dados utilizados neste trabalho
apresentaram limitações. No geral, observou-se grandes lacunas nos dados
WFABBA, tanto em relação a confiabilidade dos focos detectados quanto na
quantidade de falhas dos sensores. A quantificação dos erros contidos na série
temporal provenientes do WFABBA/GOES, que são utilizadas como fonte de
dados para os inventários, pode ser um indicativo de aprimoramento no
tratamento dos dados do produto.
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Já os resultados obtidos para os dados MODIS se mostraram mais próximos aos
dados do GFED, em relação aos focos de calor estimados. Embora alguns
estudos mostrem que os dados MODIS são passíveis de problemas de omissão
e até mesmo de superestimativa de focos, os mesmos se encontram dentro dos
limites estabelecidos pelo Sistema de Monitoramento de Queimadas do INPE e
são igualmente utilizados como fonte de dados para o GFED.
É importante ressaltar que, de acordo com os resultados desse trabalho, as
queimadas apresentam um ciclo anual bastante evidente, tanto temporal quanto
espacial. Em resumo, é possível afirmar, sobre a dimensão desses eventos e
principalmente nos impactos resultantes, que a sua participação no contexto
global de emissão de poluentes para a atmosfera é grande.
Os mais expressivos resultados de emissão de PM2.5µm se mostraram na região
do Arco do Desmatamento, próximo à Amazônia. Esse resultado é preocupante,
dado o papel que a Floresta Amazônica desempenha frente à manutenção da
composição química da atmosfera, assim como na regulação física do clima.
Neste sentido, o entendimento e diagnóstico do resultado das queimadas
passam a ser prioridade, não apenas em âmbito local e regional, mas também
em âmbito global.
Verificou-se que os picos de incêndios, principalmente na região Amazônica,
ocorrem concomitantemente aos baixos índices pluviométricos. Ainda, os
resultados mostraram a magnitude das queimadas e suas consequentes
emissões atmosféricas, caracterizando uma concentração bastante preocupante
de material particulado com potencial perigo à saúde humana. De acordo com
Carmo et al. (2010), as partículas com massa de tamanho 2.5 µm permanecem
por tempo mais prolongado na atmosfera, podendo ser transportadas por
grandes distâncias e, com isso, dispersando rapidamente por regiões distantes
ao foco da queima.
À luz da complexidade que envolve todo o cenário de emissões de poluentes,
volta-se a atenção sobre a importância de produzir inventários cada vez mais
confiáveis. Neste sentido, o uso do sensoriamento remoto e as ferramentas da
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geotecnologia se mostraram de grande eficácia, embora estudos voltados para
o aprimoramento de validação de focos de calor devam estar em contínuo
desenvolvimento, frente às limitações demonstradas neste trabalho.
Foi possível observar que para se obter inventários com alta confiabilidade seria
recomendado uma padronização, tanto em métodos quanto em instrumentos
utilizados. Para tanto, é importante ressaltar que os dados remotos devem ser
utilizados em associação aos dados de medições em superfície, pois os
processamentos apresentam resultados em formas de estimativas baseados em
modelos.
Ademais, espera-se que os resultados aqui apresentados possam contribuir para
a viabilização e implementação de práticas de gestão, que vão desde um
aprimoramento nos processos de identificação das emissões até ações de
gestão de riscos e redução.
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