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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo mapear os focos de calor nas diferentes mesorregiões do 

Estado do Rio de Janeiro (RJ) no período de 2016 a 2019 e comparar com a série histórica de 

focos de calor para o Estado (período de 1998 a 2019). Os dados foram obtidos do Banco de 

Dados de Queimadas (BDQ) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foram 

processados a partir de imagens do satélite de referência Aqua_M-T, e sofreram análises 

exploratórias nas escalas mensal, sazonal e anual, para cada mesorregião e para o Estado do RJ 

como um todo. Foram registrados 15.362 focos de calor em todo o Estado do RJ entre 1998 e 

2019, sendo o valor médio anual da série histórica igual a aproximadamente 698 focos de calor. 

No período de 2016 a 2019, foram registrados 2.594 focos de calor, perfazendo uma média 

anual de cerca de 649 ocorrências. O período com maior ocorrência de focos de calor foi junho 

a outubro, apresentando pico no mês de setembro e seguindo o mesmo padrão da série histórica. 

A análise sazonal indicou um maior número de focos de calor na estação seca (inverno e 

primavera) e um menor número de focos na estação chuvosa (verão e outono). As regiões 

Metropolitana e Norte Fluminense do Estado do RJ apresentaram os maiores registros de focos 

de calor no estudo. Os municípios de Campos dos Goytacazes e Seropédica, que pertencem às 

regiões Norte Fluminense e Metropolitana, respectivamente, apresentaram as duas maiores 

ocorrências de focos de calor entre 2016 e 2019. Analisando a densidade de focos de calor por 

1.000 ha, a região Metropolitana apresentou os maiores valores, seguida pela região Centro 

Fluminense. Os municípios de Seropédica e Nilópolis, da Região Metropolitana do Estado do 

RJ, apresentaram as duas maiores densidades de focos. Foi observado um aumento dos registros 

de focos de calor nas regiões do Estado onde são comuns as práticas agropecuárias, bem como 

uma maior suscetibilidade às queimadas em áreas florestais com maior cobertura de vegetação 

nativa associadas à alta densidade de focos. A análise dos focos de calor a partir de produtos de 

imagens de satélites possibilitou obter uma visão espacial dos registros das queimadas nas 

escalas anual, mensal e sazonal sobre o Estado do RJ, mostrando ser uma solução no resgate 

histórico das ocorrências e no apontamento de áreas mais críticas de queimadas nesta região.  

  

Palavras-chave: Focos de calor. Incêndios florestais. AQUA_M-T. 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aimed to map the active fires in the different mesoregions of Rio de Janeiro (RJ) 

state in the period 2016-19, and compare with the historical series of active fires (period from 

1998 to 2019). The data were obtained from the Banco de Queimadas (BDQ) of the Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) and were processed using images from the reference 

satellite Aqua_M-T. Exploratory analysis of the data for monthly, seasonal, and annual scales 

were performed for each mesoregion of the RJ state, and for the entire RJ state. Approximately 

15,362 active fires were recorded over RJ state between 1998 and 2019, with the mean annual 

value of the historical series equal to 698 active fires. In the period 2016-19, approximately 

2,594 active fires were recorded, making an annual average of 649 occurrences. The period 

with the highest occurrence of active fires in RJ state was June to October, with a peak observed 

in September and following the same pattern of the historical series. The seasonal analysis 

indicated a large number of active fires during the dry season (winter and spring), and a small 

numbers of active fires during the wet season (summer and autumn). The Metropolitan and 

Northern Regions had the highest records of active fires in the study. The cities of Campos dos 

Goytacazes and Seropedica, which belong to the Northern and Metropolitan Regions, 

respectively, presented the two largest occurrences of active fires between 2016 and 2019 in RJ 

state. By analysing the density of active fires per 1,000 ha, the Metropolitan Region presented 

the highest values, followed by the Central Region. The cities of Seropedica and Nilopolis, 

located in the Metropolitan Region of RJ state, presented the two highest densities of active 

fires. It was observed an increase in the number of active fires in regions of RJ state where 

agricultural practices are common. It was also noted a high susceptibility to fires in forest areas 

with large cover of native vegetation associated with the high density of active fires. The 

analysis of the active fires from satellite imagery products enabled a spatial view of the records 

of fires on the annual, monthly and seasonal scales, showing to be a solution for the historical 

rescue of occurrences and for the identification of more critical fire areas. 

 

Keywords: Active fire. Forest fires. Aqua_M-T. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existe uma estreita relação entre o homem e o clima devido à influência das variações 

climáticas no bem-estar social. Com o incremento das necessidades de consumo associadas ao 

aumento da população nos últimos séculos, cresceram as áreas urbanas e as atividades 

agropecuárias. As atividades agrícolas, por sua vez, necessitam de um manejo sazonal do solo, 

o que envolve na maior parte dos casos o uso do fogo, sendo este utilizado desde as mais 

remotas eras. Nas últimas décadas tem crescido a preocupação de vários setores da sociedade 

com o uso indiscriminado do fogo. A queima de biomassa nos ecossistemas devido à expansão 

da fronteira agrícola, à conversão de florestas e cerrados em pastagens, e à renovação de cultivos 

agrícolas, são alguns dos fatores mais importantes que causam impactos sobre o clima e a 

biodiversidade (MÉLO, 2011). 

 

Os incêndios florestais também podem acelerar os processos de mudanças climáticas 

pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, e estes devem ser prevenidos por meio de 

uma gestão eficaz. Entretanto, identificar as causas dos incêndios é frequentemente uma tarefa 

complexa. A maioria das queimadas tem origem humana, mas fatores climáticos como baixa 

umidade relativa do ar, elevadas temperaturas e vento influenciam sua propagação e 

determinam a grandeza de seus efeitos (MACHADO; DA SILVA; BIUDES, 2014). 

 

As queimadas no Brasil têm sido tema de destaque na mídia, principalmente devido ao 

fato do país possuir cerca de 49,2% de sua extensão territorial situado no bioma Amazônia 

(ICMBio, 2019), sendo este de grande importância biológica e de interesse internacional. Os 

diferentes biomas estão sujeitos às queimadas em maior ou menor grau, e de forma natural ou 

antropogênica visando os diferentes usos da terra.  

 

A grande porcentagem de áreas com vegetação nativa, juntamente da alta frequência e 

densidade dos focos de queimadas, pode indicar que o fogo está sendo utilizado na conversão 

de áreas nativas em áreas agrícolas, ou para o manejo de pastagem em campos nativos. O fogo 

também é utilizado por agricultores para a limpeza de área, de modo que, sem as devidas 

precauções, o mesmo pode sair do controle e provocar incêndios na vegetação nativa. Segundo 

Soares (2004), uma das principais causas dos incêndios florestais no Brasil é a limpeza de área 

para fins agropecuários e florestais. 
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A disponibilidade de informações detalhadas e atualizadas sobre as distribuições 

espaciais e temporais das áreas queimadas também é de extrema importância. Estas 

informações são importantes não apenas para uma melhor gestão dos recursos naturais, mas 

também para estudos meteorológicos e de mudanças climáticas, pois a queima da vegetação 

tem implicações diretas no clima regional e global (IPCC, 2014). 

 

O uso de imagens de satélites tem sido de grande importância para o monitoramento das 

queimadas, principalmente sobre grandes áreas e regiões remotas (e de difícil acesso para 

acompanhamento), como as que se encontram no Brasil (IBAMA, 2019). Sendo assim, o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) utiliza 

dados obtidos por sensores a bordo de satélites para monitorar focos de calor na superfície 

terrestre. Estes dados são fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

 

Para o monitoramento das queimadas via sensoriamento remoto, são utilizados vários 

satélites ambientais que possuem sensores óticos operando na faixa espectral do infravermelho 

termal (em 4 m, por exemplo). Os dados diários de focos de calor detectados são usados para 

compor a série temporal ao longo dos anos, permitindo a análise de tendências nos números de 

focos para as mesmas regiões em períodos de interesse (INPE, 2019). 

 

O Estado do Rio de Janeiro (RJ) possui seu território inserido no bioma Mata Atlântica, 

sendo o mesmo composto por diferentes ecossistemas ricos em biodiversidade e endemismos 

cujos remanescentes ocupam cerca de 17% da área total do Estado (INEA, 2019). Devido à sua 

localização, este bioma tem sofrido há séculos forte pressão devido ao desenvolvimento urbano 

e agrícola, o que lhe confere especial importância quanto à conservação dos remanescentes 

(BERGALLO, 2019). Grande parte destas áreas é protegida sob Unidades de Conservação de 

gestão municipal, estadual e federal, e a área de cobertura relativa destes remanescentes sofre 

grande variação de acordo com a região do Estado (FUNDAÇÂO SOS MATA ATLÂNTICA; 

INPE, 2014).  

 

Eventos de queimadas em regiões de Mata Atlântica têm sido frequentes, de modo que 

a recorrência e a duração destes eventos podem estar relacionadas com as condições 

meteorológicas da região em questão. Sendo assim, o monitoramento dos eventos de queimadas 

e o conhecimento das condições meteorológicas nas regiões do Estado do Rio de Janeiro são 
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de suma importância para o estabelecimento de propostas de planejamento e a prevenção de 

danos causados pelas queimadas. 

 O objetivo geral deste trabalho é mapear os focos de calor nas diferentes mesorregiões 

do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019 utilizando produtos de satélites. 

  

 Os objetivos específicos são:  

 

- Avaliar o número de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro e sua distribuição nas 

mesorregiões no período de 2016 a 2019;  

- Comparar o número de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019 

com a série histórica de registros (1998 a 2019); 

- Comparar o número de focos de calor com a ocorrência de períodos secos e chuvosos no 

Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019; 

- Identificar alguns impactos causados pelas queimadas nas diferentes mesorregiões do Estado 

do Rio de janeiro no período de 2016 a 2019. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para o estabelecimento de políticas públicas de controle e prevenção das queimadas, 

torna-se necessário o conhecimento do perfil dos incêndios, de maneira que as estatísticas de 

ocorrência dos incêndios em vegetação são as principais ferramentas para se traçar esse perfil 

(CIPRIANI, 2011). 

 

Pereira et al (2012) observou que há poucos dados estatísticos e registros sobre 

incêndios em áreas naturais, tornando a detecção dos focos ativos por meio de técnicas de 

sensoriamento remoto uma boa opção. Porém, não há uma relação direta entre os focos ativos 

e o número de queimadas, bem como as áreas queimadas. Além disto, dependendo da resolução 

espacial dos sensores utilizados, as queimadas menores não são captadas pelo sistema de 

monitoramento. 

 

Os satélites meteorológicos detectam a radiância emitida por objetos conforme a sua 

temperatura, e os processamentos digitais das imagens são convertidos em focos ativos de calor 

(JENSEN, 2009). Deste modo, o satélite não é capaz de distinguir incêndios florestais (fogo em 

vegetação) de queimadas para fins agropecuários ou silvícolas. Tal distinção só pode ser feita 

por meio da interpretação de imagens de satélites de média a alta resolução espacial.  

 

A utilização das ferramentas de geoprocessamento, juntamente de outras práticas de 

aferição em campo, tem sido de grande importância para a interpretação dos dados.  Pereira et 

al (2014) utilizaram o histórico de focos de calor ativos no Estado de Minas Gerais durante o 

período de 1999 a 2009 e realizaram uma análise exploratória desses dados. Isto possibilitou 

avaliar as frequências mensal e anual das queimadas nas áreas estudadas, constituindo uma 

solução para a interpretação e a identificação de áreas mais críticas no Estado.  

 

 Machado; Da Silva; Biudes (2014) estudou o efeito das condições meteorológicas sobre 

o risco de incêndio e o número de queimadas urbanas e de focos de calor em Cuiabá-MT. Para 

tal, foram utilizados o banco de dados do número de ocorrências de queimadas urbanas 

atendidas pelo Corpo de Bombeiro de Cuiabá- MT, e o número de focos de calor obtidos da 

Divisão de Geração de Imagens (DGI) do INPE no período de janeiro de 2005 a dezembro de 

2009. Calcularam-se as Fórmulas de Monte Alegre (FMA) e de Monte Alegre Alterada (FMA+) 

para estimar os riscos de incêndios, e utilizou-se a análise de correlação cruzada de forma a 
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correlacionar queimadas, focos de calor, FMA, FMA+, temperatura do ar e precipitação. Os 

índices FMA e FMA+ demonstraram sensibilidade em prever ocorrência futura de incêndios 

ao estar positivamente correlacionado com as ocorrências de queimadas e registros de focos de 

calor em Cuiabá/MT. 

 

Caúla et al. (2015) avaliaram a distribuição dos focos de incêndio no Brasil entre 1998 

e 2011 utilizando dados de satélites meteorológicos pelo Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC/INPE). Os resultados indicaram que as regiões brasileiras com as 

maiores densidades de incêndios florestais por unidade de área foram o Nordeste, o Centro-

oeste e o Norte do Brasil, e as mais baixas ocorreram no Sudeste e no Sul. Os autores 

constataram que a primavera e o inverno apresentavam focos de incêndio mais frequentes que 

no verão e no outono. Também foi estudada a influência das atividades antropogênicas e da 

variabilidade dos sistemas meteorológicos sobre a ocorrência de maior ou menor frequência de 

focos de incêndios. 

 

Utilizando dados provenientes do Banco de Dados de Queimadas (BDQ) do INPE, 

Clemente; Oliveira Júnior; Louzada (2017) avaliaram a ocorrência de focos de calor nos 

remanescentes da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro sob o aspecto climático. Estes 

autores constataram que os meses de agosto, setembro e outubro foram os mais susceptíveis à 

ocorrência de focos de calor, e os anos com os maiores números de registros de focos de calor 

coincidiram com os ciclos de El Niño e La Niña nas categorias forte e fraco. 

 

 Rodrigues et al (2018) utilizaram informações do sensor Operacional Land Imager 

(OLI) a bordo do satélite Land Remote Sensing Satellite 8 (Landsat-8) para mapear a extensão 

das queimadas na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro durante um grande incêndio 

ocorrido em outubro de 2014. O total de área queimada estimada foi de 3.904 ha. Os resultados 

foram corroborados pelos números de focos de calor obtidos por satélites provenientes do BDQ 

do INPE, bem como pelos pareceres técnicos oficiais elaborados in situ pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 O Estado do Rio de Janeiro situa-se na região Sudeste do Brasil entre as latitudes 

20°45’54” e 23°21’57” S, e as longitudes 40°57’59” e 44°53’18” W. O Estado faz divisa ao 

nordeste (NE) com o Espírito Santo, norte e noroeste (N-NW) com Minas Gerais, sudoeste 

(SW) com São Paulo, e com o Oceano Atlântico a sul e leste (S-E). O Estado possui uma área 

total de 43.750,427 km² e densidade demográfica de 365,23 hab/km², e o mesmo está dividido 

em 92 municípios (IBGE, 2020). Para se trabalhar com uma melhor divisão geográfica da área 

territorial do Estado, neste estudo será considerada a sua divisão regional em seis mesorregiões 

geográficas (IBGE, 1990), conforme mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1- Mapa do Estado do Rio de Janeiro subdividido em seis mesorregiões geográficas. 

  

 A cobertura vegetal do Estado do RJ encontra-se totalmente inserida no bioma Mata 

Atlântica, cujos fragmentos em melhor Estado de conservação situam-se principalmente nas 

áreas montanhosas ou no interior de Unidades de Conservação (UC). Atualmente, menos de 

um terço do território do Estado (31%) é coberto por área florestal em diferentes estágios de 

conservação (SFB, 2018). 
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3.2. SÉRIE TEMPORAL DE FOCOS DE CALOR 

 

Para a realização deste estudo foram analisados os registros mensais de focos de calor 

para cada um dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro no período de janeiro de 2016 a 

dezembro de 2019. Os mesmos foram agrupados de acordo com as mesorregiões geográficas 

aos quais pertencem para compor a análise regional. Para caracterizar a série histórica para o 

Estado, foram analisados os registros totais mensais medidos desde junho 1998 a dezembro de 

2019.  

 

 Os dados de focos de calor foram obtidos da base do BDQ do INPE utilizando as 

imagens processadas do satélite de referência. Este é o satélite cujos dados diários de focos de 

calor detectados são usados para compor a série histórica temporal ao longo dos anos, e assim 

permitir a análise de tendências no número de focos para mesmas regiões e entre regiões.  

Atualmente, como satélite de referência, são processadas pelo INPE as imagens dos sensores 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) do satélite Aqua_M-T (Figura2), 

da National Aeronautics and Space Administration (NASA), que operam na faixa termal-média 

de 4m do espectro eletromagnético (INPE, 2019). 

 

 

Figura 2 –  Imagem do Satélite Aqua. (Fonte: NASA, 2020). 

 

 Este satélite opera em órbita polar heliossíncrona, com inclinação de aproximadamente 

98,2o, período orbital de 98,88 min e cruzamento equatorial aproximadamente às 13h30min. A 

altitude orbital média é de 705 km e a sua velocidade em relação ao solo é 6,7 km s-1. A distância 
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entre órbitas adjacentes é de 172 km e o ciclo de re-ocorrência é de 16 dias no equador (INPE, 

2020). O Quadro 1 contém informações das principais características do satélite Aqua. 

 

Quadro 1 - Especificações do satélite AQUA. 

SATÉLITE AQUA 

Instrumento/Sensor AIRS, AMSU-A, HSB, AMSR-E, MODIS e CERES 

Operadora/Instituição Responsável NASA  

País Estados Unidos 

Situação Atual Ativo 

Lançamento 04/05/2002 

Altitude 705 km 

Inclinação 98,2 ° 

Órbita Polar e Heliossíncrona 

Faixa Imageada MODIS: 2.330 Km x 5.000 Km 

Tempo de Duração da Órbita 98,8 min 

Horário da Passagem 01h / 03h / 13h / 15h 

Período de Revisita 1 a 2 dias 

Resolução Espacial 500 m, 1.000 m 

Fonte:  Divisão de Geração de Imagens (INPE, 2020). 

 

 O satélite Aqua foi lançado em maio de 2002, e faz parte do projeto Earth Science 

Enterprise (ESE) da NASA que se propõe a coletar e interpretar dados, buscando compreender 

a dinâmica terrestre e as mudanças globais. Transporta vários sensores como Advanced 

Microwave Scanning Radiometer (AMSR-E), Moderate Resolution Imaging Spectrometer 

(MODIS), Advanced Microwave Soundin Unit (AMSU), Atmospheric Infrared Sounder 

(AIRS), Humidity Sounder for Brazil (HSB) e  Clouds and the Earth's Radiant Energy System 

(CERES). Estes sensores foram desenvolvidos por vários países e com distintas aplicações para 

atender os requerimentos de campos de estudos nas diferentes áreas: atmosfera, oceano e terra 

(INPE, 2020).  

 

 O sensor MODIS é o principal instrumento a bordo do Aqua e realiza observações de 

toda a superfície terrestre a cada 1 ou 2 dias, em 36 bandas espectrais, que se situam entre 0,4 

e 14,4 μm, distribuídos em diferentes grupos de resolução espacial, os quais podem ser 

observados no Quadro 2. Este sensor apresenta bandas de resolução espectral e espacial 

http://www.dgi.inpe.br/
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selecionadas para as diferentes necessidades de observação e para oferecer uma cobertura 

global que contribuem para melhorar nossa compreensão da dinâmica global e os processos que 

ocorrem na superfície, nos oceanos e na atmosfera mais baixa (NASA, 2020). 

  

Quadro 2 - Especificações do sensor MODIS. 

Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer - MODIS 

Resolução espectral 0,4 – 14,4 µm (36 canais) 

Dimensão de Faixa 2330 km 

 

Resolução espacial 

250 m (canais 1-2) 

500 m (canais 3-7) 

1 km (canais 8-36) 

Fonte: MODIS (NASA, 2020). 

 

 Por se tratar de um satélite de órbita polar, o AQUA realiza o imageamento orbital pelo 

Brasil no período do início da tarde, com o horário de passagem às 13:30 h, e produz ao menos 

dois conjuntos de imagens por dia. Desta maneira, a Divisão de Geração de Imagens (DGI) e 

a Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais  (DSA) do INPE processa diariamente as imagens 

para detecção dos focos de calor, e as recepções das imagens são feitas nas estações de 

Cachoeira Paulista, SP e de Cuiabá, MT (INPE, 2019). 

 

 Um material em chamas emite energia principalmente na faixa termal-média de 3,7 μm 

a 4.1 μm do espectro ótico, assim, nas imagens de satélites obtidas nesta faixa característica são 

selecionados os pixels (elementos de resolução) com " temperatura radiométrica" acima de 

limiares pré-definidos, que serão os "focos de calor".  Esta "temperatura radiométrica" medida 

à distância pelo sensor no satélite também é chamada de "temperatura de brilho" ou de 

"radiância Espectral", e indica a energia emitida ou refletida pelo alvo (INPE 2019).   

 

 Para os satélites em órbita polar, como o Aqua, trabalhos de validação de campo indicam 

que incêndios com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, ou maiores, serão detectados 

como foco de calor. Porém é importante considerar o tamanho do elemento de resolução 

espacial da imagem (o pixel). Para os sensores MODIS o pixel nominal tem 1 km por 1 km, de 

forma que uma queimada de algumas dezenas de m2 será identificada como tendo pelo menos 

1 km2. Assim, um foco de calor ou um “pixel de queima”, pode indicar tanto uma pequena 

http://www.dgi.inpe.br/
http://satelite.cptec.inpe.br/
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queimada assim como várias pequenas queimadas ou uma única queimada muito grande no seu 

interior (INPE 2019).   

  

 Desta maneira, o BDQ permite, de modo interativo, análises espaciais e temporais de 

focos de queimadas detectados sobre a América do Sul gerando imagens de satélites atualizados 

a cada três horas, conforme apresentado na Figura 3, e alimentando um banco de dados de livre 

acesso ao público e instituições. 

 

 

Figura 3 – Mapa mensal do total de focos de calor gerado pelo Programa Queimadas do INPE. Fonte: BDQ (INPE, 

2019) 

  

 Neste trabalho, os dados de focos de calor foram separados para o Estado do Rio de 

Janeiro por mês, especificando o primeiro e o último dia, assim obteve-se uma relação dos focos 

totais mensais para cada ano da série temporal. Para a análise da distribuição dos focos por 

mesorregião, obteve-se o número de focos de calor para cada município do Estado, conforme 

mostrado na Figura 4. Os dados foram compilados e foram elaboradas planilhas para realização 

das análises. 
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a) 

 
b) 

 

Figura 4 – (a) Site do BDQ -INPE com os campos de seleção para buscas para geração de mapas de focos de calor 

e (b) histogramas com os números de focos de calor, por Estado e por município. Fonte: BDQ (INPE, 2019) 

 

  

3.3. ESTATÍSTICA APLICADA À SÉRIE TEMPORAL DE FOCOS DE CALOR 

 

Foi realizada uma análise exploratória dos dados nas escalas mensal, sazonal e anual, 

para cada mesorregião e para o Estado do Rio de Janeiro como todo. Os dados receberam 

tratamento estatístico descritivo, onde foram calculadas as medidas de tendência central (média 

e mediana), medidas de dispersão (valores mínimo e máximo, frequência relativa % e desvio 

padrão - DP). 
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O cálculo da média é expresso por: 

 

 

(1) 

 

Onde, o valor médio (X) é feito pelo somatório (Σ) dos valores de todas as observações, 

dividido pelo número de observações (n). 

 

A mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados, 

separando os dados em duas partes iguais. Em uma distribuição com um número ímpar de 

dados, a mediana será o valor do meio deste conjunto de dados. Se houver um número par de 

observações, a mediana será definida como a média dos dois valores do meio.  

 

Para cálculo dos valores mínimo e máximo, foram retomados o menor e o maior valor 

dentro do conjunto de dados, respectivamente.  

 

A frequência relativa percentual é o resultado obtido da divisão entre a frequência 

absoluta e a quantidade de elementos da amostra, multiplicado por 100, expressa por: 

 

fr % = fa x 100 

  n 
(2) 

 

Onde, o fa é o valor observado na amostra e n é o número de observações. 

 

O desvio padrão indica o grau em que todos os valores de uma distribuição se desviam 

da média, sendo expresso pela a raiz quadrada da soma dos desvios quadrados da média dividida 

pelo tamanho da amostra (menos um): 

 

 

(3) 

Onde, o Xi é o valor observado, X o valor médio e n é o número de observações. 



26 
 

Para a realização dos cálculos estatísticos, elaboração de tabelas e dos gráficos, foi 

utilizado o software Microsoft Excel 2016.  

 

Para estimar a densidade de focos de calor por área, foram extraídos os dados da área 

de extensão territorial de cada município do Estado do Rio de Janeiro utilizando o banco de 

dados cartográficos da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ, 2020). A densidade foi calculada dividindo-

se o número de focos de calor pela área de ocorrência dos focos (km²). Como o valor da 

densidade deve ser estimado para cada 1.000 ha, o resultado do cálculo anterior foi multiplicado 

por 10 para realizar a conversão de unidades.  

 

A porcentagem de área com cobertura florestal nativa em cada região do Estado do RJ 

foi estimada extraindo os dados de área de floresta natural para cada município fornecidos pelo 

Inventário Florestal Nacional (SFB, 2020). O cálculo foi realizado dividindo o número de área 

de floresta natural de cada município pela sua área de extensão territorial. O valor da cobertura 

foi estimado em porcentagem, de modo que o resultado do cálculo anterior teve que ser 

multiplicado por 100 para que fosse feita a conversão de unidade.  

 

Baseado nos resultados obtidos neste estudo, foram elaborados mapas de focos de calor 

distribuídos pelas mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro para o período de 2016 a 2019 

utilizando o software QGIS (versão 3.8.3 Zanzibar). 

 

 

3.4. CAMPOS METEOROLÓGICOS DURANTE A OCORRÊNCIA DOS FOCOS DE 

CALOR 

 

A ocorrência de períodos secos e chuvosos no Estado do Rio de Janeiro também foi 

pesquisada durante a ocorrência de alguns focos de calor, objetivando relacionar os eventos 

meteorológicos com as queimadas mais frequentes. Para tanto, foram consultados os boletins 

meteorológicos anuais e notas técnicas elaborados pelo Instituto Nacional de Meteorologia a 

partir do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP, (INMET, 2020) 

e pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE (INPE, 2020).  

Foram verificadas as condições anuais, mensais e sazonais de precipitação, temperatura e 

umidade relativa referentes ao período de 2016 a 2019 para o Estado do Rio de Janeiro.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. VARIABILIDADE TEMPORAL DO NÚMERO DE FOCOS DE CALOR NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 1998 A 2019 

 

Na Figura 5 são apresentados o número total de focos de calor por ano, o valor médio e 

a linha de tendência no período de 1998 a 2019. Foi registrado um total de 15.362 focos de 

calor em todo o Estado do Rio de Janeiro. O valor médio foi de 698,27 e a mediana foi de 682 

ocorrências, sendo que 2007 foi o ano de maior registro, apresentando um total de 1.369 focos 

de calor (seguido pelo ano de 2014, que apresentou um total de 1.283 focos de calor). O ano de 

1998 apresentou 102 registros; porém, como a amostragem iniciou-se no mês de junho desse 

ano, o valor não foi considerado como representativo anual. Sendo assim, o ano de menor 

registro foi 2000, apresentando o total de 121 focos de calor. Os números de focos de calor 

apresentaram alta variabilidade temporal no período estudado, apresentando desvio padrão 

(DP) de 378,75. A forte variabilidade interanual observada também revela que o número de 

focos de calor sofreu ligeira elevação ao longo do tempo, sendo observado pela linha de 

tendência. 

 

 

Figura 5 - Distribuição do número de focos de calor anual, o valor médio e a linha de tendência no Estado do Rio 

de Janeiro no período de 1998 a 2019. 
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No período total analisado, dos anos que apresentaram as maiores ocorrências dos focos 

de calor, o ano de 2007 foi o que apresentou os maiores registros no trimestre de agosto, 

setembro e outubro. Este trimestre foi marcado pela baixa umidade e pela precipitação abaixo 

da média histórica na Região Sudeste como pode ser observado no mapa de anomalias de 

precipitação na Figura 6a (CPTEC, 2020). O ano de 2014 foi o segundo que apresentou os 

maiores registros, sendo identificados também no trimestre de agosto, setembro e outubro. Em 

2014, este trimestre foi marcado por altas temperaturas e pela chuva abaixo da média na maior 

parte do Brasil, com baixo índice pluviométrico acentuado na Região Sudeste, como pode ser 

observado na Figura 6b (CPTEC, 2020).  

 

a) b) 

  

Figura 6- Anomalias de precipitação para (a) setembro de 2007 e (b) outubro de 2014. Fonte: CPTEC/INPE, 2020. 

 

A Tabela 1 mostra a estatística descritiva do número anual de focos de calor no mesmo 

período anterior. Os anos que apresentaram o maior registro de focos de calor foram 2007 e 

2014, com 8,91% e 8,35% do total de focos detectado em todo o estudo, respectivamente. Em 

seguida, temos o ano de 2006 (com 7,63%), o ano de 2010 (com 7,41%), o ano de 2003 (com 

7,23%), o ano de 2011 (com 7,17%) e o ano de 2017 (com 6,24% do total de focos de calor). 

Também o ano de 2002 (com 5,04%), o ano de 2004 (com 4,88%), o ano de 2019 (com 4,63%), 

o ano de 2005 (com 4,47%), o ano de 2016 (com 4,41%) e o ano de 2008 (com 3,84%). Os anos 

destacados contabilizaram 80,21% do total de focos de calor da série temporal estudada. Os 

anos que apresentaram os maiores valores de máximo mensal foram o ano 2011 (504), seguido 
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pelos anos de 2014 (473), 2017 (439) e 2007 (422). Os anos que apresentaram os menores 

valores de mínimo mensal (0) foram 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2018 e 2019.  

 

Os maiores valores médios anuais foram encontrados nos anos de 2007 (114,08) e 2014 

(106,92), enquanto o ano de 2000 apresentou o menor valor médio (10,08) do número de focos 

de calor dentre os anos estudados (Tabela 1). As medianas apresentaram maiores valores nos 

anos de 2007 (38), 2014 (35) e 2010 (35), enquanto o menor valor foi encontrado no ano 2000 

(3,5). Os maiores valores de desvio padrão (DP) também foram encontrados para os anos de 

2007 (148,42) e 2014 (146,99), e o menor para o ano 2000 (11,80). Os anos destacados 

correspondem àqueles que apresentaram os dois maiores e o menor registro de focos de calor 

em todo estudo, respectivamente. Esses resultados indicam uma elevada dispersão dos registros 

de focos de calor ao longo de cada ano.  

 

Tabela 1- Principais parâmetros estatísticos estimados para o total anual de focos de calor no Estado do Rio de 

Janeiro no período de 1998 a 2019.  

Ano Máximo Mínimo Mediana Média DP 

1998 44 1 6,0 14,57 15,35 

1999 192 0 7,5 29,75 56,91 

2000 34 0 3,5 10,08 11,80 

2001 127 0 4,0 25,42 38,77 

2002 332 0 13,5 64,50 110,08 

2003 250 2 32,5 92,58 98,16 

2004 338 3 28,0 62,50 96,12 

2005 243 6 21,5 57,25 73,94 

2006 322 2 26,0 97,67 122,85 

2007 422 0 38,0 114,08 148,42 

2008 177 2 19,0 49,17 63,46 

2009 95 3 25,5 35,17 34,08 

2010 361 4 35,0 94,92 128,89 

2011 504 4 30,0 91,75 145,92 

2012 173 5 12,0 45,92 61,29 

2013 118 3 18,0 32,67 36,43 

2014 473 9 35,0 106,92 146,99 

2015 141 3 24,5 45,17 43,33 

2016 219 1 26,0 56,42 74,74 

2017 439 4 31,5 79,92 125,21 

2018 74 0 10,0 20,50 25,15 

2019 208 0 28,5 59,33 70,57 

Total 1369 102 682,0 698,27 378,75 
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Os valores de média e mediana de cada ano estudado foram discrepantes e sofreram 

forte elevação nos anos intermediários e recentes, quando comparados aos do início do período 

de estudo. A variabilidade anual e a distribuição mensal de focos de calor podem ser 

determinantes para os elevados valores identificados nos parâmetros estatísticos, como 

observado nas diferenças entre as médias e medianas, bem como nos DPs.  

 

A Figura 7 mostra a distribuição mensal do número total de focos de calor detectados 

no período estudado. Observa-se que o período em que foram registrados os maiores valores 

totais mensais de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro foi de junho a outubro, 

apresentando pico no mês de setembro com um total de 4.392 focos registrados. Estes meses 

coincidem com o período de inverno e início de primavera austral (estação seca), mostrando 

forte relação dos focos de calor com a sazonalidade da região. 

 

 

Figura 7 – Distribuição mensal do número total de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 1998 

a 2019. 
 

A Figura 8 mostra a climatologia sazonal da precipitação acumulada para o Estado do 

Rio de Janeiro (INPE, 2020). Para cada ano analisado, os meses que representam a maior 

ocorrência dos focos de calor, correspondem ao período de transição entre o inverno e a 

primavera (Figura 7). Estas estações têm como características a ocorrência períodos longos de 

estiagens, baixa umidade do ar e atuação massas de ar seco na Região Sudeste (INMET, 2020). 

Essas condições são favoráveis para a ocorrência dos focos de calor em virtude da vegetação 

que nesta época está mais seca por causa da característica falta de chuvas. A estação chuvosa 

começa a partir do mês de outubro, o que pode explicar os picos de registros de focos de calor 
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nos meses que antecedem o início do período chuvoso, principalmente no Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

Climatologia -  Precipitação acumulada (mm) 

 

Figura 8 – Climatologia sazonal da precipitação acumulada para o Estado do Rio de Janeiro. Fonte CPTEC/INPE, 

2020. 

 

A Tabela 2 mostra a estatística descritiva do número total mensal de focos de calor no 

período estudado. Os meses que apresentaram o maior registro de focos de calor foram 

setembro e agosto, representando juntos cerca de 52,28% do total detectado em todo o estudo. 

Em seguida, os meses de outubro e julho representaram, respectivamente, 15,33% e 13,10% do 

total de focos detectados no estudo. Os quatro meses destacados contabilizaram 80,71% do total 

de focos de calor da série temporal estudada. Os meses que apresentaram os maiores valores de 

máximo foram setembro (504) e outubro (473). Já os menores valores de mínimo foram os 

meses de janeiro, fevereiro e abril, sem nenhum registro de focos de calor.  

 

Os maiores valores médios mensais foram encontrados nos meses de setembro (199,64), 

agosto (165,41), outubro (107,05) e julho (91,50), enquanto dezembro apresentou o menor valor 

médio (6,91) do número mensal de focos de calor no estudo (Tabela 2). As medianas 

apresentaram maiores valores nos meses de setembro (177), agosto (146), julho (64,5) e outubro 

(51,5), enquanto o menor valor foi encontrado em janeiro (4). Os maiores valores de desvio 

padrão (DP) foram encontrados nos meses de setembro (141,93), outubro (120,83), agosto 

(98,07) e julho (69,39), enquanto dezembro apresentou o menor valor (4,90). Os meses 

destacados correspondem a aqueles que apresentaram os quatro maiores e também o menor 

registro de focos de calor em todo estudo, respectivamente. Esses resultados indicam uma 

elevada dispersão dos registros de focos de calor ao longo dos meses.  
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Tabela 2- Principais parâmetros estatísticos estimados para o total mensal de focos de calor no Estado do Rio de 

Janeiro no período de 1998 a 2019.  

Mês Máximo Mínimo Mediana Média DP 

JAN 86 0 4 11,10 19,55 

FEV 107 0 11 20,00 28,07 

MAR 45 1 5,00 9,76 11,73 

ABR 40 0 8 9,90 10,37 

MAI 56 4 16 19,33 13,16 

JUN 155 3 35,5 44,45 41,53 

JUL 301 14 64,5 91,50 69,39 

AGO 355 21 146 165,41 98,07 

SET 504 16 177 199,64 141,93 

OUT 473 6 51,5 107,05 120,83 

NOV 60 2 13,5 16,41 14,46 

DEZ 16 1 6 6,91 4,90 

 

Os valores das medianas e médias no estudo mensal sofreram menor discrepância 

quando comparado com os valores encontrados na análise anual. Já os elevados valores de DPs 

na análise mensal também podem ser devido às variações interanuais do número de focos de 

calor, assim como constatado na análise anual. O número de focos de calor sofreu elevação dos 

valores de mediana, média e DP nos meses de julho a outubro, período em que também foram 

registrados os maiores valores de número de focos de calor para o Estado. Foi observada uma 

aparente estabilização neste número, com menores valores de medianas, médias e DPs nos 

números de focos de calor entre os meses de janeiro a maio e em dezembro. Neste período, 

também foram registrados os menores números de focos de calor para o Estado. Os meses de 

junho e novembro apresentaram padrões intermediários destas variáveis quando comparados 

aos períodos citados anteriormente. O mês de junho representa o início de transição entre o 

período de baixos registros para o período de elevação dos registros de focos de calor. Já o mês 

de novembro representa o início de transição entre o período de elevados registros para o 

período de baixos registros de focos de calor. 

 

A Figura 9 mostra a distribuição sazonal do número de focos de calor detectados no 

Estado do Rio de janeiro nos anos de 1998 a 2019. Observa-se que a primavera e o inverno 

foram as estações do ano que apresentaram os maiores valores de números de focos de calor 

(7108 e 6630, respectivamente), representando cerca de 89,5% da série temporal estudada.  Já 

o outono e o verão apresentaram menores números de focos (819 e 799, respectivamente), 

representando, respectivamente, 5,3% e 5,2% do total de focos detectados no estudo.  
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Figura 9 – Distribuição sazonal do número total de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 1998 

a 2019. 
 

A Tabela 3 mostra a estatística descritiva do número sazonal de focos de calor no 

período estudado. Os maiores valores de máximos foram registrados na primavera (819) e no 

inverno (771), enquanto os menores valores de mínimos foram no verão (1) e no outono (6). As 

medianas apresentaram valores discrepantes das médias em todas as estações. Os maiores 

valores médios, assim como os maiores DPs, foram encontrados durante a primavera (323,09 

± 221,22) e o inverno (301,36 ± 186,44), o que mostra uma forte variabilidade no número de 

focos de calor nestas duas estações. Embora as médias sazonais para o outono (39,00) e para o 

verão (38,05) tenham sido muito próximas, o verão apresentou um valor de DP 

consideravelmente maior que o referente ao outono (40,76 e 28,15, respectivamente). Estes 

resultados indicam uma elevada dispersão dos registros de focos de calor durante o verão.  

 

Tabela 3- Principais parâmetros estatísticos estimados para o total sazonal de focos de calor no Estado do Rio de 

Janeiro no período de 1998 a 2019.  

Estação Máximo Mínimo Mediana Média DP 

Verão 139 1 23,0 38,05 40,76 

Outono 105 6 33,0 39,00 28,15 

Inverno 771 45 262,5 301,36 186,44 

Primavera 819 43 268,0 323,09 221,22 

 

Os resultados da análise sazonal estão de acordo com a análise mensal, o que indica um 

maior número de focos de calor na estação seca do Estado do RJ (inverno e início da primavera), 

e números de focos reduzidos na estação chuvosa (verão e outono). Resultados similares foram 

observados por Caúla et al. (2015), na avaliação dos focos de calor para o Brasil como um todo, 
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bem como por Clemente; Oliveira Júnior; Louzada (2017), na avaliação de focos de calor na 

Mata Atlântica do Estado do RJ. 

 

 

4.2 VARIABILIDADE TEMPORAL DO NÚMERO DE FOCOS DE CALOR NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 2016 A 2019 

 

Para o período de 2016 a 2019, foi registrado um total de 2.594 focos de calor em todo 

o Estado do Rio de Janeiro. A Figura 10 ilustra o comparativo do total anual do número de 

focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019, bem como a média do 

período e a média da série histórica de 1998 a 2019. O valor médio anual do período foi de 

648,5 focos, sendo que 2019 foi o ano de maior registro, apresentando 712 focos de calor. Já o 

ano de 2018 apresentou o menor registro, com um total de 246 focos de calor. Observa-se que 

o valor médio anual do período de 2016 a 2019 é 7% inferior ao valor médio da série histórica. 

Considerando o desvio padrão anual para a série histórica apresentado na Tabela 1, o valor total 

do número de focos de calor registrado no ano de 2018 encontra-se 62% abaixo do valor médio 

para o período. 

 

 

Figura 10 – Comparativo do total anual do número de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 

2016 a 2019 com a média do período e a média da série histórica (1998 – 2019). 
 

A Figura 11 mostra o comparativo mensal do número de focos de calor no Estado do 

Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019 com a média histórica para cada mês no período de 
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1998 a 2019. Observa-se que os meses em que foram registrados os maiores valores mensais 

de número de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019 foram de 

junho a outubro, apresentando pico no mês de setembro, seguindo o mesmo padrão da série 

histórica. Nota-se para o ano de 2016 um valor 304% acima da média histórica no mês de abril. 

Para o ano de 2017, observa-se um valor 120% acima da média histórica no mês de setembro. 

Para o ano de 2018, nota-se valor 88% acima da média histórica no mês de dezembro, enquanto 

os demais meses apresentaram valores abaixo das médias históricas, destacando-se os meses de 

outubro e novembro em que se observam valores 88% para ambos, e agosto com valor 82% 

abaixo da média histórica. Para o ano de 2019, nota-se valor 224% acima da média histórica no 

mês de janeiro. 

 

 

Figura 11 - Comparativo mensal do número de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 

2019 com a média mensal da série histórica. 

 

Os meses de abril de 2016, setembro de 2017, dezembro de 2018 e janeiro de 2019 

foram marcados por anomalias negativas na precipitação causada pela escassez de chuvas na 

região do Estado do Rio de Janeiro, assim como anomalias positivas nas temperaturas máximas 

para os meses (CPTEC, 2020). Essas anomalias aparentemente explicam os registros de focos 

de calor acima dos valores médios da série histórica mensal para os meses e anos destacados. 

Já os meses de agosto e novembro de 2018 apresentaram anomalias positivas na precipitação 

causada pelo excesso de chuvas na região, assim como anomalias negativas nas temperaturas 
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máximas (CPTEC, 2020). Essas anomalias podem explicar os registros de focos de calor abaixo 

dos valores médios da série histórica mensal ocorridos no ano de 2018 (Figura 11). 

 

Na Figura 12 é mostrado o comparativo da distribuição sazonal do número de focos de 

calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019 com a média sazonal da série 

histórica. Nota-se para o ano de 2016 valor 68% abaixo da média histórica no verão e 31% 

abaixo da média na primavera, e valor 72% acima da média no outono e 25% acima da média 

no inverno. Para o ano de 2017 observa-se um valor 26% abaixo da média no inverno e um 

valor 104% acima da média histórica na primavera. Para o ano de 2018 observam-se valores 

abaixo da média histórica em todas as estações do ano, sendo 79% para o verão, 64% para o 

outono, 55% para o inverno e 75% para a primavera. Para o ano de 2019 nota-se valor 84% 

acima da média histórica no verão e valor 46% abaixo da média no outono.  

 

 

Figura 12 - Comparativo sazonal do total de focos de calor no Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019 

com a média sazonal da série histórica. 

 

A Figura 13 mostra os mapas das anomalias da precipitação acumulada (mm) para 

quatro períodos específicos (INMET, 2020). A partir dos resultados da análise sazonal do 

período de 2016 a 2019, observa-se que o ano de 2016 apresentou número de focos de calor 

acima da média no outono (Figura 12). Esse período apresentou anomalias negativas da 

precipitação em toda região Sudeste, como pode ser observado na Figura 13a. O ano de 2017 

apresentou elevado número de focos de calor na primavera (Figura 12). Conforme já discutido 
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anteriormente, este período apresentou baixa umidade e anomalias negativas da precipitação 

em toda região Sudeste, sendo acentuado no Estado do RJ (Figura 13b). O ano de 2018 

destacou-se por apresentar números de focos de calor consideravelmente abaixo das médias em 

todas as estações do ano (Figura 12). O ano de 2018 foi caracterizado por apresentar anomalias 

positivas na precipitação ao longo de todas as estações do ano na região do Estado do Rio de 

Janeiro, principalmente no inverno (Figura 13c) e na primavera (Figura 13d). Esse ano também 

apresentou eventos de anomalias negativas nas temperaturas máximas (ou sem anomalias) na 

maior parte do ano (CPTEC, 2020). Essas anomalias aparentemente contribuem para manter os 

registros de focos de calor abaixo dos valores médios da série histórica sazonal ocorridos no 

ano de 2018. 

 

a) b) 

  

c) d) 

 
 

 

Figura 13 – Anomalias de precipitação acumulada (mm) para (a) outono de 2016, (b) primavera de 2017, (c) 

inverno de 2018 e (d) primavera de 2018. Fonte: INMET, 2020. 
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4.3. VARIABILIDADE ESPACIAL DO NÚMERO DE FOCOS DE CALOR POR 

MESORREGIÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 2016 A 2019  

 

A Figura 14 mostra a distribuição do total de focos de calor e a proporção por 

mesorregião geográfica do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. Foram 

registrados 2.594 focos de calor distribuídos pelas 6 mesorregiões do Estado no período de 2016 

a 2019, perfazendo uma média de 432,33 focos de calor por região. A região que apresentou o 

maior número de focos de calor durante o período estudado foi a região Metropolitana, com 

769 focos (29,6% do total). A região que apresentou o segundo maior número de focos foi a 

região Norte Fluminense com 533 focos (20,5% do total). As regiões que apresentaram os 

menores números de focos foram as Baixadas Litorâneas, com o total de 212, e Noroeste 

Fluminense, com o total de 232, (8,2 e 8,9% do total, respectivamente). 

 

 

 

Figura 14 – (a) Distribuição total do número de focos de calor e (b) a proporção por mesorregião geográfica do 

Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. 

 

 

A Figura 15 mostra a distribuição anual do número de focos de calor por mesorregião 

geográfica do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. Observa-se que a região 

Metropolitana foi a que concentrou os maiores registros de focos de calor em todos os anos de 

estudo. Já a segunda região de maiores registros variou entre o Norte Fluminense (2016 e 2018) 
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e o Centro Fluminense (2017 e 2019). As demais regiões variaram suas posições a cada ano em 

relação ao ranking de registros. O ano de 2017 foi o que apresentou o maior número de registros 

em todas as regiões, exceto no Noroeste Fluminense, cujo maior registro foi em 2019. O ano 

de 2018 foi o que apresentou o menor registro de focos de calor no período estudado, e também 

apresentou os menores valores em todas as regiões. 

 

 

 

Figura 15 - Distribuição anual do número de focos de calor por mesorregião geográfica do Estado do Rio de Janeiro 

no período de 2016 a 2019. 

 

 

Para uma melhor visualização da variabilidade interanual da distribuição do número de 

focos de calor pelas regiões geográficas, foram elaborados mapas, conforme a Figura 16. 
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Figura 16 - Distribuição espacial do total anual do número de focos de calor por mesorregião geográfica do Estado 

do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. 

 

Na Figura 17 são apresentadas as proporções do total anual de focos de calor por 

mesorregião geográfica do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. No ano de 

2016 (Figura 17a), a região Metropolitana apresentou 30% do total para o ano, seguido pela 

Norte Fluminense com 22% e pela Sul Fluminense com 19%. As Baixadas Litorâneas 

representaram 12%, sendo este o ano de maior representatividade desta região no estudo. Já a 

região Centro Fluminense representou 7%, sendo este o ano de menor representatividade desta 

região no estudo. No ano de 2017 (Figura 17b), com exceção da Metropolitana que apresentou 

28%, as proporções entre as regiões Centro Fluminense, Norte Fluminense e Sul Fluminense 

foram relativamente próximas, sendo 20%, 19% e 17%, respectivamente.  As Baixadas 

Litorâneas e Noroeste Fluminense apresentaram as mesmas proporções de 8%. Esse resultado 

demonstra uma homogeneidade na distribuição dos registros de focos de calor nestas regiões 

no ano de 2017.  

 

O ano de 2018 (Figura 17c) apresentou 43% dos registros somente na região 

Metropolitana, sendo seguidos pela região Norte Fluminense com 23% e Sul Fluminense com 

17%. As regiões das Baixadas Litorâneas e Centro Fluminense obtiveram a mesma proporção 
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de 8%, e a região Noroeste Fluminense, com apenas 1%, apresentou a menor representatividade 

desta região no estudo. Em 2019 (Figura 17d) a região Metropolitana apresentou proporções 

próximas às das regiões Centro Fluminense e Norte Fluminense, sendo 27%, 24% e 21%, 

respectivamente. As regiões Sul Fluminense e Noroeste Fluminense também apresentaram 

proporções semelhantes, sendo 12% e 11%, respectivamente. Esse resultado também indica 

certa homogeneidade na distribuição dos registros de focos de calor nestas regiões no ano de 

2019. Já as Baixadas Litorâneas representaram 5% sendo este o ano de menor 

representatividade desta região no estudo.  

 

  

Figura 17 - Proporção do total anual de focos de calor por mesorregião geográfica do Estado do Rio de Janeiro 

nos anos de 2016 a 2019. 

 

Na Figura 18 é ilustrada a distribuição sazonal do total do número de focos de calor para 

cada mesorregião geográfica do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. 

Observam-se para todas as mesorregiões que os maiores números de focos de calor ocorreram 

durante o inverno e a primavera, e os menores números ocorreram no verão e outono. Para a 

região Metropolitana, as proporções dos números de focos encontrados durante o verão (5,6%) 

e outono (5,3%) foram compatíveis, enquanto o número para o inverno (45,9%) foi ligeiramente 

maior que para a primavera (43,2%). Na região Noroeste Fluminense, o número de focos 
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encontrados durante o verão (3,4%) e o outono (2,6%) foram próximos, enquanto o número de 

focos encontrado para o inverno (36,6%) foi bem menor que para a primavera (57,3%).  

 

Na região Norte Fluminense, a proporção do número de focos de calor encontrado 

durante o verão (4,1%) foi menor que no outono (9,2%), e o número de focos encontrado 

durante o inverno (55,5%) foi bem maior que na primavera (31,1%). Na região Centro 

Fluminense, o número de focos encontrado durante o verão (2,8%) e o outono (2,6%) foram 

muito próximos, enquanto o encontrado para o inverno (31,1%) foi muito menor que na 

primavera (63,2%). Na região das Baixadas Litorâneas, o número de focos encontrado durante 

o verão (14,6%) foi maior que no outono (9,0%), enquanto o encontrado para o inverno (35,4%) 

foi um pouco menor que na primavera (42,9%). Na região Sul Fluminense, o número de focos 

encontrado durante o verão (3,6%) foi pouco maior que no outono (2,6%), enquanto o número 

encontrado para o inverno (32,8%) foi bem menor que na primavera (60,1%). 

 

 

Figura 18 - Distribuição sazonal do nº total de focos de calor por mesorregião geográfica do Estado do Rio de 

Janeiro no período de 2016 a 2019. 
 

Na Figura 19 são mostrados mapas com a distribuição sazonal do número total de focos 

de calor pelas mesorregiões geográficas. Observa-se durante o verão que as regiões com 

maiores números de focos de calor são a Metropolitana e as Baixadas Litorâneas. No período 

de outono a Região Norte Fluminense foi a que apresentou os maiores números de focos de 

calor durante os anos de estudo, seguida pela região Metropolitana. No período de inverno a 

região Metropolitana foi a que apresentou os maiores números de focos de calor, seguida pela 
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região Norte Fluminense. No período de primavera a região Metropolitana foi a que apresentou 

os maiores números de focos seguidas pelas regiões Centro e Sul Fluminenses. 

 

  

  

Figura 19 - Distribuição sazonal do total de focos de calor por mesorregião geográfica do Estado do Rio de Janeiro 

no período de 2016 a 2019. 
 

A Figura 20 mostra a distribuição sazonal do número de focos de calor por mesorregião 

geográfica do Estado do Rio de Janeiro os anos de 2016 a 2019. No verão de 2016 (Figura 20a), 

as regiões Sul Fluminense (41,7%) e das Baixadas Litorâneas (33,3%) foram as que 

apresentaram os maiores números de focos. No outono, a região Metropolitana apresentou os 

maiores números (41,8%), seguido pela região Norte Fluminense (25,4%). No inverno, a região 

Metropolitana foi a que apresentou os maiores números de focos (32,2%), seguido pela região 

Norte Fluminense (28,5%). Já na primavera, os maiores números foram encontrados nas regiões 

Sul Fluminense (35,1%) e Metropolitana (23,9%). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

           

Figura 20 - Distribuição sazonal do número de focos de calor por mesorregião geográfica do Estado do Rio de 

Janeiro nos anos de 2016 (a), 2017 (b), 2018 (c) e 2019 (d). 
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No verão de 2017 (Figura 20b), as regiões Metropolitana (34,1%), Norte Fluminense 

(24,4%) e Baixadas Litorâneas (22,0%) apresentaram os maiores números de focos. No outono, 

a região Norte Fluminense apresentou os maiores números (45,7%), seguido pela região Centro 

Fluminense (20,0%). No inverno, a região Norte Fluminense foi a que apresentou os maiores 

números de focos (31,7%), seguido pela região Metropolitana (30,8%). Já na primavera, os 

maiores números foram encontrados nas regiões Metropolitana (27,0%) e Centro Fluminense 

(23,2%). No verão de 2018 (Figura 20c), o maior número de focos ocorreu na região 

Metropolitana (50,0%). No outono, a região Metropolitana também apresentou os maiores 

números (42,9%), seguido pela região Norte Fluminense (21,4%). No inverno, a região 

Metropolitana foi a que apresentou os maiores números de focos (44,4%), seguido pela região 

Norte Fluminense (22,2%). Já na primavera, a região Metropolitana foi a que apresentou os 

maiores números de focos (36,3%), seguido pela região Norte Fluminense (27,5%) e Sul 

Fluminense (21,3%).  

 

Analisando o número de focos durante o verão de 2019 (Figura 20d), a regiões 

Metropolitana (34,3%) e das Baixadas Litorâneas (24,3%) apresentaram os maiores números 

de focos. No outono, a região Norte Fluminense apresentou o maior número (61,9%). No 

inverno as regiões Metropolitana (29,9%) e Centro Fluminense (18,3%) foram as que 

apresentaram os maiores números de focos.  Já na primavera os maiores números de focos 

foram encontrados nas regiões Centro Fluminense (35,3%) e Metropolitana (25,4%). 

 

A partir dos resultados da análise sazonal da distribuição do número de focos de calor 

pelas mesorregiões, observa-se que o ano de 2016 apresentou maiores valores de focos de calor 

na maioria das regiões durante o inverno. O ano de 2017 se destacou por apresentar os maiores 

valores em todas as regiões durante a primavera. O ano de 2018 destacou-se por apresentar os 

menores valores em todas as regiões e estações do ano (com exceção do verão para a região 

Metropolitana, cujos menores valores foram encontrados no ano de 2016). E o ano de 2019 

apresentou os maiores valores no inverno na maioria das regiões e também apresentou os 

maiores registros para o período de verão em todas as regiões. 

 

Os resultados também demonstram que as estações do ano que apresentaram maior 

incidência dos focos de calor em todas as mesorregiões do Estado do Rio de janeiro foram 

inverno e primavera. Observou-se o incremento dos registros nas regiões do interior do Estado, 

onde são comuns práticas agropecuárias. Os meses de setembro e outubro são tradicionalmente 
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marcados pela prática de queimadas em áreas rurais para a limpeza de pasto, preparo para 

plantio agrícola, para colheita ou eliminação de pragas e plantas invasoras (CLEMENTE; 

OLIVEIRA JÚNIOR; LOUZADA, 2017).  

 

 

4.4. VARIABILIDADE DA DENSIDADE DOS FOCOS DE CALOR NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 2016 A 2019 

 

Como já foi apresentado anteriormente, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 

2019 foram detectados 2.594 focos de calor no Estado do Rio de Janeiro. Isto representa uma 

densidade de 0,59 focos de calor a cada 1.000 hectare (ha). Na Tabela 4 são apresentados os 

dados de área territorial, porcentagem de área com vegetação nativa, e densidade do número de 

focos de calor por 1.000 há, para as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro no período de 

2016 a 2019. Nota-se que a região Metropolitana apresentou o maior número e também a maior 

densidade de focos de calor, estando este valor acima da densidade encontrada para todo Estado. 

Esta região também apresentou o maior percentual de cobertura de vegetação nativa dentre 

todas as regiões e em relação ao percentual de cobertura do Estado como um todo. Este 

resultado indica que a região Metropolitana pode ser considerada crítica quanto ao número e à 

densidade de focos de calor.  

 

A região Norte Fluminense foi a segunda maior em números de focos de calor (Tabela 

4). Contudo, ao avaliar a sua densidade, a região ficou na quarta posição, apresentando valor 

abaixo da densidade estimada para todo o Estado. Já a região Centro Fluminense apresentou a 

terceira posição em número de focos de calor e a segunda em densidade, com valor acima da 

densidade encontrada para todo o Estado. Esta região também apresentou percentual de 

cobertura de vegetação nativa acima do percentual relativo ao Estado como um todo. Desta 

forma, esta região também pode ser considerada crítica quanto à densidade de focos ativos.  A 

região Noroeste Fluminense destacou-se por apresentar os menores valores de densidade e de 

cobertura de vegetação nativa. 
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Tabela 4 - Área territorial, porcentagem de área com vegetação nativa, número de focos de calor (NFC) e densidade 

do número de focos de calor por 1.000 ha nas mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro entre 2016 a 2019. 

Mesorregião Área (km²) Área vegetação nativa (%) NFC Densidade (NFC/1000 ha) 

Metropolitana 10263,92 44,17 769 0,75 

Norte Fluminense 9739,58 15,58 533 0,55 

Centro Fluminense 6809,85 37,47 427 0,63 

Sul Fluminense 7930,29 43,87 421 0,53 

Noroeste Fluminense 5370,21 10,99 232 0,43 

Baixadas Litorâneas 3639,16 29,73 212 0,58 

Total 43753,00 31,44 2594 0,59 

 

 

Na Figura 21 são mostrados mapas da distribuição espacial do número de focos de calor 

(NFC) e da densidade de ocorrência de focos de calor pelas mesorregiões geográficas no 

período estudado. A partir dos resultados obtidos, observou-se que a variabilidade espacial dos 

focos de calor não é uniforme, havendo áreas com maior concentração que outras no Estado, 

sendo que uma região de maior extensão territorial nem sempre representa a quantidade maior 

de focos de calor. Assim, a medida da densidade de focos de calor torna-se mais eficiente para 

identificação das regiões mais representativas, bem como relacioná-las com as regiões com 

maiores percentuais de vegetação nativa, que se tornam as mais suscetíveis aos impactos 

ambientais gerados pelas queimadas.  
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a) 

 
b) 

 

Figura 21 – (a) Número de focos de calor (NFC) e (b) Densidade dos focos de calor (NFC/1.000 ha) nas 

mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. 

 

Para verificar a representatividade dos municípios quanto à distribuição regional no 

Estado do Rio de Janeiro, os municípios do Estado do Rio de Janeiro foram analisados quanto 

ao número de focos e a densidade de registros de focos de calor. Na Tabela 5 são apresentados 

os dados para os 10 municípios de maiores números de focos, bem como suas respectivas 

extensões territoriais, porcentagens de área com vegetação nativa, e densidades dos focos de 

calor. A análise do número de focos de calor por município mostrou que os municípios de 

Campos dos Goytacazes e Seropédica apresentaram as duas maiores ocorrências de focos de 

calor entre 2016 e 2019. As regiões às quais pertencem esses municípios são, respectivamente, 

Norte Fluminense e Metropolitana, sendo as duas mesorregiões que apresentaram as maiores 
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frequências de focos de calor deste estudo. Porém, quando analisada a densidade, verifica-se 

que dentre os 10 municípios destacados, Seropédica obteve o maior valor (4,86), enquanto 

Campos dos Goytacazes, apesar de ter alta incidência de focos de calor, apresentou valor de 

0,79 de densidade de focos de calor por 1000 ha. Em relação à área de cobertura vegetal nativa, 

ambos municípios apresentaram baixos percentuais, sendo 10,39% em Campos dos Goytacazes 

e 11,02% em Seropédica.  

 

Tabela 5 – Municípios do Estado do Rio de Janeiro com maiores números de focos de calor (NFC) entre 2016 a 

2019, área de cada município, porcentagem de área com vegetação nativa e densidade de focos por 1.000 ha. 

Município Área (km²) Área vegetação nativa (%) NFC Densidade ( NFC/1000ha) 

Campos dos Goytacazes 4032,74 10,39 317 0,79 

Seropédica 265,21 11,02 129 4,86 

São Francisco de Itabapoana 1118,18 8,46 78 0,70 

Valença 1300,84 20,56 75 0,58 

Itaperuna 1106,76 6,88 71 0,64 

Teresópolis 773,35 58,94 64 0,83 

Barra Mansa 548,05 16,58 63 1,15 

Nova Friburgo 935,38 77,07 60 0,64 

Resende 1099,74 39,01 60 0,55 

Três Rios 323,25 18,95 57 1,76 

 

 

O município de Campos dos Goytacazes, que apresenta maior número de focos de calor 

no estudo, tem seu território inserido em área de alta susceptibilidade ao risco de incêndio 

devido às grandes áreas de pastagem, associados aos elevados índices de radiação solar e baixa 

pluviosidade (Tabela 5). Além disso, soma-se o fato do município ser um dos maiores 

produtores de cana-de-açúcar cujo manuseio é baseado em queimadas (FERNANDES et 

al.,2011). Também se destaca neste resultado o município vizinho, São Francisco do 

Itabapoana, terceiro maior em número de focos de calor, que apresenta características climáticas 

e agrícola semelhante. Somados os dois municípios representam 74,1% do total os focos de 

calor na região Norte Fluminense e 15,2% do total de focos no Estado do Rio de Janeiro no 

período de 2016 a 2019.  

 

O município de Seropédica, segundo maior em número de focos (Tabela 5), apresenta 

parte de seu território inserido em áreas de uso agrícola e está situado em uma região de alta a 

média susceptibilidade ao risco de incêndio, de acordo com Fernandes et al. (2011). Somado 

ao município de Teresópolis, que possui o sexto maior número de focos para o Estado, 
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correspondem a 25% do total os focos de calor na região Metropolitana entre 2016 a 2019. 

Observa-se também que a região Sul Fluminense apresentou três municípios dentre aqueles 

com maiores números de focos de calor sendo Valença (quarta posição), Barra Mansa (sétima 

posição) e Resende (nona posição). Estes municípios situam-se na região da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul, cujo uso predominante do solo se dá pela agropecuária (leiteira), sendo 

considerada região de alta susceptibilidade ao risco de incêndio (FERNANDES et al., 2011). 

Somados os três municípios representam 47% do total os focos de calor na região Sul 

Fluminense entre 2016 a 2019. 

 

O município de Itaperuna (quinta posição) está localizado em área de alta 

suscetibilidade ao risco de incêndio (Tabela 5), pois o mesmo possui grandes extensões de áreas 

de pastagem, elevados índices de radiação solar e baixa pluviosidade (FERNANDES et al., 

2011). Apenas este município representa 30,6% do número de focos de calor para a região 

Noroeste Fluminense. Os municípios de Nova Friburgo (oitava posição) e Três Rios (décima 

posição) foram os que apresentaram os maiores números de focos de calor na região Centro 

Fluminense, e somados correspondem a 27,4% do total os focos de calor na região no período 

de 2016 a 2019.  

 

Nota-se que a região das Baixadas Litorâneas não apresentou município dentre os dez 

destacados (Tabela 5). Seus municípios estão localizados em uma área considerada de média 

susceptibilidade anual, porém esse nível aumenta para alta susceptibilidade na estação seca 

(FERNANDES et al., 2011). Dentre os municípios com maiores números de focos de calor, 

Nova Friburgo e Teresópolis apresentaram os maiores percentuais de cobertura florestal nativa 

(77,07% e 58,94% respectivamente) e seus valores de densidades estiveram acima da média de 

ocorrência estadual (0,64 e 0,83 respectivamente). Este resultado indica que ambos os 

municípios apresentam maior suscetibilidade às queimadas em áreas florestais. Nota-se que a 

análise da densidade de focos de calor por município diverge dos resultados de número de focos, 

uma vez que os municípios diferem em suas características intrínsecas (inclusive em suas 

extensões) mais do que as mesorregiões.  

 

Na Tabela 6 são apresentados os dez municípios no Estado do RJ com maior densidade 

de focos, bem como o número de focos de calor (NFC), área do município e porcentagem de 

vegetação nativa. Dos 92 municípios do Estado, 40 tiveram densidade de focos de calor acima 

da média de ocorrência estadual de 0,59 focos por 1000 ha.  
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Tabela 6 – Municípios do Estado do Rio de Janeiro com maiores densidades dos focos de calor por 1.000 ha entre 

2016 a 2019, número de focos de calor (NFC), área de cada município, e porcentagem de área com vegetação 

nativa do município. 

Município Densidade (NFC/1000ha) NFC Área (km²) Área vegetação nativa (%) 

Seropédica 4,86 129 265,21 11,02 

Nilópolis 4,65 9 19,36 1,39 

Areal 4,61 51 110,66 28,44 

Queimados 3,42 26 75,92 3,38 

Paracambi 2,36 45 190,95 36,62 

Comendador Levy Gasparian 2,30 25 108,80 19,52 

Três Rios 1,76 57 323,25 18,95 

Volta Redonda 1,48 27 182,13 23,19 

Pinheiral 1,46 12 82,26 18,19 

Itaguaí 1,45 41 282,32 41,62 

 

 

Seropédica, Nilópolis e Areal foram os municípios que apresentaram os maiores valores 

de densidade de focos de calor por 1000 ha no período de 2016 a 2019, sendo 4,86, 4,65 e 4,61 

por 1000 ha, respectivamente (Tabela 6). O alto valor do número de focos de calor associado 

ao alto valor de densidade apresentado por Seropédica indica este município como o mais 

crítico quanto à incidência de focos de calor neste estudo. Apesar do seu número de focos (9) 

quando comparado aos dez municípios com maior ocorrência, o município de Nilópolis 

apresentou alta densidade de focos de calor, o que se deve ao fato deste município apresentar 

pequena dimensão de área territorial. Nilópolis também apresentou o menor percentual de área 

de cobertura de vegetação nativa dentre os dez municípios de maior densidade, 1,39%, sendo 

este o terceiro menor valor dentre todos os 92 municípios do Estado. 

 

A Figura 22 mostra os mapas da variação da distribuição espacial do número de focos e 

da densidade de ocorrência de focos de calor pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro no 

período estudado. Sugere-se que as localidades que apresentam baixa porcentagem de áreas 

com cobertura de vegetação nativa associadas ao alto número de focos e à alta densidade de 

focos de calor podem indicar a utilização do fogo para a limpeza de área para pasto ou plantio. 

Já as localidades que apresentam alta porcentagem de áreas com cobertura de vegetação nativa 

associadas ao alto número de focos e à alta densidade de focos de calor podem indicar a 

utilização do fogo na conversão de áreas florestais em áreas agrícolas. Isto também pode indicar 

que o fogo utilizado por agricultores para a limpeza de área saia do controle, provocando 

incêndios na vegetação nativa, conforme também observado por alguns autores (PEREIRA et 

al., 2014).  
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a) 

 
b) 

 

Figura 22 – (a) Número de focos de calor (NFC) e (b) densidade dos focos de calor (NFC/1.000 ha) nos municípios 

do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 a 2019. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram mapeados os focos de calor nas diferentes mesorregiões do Estado 

do RJ no período de 2016 a 2019 utilizando dados do BDQ do INPE, que foram processados a 

partir do satélite Aqua. Para efeito de comparação, foram analisados os focos de calor do Estado 

do RJ no período de 1998 a 2019, caracterizando a série histórica para o Estado. 

 

No período de 2016 a 2019 foram registrados 2.594 focos de calor no Estado do RJ, 

perfazendo uma média anual próxima ao valor médio para a série histórica. Dentre os quatro 

anos, 2018 destacou-se por apresentar uma frequência de focos de calor abaixo dos valores 

médios da série histórica anual e mensal. O período com maior ocorrência de focos foi junho a 

outubro, apresentando pico no mês de setembro e seguindo o mesmo padrão da série histórica. 

A análise sazonal indicou um maior número de focos de calor na estação seca (inverno e 

primavera) e menores números de focos na estação chuvosa (verão e outono) do Estado do RJ. 

 

A Região Metropolitana do Estado do RJ apresentou os maiores números de focos de 

calor nos anos de 2016 a 2019, seguida pela Região Norte Fluminense. Os municípios de 

Campos dos Goytacazes e Seropédica, pertencentes às regiões Norte Fluminense e 

Metropolitana, respectivamente, apresentaram os maiores registros de focos. Porém, quando 

analisada a densidade de focos por 1.000 ha, a Região Metropolitana apresentou os maiores 

valores, seguida pela Região Centro Fluminense. Os municípios de Seropédica e Nilópolis, 

pertencentes à Região Metropolitana, apresentaram as duas maiores densidades de focos.  

 

Observou-se um aumento dos registros de focos de calor nas regiões do Estado do RJ 

onde as práticas agropecuárias são mais comuns. Verificou-se também uma maior 

suscetibilidade às queimadas em áreas florestais nas regiões exibindo alta porcentagem de áreas 

com cobertura de vegetação nativa e associadas à alta densidade de focos de calor.  

 

A análise dos focos de calor a partir de produtos de imagens de satélites possibilitou 

uma visão espacial dos registros das queimadas nas escalas anual, mensal e sazonal, mostrando 

ser uma solução no resgate histórico de ocorrências e no apontamento de áreas mais críticas. 

Sugere-se para trabalhos futuros estudos envolvendo toda a série temporal e uma investigação 

mais detalhada sobre a relação entre os dados temporais de focos de calor, os dados 

climatológicos e os dados espaciais do uso do solo.  
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