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RESUMO 

 

 

A pesquisa foi realizada no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de 

Roraima e na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago com dados da Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil (CEPDEC), do Instituto Brasileiro de Meio ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(FEMARH), com o objetivo de avaliar os dados de focos de calor e dos fatores 

meteorológicos na incidência de incêndios florestais que atingiram a região do município de 

Mucajaí – RR, no período de 2013 a 2015. Para a realização do trabalho foram utilizados 

dados de focos de calor e de incêndios florestais do BD Queimadas do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE/PROARCO), CEPDEC e do IBAMA, para a análise dos dados de 

pluviometria foram utilizados dados do Instituto Nacional de Meteorologia (DMEP – INMET, 

Estação 82024 BOA VISTA - RR). Como resultado verificou-se que o município de Mucajaí 

apresentou um total de 196 focos de calor, representado valores de 2,41%, 5,89% e 5,07% 

para os anos de 2013, 2014 e 2015, respectivamente e que grande parte dos focos estão 

concentrados na região do Apiaú e Vila da Penha. No ano de 2013 foram combatidos 61 

incêndios florestais, perfazendo um total de 14,35%, no ano de 2015 de 26 combates a 

incêndios florestais perfazendo um total de 7,47%. No período estudado, o ano de 2015 foi, 

até o momento, o de menor precipitação entre os demais, apresentando um total de 947 mm 

até o mês de julho, no primeiro trimestre de 2015 o valor da precipitação acumulada não 

atingiu sequer a metade dos valores dos anos de 2013 ou 2014.Tal fato explica a grande 

estiagem que atingiu o estado de Roraima nos primeiros meses do ano, levando a decretação 

de situação de emergência pelo governo do Estado. Como conclusões, verifica-se que a maior 

parte dos focos estão concentrados na região do município onde se encontram os 

assentamentos agrícolas e que juntamente com as previsões dos modelos oceânicos para o 

Oceano Pacífico que indicam que o fenômeno El Nino continuará intensificando, podendo 

inclusive atingir a categoria forte, poderá ser crucial para um aumento significativo no 

número de incêndios florestais naquela região. 
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ABSTRACT  

 

 

The survey was conducted in the General Command Headquarters of the Military Firefighter 

of Roraima and the Academia de Polícia Inegrada Coronel Santiago with data from the Civil 

Defense State Coordination (CEPDEC), the Brazilian Institute of Environment and 

Renewable Natural Resources (IBAMA) and the State Foundation of the Environment and 

Hydric Resources, with the objective of evaluating the data of hot spots and meteorological 

factors in the incidence of forest fires that hit the region in the municipality of Mucajaí - RR, 

from 2013 to 2015. To carry out the work the data used was from heat spots and forest fires in 

the BD burned the National Institute of Space Research (INPE / PROARCO), CEPDEC and 

IBAMA, for the analysis of rainfall data we used data from the National Institute of 

Meteorology (DMEP - INMET, Station 82024 BOA VISTA - RR). As a result it was found 

that the municipality of Mucajaí presented a total of 196 hotspots, represented values of 

2.41%, 5.89% and 5.07% for the years 2013, 2014 and 2015 respectively and most outbreaks 

are concentrated in the region where the Apiaú and Vila da Penha. In 2013 61 forest fires 

were fought, for a total of 14.35% in the year 2015 of 26 fighting forest fires for a total of 

7.47%. During the study period, the year 2015 has been, for the moment, the lowest rainfall 

among others, presenting a total of 947 mm until the month of July, in the first quarter of 

2015 the value of accumulated rainfall did not even reached half of values of the years 2013 

or 2014.This fact explains the great drought that hit the state of Roraima in the first months of 

the year, leading to declaration of emergency by the state government. In conclusion, we 

found that most outbreaks are concentrated in the municipal region where the agricultural 

settlements are located and along with the predictions of ocean models of the Pacific Ocean 

indicate that the El Nino phenomenon continues to inttensify and may even reach the strong 

category, can be crucial to a significant increase in the number of forest fires in the region. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do grande incêndio florestal que atingiu o Estado de Roraima em 1998, tem-

se aumentado a preocupação com o controle e a prevenção contra incêndios florestais em 

Roraima. 

Tal fato se repetiu nos anos de 2003, 2007 e 2010, ocasionando grandes perdas e 

causando grandes prejuízos a agricultores do estado, o que comprometeu substancialmente a 

produção agrícola em várias regiões do Estado. Além dos prejuízos econômicos, pôde-se 

observar que esses desastres provocam danos sociais e perdas ambientais incalculáveis. 

Os incêndios vêm se tornando cada vez mais frequentes em florestas da Amazônia, 

com impacto indiscutivelmente significativo, já que destroem árvores, reduzem a biomassa e 

modificam a estrutura original do ecossistema. Os efeitos negativos sobre as populações de 

aves, mamíferos, répteis e anfíbios também são consideráveis, devido à redução das áreas de 

sobrevivência desses animais e do volume de alimentos disponíveis. Além de afetar os demais 

seres, a fumaça provocada pelo fogo pode gerar diversos problemas de saúde em moradores 

da região atingida, principalmente no sistema respiratório de crianças e pessoas idosas ou com 

saúde debilitada (SILVA, 2011). 

O norte do Brasil é compreendido, em sua totalidade, pela Amazônia Legal, onde está 

a maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. Nesta região, está localizado o 

estado de Roraima, o mais setentrional do Brasil. 

Em Roraima, ocorre duas estações bem distintas: uma corresponde aos meses de 

março a agosto, conhecida como estação das chuvas, uma época em que a precipitação é 

intensa; outra corresponde aos meses de setembro a fevereiro, conhecida como época da seca, 

na qual a precipitação cai consideravelmente, o que ocasiona uma grande quantidade de focos 

de incêndio (BARBOSA, 1997). 

O município de Mucajaí por ser um dos municípios que compõe o arco do fogo de 

Roraima e ter sofrido grandes ações antrópicas nos últimos anos, sendo inclusive incluído na 

lista do Ministério do Meio Ambiente em 2009, como um dos municípios da Amazônia que 

mais desmatou, tendo como características de ocupação o modelo de assentamento, e ter sido 

conforme os relatórios da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEPDEC), uma das 

regiões mais afetadas pelos incêndios florestais no Estado (SILVA, 2011). 

No município de Mucajaí, existem várias colônias de agricultores que utilizam a terra 

como principal fonte de sustento, principalmente no plantio de diversas culturas. Esses 
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agricultores, não possuem maquinário adequado ao preparo do solo para realizar o cultivo, 

utilizando o fogo como forma de limpeza do solo. Tal prática pode acarretar em incêndios de 

grande poder destrutivo, levando a enormes prejuízos tanto no campo econômico como no 

ambiental. 

Segundo Barbosa (2003a), os incêndios florestais podem causar implicações 

regionais e globais. No âmbito regional, o efeito acumulado de várias queimadas poderiam 

mudar a fitogeografia da Amazônia; no âmbito global, consideram-se os fatores comuns que 

os incêndios provocam em nível mundial, destacando os serviços ambientais que a 

manutenção das florestas podem proporcionar ao planeta. 

O presente trabalho buscou investigar relação existente entre o número de focos de 

calor e dos fatores meteorológicos na incidência de incêndios florestais no município de 

Mucajaí – RR, no período de 2013 a 2015, propiciando dados para investimentos na 

prevenção e controle de incêndios florestais na região. 

 

 

1.1 O FOGO 

 

 

O fogo é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento do homem e na 

modernização das civilizações ao longo do tempo. Desde que o homem conseguiu dominar a 

técnica de fazer fogo, vem utilizando-o para realizar inúmeras tarefas, desde o simples 

cozimento de um alimento até o lançamento de um foguete ao espaço, o que tem facilitado a 

muito a sua vida (SANTOS, 2004). 

O fogo é um processo físico resultante da rápida combinação entre o oxigênio e uma 

substancia combustível qualquer, induzida por uma fonte de calor, produzindo calor, luz e 

chamas (SOARES; BATISTA; NUNES, 2008). É o principal responsável por provocar 

prejuízos ao homem, ao meio ambiente e a economia do Brasil e no Mundo. A destruição da 

fauna e flora, prejuízos florestais, perda de bens, custos para o combate do fogo e a 

reconstrução são alguns dos problemas que os incêndios florestais trazem para a sociedade. 

Em muitas latitudes, o fogo se produz de forma natural e é importante para inúmeros 

ecossistemas florestais, ao permitir a evolução, regeneração e permanência de diferentes 

espécies florestais que o tem inserido em sua ecologia. É o caso de várias coníferas de 

diversas regiões dos Estados Unidos e do eucalipto em muitas zonas da Austrália (BIONDI, 

2009). No Brasil, quando ocorre de forma natural, o fogo é responsável pela renovação de 

vários tipos de vegetação. 
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Os maiores danos a florestas de todo o mundo, exceto nos ecossistemas úmidos, são 

provocados pelo fogo. Florestas, plantações e outros tipos de vegetação estão constantemente 

expostos à ocorrência de incêndios de diferentes intensidades. Em muitos países, a situação 

tem se agravado devido ao aumento da população, acúmulo de material combustível e 

incêndios de causas humanas (SOARES; NUNES; BATISTA, 2009). 

Batista (2000, p.46) afirma que: 

A ocorrência e propagação de incêndios florestais em uma região dependem de 

vários fatores associados ao fenômeno da combustão. Esses fatores, por sua vez, 

variam em função do ambiente influenciando de maneira distinta a combustão, 

resultando numa diversificação da ocorrência e propagação dos incêndios, de acordo 

com as características do ambiente. 

De uma maneira bem simplificada pode-se dizer que a probabilidade do fogo ocorrer 

e se propagar em um determinado local é função da probabilidade de haver 

condições favoráveis para esse fogo se propagar. A análise criteriosa desses dois 

grupos de fatores – fonte de ignição e condições favoráveis de propagação – 

possibilita avaliar o potencial de riscos de incêndios de uma região, isto é, permite 

estabelecer potencialmente onde e como o fogo vai se propagar. 

 

Como um processo natural, o fogo tem importante papel na formação do meio 

ambiente e na manutenção da biodiversidade em todos os ecossistemas. Os benefícios e 

impactos são amplos, a maioria dos habitats terrestres dependem do fogo para a 

sustentabilidade ecológica. Ignorar o fogo no tema de conservação ambiental global, 

considerando um processo ecológico chave ou uma ameaça a biodiversidade e ao sustento 

humano, pode ter consequências indesejáveis e de grande alcance (BIONDI, 2009). 

 

 

1.2 INCÊNDIO FLORESTAL 

 

 

Incêndio florestal pode ser definido como uma combustão não controlada que se 

propaga livremente consumindo os combustíveis naturais de uma floresta, tais como :o litter, 

gramíneas, folhas, galhos, troncos e até a vegetação viva, dependendo da intensidade. É um 

fogo que queima livremente, respondendo as variações do ambiente (SOARES; BATISTA; 

NUNES, 2008). 

Para Lourenço et al. (2006) incêndio florestal define-se como uma combustão livre, 

não limitada no tempo nem no espaço, dos materiais combustíveis existentes nas áreas 

florestais. 

Há uma diferença entre fogo e incêndio. O fogo está sempre limitado e sob controle, 

enquanto o incêndio é uma combustão não limitada, descontrolada, isto é, que foge totalmente 

do controle do homem sem limite de tempo nem espaço, o que torna extremamente difícil o 
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seu combate e o seu controle (LOURENÇO et al.; 2006). 

Devido às chances de combinações dos combustíveis naturais, clima e topografia, 

esse fogo pode permanecer somente como pequeno ponto de combustão lenta ou se 

desenvolver num fogo de grandes proporções. A principal característica de um incêndio 

florestal é não estar confinado e se propagar livremente. A destruição da vegetação é, 

visualmente, a consequência mais significativa da força do fogo. Dependendo de sua 

intensidade, a vegetação pode ser destruída totalmente ou ficar comprometida em seu 

crescimento e em outras características (SOARES; BATISTA, 2007). 

Os incêndios constituem a maior ameaça as florestas e demais formas de vegetação. 

Por mais eficiente que seja o sistema de prevenção, sempre ocorrerão incêndios nas áreas 

florestas e rurais, fazendo com que as ações de combate aos incêndios seja uma atividade 

constante (RIBEIRO, 2009). 

Os maiores e mais destrutivos incêndios florestais registrados no mundo ocorreram 

sob combinações ideais de material combustível e condições climáticas. Apesar da adoção de 

práticas protecionistas, a cada ano o fogo destrói ou danifica grandes extensões florestais no 

mundo (SOARES; BATISTA, 2007). 

Ao se levar em consideração o valor econômico da floresta e os bens diretos que ela 

fornece ao homem, os pequenos agricultores estão mais propensos a investir na prevenção de 

incêndios florestais do que os grandes produtores, porque eles dependem da floresta como 

fonte de caça, frutas, remédios e materiais de construção, porém precisam adquirir 

conhecimentos e principalmente serem preparados para auxiliarem na proteção das florestais 

(NEPSTAD et al., apud SILVA, 2011). 

Soares (2009) afirma que, para o estabelecimento de uma política adequada de 

prevenção de incêndios, é necessário conhecer as estatísticas referentes aos mesmos. A falta 

dessas informações pode levar a um dos seguintes extremos: gastos acima do potencial de 

danos ou gastos pequenos, os quais colocam em risco a sobrevivência da floresta, bem como 

todo ecossistema associado. 

Entende-se por prevenção o conjunto de atividades com os objetivos de reduzir ou 

eliminar as fontes de calor, através da aplicação da legislação (ou normatização), vigilância e 

sensibilização da população, bem como limitar a propagação do fogo por meio da construção 

e manutenção de aceiros, cortinas de segurança e modificação da vegetação (manejo dos 

resíduos) (SOARES; BATISTA, 2007). 
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A prevenção pode ser realizada pela remoção da fonte do fogo ou pela remoção do 

material que pode queimar. A alternativa escolhida é influenciada pelos valores que 

estão sendo ameaçados pelo fogo. Quanto mais perigoso o material combustível e 

quanto mais valiosa uma área ou produto florestal, maior é a necessidade de se 

eliminar o risco de incêndios. O efetivo controle das fontes de risco requer o 

conhecimento de como elas operam localmente e quando e onde os incêndios 

ocorrem. Para obter tais informações é necessária uma análise de experiências 

passadas a respeito dos incêndios ocorridos. Isto depende de registros como, porque 

e onde os incêndios iniciaram no passado. Tais informações podem ser obtidas 

através do registro individual de ocorrência de incêndios, desde que tenha sido 

preparado corretamente (SOARES; BATISTA; NUNES, 2008, p.17). 

 

 

1.2.1 Causas dos incêndios florestais 

 

 

As causas dos incêndios são variadas. Para facilitar o estudo, o Serviço Florestal dos 

Estados Unidos desenvolveu uma classificação, adotada nas publicações da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) (SOARES; BATISTA, 2007, SOARES, 

2009), que engloba oito grupos:  

a) Raios – incêndios causados direta ou indiretamente por descargas elétricas na 

atmosfera, sendo a única causa natural de ocorrência de incêndios. Todas as demais são, direta 

ou indiretamente, de responsabilidade humana. 

b) Incendiários – incêndios provocados intencionalmente por pessoas em 

propriedades alheias.  

c) Queimas para limpeza – incêndios originários do uso do fogo para limpeza do 

terreno que, por negligência ou descuido, tenham escapado ao controle e atingindo grandes 

áreas florestais. 

d) Fumantes – incêndios provocados por fósforos ou pontas de cigarro acesos. 

e) Operações florestais – incêndios provocados por trabalhadores florestais em 

atividades florestais, com exceção os causados pelo ato de fumar. 

f) Fogos de recreação – incêndios causados por pessoas que utilizam a floresta como 

local de recreação, tais como pescadores e caçadores. 

g) Estradas de ferro – incêndios causados direta ou indiretamente pelas atividades de 

ferrovias. 

h) Diversos – incêndios cujas causas, apesar de conhecidas, não se enquadram em 

nenhum dos sete grupos anteriores. São causas pouco frequentes, que ocorrem 

esporadicamente, as quais não justificam uma classificação especial. Como exemplos, citam-

se o incêndio causado pela queda de um avião, de acidente rodoviário, balão de festa junina, 

operações militares ou o rompimento de linhas de transmissão. 
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1.2.2 Classificação dos incêndios florestais 

 

 

Muitas vezes, o termo incêndio florestal é generalizado para definir incêndios em 

outros tipos de vegetação tais como capoeira, campos, caatinga e pradarias. A classificação 

mais adequada para definir os tipos de incêndios se baseia no grau de envolvimento de cada 

extrato do combustível florestal, desde o solo mineral até a copa das árvores, no processo de 

combustão. Neste caso, os incêndios são classificados em subterrâneo, superficiais e de copa 

(SOARES; BATISTA, 2007). 

Os incêndios subterrâneos são ocasionado quando o fogo queima abaixo do piso da 

floresta devido ao acumulo da matéria orgânica, geralmente ocorrem em áreas alagadiças tais 

como brejos e pântanos, que quando secam formam espessas camadas de matéria orgânica. 

São difíceis de detectar pois avançam vagarosamente, com pouca fumaça e sem chamas. 

Geralmente são muito destrutivos porque desenvolvem intenso calor na região das raízes, 

provocando a morte das árvore. Além disso são de difícil controle, principalmente quando a 

manta de matéria orgânica é muito espessa (SOARES; BATISTA; 2007, SOARES; BATISTA; 

NUNES, 2008). 

Os incêndios superficiais são aqueles que queimam os combustíveis depositados no 

piso da floresta, tais como litter, gramíneas, galhos secos, troncos caídos, e todo material 

combustível que tenha até 1,8 m de altura. Durante o período da seca, esses materiais são 

extremamente inflamáveis. É o tipo mais comum entre os incêndios em povoamentos 

florestais de diversas espécies e áreas de campo e geralmente a forma pela qual se começam 

todos os outros. Apresentam grande velocidade de propagação e são e de chamas abundantes e 

de elevadas temperaturas. Em relação aos demais tipos de incêndios, não são muito difíceis de 

combater exceto quando existem condições extremamente favoráveis a sua propagação. 

Podem queimar árvores inteiras, quando o fogo sobe pelo tronco, entretanto se ocorre 

esporadicamente, continuam sendo considerados na categoria superficial (SOARES; 

BATISTA, 2007). 

Os incêndios de copa são os que avançam pelas copas das árvores, 

independentemente do fogo superficial. Geralmente considera-se aquele incêndio que ocorre 

em material combustível acima de 1,8 m de altura. A folhagem fica totalmente destruída e as 

árvores morrem pelo superaquecimento do câmbio. Pode ocasionar altas taxas de mortalidade 

de florestas, sendo considerado o mais espetacular dos incêndios florestais. Com exceção de 

casos excepcionais, alguns incêndios causados por raios, todos os incêndios de copa 
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originam-se de incêndios superficiais. Propaga-se rapidamente, liberando grande quantidade 

de calor, tornando o combate extremamente difícil, já que quando está se propagando pelas 

copas, o fogo é praticamente incontrolável, o que torna o combate extremamente perigoso e 

complicado de ser realizado (SOARES; BATISTA; NUNES; 2008). 

 

 

1.3 ESTATÍSTICAS SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

 

Os incêndios florestais são uma verdadeira ameaças a vários ecossistemas, e provoca 

os maiores prejuízos em sistemas florestais. Em muitos países a situação tem se agravado 

devido ao aumento da população, acúmulo de material combustível e incêndios por causas 

humanas (BATISTA, 2009). 

 

 

1.3.1 Incêndios florestais no mundo 

 

 

Segundo a FAO, a Oceania teve perda líquida de florestas de cerca de 700 mil 

hectares por ano entre 2000 e 2010, principalmente devido a grandes perdas na Austrália, 

onde uma grave seca e incêndios florestais têm destruído matas desde 2000. Na América do 

Norte e na América Central, a área ocupada por florestas praticamente não se alterou mantém 

inalterada desde 2000. Na Europa, continuou a se expandir, embora em ritmo mais lento (700 

mil hectares por ano) do que na década de 1990 (900 mil hectares por ano). Já a América do 

Sul sofreu a maior perda líquida de florestas entre 2000 e 2010 – cerca de 4 milhões de 

hectares por ano – seguida pela África, que, no cômputo geral, desmatou 3,4 milhões de 

hectares por ano. No Brasil a perda foi estimada em cerca de 9,6 milhões de hectares nos 

últimos 20 anos, o que correspondeu a 480 mil hectares por ano (BRASIL, 2011). 

Perdas por incêndios florestais têm sido observadas de maneira generalizada por todo 

o mundo. Estatísticas mostram que nos Estados Unidos, nos anos compreendidos de 1958 a 

1967, foram registrados mais de um milhão de incêndios florestais, uma média de 315 

incêndios por dia, queimando mais de 150.000 km2 de florestas. Entre os anos de 1997 e 

1998, os incêndios florestais queimaram mais de 9,7 milhões de hectares em florestas 

tropicais da Ásia oriental. Na Austrália ocorrem cerca de 1.900 incêndios por ano, queimando 

aproximadamente 220.000 hectares (SOARES, 2009). 

Em Portugal, são atingidos em média 26.500 hectares de povoamentos florestais por 

ano. No Canadá, em uma década (1969 a 1978) ocorreram por volta de 8.700 incêndios 
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florestais por ano, queimando mais de um milhão de hectares de florestas. Na Suécia, ocorrem 

cerca de 4.500 incêndios florestais por ano. Na Alemanha, aproximadamente 3.500 hectares 

de florestas são destruídas pelo fogo anualmente. No México ocorrem cerca de 1.500 

incêndios por ano (SOARES; BATISTA, 2007). 

 

 

1.3.2 Incêndios florestais no Brasil 

 

 

No Brasil, somente a partir de 1983 começou a ser realizado levantamentos sobre a 

ocorrência de incêndios florestais. Nesse ano, foram registrados 227 incêndios florestais 

queimando 22.300 hectares, entre 1983 e 1987 foram queimados mais de 134.000 hectares de 

florestas. Em novo levantamento, de 1994 a 1997, foram comunicados 1.957 incêndios, 

atingindo 265.946 hectares (SOARES, 2009). 

Entre os anos de 1998 a 2015 foram detectados em média 172.089 focos de incêndios 

por ano pelo INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE), sendo que nos 

anos de 2007 e 2010 foram observados 229.327 e 249.291 focos de calor, respectivamente. 

Durante todo esse período, no mês de setembro pode-se observar a maior incidência de focos 

de calor em média para todos os anos, sendo considerado um mês crítico na incidência de 

incêndios florestais no país (INPE, 2015). Esses registros não implicam necessariamente na 

existência de fogo por queima ou incêndio, contudo, a quantidade e a concentração dos focos 

dão uma estimativa dos meses e das regiões onde devem ser orientadas as ações de prevenção 

e combate a incêndios. 

As florestas nativas em áreas protegidas também são atingidas por incêndios 

florestais no Brasil, segundo Santos (2004) no período compreendido de 1998 a 2002, essas 

florestas tiveram perdas significativas, com cerca de 28 mil hectares afetados pelos incêndios. 

Comparado com estudos em outros países pode-se afirmar que o Brasil apresenta uma boa 

eficiência no combate a incêndios em áreas protegidas. 

A estação de incêndios no país se estende de junho a outubro, quando foram 

registradas 68,92% das ocorrências e 90,76% da área queimada no período de 1998 a 2002, 

porém como o Brasil apresenta grandes dimensões territoriais, em outras áreas do país 

ocorrem incêndios florestais durante outros períodos do ano, em Roraima, cerca de 60% dos 

registros de queimadas ocorrem nos messes de fevereiro e março (BARBOSA et al., 2004). 

Os grandes incêndios quase sempre são causados por interferência do homem, mais 

de 90% do total dos incêndios estão relacionados com a presença humana. O grupo 
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classificado como incendiários são responsáveis por 60,1% do total das queimadas, 

acompanhados pelas queimas para limpeza que correspondem a 13,1%. As queimadas 

naturais, provocadas por raios, estão presente em apenas 1,6% da totalidade dos casos de 

incêndios florestais (SOARES; BATISTA, 2007; SOARES, 2009). 

 

 

1.3.3 Incêndios florestais em Roraima 

 

 

Os incêndios ocorridos em diversos tipos de paisagens em Roraima, entre o final de 

1997 e o início de 1998, atingiram uma área total entre 38.144 e 40.678 km2. O fogo afetou 

principalmente formações não-florestais, como savanas (ao nordeste do estado), atingidas em 

cerca de 22.580 km2 de sua área original. Todos os anos ocorrem grandes queimadas nas 

savanas (cerrado ou lavrado), facilitadas pelo uso do fogo para a limpeza de terras agrícolas e 

pastagens e pela fácil combustão da vegetação (em geral gramíneas, com poucas plantas 

lenhosas). Tal fato surpreendeu os cientistas por ter queimado entre 11.394 e 13.928 km2 de 

florestas primárias, o que representa de 6 a 7% de todos os sistemas florestais de Roraima 

(BARBOSA; FEARNSIDE, 2000). 

Não foi difícil prever, para 2003, em Roraima, eventos similares aos ocorridos em 

1998. Os focos de incêndio de 2003 foram mais frequentes em áreas de floresta ocupadas pelo 

homem e cuja estrutura ficou comprometida pelos incêndios de 1998. Vale lembrar que 

florestas com histórico recente de fogo estão mais sujeitas à propagação de novos focos nos 

anos seguintes (BARBOSA et al., 2004). 

Em Roraima, a média dos focos de calor para o período de janeiro de 1999 e março 

de 2003 foi de 1.907 focos por ano. Entre 63-81% desses focos foram detectados em sistemas 

florestais. As maiores concentrações de focos ocorreram entre fevereiro e março de 2003, 

principalmente em áreas florestais de contato e a maior concentração de assentamentos 

humanos (40%). Para efeito de comparação, em 2002 foram registrados 2016 focos, em 2003 

foram registrados 4684, desse total, 2417 foram observados somente no mês de março 

(BARBOSA, 2003b). 

Até a primeira quinzena de abril de 2003, ainda era possível observar focos de 

incêndio entre o médio rio Mucajaí e a serra do Repartimento. A estimativa é de que tenham 

sido queimados entre 2.000 km2 e 2.500 km2 de florestas primárias só nessa região de 

Roraima (BARBOSA et al., 2004). 

Baseado nos dados de emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, 



20 

 

trabalhados em 1998 apenas para floresta primária intacta estimou-se que 7,7 a 8,2 t ha-1 de C 

(0,98 a 1,23 t ha-1 C-CO2) foram liberados para a atmosfera por hectare em 2003 

(FEARNSIDE; BARBOSA; PEREIRA, 2013). 

Fogos em eco regiões como savanas e sistemas florestais transformados (capoeiras, 

pastagens e desmatamentos), que tradicionalmente queimam neste período, se alastraram por 

milhares de quilômetros quadrados e atingiram uma grande área de floresta primária (intacta, 

em pé), provocando a morte de árvores e a emissão de milhões de toneladas de gases do efeito 

estufa para a atmosfera (FEARNSIDE; BARBOSA; PEREIRA, 2013). 

A grande proporção do fogo foi creditada, principalmente, à estiagem provocada pelo 

forte fenômeno “El Niño” do biênio 1997/98. Entretanto, o grande fogo ocorrido em Roraima 

não deve ser visto como um evento ocasionado exclusivamente por este efeito climático. Mais 

do que isto, ele deve ser visto como uma série de fatores que agiram simultaneamente onde, o 

“El Niño”, foi um maximizador de agentes pré-existentes que ocasionaram a queima de 

grandes áreas de florestas em Roraima (BARBOSA; FEARNSIDE, 1999). Em 2007 e 2010, o 

estado de Roraima foi novamente atingido por grandes incêndios florestais, corroborando os 

dados do INPE para os respectivos anos. 

Incêndios florestais na região amazônica estão se tornando cada vez mais comuns 

nos últimos anos devido a uma forte associação entre o aumento da demanda por terras, baixo 

nível tecnológicos das atividades agrosilvopastoris e aumento na frequência de anos 

considerados como secos (BARBOSA, 2004). 

 

 

1.4 DADOS METEOROLÓGICOS 

 

 

De acordo com a classificação de Köppen, para o estado de Roraima, existem três 

tipos de climas: Af, Aw e Am. O clima Af é caracterizado por elevada taxa de precipitação 

anual(>2000mm), sendo predominante abaixo da linha do equador. O clima Aw compreende 

a área noroeste de Roraima com período seco de quatro meses, apresenta uma queda 

acentuada nos índices pluviométricos (média de 32,6mm/mês) e uma incidência elevada de 

raios solares (160-200horas/mês). O clima Am é um intermediário ente o Af e o Aw, 

apresentando uma taxa de precipitação anual (1700-2000mm) (BARBOSA, 1997). 

De um modo geral, a precipitação aumenta de nordeste para sudoeste, saindo de 

savanas (cerrado ou lavrado) (1100-1400 mm/ano) até floresta úmidas no sul do Estado 
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(2000-2300mm/ano). A região mais seca apresenta um acentuado déficit hídrico nos meses de 

dezembro a março (BARBOSA, 1997). 

Os índices de baixa pluviosidade aliados a fenômenos climáticos como El Niño e La 

Niña, provocam mudanças extremas no clima, o que vem tornado propício o acumulo de 

desastre provocados pelo fogo (BARBOSA, FEARNSIDE; 1999). 

Além das mudanças climáticas, existem uma série de outras variáveis meteorológicas 

associadas ao potencial de ocorrência e propagação dos incêndios florestais, dentre as quais 

podem ser citadas a radiação solar, a pressão atmosférica, a temperatura, a umidade do ar, os 

ventos e as massas de ar (SOARES, BATISTA, 2007). 

 

 

1.5 ATRIBUIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA. 

 

 

Conforme a Constituição Federal no seu o artigo 144: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

[...] 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

[...] 

§ – 5º às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil. (grifo nosso) 

 

Conforme a Constituição Estadual no seu o artigo 176: 

 

Art. 176. O Corpo de Bombeiros Militar..., competindo-lhe a coordenação e a 

execução da defesa civil e o cumprimento, dentre outras, das atividades seguintes: 

(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 011/2001 DE 19/12/2001). 
I - Prevenção e combate a incêndios e perícia de incêndios; 

II - Proteção, busca e salvamento terrestre e aquático; 

III - Socorro médico de urgência pré-hospitalar; 

IV - controle da observância dos requisitos técnicos contra incêndios em projetos de 

edificações, antes de sua liberação ao uso; (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

011/2001 DE 19/12/2001). 
V - Pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional; e 

VI - atividades educativas de proteção ao meio ambiente; (EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 011/2001 DE 19/12/2001). (grifo nosso). 

 

 

E ainda conforme os artigos 2º e 3º da Lei Complementar Nº 052 de 28 de Dezembro 

de 2001: 
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Art. 2º O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima é uma instituição permanente e 

regular, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e 

disciplina militares, subordinada ao Governador do Estado, seu comandante em 

chefe, destinada a reduzir e prevenir danos humanos, materiais e ambientais, 

resultados de desastres naturais ou provocados pelo homem. (grifo nosso). 

Art. 3º Compete ao Corpo de Bombeiros Militar de Roraima:  

I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios, especialmente:  

a) em aglomerados urbanos;  

b) em florestas, particularmente em unidades de conservação ambiental; (grifo 

nosso) 

 

 

Conforme a legislação acima, é atribuição do Corpo de Bombeiros Militar as ações 

de defesa civil. Os incêndios florestais são, entre os acidentes ambientais de competência do 

CBMRR, o mais importante principalmente pelos grandes impactos ao meio ambiente e os 

enormes prejuízos econômicos e sociais que esse tipo de desastre causam todos os ano a 

maioria da população rural do estado, sendo, portanto imprescindível, a adoção de política 

preventivas a serem realizada de forma contínua, visando cumprir sua principal missão que é 

reduzir riscos de ocorrência de desastres (SILVA, 2011). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O presente trabalho foi realizando objetivando o seguinte: 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

 

Avaliar os dados de focos de calor e dos fatores meteorológicos na incidência de 

incêndios florestais que atingiram a região do município de Mucajaí – RR, no período de 

2013 a 2015. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

Comparar os dados de ocorrências de queimadas dos anos de 2013 a 2015 na região do 

município de Mucajaí – RR; 

Investigar a semelhança de ocorrências de focos de calor na região do município de 

Mucajaí – RR nesse período; 

Calcular os percentuais de ocorrência de focos de calor e de combates a incêndios 

florestais na região do município de Mucajaí – RR; 

Comparar os dados obtidos de número de focos de incêndios desse período com os 

dados dos anos de 2003, 2007 e 2010. 

Comparar os dados de focos de calor com os índices pluviométricos desse período; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Para a realização desta pesquisa, procedeu-se conforme os procedimentos descritos a 

seguir: 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O município de Mucajaí possui área 12.461,210 km2 e população de cerca de 14.792 

habitantes (IBGE, 2010) limitando-se ao norte com o município de Alto Alegre e Boa Vista; 

ao sul e a oeste com o município de Iracema e a leste com o município de Cantá, sendo 

formado por diversas colônias agrícolas, sendo as principais: Apiaú, Tamandaré, Rouxinho, 

Penha, Vila Nova e Samaúma (figura 1). Conforme o censo agropecuário realizado no ano de 

2006 pelo IBGE, a população rural de Mucajaí é de 5.870 habitantes. 

 

Figura  1 –  Mapa do município de Mucajaí. 

 
FONTE: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (2012). 
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Está a 50,4 km da capital, o clima é tropical úmido e a temperatura média anual é de 

26°C. O Gentílico é Mucajaiense. No relevo, a superfície é plana e fortemente ondulado com 

elevações isoladas. 

As principais atividades econômicas que diretamente contribuem para o 

desmatamento na região, que são elas: a pecuária extensiva, o agronegócio, exploração 

madeireira, a agricultura familiar e a grilagem de terra. Os efeitos dessas atividades, somados 

as mudanças climáticas (El Niño) e o aumento significativo da população, são os ingredientes 

responsáveis pelo aumento do desmatamento e em consequência as ocorrências de incêndios 

florestais na região (SILVA, 2011). 

Segundo Silva (2011), cerca de 90% dos moradores da região do Apiaú usam fogo 

nas atividades agrícolas e a maioria afirma que não tem apoio técnico no uso adequado da 

terra, o que pode provocar verdadeiras catástrofes relacionados com incêndios florestais, o 

que levou cerca de 65% dos produtores a terem prejuízos causados pelo fogo. 

 

 

3.2 FOCOS DE CALOR 

 

 

Para a detecção de focos de calor foi utilizado o banco de dados queimadas (BD 

Queimadas) derivados dos satélites meteorológicos NOAA 12-Noite/AQUA UMD Tarde 

disponibilizados pelo INPE/PROARCO (INPE, 2015). Os dados utilizados são relativos aos 

anos 2013 até 20015. Coletou-se dados de focos de calor referentes a valores mensais, nos 

anos de 2013 e 2014 de janeiro a dezembro, e no ano de 2015 de janeiro a setembro. 

Os dados obtidos foram convertidos em planilhas eletrônicas do aplicativo Excel, no 

sentido de operar mais facilmente as informações (individuais e coletivas). Os dados obtidos 

desse período foram comparados aos dados dos anos de 2003, 2007 e 2010, para determinar 

os percentuais de ocorrência e se há coincidência entre a quantidade de focos de calor. 

 

 

3.3 DADOS SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

 

Para a quantificação de combate a incêndios florestais que afetaram a região do 

município de Mucajaí nos anos de 2013 a 2015, obteve-se dados junto a Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil, e da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(FEMARH-RR) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
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(IBAMA), sendo analisados relatórios, planos de operações, processos de situação de 

emergência e calamidade pública, além de boletins climáticos, mapas e imagens de satélites. 

 

 

3.4 DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

 

 

Os dados relativos à pluviometria foram coletados junto ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (DMEP – INMET, Estação 82024 BOA VISTA - RR). Os dados utilizados são 

relativos a todos os meses do período de estudo, e utilizados para verificar os percentuais de 

ocorrência e a relação entre seus valores os dados de focos de calor, durante o período 

estudado. 

Obtiveram-se dados relativos ao fenômeno climático El Niño que foi utilizado na 

verificação da relação dos seus efeitos com o número de focos de calor observado nesse 

período. 

Os resultados foram tabulados em gráficos e tabelas que apresentassem as tendências e 

os valores representativos. Os dados tiveram uma breve análise através de comentários sobre 

os padrões e tendências observados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados obtidos nesse trabalho foram analisados e possibilitaram os seguintes 

resultados: 

 

 

4.1 FOCOS DE CALOR 

 

 

Os dados de focos de calor obtidos para o município de Mucajaí no período do estudo 

estão descrito na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Número de focos de calor em Mucajaí nos anos de 2013 a 2015. 

Ano N % Total Satélite 

2013 24 2.41 994 NOAA 12 Noite/AQUA UMD Tarde 

2014 110 5,89 1868 NOAA 12 Noite/AQUA UMD Tarde 

2015 62 5,07 1222 NOAA 12 Noite/AQUA UMD Tarde 

Fonte: Dados da Rede do INPE (2015). 

 

 

Nesse período, observa-se que o município de Mucajaí apresentou um total de 196 

focos de calor, representado valores de 2,41%, 5,89% e 5,07% para os anos de 2013, 2014 e 

2015, respectivamente. Esses dados são considerados relativamente baixos quando 

comparados aos anos em que houve grandes incêndios no município (INPE, 2015). Somente 

no ano de 2003 foram detectados um total de 1191 focos de calor em Mucajaí, o que 

representou um total de 24,93% do total de focos de calor em todo o Estado. No ano de 2007 

foram detectados 749 focos de calor em Mucajaí, representando um total de 28,58% do total 

de focos detectados em Roraima. No ano de 2010 foram detectados 150 focos de calor em 

Mucajaí, representando um total de 10,4% do total de focos detectados em Roraima. Observa-

se que no período estudado, tanto o número de focos totais como percentuais foram inferiores 

aos anos em que o município foi afetado por grandes incêndios florestais. 

A distribuição espacial dos focos de calor no município para os anos de 2013, 2014 e 

2015, podem ser observados nas figuras 2, 3 e 4, respectivamente. A distribuição gráfica dos 

focos de calor que atingiram o município de Mucajaí pode ser observado na figura 5. 
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Figura  2 –  Distribuição espacial dos focos de calor em Mucajaí no ano de 2013. 

 
Fonte: Dados da Rede do INPE (2015) - mosaico LandSat 2006. 

 

 

Figura  3 –  Distribuição espacial dos focos de calor em Mucajaí no ano de 2014. 

 
Fonte: Dados da Rede do INPE (2015) - mosaico LandSat 2006. 
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Figura  4 –  Distribuição espacial dos focos de calor em Mucajaí no ano de 2015. 

 
Fonte: Dados da Rede do INPE (2015) - mosaico LandSat 2006.. 

 

 

Ao analisar-se as imagens de distribuição de focos de calor, observa-se que a maior 

parte dos focos estão concentrados na região do município onde se encontram os 

assentamentos agrícolas, principalmente Apiaú e Vila da Penha. Isso pode ser explicado pelo 

modo de produção dos agricultores locais, uma vez que as colônias são formadas por 

agricultores que não apresentam tecnologia ou maquinário para a produção, sendo o fogo, o 

único meio pelo qual os trabalhadores conseguem utilizar para a limpeza de suas terras e 

realização do plantio. Segundo Silva (2011) o modo de produção adotado na região, 

derrubando e queimando as florestas, tem causando grandes desastres ambientais que 

castigaram a região principalmente nos anos de influência do fenômeno El Niño. Em 2010, 

muitos focos de incêndios ocorreram dentro dos municípios que compõem o “arco de fogo” 

de Roraima, que culminou com a decretação de estado de calamidade pública pelo Governo 

Estadual. Destaque para o município de Mucajaí que aparece com o maior número de 

incêndios, inclusive dentro da área da unidade de conservação ambiental Floresta Nacional de 

Roraima (SILVA, 2011). 

Barbosa (2010) em um estudo sobre a distribuição de focos de calor em Roraima 

verificou que, o número de focos de calor por unidade municipal para o período de 1999 e 

2009, o mais afetado foi Mucajaí (3064 focos / 18,1% do total), coincidindo com a maior área 

municipal de florestas antropizadas de Roraima e de florestas desmatadas fora de áreas de 
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proteção como unidades de conservação ou terras indígenas. Esses dados podem ser 

indicadores de que a limpeza do solo por queimadas gera focos de incêndios e pode contribuir 

diretamente para o aumento do desmatamento da região. 

 

 

Figura  5 –  Distribuição dos focos de calor no período de 2013 a 2015 em Mucajaí. 

 
Fonte: Dados da Rede do INPE (2015). 

 

 

No período estudado, o ano de 2014 foi o que mais apresentou focos de calor, apesar 

de apresentar o maior número de focos, nesse ano não foi decretada nenhuma situação 

anormal. No início do ano de 2015 o estado passou por uma grande estiagem, sendo então 

decretada situação de emergência pelo decreto 18.324-E do dia 11 de fevereiro de 2015 em 

oito municípios do estado de Roraima, incluindo dentre estes o município de Mucajaí. A 

situação foi reconhecida pelas portarias 44 e 48 e publicadas nos Diários Oficiais da União 

052 e 058 deste mesmo ano. 

Os dados de focos de calor mensal podem ser observados na tabela 2. Esses dados 

mostram que os meses com maior distribuição de focos de calor nesse período ocorrem entre 

nos meses de fevereiro, março e abril, com exceção do ano de 2013 em que no mês de 

fevereiro não foi observado nenhum foco de calor. Durante esses três meses, foram 

observados 156 focos de calor, o que corresponde a 79% do total. Esses dados também foram 

observados por Barbosa et al. (2004) que verificou de 60% dos registros de queimadas 

ocorrem nos messes de fevereiro e março no período de 1998 a 2002, e Barbosa (2003b) para 

o período de janeiro de 1999 e março de 2003, verificou que as maiores concentrações de 

focos ocorreram entre fevereiro e março de 2003, principalmente em áreas florestais de 

contato e a maior concentração de assentamentos humanos (40%). 
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Tabela 2 – Distribuição mensal dos focos de calor em Mucajaí no período de 2013 a 2015. 

Mês 
Número de focos de calor 

2013 % 2014 % 2015 % Satélite 

Jan 3 12,5 16 14,55 1 1,61 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Fev 0 0 17 15,46 19 30,64 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Mar 11 45,83 34 30,9 10 16,13 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Abr 6 25 29 26,36 30 48,4 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Mai 1 4,17 6 5,45 1 1,61 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Jun 1 4,17 0 0 0 0 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Jul 0 0 2 1,82 0 0 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Ago 0 0 1 0,91 1 1,61 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Set 0 0 0 0 0 0 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Out 0 0 0 0 - - 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Nov 2 8,33 4 3,64 - - 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Dez 0 0 1 0,91 - - 
NOAA 12 Noite/AQUA UMD 

Tarde 

Total  24 100 110 100 62 100  

Fonte: Dados da Rede do INPE (2015). 

 

 

A figura 6 mostra a distribuição mensal dos focos de calor no município de Mucajaí 

no período de 2013 a 2015, nela fica bastante visível a maior concentração dos focos de calor 

nos meses de fevereiro a abril. Pode-se verificar ainda que, a partir do mês de maio, o número 

de focos cai consideravelmente. Os meses de agosto, setembro e outubro foram os menos 

afetados por foco de calor no período estudado. Segundo Fearnside, Barbosa e Pereira (2013), 

a distribuição temporal dos focos de calor é concentrada entre os meses de dezembro e março, 

associado ao período seco regional. Quando o período seco regional é potencializado pelo 

evento climático “El Niño” as chances das queimadas praticadas pelos agricultores se 

tornarem incêndios florestais aumentam consideravelmente. 
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Figura  6 –  Distribuição mensal dos focos de calor em Mucajaí no período de 2013 a 2015. 

 
Fonte: Dados da Rede do INPE (2015). 

 

 

4.2 DADOS DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

 

No ano de 2013, não houve atividades relacionadas com o combate de incêndios 

florestais pelo CBMRR.  

Segundo dados do IBAMA, foram registrados 425 combates pelo CIMAN RR/Federal 

durante a Operação Roraima Verde 2013, distribuídos pelas Brigadas implantadas, sendo que 

a base instalada no município de Mucajaí (BRIFF APIAÚ), foram combatidos 61 incêndios 

florestais, perfazendo um total de 14,35% dos combates realizados em todo o estado no ano 

de 2013. Foram realizadas ainda 495 visitas preventivas no município de um total de 2201 em 

todo o estado. No geral esses dados correspondem a 22,5% do total de visitas realizadas em 

todo o Estado (IBAMA, 2013). 

Segundo dados da CEPDEC, no ano de 2015 forram realizados um total de 26 

combates a incêndios florestais no município de Mucajaí de um total de 348 em todo o estado, 

perfazendo um total de 7,47% dos combates a incêndios florestais. Foram realizadas ainda 99 

vistorias no município de um total de 434 em todo o estado. No geral esses dados 

correspondem a 22,8% do total de vistorias realizadas em todo o Estado (RORAIMA, 2015). 

Foi realizado ainda no ano de 2015, pelo Corpo de Bombeiros, um Curso de Combate 

e Prevenção de Incêndios para Produtores Rurais no município de Mucajaí, na região da vila 

da Penha, oferecendo assim treinamento para 68 pessoas que atuaram diretamente no 

combate. 
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Para o ano de 2014, os dados de combate de relatórios tanto da CEPDEC quanto do 

IBAMA, são inconclusos quanto ao número de combates a incêndios florestais no município 

de Mucajaí. 

É importante salientar que esses dados ainda não refletem plenamente a realidade das 

ocorrências de incêndios florestais, já que existe muita defasagem no registro, registros sem 

datas e registros sem coordenadas. Um registro exato e coerente proporciona um melhor 

planejamento de prevenção e controle dos incêndios florestais, além de favorecer a um melhor 

combate. 

 

 

4.3 DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

 

 

Os dados pluviométricos foram obtidos da Estação 82024 BOA VISTA - RR do 

Instituto Nacional de Meteorologia (DMEP – INMET). Essa estação foi adotada por ser a 

mais próxima ao município de Mucajaí, haja vista a não existência de estação meteorológica 

no município. Os dados pluviométricos para o período do estudo estão descrito na tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Índices pluviométricos nos anos de 2013 a 2015. 

Ano Precipitação total (mm) Estação 

2013 1850,7 82024 BOA VISTA - RR 

2014 1245,3 82024 BOA VISTA - RR 

2015* 937 82024 BOA VISTA – RR 
*para o ano de 2015 só estavam disponíveis dados até o mês de julho. 

Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015).  

 

 

No período estudado, o ano de 2015 foi, até o mês de julho, o de menor precipitação 

entre os demais, apresentando um total de 937 mm até o mês de julho (figura 7). Observando-

se a tabela 4, verifica-se que nos três primeiros meses do ano de 2015, a precipitação 

acumulada foi de 15,6 mm, comparando esse valor com os anos de 2013 e 2014, que no 

primeiro trimestre apresentaram precipitação acumulada de 92,2mm e 45mm respectivamente, 

nota-se uma grande discrepância entre esses valores. Se colocados em termos quantitativos, 

no primeiro trimestre de 2015 o valor da precipitação acumulada não atingiu sequer a metade 

dos valores dos anos de 2013 ou 2014. Tal fato explica a grande estiagem que atingiu o estado 
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de Roraima nos primeiros meses do ano, o que levou o governo do estado a declarar situação 

de emergência por meio do decreto 18.324-E do dia 11 de fevereiro de 2015. 

 

 

Figura  7 –  Distribuição da precipitação total nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

 
Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015). 

 

 

Nota-se pelo gráfico, que a pluviosidades vem decaindo de 2013 até o mês de julho de 

2015. As precipitações são importantes porque ao manter o material florestal úmido, 

dificultam ou tornam impossível o início e a propagação do fogo. Existe uma forte correlação 

entre incêndios e prolongados períodos de seca. Nos períodos de seca prolongada o material 

cede umidade ao ambiente, tornando as condições extremamente favoráveis às ocorrências de 

incêndios. Na avaliação do efeito da precipitação, deve-se considerar não apenas a quantidade 

de chuva que cai, mas também sua distribuição estacional. Se a distribuição das chuvas em 

um determinado local é uniforme durante todo o ano, sem uma estação seca definida, o 

potencial de ocorrência e propagação dos incêndios é menor do que um local onde a estação 

chuvosa está concentrada em alguns meses, com longos períodos de estiagem durante os 

outros meses (Batista, 2004) 

A distribuição mensal dos dados pluviométricos do período de estudo estão dispostos 

na tabela 4. 
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Tabela 4 – Índices mensais pluviométricos nos anos de 2013 a 2015 

Precipitação total (mm) 

Mês 2013 2014 2015 Estação 

jan 0 3,8 6,9 82024 BOA VISTA – RR 

fev 78,4 19,2 1 82024 BOA VISTA – RR 

mar 13,8 22 7,7 82024 BOA VISTA – RR 

abr 168,6 72,3 56,1 82024 BOA VISTA – RR 

mai 314 79,1 335,2 82024 BOA VISTA – RR 

jun 216,4 371,9 248 82024 BOA VISTA – RR 

jul 253,7 215,6 282,1 82024 BOA VISTA – RR 

ago 312,7 195,1 - 82024 BOA VISTA – RR 

set  74,2 22,5 - 82024 BOA VISTA – RR 

out  90,1 121,8 - 82024 BOA VISTA – RR 

nov  251 114,7 - 82024 BOA VISTA – RR 

dez 77,8 30,3 - 82024 BOA VISTA – RR 

Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015). 

 

 

Observa-se que no primeiro trimestre a precipitação é reduzida, em determinado 

momento detectada em zero (janeiro de 2013). Nos meses subsequentes a taxa de precipitação 

aumenta consideravelmente. 

Na figura 8 é possível observar um comparativo de precipitação entre os meses dos 

anos do período estudado. 

 

 

Figura  8 –  Distribuição da precipitação total mensal nos anos de 2013, 2014 . 

 
Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015) 
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Em termos comparativos, as taxas de precipitação total seguem o mesmo padrão em 

todos os anos estudados, pouca precipitação para o primeiro trimestre aumentando 

consideravelmente a partir do mês de abril e de mantendo assim até o mês de setembro, onde 

os valores novamente tornam-se menores até o ultimo trimestre do ano. Corroborando assim o 

padrão de pluviométrico que ocorre nesta região do estado de Roraima, no qual se tem uma 

época de baixas precipitações que inicia no mês setembro prolongando-se até o mês de março, 

no qual a fase considerada crítica inicia-se em dezembro; e uma época de altas precipitações, 

conhecido como período chuvoso, que se estende de abril até setembro (BARBOSA, 1997). 

Nas figuras 9, 10 e 11 são mostrados os comparativos de focos de calor e de 

precipitação total anual do período estudado. 

 

 

Figura  9 –  Comparativo entre o número de focos de calor e a precipitação em 2013. 

 
Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015) e INPE (2015). 
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Figura 10 – Comparativo entre o número de focos de calor e a precipitação em 2014. 

 
Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015) e INPE (2015). 

 

 

Figura 11 – Comparativo entre o número de focos de calor e a precipitação em 2015. 

 
Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015) e INPE (2015). 

 

 

Ao analisar os gráficos percebe-se que a medida que a precipitação diminui, o número 

de focos de calor aumenta, e a medida que as chuvas começam a cair, o número de focos de 

calor diminuem. Esse padrão é observado em todos os anos em que se deu esse estudo. 

A figura 12 mostra o comparativo de todo o período em que o estudo foi realizado. 
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Figura 12 – Comparativo entre focos de calor e precipitação em todo período estudado. 

 
Fonte: INMET - Estação 82024 BOA VISTA – RR (2015) e INPE (2015). 

 

 

Pode-se confirmar uma relação entre os dados de focos de calor e de precipitação total 

analisando a figura 12. Observa-se que os três primeiros meses, são os críticos tanto para o 

número de focos de calor quanto para a precipitação, em especial o mês de março.  

O mês crítico, somente levando em consideração a precipitação, foi o mês de janeiro, 

onde foi verificada as taxas de precipitação de 0, 3,8mm e 6,9mm para 2013, 2014 e 2015, 

respectivamente. Os meses com maiores taxas de precipitação foram maio, junho, julho e 

agosto, com destaque para junho de 2014 com precipitação total de 371,9. Fearnside, Barbosa 

e Pereira (2013) verificaram que, tomando como base a cidade de Boa Vista, capital de 

Roraima, de setembro de 1997 a março de 1998 choveram apenas 30,6 mm ou 8,7% da média 

histórica para o período (352 mm). A maior parte da área atingida por incêndios estava 

relacionada às formações não florestais, como savanas e campinas (23.970 km2), e sistemas 

antrópicos, como pastagens e cultivos agrícolas. 

Outro fator que influencia na ocorrência de focos de incêndio são os fenômenos 

climáticos, em especial o El niño. Os dados de ocorrência de El niño são observados na tabela 

5. 
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Tabela 5 – Ocorrência de El niño (CPTE/INPE). 

1965 - 1966 1968 – 1970 

1972 - 1973 1976 – 1977 

1977 - 1978 1979 – 1980 

1982 - 1983 1986 – 1988 

1990 - 1993 1994 – 1995 

1997 - 1998 2002 – 2003 

2004 - 2005 2006 – 2007 

2009 - 2010 - 

Legenda: Forte Moderada Fraco                       

Fonte: INMET (2015). 

 

 

Observa-se que, de acordo com a tabela, para o período estudado, 2013, 2014 e 2015, 

a ocorrência do fenômeno climático El niño foi considerada fraca, o que pode ser considerado 

um dos fatores que contribuíram para uma situação não calamitosa, com exceção ao ano de 

2015 no qual durante o período da seca, foi decretado situação de emergência devido a grande 

estiagem que atingiu o estado no início do ano. Porém somente isso não pode ser levado em 

consideração, uma vez que nos anos de 2007 e 2010, apesar de ser considerado um ano em 

que o El niño foi fraco, todo o estado de Roraima foi atingido por um incêndio florestal de 

grandes proporções. 

No caso do grande incêndio de 1998 ocorrido em Roraima, o fenômeno El niño foi 

considerado forte e, associado ao avanço das frentes de expansão fundiária para áreas remotas 

de florestas primárias de Roraima provocou uma verdadeira catástrofe natural (BARBOSA 

2000, 2003 a; BARBOSA et al, 2004). No ano de 2003, apesar de ter sido considerado um 

evento moderado, o estado de Roraima novamente foi atingido por grandes queimadas. 

Para o período de estudo, nos anos de 2013 e 2014, o evento El niño foi muito fraco ou 

não registrado. Oque deve ter colaborado para uma situação de normalidade durante o período 

seco. 

Para o ano de 2015, o mês de julho apresentou um padrão característico do fenômeno 

El Niño, com chuvas predominantemente abaixo da média histórica na Região Norte e em 

parte da Região Nordeste, e abaixo da média na Região Sul do Brasil. As previsões dos 

modelos oceânicos para o Oceano Pacífico indicam que o fenômeno El Nino continuará 

intensificando até o último trimestre de 2015, podendo inclusive atingir a categoria forte 

(PROGCLIMA, 2015).  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A maior parte dos focos está concentrada na região do município onde se encontram 

os assentamentos agrícolas; 

No início do ano de 2015 o Estado passou por uma grande estiagem, sendo então 

decretada situação de emergência pelo decreto 18.324-E do dia 11 de fevereiro de 2015 em 

oito municípios do estado de Roraima, incluindo dentre estes o município de Mucajaí. 

A maior distribuição de focos de calor nesse período ocorre entre nos meses de 

fevereiro, março e abril; 

Os meses de agosto, setembro e outubro foram os menos afetados por foco de calor no 

período estudado, devido ao período chuvoso; 

No ano de 2013 foram detectados 24 focos de calor (2,41%) e combatidos 61 florestais 

perfazendo um total de 14,35%; 

No ano de 2015 foram detectados 62 focos de calor (5,07%) e combatidos 26 florestais 

perfazendo um total de 7,47%; 

Para o ano de 2014 foram detectados 110 focos de calor (5,89%),e os dados são 

inconclusos em relação a incêndios florestais; 

O ano de 2015 foi, até o mês de julho, o de menor precipitação entre os demais, no 

período estudado; 

As taxas de precipitação total seguem o mesmo padrão em todos os anos estudados; 

No primeiro trimestre a precipitação é reduzida e o número de focos de calor aumenta; 

Os três primeiros meses são os críticos tanto para o número de focos de calor quanto 

para a precipitação; 

As previsões dos modelos oceânicos para o Oceano Pacífico indicam que o fenômeno 

El Nino continuará intensificando, podendo inclusive atingir a categoria forte; 

É necessário um monitoramento permanente nas áreas de maior suscetibilidade a 

incêndios florestais, na tentativa de diminuir o número de ocorrências, o que ajudaria 

diretamente da proteção ambiental e na saúde da própria população. É necessário ainda, um 

melhor registro das ocorrências para uma melhor prevenção e um combate mais efetivo. 
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