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“Quantas estradas um homem deve percorrer
Pra poder ser chamado de homem?
Quantos oceanos uma pomba branca deve navegar
Pra poder dormir na areia?
E quantas vezes as balas de canhão devem voar
Antes de serem banidas pra sempre?
A resposta, meu amigo, está soprando no vento
A resposta está soprando no vento''
― Bob Dylan
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RESUMO
As secas severas que assolam a Amazônia têm sido associadas com o aumento na frequência e
intensidade de incêndios florestais e queimadas, em especial na última década onde foi
observado o aumento na intensidade e frequência destes eventos de seca ocasionados pelo
aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico (El Niño) e do Atlântico Norte (AMO
– AtlanticMultidecadalOscillation). Embora mais frequentes em toda a Amazônia, as regiões
de fronteira de desmatamento tem demonstrado maior susceptibilidade a ocorrência de
incêndios nestes anos afetados por secas severas, pois o fogo tem na atividade antrópica sua
maior fonte de ignição.
Nas áreas agrícolas já consolidadas entre os estados de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas,
as matrizes florestais estão concentradas nas Terras Indígenas, onde, nos casos mais extremos,
essas florestas formam verdadeiras barreiras dispostas em mosaicos de terras indígenas
capazes de inibir o avanço do desmatamento e degradação florestal, pois a conservação das
florestas está atrelada a sua luta histórica pelo direito a terra e garantia dos direitos humanos.
A estratégia adotada por alguns grupos indígenas nesta região é a formação de blocos de terras
indígenas fronteiriças para o fortalecimento da gestão territorial, onde os povos se agrupam
em verdadeiros maciços florestais denominados “Corredores Etnoambientais”.
Para avaliar os efeitos das secas severas e a interação antrópica na ocorrência de incêndios
florestais analisamos dois corredores etnoambientais localizados na tríplice fronteira sob
diferentes intensidades de pressão humana baseado nas taxas históricas de desflorestamento e
nos sistemas de governança, neste caso as terras indígenas e seu entorno imediato.
Para tanto foram analisadas séries temporais de imagens da série do satélite Landsat no
período entre 1986-2015 e verificada a ocorrência e reincidência do fogo dentro das terras
indígenas e entorno. Por fim, foi realizado o inventário florestal de biomassa para quantificar
a redução nos estoques de carbono derivados da recorrência de incêndios florestais dentro das
TIs e quantificar as emissões comprometidas e herdadas pela degradação da floresta por
incêndios florestais e sua variação interanual frente um cenário de alterações no clima.
Embora significativas, verificamos que as relações entre a ocorrência de incêndios florestais
com as oscilações e anomalias oceânicas são fracas, com maior influência do AMO (r2 =
0,209; p < 0,02) no sul do Amazonas e dos eventos de El Niño (r2 = 0,159; p < 0,03) na região
nordeste de Rondônia e noroeste do Mato Grosso. A área sob maior pressão teve uma redução
da cobertura florestal 4,9 vezes maior que o corredor sob menor pressão antrópica,
impulsionado pelo desmatamento no entorno. Quanto aos incêndios, o corredor sob maior
pressão teve uma área de 750.140 ha de florestas queimadas, valor 6,8 vezes superior a área
afetada por incêndios no corredor sob menor pressão. As TIs tiveram uma área afetada por
incêndios 9,6 vezes menor(r2 = 0,629) e 4,6 (r2 = 0,301) do que o entorno nos corredores sob
maior e menor pressão antrópica, respectivamente. Nos anos de ocorrência de secas severas as
TIs sob maior pressão foram mais afetadas pelo fogo, com uma área média anual 52,8% maior
do que a área afetada em anos neutros, enquanto o entorno das TIs teve um aumento de 30,0%
na área afetada por incêndios em anos de secas severas.
Quando verificamos o efeito dos incêndios recorrentes na perda dos estoques de carbono,
observamos que houve uma redução no estoque de biomassa total de 26,6% após o primeiro
incêndio, 46,3% após o segundo e 56,0% após o terceiro incêndio (r2 = 0,732; p < 0,02), com
os efeitos mais pronunciados na redução do estoque da biomassa viva acima do solo e
aumento do estoque nas árvores mortas em pé. Ao longo dos 30 anos da série analisada
estimamos que as emissões brutas comprometidas foram de 11.694,9 ± 6.848,8GgC, sendo
87% referente às perdas líquidas comprometidas pela redução do estoque de carbono na
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biomassa viva acima do solo e 13,0% permaneceram na área como emissões herdadas pelo
acumulo da necromassa.
Por fim, verificamos neste trabalho que, embora efetivas na contenção do desmatamento, a
área de florestas degradadas por incêndios tem aumentado consideravelmente nas terras
indígenas, pois existe uma pressão externa do entorno que é capaz de influenciar radicalmente
a cultura destes povos que passa a adotar a matriz econômica do entorno dentro dos seus
territórios, alterando suas práticas de cultivo e produção, consequentemente alterando a
paisagem e o risco de emissões futuras em anos de ocorrência de secas severas na Amazônia.
Tanto é que verificamos as emissões comprometidas aumentam nos anos de secas severas,
com acumulo de necromassa em florestas degradadas que continuam a pegar fogo mesmo em
anos neutros ande há a ação humana.
ABSTRACT
The severe droughts that plague the Amazon have been associated with increased frequency
and intensity of forest fires and agricultural burning, especially in the last decade, which has
seen an increase in the intensity and frequency of drought events caused by warming of
surface water in the Pacific (El Niño) and the North Atlantic (AMO - Atlantic Multidecadal
Oscillation). Although ever more common throughout the Amazon, deforestation-frontier
regions have shown increased susceptibility to the occurrence of fires in recent years when
affected by severe drought because the fire has its greatest source of ignition from human
activity.
In the already consolidated agricultural areas in the triple-border region between the states of
Rondônia, Mato Grosso and Amazonas, forests are concentrated in indigenous territories
where, in the most extreme cases, these forests form barriers, with indigenous lands inhibiting
deforestation and forest degradation because they have a relationship of control and land
management that inhibits its advance. The strategy adopted by some indigenous groups in this
region is the formation of blocks of contiguous indigenous lands to strengthen land
management, where indigenous peoples are grouped into forest regions called “ethnoenvironmental corridors.”
We analyzed two of these corridors located in the triple-border region under different
intensities of human disturbance based on historical deforestation rates. We used satellite
images from Landsat in time series covering the 1986-2015 period and examined the
occurrence and recurrence of fire within the indigenous areas and in their surroundings.
Finally, we performed a forest biomass inventory to assess the reduction in carbon stocks
caused by recurrence of forest fires in the indigenous lands.
Although significant, we found that the relationships of forest fires and agricultural burning
with oceanic oscillations are weak. Themost influential was the AMO (r2 = 0.209, p <0.05) in
the southern portion of Amazonas state and El Niño (r2 = 0.159; p <0.05),innortheastern
Rondônia and in northwestern Mato Grosso.
Driven by deforestation in the surrounding area, the corridor under greatest pressure had forest
cover reduced 4.9 times more than in the corridor with lower anthropic pressure. As for the
fire, the corridor under greater pressure had an area of 750,140 ha of forests burned, a value
6.8 times greater than the area burned in the corridor under less pressure. Indigenous lands
had areas affected by fire 9.6 (r2 = 0.629) and 4.6 (r2 = 0.301) times smaller than in their
respective surrounding areas in the corridors within greater and lesser human pressure,
respectively. With the occurrence of severe drought, indigenous lands under greater pressure
were most affected by fire, with an annual average area affected 52.8% higher than the area

ix

affected in neutral years, while in the surroundings of the indigenous lands the area affected
by fires in years of severe drought increased by 30.0%.
When we compare the areas affected by recurrent fires with adjacent unburned forests, we
observed that there was a reduction in the stock of total biomass of 26.6% after the first fire,
46.0% after the second and 57.7% after the third fire (r2 = 0.732; p <0.02).
Although effective in curbing deforestation, the area of forests degraded by fire has increased
considerably in these areas, as there is external pressure from the surrounding area that is able
to radically change the culture of these people. The indigenous people tend to adopt the
economic matrix of the surrounding areas, changing their farming practices and production
within their territories, thus changing the landscape and the risk of future emissions in years
with severe droughts in the Amazon.

x

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 17

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 20

2.1.

Convenção quadro e a mitigação das mudanças climáticas – O setor AFOLU .. 20

2.2.

Terras indígenas e pagamento por serviços ambientais....................................... 21

2.3.

Degradação florestal ............................................................................................ 23

2.4.

Incêndios florestais e secas severas ..................................................................... 25

2.5.

Detecção e mapeamento de cicatrizes de incêndios florestais ............................ 26

2.6.

Modelo conceitual do mapeamento de trajetórias dos incêndios florestais......... 28

2.7.

Biomassa florestal e estoque de carbono ............................................................. 34

2.8.

Estimativas de biomassa e de perdas ................................................................... 36

3.

OBJETIVOS ........................................................................................................ 37

3.1.

Objetivo Geral ..................................................................................................... 37

3.2.

Objetivos Específicos .......................................................................................... 37

4.

MATERIAIS E MÉTODOS................................................................................ 38

4.1.

Área de estudo ..................................................................................................... 38

4.2.

Mapeamento das cicatrizes de incêndios e trajetórias das florestas queimadas .. 40

4.2.1. Fonte de dados ..................................................................................................... 41
4.2.2. Geração dos dados de entrada – NBR e cobertura fracionada B, PV, NPV ........ 42
4.2.3. Construção da árvore de decisões e classificação ............................................... 45
4.2.4. Análise dos dados ................................................................................................ 52
4.3.

Estimativas dos estoques de carbono................................................................... 55

4.3.1. Delineamento amostral ........................................................................................ 55
4.4.

Coleta de dados e cálculo de biomassa e carbono ............................................... 56

4.4.1. Biomassa acima e abaixo do solo ........................................................................ 56
4.4.2. Necromassa.......................................................................................................... 58

xi

4.5.

Análise estatística ................................................................................................ 59

5.

RESULTADOS ................................................................................................... 59

5.1.

Mapeamento e trajetórias da cobertura florestal, incêndios e queimadas ........... 59

5.1.1. Cobertura florestal em 1986, não florestas e perda da cobertura florestal .......... 59
5.1.2. Mapeamento anual ............................................................................................... 62
5.1.3. Acurácia do mapeamento .................................................................................... 68
5.1.4. Trajetórias do fogo e degradação florestal .......................................................... 70
5.1.5. O caso da Terra Indígena Zoró ............................................................................ 75
5.2.

Incêndios florestais e secas severas ..................................................................... 78

5.2.1. Eventos de seca e a ocorrência de incêndios ....................................................... 78
5.2.2. Incêndios florestais, pressão por desmatamento e fronteiras. ............................. 84
5.1.1. Recorrência de Incêndios..................................................................................... 86
5.3. Biomassa florestal e carbono – estudo de caso em terras indígenas sob forte pressão
antrópica ......................................................................................................................... 89
5.3.1. Efeito dos incêndios recorrentes no estoque de carbono ..................................... 89
5.3.2. Perdas de carbono nas TIs do Leste de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso .. 95
6.

DISCUSSÃO ....................................................................................................... 99

6.1.

Mapeamento dos incêndios ................................................................................. 99

6.2.

Incêndios Florestais e secas severas .................................................................. 106

6.3.

Perdas de carbono por incêndios recorrentes .................................................... 114

7.

CONCLUSÕES ................................................................................................. 124

8.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 125

xii

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Cobertura das terras indígenas e entorno mapeados em cada um dos dois corredores
e percentual da área mapeada em cada um dos dois corredores. .............................................. 40
Tabela 2. Classes de intensidade do fogo e ganho de vegetação proposto pelo Programa
FIREMON e os valores dos pixels corrigidos para os valores dNBR utilizados neste trabalho.
.................................................................................................................................................. 43
Tabela 3. Classes de cobertura do solo, médias, desvios e limites inferior e superior das
frações de cada classe. .............................................................................................................. 46
Tabela 4. Matriz de transições anuais entre as classes de saída da árvore de decisão. ............ 51
Tabela 5. Equações utilizadas para o cálculo das estimativas de biomassa para cada individuo
amostrado e compartimento estrutural da floresta. ................................................................... 56
Tabela 6. Balanço global da redução da cobertura de florestas por desmatamento e degradação
por incêndios florestais mapeados ao longo dos 30 anos de estudo para cada classe de
cobertura da terra. ..................................................................................................................... 61
Tabela 7. Área anual afetada por incêndios florestais em anos de ocorrência de secas severas
nos dois corredores etnoambientais comparando a área anual afetada dentro das TIs e seu
entorno de 25km. ...................................................................................................................... 63
Tabela 8. Matriz de confusão entre as classes de mapeamento derivadas da árvore de decisão,
exatidão global e erros associados a cada classe: omissão, comissão, acurácia do usuário e de
produção. .................................................................................................................................. 69
Tabela 9. Trajetórias de incêndios florestais, queimadas e processos de transformação das
florestas incendiadas (ha). Os valores percentuais são relativos à área total mapeada de
cicatrizes de incêndios florestais e queimadas. ........................................................................ 71
Tabela 10. Área afetada por incêndios florestais em anos de ocorrência de secas severas nos
dois corredores etnoambientais comparando a área afetada dentro das TIs e seu entorno de
25km ao redor das TIs. ............................................................................................................. 83
Tabela 11. Recorrência de incêndios florestais e queimadas nos anos afetados por secas
severas e neutros. Resultados entre os dois corredores, terras indígenas e entorno. ................ 88
Tabela 12. Diferença relativa (%) dos estoques de carbono e biomassa entre incêndios
recorrentes subsequentes (0-1; 1-2; 2-3) e entre incêndios recorrentes e os estoques das
florestas testemunhas (0-1; 0-2; 0-3). ....................................................................................... 91
Tabela 13. Perdas de carbono da biomassa viva acima e abaixo do solo por morte das árvores
e incremento de necromassa e perdas líquidas provocadas por incêndios recorrentes (1, 2 e 3
vezes). ....................................................................................................................................... 98
Tabela 14. Comparação entre resultados obtidos em diferentes trabalhos desenvolvidos na
Amazônia que analisaram o efeito de incêndios recorrentes na alteração do estoque de
biomassa nas diferentes estruturas florestais. ......................................................................... 121

xiii

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Fronteira de desmatamento evidenciando as terras indígenas na contensão do
desmatamento na região de tríplice fronteira entre os estados de Rondônia, Mato Grosso e
Amazonas. ................................................................................................................................ 21
Figura 2. Trajetórias dos incêndios florestais e queimadas contemplando as rotas de
transformação das florestas e desmatamento antrópico após incêndios recorrentes. ............... 29
Figura 3. “Regreening” um ano após a ocorrência de incêndios de baixa intensidade. (A)
Aspecto dos danos causados ao tronco das árvores afetadas por incêndios de baixa
intensidade; (B) florestas com “regreening” após incêndios de baixa intensidade, flush foliar
induzido por novas folhas e entrada de espécies pioneiras. ..................................................... 30
Figura 4. Aspecto de “Florestas degradadas em transformação” em diferentes estágios de
transformação. .......................................................................................................................... 30
Figura 5. (A) Florestas degradadas em transformação com regreening no 2º e 3º ano; (B)
Aspecto de cicatrizes de grandes árvores sobreviventes de incêndios recorrentes; (C) Aspecto
do interior de florestas degradadas com regreening................................................................. 31
Figura 6. (A)“Transformação de florestas em não floresta por degradação radical”. Área
afetada por incêndios recorrentes com invasão de gramíneas e consumo total da biomassa
florestal pelo fogo; (B e C) áreas severamente afetadas por incêndios onde podem ser
observados alguns indivíduos remanescentes da vegetação original; (D e E) perspectiva das
árvores grandes sobreviventes de incêndios recorrentes em paisagens severamente afetadas. 32
Figura 7. (A e D) “Florestas degradadas remanescentes”; (B) Vista geral das áreas
evidenciando a dominância de algumas áreas por Jacaratia spp.; (C) Attalea spp.. ............... 33
Figura 8. (A) “Desmatamento"; (B) "Queimadas confirmadas como desmatamento;
desmatamento de florestas degradadas”. ................................................................................ 34
Figura 9. Biomassa viva acima do solo evidenciando os altos estoques dentro das terras
indígenas numa região sob intensa pressão antrópica na divisa entre os estados de RO e MT.
.................................................................................................................................................. 35
Figura 10. Área de estudo localizada na região da tríplice fronteira entre os estados de RO,
MT e AM. ................................................................................................................................. 39
Figura 11. Espectro eletromagnético com as curvas de reflectância da vegetação sadia e áreas
de vegetação queimada (US Forest Service, 2016). ................................................................. 43
Figura 12. Gráfico ternário com a reposta espectral nas frações B, PV e NPV dos pixels
amostradas em cada classe. ...................................................................................................... 45
Figura 13. Árvore de decisão binária com as classes finais do mapeamento anual. ................ 48
Figura 14. Esquema e dimensão dos transectos lançados para coleta dos dados de biomassa
viva e morta em pé e linhas de interceptação para coleta dos dados de necromassa. .............. 56

xiv

Figura 15. Área de florestas e não floresta no primeiro ano de mapeamento da série temporal.
As trajetórias e mudanças de uso da terra em todos os anos subsequentes foram mapeadas
apenas nas áreas consideradas como floresta em t0. CKW (norte); Corredor CTM (sul). ....... 60
Figura 16. Área total afetada por incêndios florestais e queimadas no período entre 1986-2015
nos dois corredores. CKW com menor pressão antrópica ao norte e CTM com maior pressão
antrópica ao sul. ........................................................................................................................ 65
Figura 17. Desmatamento no período entre 1986-2015 nos dois corredores. CKW com menor
pressão antrópica ao norte e CTM com maior pressão antrópica ao sul. ................................. 66
Figura 18. Áreas mapeadas com ganho de vegetação após a detecção das cicatrizes do fogo e
regreening. CKW com menor pressão ao norte e CTM com maior pressão ao sul. ................ 67
Figura 19. Trajetórias dos incêndios florestais e queimadas com as possíveis rotas de
transformação das florestas em florestas degradadas e desmatamento após incêndios
recorrentes. Corredor Kawahiba, fronteira em expansão. ........................................................ 72
Figura 20. Trajetórias dos incêndios florestais e queimadas com as possíveis rotas de
transformação das florestas em florestas degradadas e desmatamento após incêndios
recorrentes. Corredor Tupimondé, fronteira consolidada. ........................................................ 73
Figura 21. Recorte de parte da área de estudo apresentando requeima e desmatamento
originada de incêndios no corredor Tupimondé durante a seca de 2010. As áreas regeneradas e
com “regreening” em 2012 foram novamente queimadas ou desmatadas em 2013. Em 2014 a
floresta volta a regenerar. ......................................................................................................... 76
Figura 22. Recorte de parte da área de estudo apresentando requeima e desmatamento
originada de incêndios no corredor Tupimondé durante a seca de 2010. As áreas regeneradas e
com “regreening” em 2012 foram novamente queimadas ou desmatadas em 2013. Em 2014 a
floresta volta a regenerar. ......................................................................................................... 77
Figura 23. (A e B) Variação anual das áreas afetada por incêndios florestais e eventos de secas
(C) Oscilação da temperatura da superfície do mar nas regiões do Pacífico Equatorial e
Atlântico Norte associados com os fenômenos El Niño e AMO. ............................................ 79
Figura 24. Relação anual entre incêndios florestais nos dois corredores e oscilação de
temperatura dos oceanos pacífico tropical e atlântico norte. (A) CKW e El Niño; (B) CKW e
AMO; (C) CTM e El Niño e (D) CTM e AMO. ...................................................................... 80
Figura 25. Boxplot com os valores da área afetada por incêndios florestais em anos de secas
severas e neutros, e entre os dois corredores. (A) Corredor Kawahiba; (B) Corredor
Tupimondé Os asteriscos representam os outliers. .................................................................. 81
Figura 26. Boxplot com a área afetada por incêndios nos anos de secas severas e sua relação
entre os corredores etnoambientais sob diferentes níveis de pressão antrópica, TIs e seu
entorno. Letras diferentes acima do box indicam que há diferença significativa quanto a área
afetada por incêndios florestais em anos de secas e anos neutros (p < 0,05). .......................... 82
Figura 27. Área afetada por incêndios e sua relação com o desmatamento em cada um dos
corredores CKW (A) e CTM (B). ............................................................................................. 84

xv

Figura 28. Relação entre a área afetada por incêndios florestais dentro das TIs e sua relação
com o entorno nos dois corredores; Corredor Kawahiba (A) e corredor Tupimondé (B)........ 85
Figura 29. Área anual afetada por incêndios florestais e taxa anual de desmatamento nos
corredores CKW (A) e CTM (B). As letras “t” (TIs) e “e” (entorno) demonstram as taxas de
desmatamento nos decênios destacados pelas linhas pontilhadas (1985-1995; 1996-2005;
2005-2010). .............................................................................................................................. 86
Figura 30. Percentual da área afetada por incêndios recorrentes nos dois corredores, nas TIs e
entorno. Letras diferentes representam as diferenças estatísticas entre as observações (p <
0,05). (A) Terras indígenas CKW; (B) Entorno CKW; (C) Terras indígenas CTM; (D)
Entorno CTM............................................................................................................................ 87
Figura 31. Boxplot. Estoque de carbono nos diferentes compartimentos da floresta: (A)
Biomassa viva acima do solo; (B) Árvores mortas em pé; (C) Biomassa Total e Necromassa.
.................................................................................................................................................. 90
Figura 32. Boxplot. (A) Razão entre o estoque de carbono na biomassa viva acima do solo e
morta (árvores mortas em pé + necromassa) e (B) razão entre o carbono estocado nas espécies
pioneiras em relação a biomassa acima do solo. ...................................................................... 92
Figura 33. Densidade de indivíduos por classe diâmétrica encontrado para as árvores vivas
(A) e mortas em pé (B), palmeiras (C) e árvores pioneiras (D) agrupadas pelo número de
incêndios recorrentes, representados pelas barras em diferentes tons de cinza (n= 3; α = 0,05).
.................................................................................................................................................. 93
Figura 34. Cicatrizes em árvores atingidas por incêndios recorrentes.com cicatrizes
sobrepostas após sucessivos incêndios (A, B). Áreas com hiperdominância de babaçu (C);
Troncos caídos que incorporaram a necromassa das florestas incendiadas (D, E, F). ............. 94
Figura 35. Perdas de carbono anuais da biomassa viva acima do solo (linhas azuis) e
incremento no estoque das árvores mortas em pé + necromassa (linhas vermelhas) em área
atingidas por incêndios 1 vez (A), 2 vezes (B) e 3 vezes (C). As linhas pontilhadas pequenas
evidenciam os períodos de ocorrência de El Niño fortes que causaram secas severas na
Amazônia (86-87, 87-88; 97-98) e a linha maior evidencia o efeito conjunto do El Niño e
AMO no ano de 2010. .............................................................................................................. 96
Figura 36. Avanço do desmatamento na região da tríplice fronteira entre os estados do AM,
RO e MT após 1995. Imagens Série Landsat de 1995, 2005 e 2015 e evidenciam o
desmatamento na região (cima para baixo). Desmatamento agrupado por período de 10 anos
evidenciando os períodos de “explosão” do desmatamento. .................................................. 103
Figura 37. Distritos madeireiros de Boa Vista do Pacarana e Rondolândia localizados no
entorno das TIs do CTM. ........................................................................................................ 113
Figura 38. Resultados encontrados neste trabalho e no trabalho tomado como referência. ... 115
Figura 39. Alocação relativa do estoque de carbono nos diferentes compartimentos em relação
a biomassa total verificada a cada reincidência de incêndios. Os valores na tabela estão
expressos em percentual relativo à biomassa total. ................................................................ 117

xvi

Figura 40. Árvores mortas em pé com consumo parcial do carbono estocado e redução
desproporcional do diâmetro das árvores mortas em pé na altura de medição. ..................... 118

17

1. INTRODUÇÃO
O quinto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) estima que aproximadamente 9-11% das emissões de gases de efeito estufa
(GEEs) são provenientes das atividades de mudança do uso da terra, o que inclui o corte raso
para conversão da floresta, a degradação da floresta pela exploração madeireira e incêndios
florestais. No Brasil, as mudanças de uso da terra são a principal fonte de emissões de GEEs
sendo responsável por 61% das emissões no período entre 1990 e 2012 (MCTI, 2013). A taxa
histórica para o setor no período entre 2000 e 2010 foi de ~15,8-20,2 Gt CO2 ano-1, valores
muito próximos ao setor de produção agropecuária ~18,3-21,3 Gt CO2 ano-1 (Smith et al.,
2014).
Para minimizar os efeitos da era antropocênica (Lugo, 2015) devem ser adotadas
medidas que considerem a redução do desmatamento e degradação, partindo da premissa de
que conservar a floresta tem custos menores do que os custos para recuperar a floresta quando
levado aos valores monetários (Fearnside, 2003). Diante as dificuldades de implantação dos
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo adotado pelo protocolo de Kyoto, foi pensado um
mecanismo voluntário de compensação de emissões através do desmatamento e degradação
evitados – REDD+. Este mecanismo reconhece os esforços de conservação atribuídos na
relação das comunidades tradicionais com a floresta, sendo esta relação o principal fator de
manutenção dos estoques e contenção do desmatamento e degradação nos territórios ocupados
por populações tradicionais da Amazônia (Fearnside, 2005; Vitelet al., 2013).
Governos, instituições de pesquisas e ONGs têm questionado a efetividade de parques
e reservas na contenção do desmatamento e degradação. Estudos recentes têm demonstrado a
efetividade de unidades de conservação e terras indígenas na contenção do desmatamento e
degradação ocasionada por incêndios florestais na Amazônia brasileira (Nepstadet al., 2006;
Nelson & Chomitz, 2011; Nolte et al., 2013), e a conclusão é unânime em relação à
efetividade das terras indígenas na contenção do desmatamento, principalmente diante de
cenários sob intensa pressão no arco do desmatamento. Contudo, a sua efetividade na
contenção da degradação florestal pela atividade madeireira e fogo ainda permanece uma
incógnita.
A maior parte das emissões decorrentes das mudanças de uso da terra é proveniente da
conversão de florestas para outros usos, principalmente pastagens e plantações de culturas
perenes e anuais, sendo que na Amazônia este sistema de conversão ocorre através de um
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sistema de corte e queima da floresta para limpeza das áreas (Fearnside et al., 2013). Outras
fontes de natureza antrópica de emissões são: a retirada de madeira que antecede o corte raso,
a atividade madeireira em florestas que permanecem em pé, e os incêndios florestais
recorrentes (Fearnside, 2003). Existem ainda as emissões decorrentes da mortalidade natural
das árvores e distúrbios, como chuvas convectivas, ou “blowdowns” que atingem a floresta
amazônica em diferentes níveis de severidade (Juarez et al., 2010; Espirito-Santo et al., 2014).
Com a degradação da floresta pela exploração florestal ocorre o aumento da
quantidade de resíduos vegetais e consequentemente o aumento de material combustível
disponível, o que torna as florestas cada vez mais susceptíveis a novas queimadas e processos
de fragmentação (Nepstadet al., 1999a; Gerwing, 2002; Nascimento & Laurance, 2006;
Fearnside,2008a;Balchet al., 2011; Graça et al., 2012; Berenguer et al., 2014). Este processo
de retroalimentação da degradação quando associada a eventos climáticos de seca severa na
Amazônia tornam os riscos de incêndios florestais ainda maiores (Barbosa & Fearnside, 1999;
Alencar et al., 2006; Aragão et al., 2007; Morton et al., 2013), sendo que as emissões nestes
anos podem chegar às quantidades próximas das que são emitidas por desmatamentos
(Aragão & Shimabukuro, 2010).
Embora os incêndios florestais dependam da ignição humana, cada vez mais o risco
tem sido vinculado às anomalias climáticas globais que causam secas severas na Amazônia
como o ENSO - El Niño Southern Oscillation e a AMO – Atlantic Multi-decadalOscillation,
sendo observado o aumento na frequência de incêndios florestais na Amazônia nos anos de
ocorrência destes eventos (Barbosa & Fearnside, 1999; Marengo, 2007; Aragão et al., 2007;
Vasconcelos et al., 2013;Phillips et al., 2009; Alencar et al., 2011; Lewis et al., 2011;
Fearnside et al., 2013; Morton et al., 2013). Estes fenômenos naturais estão associados ao
aquecimento das águas dos oceanos pacifico sul (ENSO) e atlântico norte (AMO) onde as
relações físicas entre o vento, correntes oceânicas, temperatura atmosférica e biosfera se
quebram em padrões negativos que alteram os regimes de chuva ao redor de todo o mundo.
Com a diminuição no regime de chuvas em algumas regiões ocorre o aumento do déficit
hídrico que pode se alongar por períodos críticos a manutenção das funções fisiológicas das
plantas, provocando a morte de árvores e suas partes (Phillips et al., 2009), o que torna as
florestas ainda mais susceptíveis à ocorrência de incêndios.
Cabe destacar que, além de secas, tem sido observada a ocorrência de chuvas
convectivas associadas às anomalias nos regimes de chuva na região amazônica, causando a
morte em massa de árvores pela queda e quebra de troncos ocasionados por rajadas de ventos.
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Embora ainda negligenciada na contabilização das emissões derivadas das mudanças globais,
Juarez et al. (2010) estimaram as emissões comprometidas ocasionado pela morte de ~542
milhões de árvores em ~0,14 Pg C apenas para o ano de 2005, considerado atípico em relação
à intensidade e frequência de distúrbios dessa natureza.
O estudo dos efeitos de distúrbios de origem antrópica e natural ganhou um aliado
muito forte com a abertura para uso civil das tecnologias de sensoriamento remoto e sistemas
de informações geográficas. Esta abertura permitiu que um número cada vez maior de
cientistas ao redor do mundo buscasse essa ferramenta para responder às mais diversas
questões inerentes a cada área de aplicação, envolvendo as ciências naturais como um todo.
Contudo, ainda existem limitações associadas ao mapeamento dos incêndios em larga escala
em função da resolução espacial e espectral dos satélites disponíveis, o que resulta na
necessidade de refinamento das análises e técnicas empregadas na sua quantificação (Asner et
al., 2005), em especial nos anos de secas severas na Amazônia (Alencar et al., 2006; Asner &
Alencar, 2010; Alencar & Asner, 2011). Trabalhos que relacionam os incêndios com as
anomalias climáticas têm sido desenvolvidos em escalas regionais e até mesmo continentais, o
que pode subestimar as áreas efetivamente afetadas por incêndios florestais, principalmente os
incêndios de sub-bosque, o que torna necessário o desenvolvimento de estudos em escalas
mais finas de mapeamento dos incêndios nestes anos afetados por secas (Aragão et al., 2007;
Graça et al., 2011; Morton et al., 2011; 2013).
A quantificação das perdas dos estoques e emissões deve considerar além dos dados
de sensoriamento remoto, estimativas de biomassa em campo com o objetivo de verificar
diferenças entre florestas atingidas pelo fogo e não atingidas. A integração dos dados permite
a extrapolação dos resultados para áreas maiores, desde que observadas as suas limitações,
principalmente em relação às fisionomias florestais, semelhanças na estrutura e composição
da floresta.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Convenção quadro e a mitigação das mudanças climáticas – O setor AFOLU
A comunidade internacional tem aceitado cada vez mais que a mitigação dos efeitos
das mudanças climáticas globais não pode ter sucesso sem considerar as ações de redução das
emissões de carbono provenientes do desmatamento e degradação florestal ligado às
atividades agropecuárias (Stern, 2007). Conhecido como AFOLU - Agriculture, Forestry and
Other Land Use, o setor é responsável por pouco menos de um quarto das emissões de GEEs
anuais para a atmosfera, sendo que apenas as mudanças de uso da terra foram responsáveis
pelas emissões de ~15,8-20,2 Gt CO2 ano-1 entre 2000 e 2010, valores muito próximos ao
setor de produção agropecuária ~18,3-21,3 Gt CO2 ano-1 (Smith et al., 2014).
O quinto relatório de avaliação do IPCC indica um potencial de mitigação das
emissões derivadas do desflorestamento e mudanças de uso da terra em ~0,7-50,6 Gt CO2ano1

até 2030. Essas estimativas incluem ações de evitar o desmatamento, manejo florestal,

recomposição florestal e implantação de sistemas agroflorestais (Smith et al., 2014). Dado a
variação do potencial de redução das emissões, pode-se deduzir que sua eficiência vai
depender da implantação de políticas públicas e mecanismos que incluam essas ações em
diferentes escalas.
No âmbito da UNFCCC, as reduções voluntárias têm ganhado cada vez mais espaço
nas negociações como uma forma alternativa para acelerar a implantação das ações de
mitigação das mudanças climáticas enquanto os países não se comprometem com metas sob a
Convenção de clima. Como medida de mitigação, mecanismos financeiros que recompensam
a preservação das florestas devem ser criados para financiar a conservação “in loco” destes
territórios, o que inclui as terras indígenas como territórios estratégicos para a preservação de
amostras dos ecossistemas amazônicos (Fearnside, 2005). Dentre essas iniciativas voluntárias
surge o REDD+, Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação evitados,
instrumento que assume a premissa que conservar a floresta tem custos menores do que os
custos para recuperar a floresta. Contudo as iniciativas estão focadas apenas nas reduções de
emissões decorrentes do desmatamento e pouco focadas no segundo “D” do mecanismo que
diz respeito às emissões da degradação florestal (Pearson et al., 2014). O primeiro trata do
corte raso da floresta para conversão para outro uso da terra, enquanto o segundo trata das
emissões decorrentes da exploração madeireira e incêndios florestais.
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Dentro desse contexto é importante reconhecer a efetividade das terras indígenas na
proteção do seu território, e consequentemente da floresta em pé. Pois embora demonstrado
seu potencial na contenção do desmatamento em regiões sob os mais altos níveis de pressões
por desmatamento (Nolte et al., 2013), se mostra cada vez mais susceptível aos processos de
degradação derivados de incêndios florestais (Nepstad et al., 2006), especialmente em anos
atingidos por secas severas (Schwartzman et al., 2013).
2.2. Terras indígenas e pagamento por serviços ambientais
Os grupos indígenas possuem uma relação cultural com a floresta e isto tem
garantindo a sua conservação (Schwartzman et al.,2013).Em algumas partes da região
amazônica submetidas à intensa pressão por desmatamento e processos de fragmentação, as
TIs mantêm ainda as únicas florestas remanescentes, formando verdadeiros blocos de
florestas continuas em paisagens fragmentadas, com essas florestas preservadas à luz da luta
pelos direitos humanos (Fearnside, 2005) e constitucionais (Figura 1). Isto tem garantido a
permanência dos estoques de carbono e demonstrado extrema eficiência na redução do
desmatamento quando comparado com outras categorias de unidades de conservação de uso
sustentável e proteção integral (Nepstad, 2006; Nelson & Chomitz 2011).

Figura 1. Fronteira de desmatamento evidenciando as terras indígenas na contensão do
desmatamento na região de tríplice fronteira entre os estados de Rondônia, Mato Grosso e
Amazonas.
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Nolte et al. (2013) ao testar a pressão pelo desmatamento do entorno em áreas
protegidas sob diferentes sistemas de governança concluiu que as terras indígenas foram
particularmente eficazes na contenção do desmatamento em áreas sob intensa pressão, e
sugere ainda que em alguns casos essas áreas são mais susceptíveis à pressão interna como
resultado da subsistência orientado ao uso dos recursos do que pela pressão externa atribuída
as atividades econômicas do entorno.
Nepstadet al.(2006) partiram dos pressupostos de que as taxas de desmatamento estão
relacionadas com o nível de investimento e capacidade de expansão das fronteiras agrícolas; e
que a densidade de ocorrência de incêndios florestais nas áreas protegidas antecede o
desmatamento. Quando avaliado esses dois pressupostos dentro e fora de áreas protegidas na
Amazônia, obteve a mesma conclusão: as terras indígenas são mais eficazes em conter o
desmatamento e incêndios em áreas sob forte pressão quando comparado com outras
categorias. Mesmo com taxas de desmatamento e ocorrência de incêndios similares às taxas
de outras categorias de proteção, as terras indígenas em locais com maior pressão tiveram
taxas internas de desmatamento inferior às outras categorias quando submetidas aos mesmos
níveis de pressão.
Uma análise conduzida por Stevens et al. (2014) descobriu que as emissões de CO2 no
entorno das terras indígenas foi 27 vezes maior do que dentro das terras indígenas entre 2000
e 2012. Isto representou 22,5 milhões de hectares de florestas desmatadas e resultou em 8,7
Pg CO2 emitidos para a atmosfera. No mesmo período, aproximadamente 0,3 Pg CO2 foram
emitidos com o desmatamento de 677 mil hectares dentro das terras indígenas, o que
demonstra o seu potencial na redução do desmatamento diante de áreas de fronteira de
expansão agrícola sob forte pressão.
Os sistemas de produção indígenas utilizam o fogo para a limpeza e abertura de
florestas e capoeiras antigas para o plantio. Após dois ou três anos de uso essas áreas são
abandonadas e novas áreas são abertas ou limpas. Este ciclo se repete em roças individuais e
comunitárias nas aldeias. Mesmo que efetivas na proteção do avanço do desmatamento, o
conhecimento empírico indica que o risco de perda do controle do fogo nestes territórios é
alto (Schwartzman et al., 2013). O risco aumenta ainda mais nos territórios sob intensa
exploração madeireira, onde os resíduos da atividade madeireira passam a compor o material
combustível da floresta.
Embora devam ser adotadas medidas de mitigação em curto prazo para conter o
desmatamento e a degradação, é necessário que estas medidas garantam a permanência dos
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recursos florestais em longo prazo. Neste caso, a floresta em pé, os estoques de carbono e os
ciclos hidrológicos (Fearnside, 2008b). No escopo de mecanismos de pagamento por serviços
ambientais como o REDD+, o risco de não se manter os estoques de carbono em territórios
indígenas gera descrédito a investidores, pois nestes territórios as atividades de geração de
renda estão em parte relacionadas com a ocorrência de incêndios que se iniciam com a
limpeza de áreas e abertura de novas áreas para implantação de pastagens. Em alguns casos,
como nas TIs do leste de Rondônia e Sul do Amazonas, o risco também está ligado à extração
de madeira, onde se tratando de um território legalmente protegido presume-se que esta
atividade não deveria acontecer. Com a fragmentação e exaustão da madeira do entorno
destes territórios, a pressão para retirada de madeira migrou para essas florestas. Os
madeireiros locais preferem pressionar as TIs a abandonar os investimentos feitos para
formação de parques madeireiros com a instalação de serrarias e abertura de estradas e
carreadores, o que os torna verdadeiros empreendedores do crime na região muitas vezes
acobertados pelo próprio Estado. No momento em que os recursos se exaurem migram para
novas fronteiras em expansão.
Logo é necessário entender estes mecanismos e criar ferramentas auxiliares de
monitoramento da degradação florestal que dêem suporte nos processos autônomos de gestão
territorial e que partam de políticas inclusivas que considerem o papel das populações
indígenas na conservação dos ecossistemas amazônicos como a PNGATI1 e o REDD+ como
mecanismo alternativo de financiamento de ações da política, em diferentes escalas de
atuação (nacional, jurisdicional, de projetos ou local)
2.3. Degradação florestal
Ao analisar diferentes definições de degradação florestal, a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (do inglês, FAO) concluiu que em sua grande
maioria, trazem a noção básica de uma alteração negativa ocasionada pelo ser humano na
estrutura, função e capacidade da floresta em fornecer bens e serviços em geral, sem que haja
a conversão para outro tipo de uso da terra. Sendo assim, a degradação tem a conotação
claramente negativa de danos de longo prazo em uma floresta (Schoene et al., 2007).
Assumindo a degradação da floresta como consequência da ação humana, sua frequência,
distribuição e intensidade estão ligadas ao histórico do sítio, devido à (i) exploração
1

PNGATI – Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas. Criado com o objetivo de promover a
gestão ambiental nestes territórios de forma integrada com as populações indígenas, governo e sociedade civil
organizada.
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madeireira, (ii) incêndios florestais e (iii) exploração madeireira e queimadas (Nepstad et al.,
1999b; Gerwing, 2002; Fearnside,2008a; Balch et al., 2011; Graça et al., 2011; Berenguer et
al., 2014), e ainda o efeito de borda associado às áreas desmatadas inseridas em matrizes de
paisagens fragmentadas nas fronteiras agrícolas da Amazônia (Nascimento & Laurance, 2006;
Broadbent et al., 2008).
Diversos estudos descrevem a degradação florestal como um processo iniciado pela
exploração ilegal da madeira, onde a abertura de clareiras, trilhas, estradas e pátios induzem o
aumento da necromassa (Gerwing, 2002; Feldspauch et al., 2005; Palace et al., 2007). Com o
aumento do material combustível, nos períodos de seca na Amazônia falta apenas uma fonte
de ignição para que o incêndio ocorra (Nepstadet al., 1999a), o que é provocado pelo aumento
do fluxo de pessoas e a prática de queimadas, que juntos tornam este o cenário ideal para a
ocorrência de incêndios que fujam ao controle dos agentes locais e autoridades (Fearnside,
2003). Após a ocorrência dos incêndios, nem toda a biomassa da floresta é consumida pelo
fogo, ficando parte do material depositado no solo da floresta, o que torna a floresta ainda
mais susceptível ao risco de reincidência de incêndios, levando a um processo de
retroalimentação do fogo e degradação (Uhl & Kauffman, 1990; Fearnside, 2003, Fearnsideet
al., 2013).
Em incêndios conduzidos em condições experimentais, Balch et al. (2011) reportaram
que na primeira queima a maior perda de biomassa pode ser observada nos indivíduos
arbóreos com até 10 cm de DAP (diâmetro á altura do peito), sendo que as árvores maiores
passam a ser mais afetadas por incêndios recorrentes. O que pode ser observado é que
inicialmente as árvores maiores sobrevivem aos incêndios lançando novas folhas em ramos
mais altos na tentativa de sobrevivência, principalmente em áreas afetadas por incêndios de
sub-bosque (Nepstad et al., 1999a; Alencar et al., 2006). Contudo, as alterações
microclimáticas e na estrutura da floresta, além do anelamento e queima da casca, induzem a
mortalidade das árvores maiores até três anos após o incêndio (Balch et al. 2011).
Em algumas áreas severamente afetadas por incêndios recorrentes, pode ser observada
a substituição das espécies dominantes e modificação radical da estrutura da floresta que leva
a processos de secundarização da floresta (Barlow & Peres, 2008), invasão de espécies
gramíneas que ocupam o sub-bosque acentuando os efeitos de borda (Nascimento &
Laurance, 2006; Silvério et al., 2013), que por fim pode levar à transformação das florestas
em não florestas por degradação radical ou “savanização” (Balch et al. 2011; Silvério et al.,
2013). Neste sentido, observações das comunidades indígenas em relação às mudanças no
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regime do fogo, chuvas e alterações nos cursos d'água merecem maiores pesquisas. Primeiro,
porque os povos indígenas estão intimamente ligados com o ecossistema que habitam, com
observações minuciosas na alteração do ambiente; segundo, porque o uso e gestão dos seus
recursos estão baseados em tradições orais que permeiam séculos de conhecimento na relação
com o meio em que vivem (Schwartzman et al., 2013).
2.4. Incêndios florestais e secas severas
No inicio dos anos 90 a ocorrência de incêndios florestais na Amazônia foi associada
principalmente à proximidade das fronteiras de desmatamento, vinculando a ocorrência e
reincidência de incêndios florestais quase que exclusivamente aos fatores antrópicos (Uhl &
Kauffman, 1990). Embora a ignição humana seja um pré-requisito para a ocorrência de
incêndios florestais, apenas suas ações isoladas são insuficientes para explicar a ocorrência
generalizada de incêndios (Morton et al., 2013). O aumento na frequência e intensidade de
eventos como o ENSO - El Niño Southern Oscillation nas últimas décadas (Lee & McPhaden,
2010) tem despertado o interesse de cientistas quanto aos seus impactos em diferentes
cenários futuros que associem as mudanças climáticas, mudanças no uso da terra e a
ocorrência de incêndios florestais em toda a Amazônia.
Cada vez mais os riscos de incêndios na Amazônia têm sido vinculados às anomalias
climáticas globais, especificamente aos eventos que causam secas severas como o ENSO e
AMO – Atlantic Multi-decadal Oscillation, pois foi observado o aumento na frequência de
incêndios nos anos de ocorrência destes eventos (Barbosa & Fearnside, 1999; Alencar et al.,
2006; Marengo, 2007; Aragão et al., 2007; Phillips et al., 2009; Lewis et al., 2011; Fearnside
et al., 2013; Morton et al., 2013). A ocorrência destes dois fenômenos altera o clima local em
regiões distintas na Amazônia, causando déficit hídrico em algumas regiões. Aragão et al.
(2007).
Durante a seca de 1997-98, incêndios de sub-bosque queimaram aproximadamente
39.000 km2 de florestas na Amazônia (Alencar et al., 2006). Barbosa & Fearnside (1999)
reportaram para o “Grande Incêndio de Roraima” uma área queimada de floresta de 11.394–
13.928 km2. Descontando a área queimada em Roraima, chegaríamos a uma área atingida
para o restante da Amazônia de aproximadamente 26.000 km2. Quanto às emissões, apenas o
incêndio de Roraima seria responsável pelas emissões de 0,31 Pg C (Barbosa & Fearnside,
1999). Para o mesmo período, Nepstad et al. (2000) estimaram uma área de florestas atingidas
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pelo fogo com aproximadamente 15.000 km2 no arco do desmatamento e regiões de expansão
de fronteiras agrícolas.
Nas secas de 2005 e 2010, a área atingida pelos incêndios foi de aproximadamente
13.557 km2 e 13.570 km2 (Morton et al., 2013). Apenas no estado do Acre foi registrada uma
área de florestas atingidas de aproximadamente 6.500 km2 sendo que 2.800 km2
correspondiam a florestas não queimadas ou desmatadas anteriormente, enquanto 3.700 km2
correspondem a áreas anteriormente queimadas ou desmatadas (Shimabukuro et al., 2006).
Contudo, Aragão et al. (2013) observaram que houve um aumento na área atingida por
incêndios por unidade de área desmatada em toda a Amazônia, sugerindo que este efeito é
decorrente da queda do desmatamento observado após 2005 em contraponto ao aumento da
área afetada por incêndios sob influência direta do aumento na intensidade dos eventos de
seca que ocorreram na Amazônia na última década.
Neste sentido, vale destacar que os incêndios florestais em anos de seca interferem na
relação da ocorrência de incêndios com o desmatamento na Amazônia, pois foram registrados
dentro de áreas protegidas e áreas remotas a ocorrência de incêndios em florestas atingidas
pela primeira vez em anos de secas severas (Alencar et al., 2006; Aragão et al., 2007; Morton
et al., 2013). Por fim, Morton et al. (2013) concluíram que o clima foi um fator preponderante
na localização e frequência de incêndios recorrentes, estes mais expressivos nos anos de 2005
e 2010, sendo as anomalias climáticas um fator de susceptibilidade a ser seriamente
considerado. Contudo sem desconsiderar as possíveis fontes de ignição.
2.5. Detecção e mapeamento de cicatrizes de incêndios florestais
Incêndios florestais, extração de madeira e desmatamento estão relacionados e
dividem a mesma dinâmica da paisagem, sendo necessário para o seu mapeamento distinguir
diferentes padrões espectrais e espaciais para isolá-los uns dos outros em imagens de satélite
(Morton et al., 2011). No caso dos incêndios florestais a maior fonte de erro está relacionada
com os incêndios de sub-bosque, especialmente se tratando de incêndios em florestas intactas,
ou pouco exploradas, onde não houve mudanças severas na cobertura, ou abertura do dossel
da floresta (Nepstad et al., 1999b; Souza Jr. et al., 2005; Alencar et al., 2006; Morton et al.,
2013).
Uma limitação na identificação e mapeamento das florestas degradadas é a capacidade
de mapear essas áreas do espaço (Asner et al., 2005; Achard et al., 2006). Os satélites
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comumente utilizados para monitoramento em grandes extensões de florestas, como SPOT,
Landsat e MODIS são eficientes na detecção do desmatamento onde há a conversão abrupta
de florestas para outro tipo de cobertura da terra, contudo são pouco precisos na identificação
de mudanças sutis na estrutura da floresta (Asner et al., 2005, Alencar et al., 2006).
Uma alternativa para mapear cicatrizes de incêndios é o uso de modelos que utilizam
como inputs a combinação de índices espectrais e imagens-fração geradas a partir de modelos
de mistura espectral, onde os valores assumidos por cada pixel nos diferentes inputs servem
de complemento um ao outro como critério de decisão para o agrupamento em classes
especificas de acordo com o alvo em estudo.
No primeiro caso pode-se utilizar um dos índices formulados para a detecção de
incêndios que é o NBR, originalmente desenvolvido por Lopez Garcia & Caselles (1991)
considera a relação normalizada entre as bandas correspondentes ao infravermelho próximo
(NIR – Near infrared) e infravermelho de ondas curtas (SWIR – Short wave infrared). Onde a
diferença normalizada (dNBR) evidencia a vegetação senescente da vegetação sadia.
Vale destacar que o algoritmo é sensível ao ganho de vegetação ou aumento da
produção primária na comunidade vegetal até seis anos após a ocorrência dos incêndios,
quando pode voltar a ter respostas espectrais semelhantes a florestas maduras intactas. Nos
primeiros anos esse aumento na vegetação é mais pronunciado, e dependendo da intensidade
do fogo, pode voltar a responder como florestas maduras até dois anos após a detecção da
vegetação queimada (Lopez Garcia & Caselles, 1991), ou até 5 anos como sugerido por
Numata& Cochrane (2011), sendo mais evidente no primeiro ano e decaindo até o 5º ano.
Este processo de detecção do ganho da vegetação em cicatrizes baseado na resposta espectral
de parâmetros estruturais e fisiológicos da vegetação também é conhecido como greening
(Numata & Cochrane, 2011).
No segundo caso, as imagens são decompostas no nível de sub-pixel por modelos
probabilísticos onde cada pixel passa a ser composto por frações, sendo normalmente
utilizadas três frações: fração da vegetação (PV - photosynthetic vegetation); fração do solo
(B- bare); e fração da vegetação não fotossintética ativa (NPV - non photosynthetic
vegetation). Este último componente inclui a necromassa formada pela morte de árvores e
queima da matéria orgânica e tem sido amplamente aplicada junto a outros métodos de
detecção de cicatrizes de incêndios na Amazônia (Cochrane & Souza Jr., 2008; Asner, et al.,
2009; Graça et al., 2011; Alencar & Asner, 2011; Morton et al., 2011). Pois as áreas afetadas
por incêndios possuem em sua composição de mistura uma proporção maior da fração NPV e
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solo e menor da fração vegetação quando comparado a florestas intactas (Souza Jr. et al.,
2005; Asner et al., 2009; Alencar & Asner., 2011).Os algoritmos desenvolvidos para a
detecção da degradação florestal com base em modelos de mistura espectrais mais difundidos
e em uso na Amazônia, em larga escala são:
CLASlite - Automated mapping of tropical deforestation and forest degradation
desenvolvido por Asner, et al. (2009) e sua equipe do Carnegie Institute for Science;
NDFI – Normalized Diference Fraction Index desenvolvido por Souza Jr. et al. (2005).

Trabalhos que relacionam os incêndios com as anomalias climáticas têm sido
desenvolvidos em escalas regionais e até mesmo continentais, o que pode subestimar as áreas
efetivamente afetadas por incêndios florestais, principalmente os incêndios de sub-bosque, o
que torna necessário o desenvolvimento de estudos em escalas mais finas de mapeamento dos
incêndios em anos afetados por secas na Amazônia (Aragão et al., 2007; Graça et al., 2011;
Morton et al., 2011).
2.6. Modelo conceitual do mapeamento de trajetórias dos incêndios florestais
O primeiro fator que determina o mapeamento das trajetórias de florestas queimadas é
a natureza da origem da ignição, se intencional ou acidental (Figura 2). Um dos meios para
distinguir incêndios florestais de queimadas é confirmar se houve o desmatamento no ano
seguinte à detecção do fogo. Estas áreas podem ser consideradas como conversão para outro
uso da terra, principalmente pastagens e culturas anuais provocados diretamente pelo
desmatamento antrópico.
As florestas que não foram convertidas por corte raso seguem trajetórias de
transformações para readaptação da vegetação. Quando a intensidade dos incêndios é baixa,
afetando apenas o sub-bosque ou ocorrendo pela primeira vez na floresta com baixa
intensidade, a estrutura do dossel é pouco afetada, retomando as características espectrais das
florestas um ano após a ocorrência dos incêndios, isto permite seu mapeamento como floresta
no ano seguinte da ocorrência do incêndio (Lopez Garcia & Caselles, 1991; Numata &
Cochrane, 2011).
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Figura 2. Trajetórias dos incêndios florestais e queimadas contemplando as rotas de
transformação das florestas e desmatamento antrópico após incêndios recorrentes.
Neste caso, as florestas passam por um processo de “regreening” ou greening, onde a
resposta ecológica a este comportamento espectral está associada com a manutenção de folhas
velhas nas grandes árvores e o lançamento rápido de folhas nas árvores que ocupam os
extratos inferiores, induzido por um processo de readaptação e sobrevivência das árvores
afetadas pelos incêndios (Barlow & Peres, 2008) (Figura 3).
As áreas afetadas por incêndios florestais que não responderam como florestas no ano
seguinte ao fogo migram para uma classe de florestas degradadas em transformação. Estas
áreas são afetadas por incêndios de intensidade forte e moderada, e geralmente são assoladas
por incêndios recorrentes (Figura 4). Nestas florestas a estrutura do dossel é afetada, expondo
os extratos inferiores e o sub-bosque da floresta. Dependendo da intensidade do fogo, as
árvores menores morrem e todo o sub-bosque é queimado sendo substituído por espécies
pioneiras de rápido crescimento e um flush foliar induzido pelo lançamento de folhas novas
da regeneração vegetal.
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Figura 3. “Regreening” um ano após a ocorrência de incêndios de baixa intensidade. (A)
Aspecto dos danos causados ao tronco das árvores afetadas por incêndios de baixa
intensidade; (B) florestas com “regreening” após incêndios de baixa intensidade, flush foliar
induzido por novas folhas e entrada de espécies pioneiras.

Figura 4. Aspecto de “Florestas degradadas em transformação” em diferentes estágios de
transformação.
Nestes casos, a abertura do dossel e a entrada de folhas novas no sistema alteram a
resposta espectral da floresta que passa a ter resposta semelhante à vegetação secundária.
Contudo, algumas áreas voltam a responder como florestas até três anos após os incêndios,
sendo esta uma fase transitória das áreas severamente afetadas por incêndios. O problema é
que uma parte dessas florestas permanece com resposta espectral de vegetação secundária ad
eternum, entrando em processos de queima e regreening e mantendo uma trajetória de floresta
degradada em transformação que permanece no fluxo de transformação por perda / ganho da
vegetação.
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Em resumo, uma floresta pode voltar a ter uma resposta espectral semelhante à floresta
intacta até três anos após os incêndios. Nestes casos as florestas passam por um processo de
regreening com o adensamento do dossel a partir do acúmulo da rebrota de folhas nas árvores
grandes dominantes e árvores menores dos extratos intermediários. Existe ainda a influência
do adensamento das populações de espécies pioneiras e o crescimento de folhas de palmeiras,
que em alguns casos passam a dominar a paisagem ao longo do tempo (Figura 5).
A
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Figura 5. (A) Florestas degradadas em transformação com regreening no 2º e 3º ano;(B)
Aspecto de cicatrizes de grandes árvores sobreviventes de incêndios recorrentes; (C) Aspecto
do interior de florestas degradadas com regreening.
Nos casos mais extremos as florestas queimadas passam por um processo de
“transformação em não floresta por degradação radical”. Estas áreas são afetadas por
incêndios recorrentes, geralmente de alta intensidade dado a disponibilidade de material
combustível depositado na área por feedbacks positivos de incêndios recorrentes (Nepstad et
al., 2001). Estas áreas passam por processos de retroalimentação da degradação que chega a
níveis de alteração completa da paisagem, em alguns casos, levando à exposição do solo.
Deste ponto em diante, a vegetação perde completamente suas características espectrais de
floresta, seja primária ou secundária, passando a responder como não floresta (Alves et al.,
2009; Souza Jr. et al., 2013). Esta paisagem de substituição é dominada por espécies
herbáceas e arbustivas, a principio formada por um verdadeiro cemitério de árvores mortas
carbonizadas e nos últimos estágios completamente dominada por samambaias e gramíneas
invasoras (Silvério et al., 2013). Neste caso dependente da proximidade de áreas consolidadas
com pastagens e intensidade de uso, sendo este cenário projetado para áreas de florestas não
destinadas para a pecuária e agricultura(Figura 6).
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Figura 6. (A)“Transformação de florestas em não floresta por degradação radical”. Área
afetada por incêndios recorrentes com invasão de gramíneas e consumo total da biomassa
florestal pelo fogo; (B e C) áreas severamente afetadas por incêndios onde podem ser
observados alguns indivíduos remanescentes da vegetação original; (D e E) perspectiva das
árvores grandes sobreviventes de incêndios recorrentes em paisagens severamente afetadas.
Florestas em diferentes estágios de transformação que mantiveram suas características
espectrais de floresta após a ocorrência e recorrência de incêndios florestais de diferentes
intensidades permaneceram como “florestas degradadas remanescentes” no sistema de
transformação da paisagem pelo fogo. Estas florestas são caracterizadas pela alteração do
dossel ocasionada pela morte e queda das árvores grandes dominantes e declínio na densidade
de indivíduos conforme o nível de transformação. Em algumas áreas pode ser observada a
hiper-dominância de espécies pioneiras de longa vida como Jacaratia spp (jaracatiá,nome
popular).e Cecropiaspp(embaúba, nome popular) (Barlow & Peres, 2014), além de áreas
dominadas por Attalea spp(babaçu, nome popular). Dependendo da sua posição na matriz da
paisagem estas florestas remanescentes entram em processo de fragmentação. Em áreas
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consolidadas de produção agrícola e pecuária estas florestas estão isoladas se deteriorando a
cada calendário agrícola de queimadas para limpeza de pastagens, sendo esta a maior fonte de
ignição dos incêndios florestais na região em estudo, seja dentro ou no entorno das terras
indígenas (Figura 7).
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Figura 7. (A e D) “Florestas degradadas
remanescentes”; (B) Vista geral das áreas
evidenciando a dominância de algumas
áreas por Jacaratia spp.; (C) Attalea spp..

D

Por fim, uma parte das florestas degradadas com regreening e em transformação é
desmatada incorporando o desmatamento antrópico e assim finalizando as possíveis
trajetórias (Figura 8). Logo, encerra o modelo de mapeamento de trajetórias dos incêndios,
não sendo incorporadas novas áreas de florestas em transformação em nenhum momento após
a detecção do desmatamento antrópico. Em geral, estas áreas são convertidas para pecuária e
agricultura, o que não é o foco deste trabalho. Embora a resposta espectral e os conceitos
ecológicos de florestas se apliquem a florestas secundárias, florestas degradadas em
transformação radical não são e não devem ser confundidas com áreas abandonadas para
pousio agrícola.
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Figura 8. (A) “Desmatamento"; (B) "Queimadas confirmadas como desmatamento;
desmatamento de florestas degradadas”.
2.7. Biomassa florestal e estoque de carbono
A biomassa florestal é diretamente proporcional ao número de árvores, à área basal e à
densidade da madeira das espécies encontradas na Bacia Amazônica, sendo estas três
variáveis influenciadas pelo tipo de solo, radiação solar e pluviosidade (Malhi et al., 2006). A
densidade da madeira, e consequentemente a biomassa florestal, varia inversamente com a
fertilidade do solo, com a frequência de distúrbios naturais, disponibilidade de luz no subbosque e umidade (Nogueira et al., 2008).
No sul e sudoeste da Amazônia brasileira, florestas abertas e naturalmente perturbadas
tendem a ter um maior número de árvores de rápido crescimento com madeira menos densa e
um menor número de indivíduos por hectare. Uma vez que o dossel é mais aberto, há maior
penetração de luz quando comparado com a floresta densa. Nestas florestas, a precipitação
anual é menor, há um período seco mais longo que a porção central e oeste da Amazônia
(Nogueira et al., 2008). Já na região costeira da Amazônia brasileira, no Amapá, assim como
nas Guianas, há alta biomassa florestal em função da alta área basal e alta densidade de
madeira devido à baixa fertilidade de solos. De forma geral, a Bacia amazônica registra na
área de florestauma densidade média de biomassa seca entre 250 a 350 Mg ha-1 (Malhi et al.,
2006).
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Figura 9. Biomassa viva acima do solo evidenciando os altos estoques dentro das terras
indígenas numa região sob intensa pressão antrópica na divisa entre os estados de RO e MT.
A biomassa das florestas tropicais possui um importante papel no ciclo global do
carbono, pois representa um reservatório dinâmico e pode atuar como fonte de dióxido de
carbono para a atmosfera a partir dos desmatamentos e degradação florestal. O carbono
armazenado na vegetação da Amazônia poderia entrar na atmosfera de dois modos: (i)
atividade humana que causa emissões através dos desmatamentos e por degradação resultante
de exploração madeireira e incêndios florestais; (ii) emissões que não são feitas
deliberadamente, por exemplo, quando a floresta é degradada em razão da mudança do clima,
incêndios florestais (Fearnside, 2008c), além dos gases liberados para a atmosfera pela
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decomposição de árvores sujeitas a mortalidade natural. Por fim, cabe destacar que
estimativas confiáveis de taxas de desmatamento e das áreas atingidas por distúrbios sejam de
natureza antrópica ou natural, bem como seus respectivos estoques de carbono, são essenciais
para se estimar o balanço de carbono no tempo e no espaço. Igualmente importante é o estudo
da capacidade da floresta primária em manter o funcionamento natural das trocas gasosas
entre a atmosfera e a biosfera (Higuchi et al., 2004).
2.8. Estimativas de biomassa e de perdas
O estoque de carbono da vegetação pode ser obtido por método direto, cubagem
rigorosa, ou por método indireto (Higuchi et al., 2004). O método direto se dá através da
derrubada e pesagem de todas as árvores que ocorrem em parcelas fixas, no entanto, este
método se baseia em poucas parcelas, pequenas e tendenciosamente escolhidas (Brown et al.,
1989). No método indireto as estimativas de biomassa são produzidas a partir de dados de
inventários florestais, que utilizam equações alométricas para determinar a biomassa. O
estoque de carbono pode ser obtido multiplicando a concentração de carbono pela biomassa
da vegetação descontado o teor de água.
Estimar a biomassa acima do nível do solo de toda a Amazônia ou mesmo de amostras
é simplesmente impossível por meio do método direto, portanto, mostra-se necessário
aperfeiçoar os métodos indiretos para se obter estimativas mais confiáveis (Higuchi et al.,
2004). Uma forma indireta de mensuração dos estoques de biomassa comumente utilizada
são equações alométricas já publicadas relacionando a biomassa da árvore com o DAP, ou
outros componentes como fuste, madeira, casca, ramos e massa foliar. Contudo, devem ser
tomados cuidados na escolha da melhor equação, pois deve se prestar atenção nas suas
limitações como a distribuição ou concentração das amostras em diferentes classes
diâmétricas, efeitos de sítio e densidade da madeira (Higuchi et al., 1998; Chave et al., 2005;
Silva, 2007; Nogueira et al., 2008).
Para estimar as mudanças no estoque da biomassa viva e necromassa afetadas pela
degradação florestal, dois métodos têm sido utilizados: (i) mensuração do estoque em dois
momentos na mesma parcela, sendo a primeira medição realizada antes da degradação e a
segunda após a degradação. A perda de biomassa é calculada diretamente pela diferença nos
estoques (Nepstad et al., 1999b; Fearnside et al., 2001; Balch et al., 2011; Vasconcelos et al.,
2013); (ii) mensuração de amostras de florestas com diferentes padrões de distúrbios e
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estágios de degradação tomando como testemunhas florestas sem distúrbios adjacentes
(Gerwing, 2002; Haugaasen et al., 2003; Souza Jr. et al., 2005; Berenguer et al., 2014).
No primeiro caso, os efeitos da estrutura da floresta e do tempo são controlados, o que
aumenta o poder de explicação da perda liquida no momento após o distúrbio, ou no caso
deste trabalho, incêndios florestais. No segundo caso há o efeito das diferenças na estrutura da
vegetação ao longo de um gradiente da paisagem, além dos efeitos do tempo que mascaram os
resultados, pois o aumento no número de indivíduos de espécies de crescimento rápido
diminua as diferenças nos estoques a cada ano que passa após a ocorrência do incêndio.
Contudo, o segundo método permite verificar o efeito temporal na regeneração e
recomposição dos estoques nestas florestas degradadas, bem como permite verificar a
mortalidade de árvores associada aos efeitos tardios dos incêndios anos após a ocorrência do
incêndio.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
Analisar a influência das secas severas na ocorrência de incêndios florestais e as
diferenças nos compartimentos de carbono em áreas atingidas por incêndios recorrentes em
terras indígenas no sul da Amazônia.
3.2. Objetivos Específicos
- Mapear a ocorrência de incêndios florestais em terras indígenas e verificar o efeito
das secas severas na sua ocorrência comparando os anos atingidos por secas com os anos
neutros no período entre 1986 – 2015;
- Verificar as relações entre a ocorrência de incêndios florestais, desmatamento e secas
severas em dois blocos de terras indígenas e seu entorno imediato submetidas a diferentes
níveis de pressão antrópica;
- Estimar o estoque de biomassa em áreas afetadas por incêndios recorrentes para
quantificar os impactos na estrutura da vegetação, perdas de carbono e emissões
comprometidas.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. Área de estudo
O estudo foi conduzido na região da tríplice fronteira entre os estados de Rondônia,
Mato Grosso e Amazonas, região localizada no arco do desmatamento sobforte pressão
antrópica motivada pela expansão do agronegócio e exploração madeireira (Fearnside, 1989;
Vitel et al., 2013). A área de estudo foi dividia em dois blocos considerando a existência de
dois corredores etno-ambientais, Corredor Etno-ambiental Tupimondé – CTM; e corredor
Etno-ambiental Kawahiba - CKW. Juntos ocupam uma área aproximada de 106.603 km2, o
que representa aproximadamente2,5% do Bioma Amazônia.
O CTM está localizado numa região de fronteira agrícola já consolidada às margens
das rodovias BR 319 e 364, com quase a totalidade do entorno das TIs ocupada com
propriedades agrícolas, cuja atividade principal é a produção de gado, tendo o café um papel
secundário, mas não menos importante na economia local. O CKW localizado no sul do
Amazonas é cortado pela rodovia transamazônica (BR 230), sendo o maior vetor de
desmatamento e degradação nestes territórios, enquanto ao leste o desmatamento avança
impulsionado pela criação dos projetos de assentamento do INCRA (Carrero, 2011), pelo
crescimento do distrito madeireiro de Santo Antônio do Matupi, conhecido como km-180 da
rodovia transamazônica, e pelo crescimento do município de Humaitá (Figura 10).
A vegetação é heterogênea ao longo de um gradiente de fitofisionomias que variam de
florestas densas e aluviais ao norte a floresta abertas e ecótonos entre a Amazônia e o Cerrado
no extremo sul do CTM (IBGE, 2004). Os solos predominantes são argilosos dominados por
Latossolos amarelos distróficos com manchas de Argissolos ao norte e Latossolos vermelho
amarelos distróficos ao sul. As áreas de contato entre os biomas são formadas por neossolos
(IBGE, 2004). Segundo a classificação de Köeppen o clima do CKW é equatorial (Am) e do
CTM é tropical úmido (Aw). As duas regiões possuem uma estação seca com duração de três
meses e uma precipitação média anual variando entre 2.000-2.500 mm ano-1. As temperaturas
médias anuais ficam entre 24 e 26 Cº nos dois corredores (INMET, 2016).
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Figura 10. Área de estudo localizada na região da tríplice fronteira entre os estados de RO,
MT e AM.
Cada um dos corredores é formado por sete Terras Indígenas interligadas formando
dois mosaicos de TIs, e seu entorno imediato considerando um buffer de 25km. Esta distância
foi estabelecida com o intuito de obter uma amostra de tamanho proporcional da região de
entorno aos mosaicos de TIs em cada um dos dois corredores (Tabela 1). No CKW as TIs
cobrem 49% do território e a região de entorno 51%, sendo mapeados 99% das TIs e 86% do
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entorno. No CTM as TIs cobrem 52% e a região de entorno cobre 48%, sendo mapeados
100% das TIs e 98% do entorno.
Tabela 1. Cobertura das terras indígenas e entorno mapeados em cada um dos dois corredores
e percentual da área mapeada em cada um dos dois corredores.
Corredor

Local
Terras indígenas
Jiahui

Kawahiba

%
Cobertura

Área
mapeada
(ha)

% da
área
mapeada

2.062.833
47.359

49%
1%

2.046.289
47.359

Ipixuna

215.198

5%

198.943

92%

Nove de Janeiro

229.254

5%

229.254

100%

Piraha

346.800

8%

346.800

100%

Sepoti

251.349

6%

251.059

100%

Tenharim Marmelos

498.135

12%

498.135

100%

Tenharim Marmelos (Gleba B)

474.738

11%

474.738

100%

2.142.814

51%

1.849.689

86%

4.205.647

100%

3.895.978

93%

3.532.410
750.328

52%
11%

3.532.409
750.328

100%
100%

196.235

3%

196.235

100%

1.604.061

23%

1.604.061

100%

Roosevelt

229.971

3%

229.971

100%

Serra Morena

148.198

2%

148.198

100%

Sete de Setembro

247.838

4%

247.838

100%

Zoró

355.779

5%

355.778

100%

3.298.843

48%

3.231.919

98%

6.831.253

100%

6.764.329

99%

Entorno
Total
Terras indígenas
Aripuanã
Igarapé Lourdes
Tupimondé

Área (ha)

Parque do Aripuanã

Entorno
Total

99%
100%

4.2. Mapeamento das cicatrizes de incêndios e trajetórias das florestas queimadas
Para o mapeamento dos incêndios florestais foi composta uma série histórica de
imagens da série Landsat TM/ETM(5 e 7)e OLI (8)2compreendendo o período entre 1986 a
2015 (30 anos) das terras indígenas e sua região de entorno (buffer de 25km).Foram utilizadas
cenas de 9 pontos/órbita da série Landsat, composta por 30 imagens de cada ponto/órbita,
totalizando 270 imagens processadas. As cenas processadas de acordo com a grade MSS de
referência dos pontos/órbita são 229/067; 229/069; 230/066; 230/067; 230/068; 231/067;
231/066; 231/065 e 232/065 (Figura 10).
As imagens foram adquiridas do banco de dados da Agência Americana de Pesquisas
Geológicas - (USGS - United States Geological Survey; EROS - Earth Resources
2

Os valores entre parênteses indicam o número do satélite na série Landsat.
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Observation and Science; ESPA - Center Science Processing Architecture). A USGS
desenvolveu uma plataforma virtual on-line que disponibiliza produtos de alto nível de
processamento derivados da série Landsat, na qual inclui etapas de pré-processamento,
geração de máscaras de nuvens e imagens de reflectância da superfície de onde derivam
índices espectrais difundidos entre usuários finais observadores da terra, como: NDVI; EVI;
SAVI e NBR.
Para a detecção das cicatrizes do fogo foi desenvolvido um modelo híbrido com etapas
manuais e automatizadas construído a partir de uma árvore de decisões binária (ver item
4.2.3) que tem como input primário o índice espectral Normalized Burn Ratio – NBR,
derivado do índice espectral das imagens da série Landsat e obtidas diretamente do servidor
da USGS; e como inputs secundários foram utilizados as frações B (bare); PV
(photosynthetic vegetation) e NPV (non-photosynthetic vegetation) derivadas do modelo de
mistura espectral proposto por Asneret al. (2009), aplicado sobre as imagens de reflectância
da série Landsat, utilizando o software ClasLITE 3.2.Após a classificação foi realizada a
detecção de mudanças ano a ano com as classes rotuladas de acordo com as transições de
mudanças desejáveis para o mapeamento das trajetórias dos incêndios florestais.
4.2.1. Fonte de dados
- Aquisição das imagens e pré-processamento
As

imagens

foram

previamente

selecionadas

na

plataforma

Earth

explorer(http://earthexplorer.usgs.gov/)correspondentes ao período seco na região com menor
cobertura de nuvens, trimestre entre julho e setembro. Foram selecionadas preferencialmente
imagens obtidas entre a segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto. Apenas
quando não havia imagens disponíveis para o período entre julho e setembro foram
selecionadas imagens com nuvens e aplicadas as respectivas máscaras para redução do seu
efeito. Na plataforma é gerado o código identificador das cenas (ID) o qual é utilizado para
solicitar o processamento das cenas nos servidores da USGS para posterior download pelo
usuário final. Os níveis e etapas de processamento são definidos pelo usuário de acordo com a
sua necessidade e disponibilidade de produtos (USGS, 2015).As imagens foram obtidas no
sistema de projeção Universal Transverse Mercator (UTM) e datum World Geographic
System 1984 (WGS84), Zona UTM 22S e 21S.
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- Aplicação das máscaras de nuvens
Foram aplicadas máscaras em duas etapas: a primeira máscara de nuvens foi aplicada
de forma automatizada nas imagens-fração geradas no ClasLITE 3.2 (Asner et al., 2009). A
segunda máscara foi aplicada sobre as imagens já classificadas pela árvore de decisão sendo
utilizadas as máscaras geradas pela USGS e adquiridas junto com o pacote de produtos das
cenas selecionadas (USGS, 2015). Os detalhes dos métodos de geração das máscaras podem
ser obtidos nas respectivas referências.
- Índice espectral e geração das imagens-fração
As imagens NBR foram adquiridas diretamente do servidor das USGS como produtos
derivados das imagens de reflectância, as quais também foram utilizadas como dados de
entrada para a geração das frações B, PV e NPV a partir do software ClasLITE 3.2.
4.2.2. Geração dos dados de entrada – NBRe cobertura fracionada B, PV, NPV
- Normalized Burn Ratio – NBR
A vegetação saudável de florestas maduras possui alta reflectância na região do
espectro eletromagnético que corresponde ao infravermelho próximo (NIR – Near infrared) e
possuí baixa reflectância na região do infravermelho de onda curta (SWIR – Short wave
infrared). Áreas recém-queimadas, ao contrário possuem baixa reflectância na região
correspondente ao NIR e alta reflectância na faixa correspondente ao SWIR (Figura 11).
O índice NBR é calculado através da normalização entre os valores das bandas NIR e
SWIR no formato clássico dado por: (NIR-SWIR) / (NIR+SWIR) (Lopez Garcia & Caselles,
1991), onde um valor elevado do índice representa uma vegetação saudável, e valores baixos
representam uma vegetação senescente ou morta. Vale destacar que o algoritmo é sensível ao
ganho de vegetação ou aumento da produção primária na comunidade vegetal até seis anos
após a ocorrência dos incêndios, quando pode voltar a ter respostas espectrais semelhantes a
florestas maduras intactas. No primeiro ano esse aumento na vegetação é mais pronunciado, e
dependendo da intensidade do fogo, pode voltar a responder como florestas maduras entre
dois e seis anos após a detecção da vegetação queimada (Lopez Garcia & Caselles, 1991).

43

Figura 11. Espectro eletromagnético com as curvas de reflectância da vegetação sadia e áreas
de vegetação queimada (US Forest Service, 2016).
Nos satélites Landsat 5 a 7 corresponde as bandas 4 e 7, no Landsat 8 corresponde as
bandas 5 e 7, onde os índices são gerados por: NBR = (b 4 – b 7) / (b 4 + b 7); Landsat 8;
NBR = (b5 – b 7) / (b 5 + b 7).
Nas imagens NBR obtidas do Serviço Geológico Norte Americano, os valores dos
pixels estão normalizados com os valores de reflectância variando entre -10.000 e 10.000. As
diferenças temporais entre os valores NBR das imagens obtidas antes e depois do fogo
produzem um índice normalizado chamado dNBR, no qual os valores positivos indicam uma
redução da cobertura vegetal e valores negativos representam ganho na vegetação (Key &
Benson, 2005; Tonbul et al., 2016). O Método dNBR é utilizado para detectar a intensidade
do fogo, com as classes sugeridas de acordo com o protocolo desenvolvido pelo Programa
FIREMON (Key & Benson, 2005). Sendo a diferença (dNBR) gerada pela subtração das
imagens NBR ante e após o fogo, os limites dos valores dos pixels assumem um intervalo
entre -20.000 e 20.000. Na Tabela 2 é possível observar os valores dos limiares de separação
entre classes de intensidade do fogo proposto pelo programa FIREMON (USGS, 2004)
normalizados em uma escala de -2 a 2.
Tabela 2. Classes de intensidade do fogo e ganho de vegetação proposto pelo Programa
FIREMON e os valores dos pixels corrigidos para os valores dNBR utilizados neste trabalho.
Classe / intensidade
FIREMON
Ganho de vegetação - Alta
Ganho de vegetação - Baixa
Não queimado
Fogo de baixa intensidade
Fogo de baixa a moderada
Fogo de moderada a alta
Fogo de alta severidade

Limiares de
Valores
intensidade corrigidos p/ este
do fogo
trabalho
-0.5 > -0.25
-5.000 > - 2.500
-0.25 > -0.10
-2.501 > -999
-0.10 > 0.10
-1.000 > 999
0.10 > 0.27
1.000 > 2.699
0.27 > 0.44
2.700 > 4.399
0.44 > 0.66
4.400 > 6.599
0.66 > 1,3
6.600 > 13.000

Inputs primários

Limiares de
decisão

Ganho de
vegetação

-5.000 > -1.224

Não queimado

-1.223 > 1.223

Florestas
queimadas e
desmatamento

1.224 >13.000
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Neste trabalho foram adotados os limiares propostos por (Key & Benson, 2005)
considerando apenas a ocorrência de fogo ou o ganho de vegetação, logo foi adotado como
limiar todo o intervalo proposto que considera a detecção das queimadas e o ganho da
vegetação ou greening, ou ainda regreening. Além do dNBR foram utilizadas imagens da
cobertura das frações B, PV e NPV e respectivos limiares de separação para a classificação e
geração dos mapas temáticos.
As imagens detecção dNBR foram geradas no software ENVI com uso da ferramenta
de matemática de bandas; onde dNBR = b1 (NBRpré-fogo) – b2 (NBRpós-fogo). Em seguida as
imagens dNBR foram compiladas em único arquivo (ENVI - Stacking Layer) com o intuito de
agrupá-las na mesma extensão geográfica e forçar o corregistro, evitando eventuais erros de
projeção e deslocamento das imagens na série histórica, por fim servindo como input primário
na árvore de decisão.
- Geração das imagens-fração
Para a geração das imagens-fração foi utilizado o software ClasLITE 3.2. Estas foram
derivadas do modelo linear de mistura espectral que determina a proporção de cada elemento
de referência (endmembers) dentro de um pixel (nível sub-pixel). Neste modelo foram
utilizados três endmembers: PV, NPV e Solo. A vegetação viva é chamada de vegetação
fotossinteticamente ativa ou PV porque mantém propriedades espectrais associadas aos
pigmentos da folha saudável. A vegetação morta, ou senescente, é chamada de vegetação não
fotossinteticamente ativa ou NPV, o que pode incluir material carbonizado, pois suas
características espectrais estão associadas à matéria lenhosa morta da vegetação. O solo
exposto ou B é caracterizado pela exposição dos compostos minerais do solo e diferentes
rochas expostas.
O modelo linear de mistura espectral empregado por Asner et al. (2009) utiliza uma
biblioteca espectral composta por dados coletados em campo de diferentes componentes
vegetais com o auxilio de espectrômetros e dados de satélites hiper-espectrais para a
composição dos endmembers utilizados na equação linear, como segue:
ρ (λ) pixel = (CPV * ρ(λ)PV + CNPV * ρ(λ)NPV + CB * ρ(λ)B) +ε
onde:ρ (λ) pixel é a reflectância espectral na i-ésima banda espectral de um pixel; Cpv, Cnpv,
CB são as frações a serem estimadas de cada componente puro (endmember) dentro do pixel;
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ρ(λ)pv, ρ(λ)npv, ρ(λ)b são as reflectâncias referentes a cada endmember conhecido na i-ésima
banda espectral; e ε é o erro associado ao modelo linear de mistura espectral.
Em seguida as imagens-fração foram compiladas em único arquivo (ENVI - Stacking
Layer) com o intuito de agrupá-las na mesma extensão geográfica e manter o corregistro,
evitando eventuais erros de projeção e deslocamento, servindo como input secundário na
árvore de decisão.
4.2.3. Construção da árvore de decisões e classificação
- Definição dos limiares de separação de cobertura fracionada
Para definir os limiares de decisão das imagens-fração foram selecionadas amostras de
pixels das classes de interesse com base em pontos de GPS coletados na região do CTM entre
os anos de 2010 e 2015 durante as atividades de campo para a caracterização do uso/cobertura
da terra. Foram sobrepostas as imagens-fração nas imagens de reflectância para auxiliar o
processo de seleção dos pixels que melhor representam a classe de interesse. Para minimizar
os efeitos temporais, foram selecionadas amostras entre 2000-2005 e entre 1990-1995. Para
tanto as amostras foram coletadas com o auxilio do algoritmo de crescimento de regiões
disponível no ENVI com um kernel de 4× 4 pixels e 1 a 2 desvios padrão em relação à
amostra da região. Na Figura 12 é possível observar as classes adotadas e amostras
selecionadas para cada classe com as proporções das frações B, PV e NPV utilizados na
definição dos limiares da árvore de decisões.

Figura 12. Gráfico ternário com a reposta espectral nas frações B, PV e NPV dos pixels
amostradas em cada classe.
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Por fim, foram calculadas as médias e desvios das frações de cada classe e definidos
os limiares superior e inferior com as médias acrescidas ou diminuídas pelo número de
desvios apresentados na Tabela 3. O erro quadrado médio apresentado na Tabela 3 é
calculado pelo ClasLITE para cada pixel, sendo que aqui representa o erro médio associado às
frações estimadas de cada pixel. Os limiares utilizados neste trabalho estão destacados em
negrito.
Tabela 3. Classes de cobertura do solo, médias, desvios e limites inferior e superior das
frações de cada classe.
Classes
Ganho de
vegetação nas
cicatrizes de
incêndios
Florestas
Ganho de
vegetação em
áreas
desmatadas
Desmatamento

Incêndios
florestais e
queimadas

Parâmetros
Media
Desvio
Limiar Sup
Limiar Inf
Media
Desvio
Limiar Sup
Limiar Inf
Media
Desvio
Limiar Sup
Limiar Inf
Media
Desvio
Limiar Sup
Limiar Inf
Media
Desvio
Limiar Sup
Limiar Inf

B% PV% NPV%
10
81
13
7
8
9
23
97
32
-3
64
-5
2
91
10
2
2
5
7
95
19
-3
87
0
35
60
13
10
16
13
50
84
33
20
36
-6
0
39
69
2
10
10
3
84
54
-2
24
53
0
69
42
0
12
15
1
91
70
-1
48
14

RMSE

n Desvios

1

2

2

2

3

1.5

2

1.5

3

1.8

Alguns autores sugerem o uso de 1 a 2 desvios para definição dos limiares, pois desta
forma é possível incluir até 95% dos valores amostrados representativos da classe de
interesse. As frações de cada classe que possui limite inferior claramente distinguível do
limite superior da classe subsequente conflitante no contexto da árvore de decisões, ainda que
sub ou sobrepostos, foram selecionadas como critérios de decisão para desatar os nós da
árvore de decisões, cujo objetivo é reduzir o erro associado à confusão entre classes de
interesse. Para definir o número de desvios foram testadas várias combinações entre as
frações, e aplicadas na árvore de decisão acompanhada de inúmeras horas de inspeção visual
dos resultados até a definição de um limiar satisfatório.
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- Árvore de decisão
A árvore de decisões realiza classificações em vários estágios utilizando decisões
binárias para enquadrar cada pixel em uma determinada classe definida por expressões lógicas
e matemáticas que geralmente representam limiares de separação de feições de interesse em
uma imagem. A árvore construída considera a combinação de aspectos espectrais, espaciais e
temporais de cada pixel para a sua classificação com o objetivo de reduzir os erros de
confusão, bem como rastrear as trajetórias dos pixels após a ocorrência do fogo. Aspectos
espectrais dizem respeito ao dNBR e as frações B, PV e NPV de cada pixel; os aspectos
espaciais e temporais se mesclam quando são definidos critérios de classificação que
consideram a ocorrência de uma classe apenas em áreas ocupadas por outra classe em um
tempo anterior, limitando a sua ocorrência a um universo definido no espaço e no tempo.
Desta forma minimizando problemas de dupla contabilidade, comum em análise de séries
temporais ou erros de classificação propriamente dita.
Na Figura 13 é apresentada a árvore de decisões construída, onde as expressões
utilizadas em cada nó estão apresentadas logo abaixo da árvore de decisão e numeradas de
acordo com a numeração nos nós de decisão. O objetivo de cada expressão está descrita ao
seu lado direito. As classes finais utilizadas no mapeamento de cada ano estão no fim de cada
sequencia de decisões, sendo elas: Desmatamento, Incêndios Florestais e queimadas,
Incêndios com ganho de vegetação, Queimadas com ganho de vegetação, florestas e não
florestas. Os demais caminhos intermediários ilustram a sequencia lógica de separação das
classes a cada nó.
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Figura 13. Árvore de decisão binária com as classes finais do mapeamento anual.
A primeira regra de decisão define se as florestas foram atingidas pelo fogo ou não,
sendo adotado os limiares das imagens 1.224 ≤ dNBR ≤ 13.000 como critério inicial para a
separação das classes. Sensíveis a detecção de cicatrizes de incêndios e queimadas e com a
perda da vegetação, esta primeira decisão inclui incêndios florestais, queimadas e
desmatamento. Para evitar a contabilidade de queimadas associadas à limpeza de pastagens,
florestas secundárias ou em áreas anteriormente desmatadas foi adotado como critério
complementar e exclusivo a ocorrência de incêndios e queimadas apenas em áreas
classificadas como floresta no ano anterior a detecção da cicatriz (t-1), desta forma foram
mapeadas apenas áreas de florestas afetadas pelo fogo. Para tanto foram adotadas as frações
PV e B utilizando os limiares propostos por Asner et al. (2013) para definição do mapa de
cobertura florestal do ano anterior, onde PVt-1≥ 80% e B t-1≤ 20%.
A segunda decisão separa as áreas de florestas atingidas pelo fogo (incêndios florestais
e queimadas) das áreas que foram desmatadas com corte raso, ou com o uso do fogo, neste
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casos sendo agrupada na fase de detecção de mudanças como queimadas confirmadas como
desmatamento no ano seguinte a detecção da cicatriz3. Nas áreas desmatadas ocorre a redução
drástica da cobertura florestal, enquanto as florestas queimadas preservam parte da cobertura
florestal (PVt0≥ 54%) e aumentam a sua fração NPV como consequência do aumento de
material orgânico morto e carbonizado (17% ≥ NPVt0 ≤ 72%).
A terceira decisão classifica os pixels “não queimados”, englobando áreas sem
mudanças na cobertura florestal ou ganho de vegetação no caso de florestas atingidas
anteriormente pelo fogo e que se encontram em processo de regeneração, sendo detectado o
ganho de vegetação nas cicatrizes de florestas queimadas até dois anos após a sua detecção O
primeiro critério considera os pixels que foram classificados como incêndios florestais e
queimadas em t-2 e t-1, e neste caso devem satisfazer o ganho de vegetação de acordo com o
índice dNBR, onde -5.000 ≤ dNBR ≤ -1.224.
O quarto nó engloba todos os pixels “não queimados” e que não apresentaram ganho
de vegetação. Representa a maior parte da área mapeada incluindo todos os pixels sem
mudanças significativas como florestas que permanecem como florestas e áreas de não
floresta (hidrografia, agricultura, áreas de desmatamento consolidado, afloramentos rochosos,
sombras da vegetação e relevo). Para tanto, é adotado o mesmo critério anterior de florestas,
porém considerando as frações PV e B no ano de detecção dos incêndios ou t0 (PVt0≥ 80% e
Bt0≤ 20%).
A quinta e ultima decisão qualifica o ganho de vegetação com o objetivo de separar
áreas que foram desmatadas com ganho de vegetação associado ao crescimento de pastagens e
culturas anuais de rápido crescimento das áreas de florestas atingidas por incêndios que se
encontram em processo de recuperação com ganho de vegetação (regreening). Neste caso,
florestas em recuperação após os incêndios possuem respostas espectrais semelhantes a
florestas secundárias e pastagens logo no primeiro ano, muitas vezes saturando o pixel no
índice dNBR. Contudo há o consumo de quase toda biomassa pelo fogo nas áreas
anteriormente desmatadas, o que reduz sua fração NPV, enquanto áreas de cicatrizes de
incêndios com ganho de vegetação possuem uma maior fração NPV quando comparado com
as áreas de pastagens e florestas secundárias jovens (1 a 6 anos). A fração solo também é
maior nas áreas de pastagens, sendo adotada como critério de separação. Logo, as frações e

3

Para diferenciar os incêndios florestais das áreas desmatadas com o uso do fogo foi feita a detecção de
mudanças e verificado se houve desmatamento no ano seguinte a detecção das cicatrizes nas florestas
atingidas pelo fogo. Esta etapa está descrita no item de pós classificação.
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limiares 60% ≥ PVt0 ≤ 97%; B ≤ 21; NPV ≤ 32 como critério secundário para separação do
ganho de vegetação em áreas queimadas e desmatadas para agricultura das áreas de cicatrizes
de incêndios florestais com ganho de vegetação.
- Pós-classificação
A pós-classificação inclui a aplicação de uma série de filtros espaciais e temporais nas
imagens classificadas. Após a classificação foi aplicado um filtro do tipo Majority com
kernel3×3 para reduzir problemas com ruídos causados por pixels classificados isolados e
áreas de bordas entre as classes, principalmente o efeito de borda associado as classes de
floresta e não floresta, pois as imagens-fração são sensíveis à variação temporal, o que afeta a
área anualmente definida como floresta e não floresta, principalmente: bordas de floretas,
locais com exposição de rochas e vegetação senescente.
Em seguida foi feita a detecção de mudanças ano a ano entre as imagens classificadas
com o objetivo de mapear apenas as classes de interesse, reagrupando as classes de saída das
imagens classificadas com base no histórico da cobertura da terra do ano anterior ou classe em
(t-1). Com isto reduzimos erros de classificação, como: a contabilização de áreas queimadas
detectadas em áreas anteriormente desmatadas; dupla contabilização do desmatamento; falso
positivo de queimadas e incêndios detectados em locais de não floresta com solo exposto; erro
associado à variação interanual das frações que determinam as classes de floresta e não
floresta (vegetação senescente, geometria de aquisição da imagem pelos sensores orbitais,
condições atmosféricas).
Para tanto foram construídos modelos e rotinas de processamento com o auxílio do
ModelBuilder for ArcGis. Foi realizada a detecção de mudanças entre t0 (pós-fogo) e t-1 (préfogo) com as imagens classificadas, o resultado foi convertido em dados vetoriais (shapefiles)
contendo a informação das classes de mudanças. Nos shapefiles contendo as informações
espaciais e informações da classificação e mudanças do uso da terra foram inseridas
informações como o ano em que ocorreram as mudanças e o período referente à série
temporal, cujo objetivo final foi obter dados sumarizados em planilhas com as informações
temporais das mudanças. Nesta rotina é inserida uma função lógica onde os polígonos foram
rotulados de acordo com uma matriz de transições possíveis e impossíveis, a fim de extrair
apenas as informações de interesse e reduzir os erros de classificação (Tabela 4).

51

Tabela 4. Matriz de transições anuais entre as classes de saída da árvore de decisão.

Classe no ano base (t0)

Classe no ano seguinte a detecção do fogo (t+1)
Cicatrizes
de
Incêndios
Queimadas c/
incêndios
Classes
florestais e Desmatamento
ganho de
Florestas
Não floresta Mascaras
c/ ganho
queimadas
vegetação
de
vegetação
Cicatrizes
Incêndios
Desmatamento c/ganho de Desmatamento Regreening Desmatamento Resíduo
florestais e
vegetação
queimadas
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Desmatamento Resíduo
Cicatrizes de
Incêndios
incêndios c/
Desmatamento
Desmatamento Regreening Desmatamento Resíduo
Florestais
ganho de
vegetação
Queimadas c/
Resíduo
Desmatamento
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
ganho de
vegetação
Incêndios
Desmatamento
Resíduo Desmatamento
Desmatamento Resíduo
Florestas
Florestais
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Não floresta
Cicatrizes
Incêndios
Desmatamento c/ganho de Desmatamento Resíduo
Resíduo
Mascara
florestais
vegetação

Como resultado, foram gerados shapefiles para cada classe a cada ano. As classes de
transição finais são:
- Cicatrizes de incêndios florestais e queimadas: engloba todos os polígonos
classificados como incêndios florestais e queimadas na etapa de classificação por árvore de
decisões, ou seja, tudo o que foi detectado como cicatriz. As imagens de diferença
normalizada dNBR já consideram dois momentos (pré e pós-fogo) e na própria árvore de
decisão foi estabelecida a pré-condição do fogo ocorrer apenas em áreas de florestas no ano
anterior a detecção (t-1), sendo aplicadas mascaras anuais de florestas referentes ao ano
anterior do ano base de detecção (t0).
- Desmatamento: além do desmatamento com corte raso detectado na classificação
com árvore de decisão, nesta etapa de detecção de transições também engloba as áreas que
foram detectadas como queimadas em t0 e depois confirmadas como desmatadas no ano
seguinte (t+1). Ainda nesta etapa as áreas detectadas como queimadas com ganho de
vegetação associada a pastagens e agricultura foram rotuladas e computadas como
desmatamento para o cálculo de áreas.
- Cicatrizes com ganho de vegetação: considera todo ganho de vegetação nas áreas
detectadas como cicatrizes de incêndios florestais até dois anos anteriores a sua detecção, em
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t-1 ou t-2, e que possuem respostas espectrais semelhantes a respostas espectrais de vegetação
secundária, ou simplesmente não respondem espectralmente como floresta. Está classe pode
passar a responder como floresta em algum momento da sua trajetória. Neste estudo
polígonos detectados como florestas até dois anos após a detecção deste crescimento são
considerados como regreening no 2º e 3º ano após a ocorrência dos incêndios, sendo
contabilizada como floresta degradadas remanescente no fluxo de trajetórias. Como as
detecções são feitas exclusivamente sob áreas mapeadas como incêndios florestais com
restrições temporais, são excluídas as áreas com vegetação que cresce sob áreas recém
desmatadas. Da mesma forma são excluídas as áreas de vegetação secundária que cresce em
áreas anteriormente desmatadas a esse período.
- Regreening: inclui apenas áreas detectadas como Cicatrizes de incêndios florestais
um ano antes, em t-1, na transição volta a responder espectralmente como floresta em t0. Ou
até três anos após a detecção da cicatriz em t+1 e t+2 quando é detectado um estágio de
transição das áreas anteriormente detectadas como cicatriz de incêndios com ganho de
vegetação e passam a responder novamente como florestas.
- Resíduo: engloba todas as áreas onde não houve detecção de mudanças, mapeamento
de temas indesejados, falsos positivos e máscaras, sendo excluído dos cálculos.
Após esta etapa foi realizada a inspeção visual ano a ano dos shapefiles de cicatrizes
de incêndios e queimadas para a edição de erros grosseiros, principalmente resíduos de
nuvens e interferências atmosféricas que persistiram nas imagens classificadas e
consequentemente no mapeamento das transições e trajetórias do fogo.
4.2.4. Análise dos dados
- Acurácia do mapeamento
Para verificar a acurácia do mapa resultante da classificação foi feita a matriz de
confusão proposta por Congalton (1991) e calculada a acurácia global e erros associados.
Foram geradas automaticamente 150 amostras aleatórias por classe dentro da área de estudo e
realizada a validação visual nas imagens de reflectância com composição RGB. Com o
objetivo de homogeneizar as amostras em relação à diversidade da paisagem foram geradas
amostras em 4 cenas nos dois corredores, pois o índice dNBR apresenta maior acurácia em
paisagens dominadas por florestas do que em paisagens fragmentadas (Vedovato et al., 2015).
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Por se tratar de séries temporais foram geradas amostras em contextos diferentes de mudanças
do uso da terra, sendo tomadas amostras entre os anos 86-89; 96-98 (altas taxas de
desmatamento) e 2010-2012 (período de grandes incêndios e estabilização do desmatamento).
Ao final Foram construídas rotinas para a sumarização dos dados espaciais, o que
incluí o agrupamento dos shapefiles ano a ano por classe, seguido de intersecções com as
áreas de interesse para realização das análises estatísticas. Foram realizadas intersecções entre
as classes do mapeamento com os corredores etno-ambientais, terras indígenas e entorno.
- Influência dos eventos de secas severas na ocorrência de incêndios florestais
Para verificar a influência das secas severas na ocorrência de incêndios florestais a
área anual atingida por incêndios foi agrupada em dados categóricos considerando afetados
por secas severas por sua vez influenciadas por eventos como El Niño e AMO e anos não
secos ou neutros quanto a influência das secas severas.
A definição dos anos afetados pelo fenômeno El Niño foi baseada no índice oceânico
Niño (ONI - Oceanic Niño Index), disponibilizados pela Administração Oceânica e
Atmosférica Nacional Norte Americana (NOAA, 2016 a). O índice é utilizado para identificar
as anomalias na temperatura oceânica na região do Pacífico Tropical que causam eventos
como El Niño e La Niña. A anomalia é definida a partir da média trimestral da temperatura da
superfície do oceano na região do Niño 3.4 (5º N-5º S, 120º-170º O). Os eventos são definidos
em 5 períodos consecutivos de sobreposição de médias trimestrais acima de 0,5º C. Os
limiares são ainda divididos em eventos fracos (+0,5 a 0,9º C), moderados (+1,0 a 1,4º C),
fortes (+1,5 a 1,9º C) e muito fortes (> 2,0º C). Foram considerados anos de secas decorrentes
do fenômeno El Niño os biênios 1986-87, 1987-1988, 1997-1998, 2002-2003 e 2014-2015
devido ao período de chuvas coincidente com a os meses de transição entre os anos.
As secas registradas nos anos de 2005 e 2010 possuem seu efeito associado às
anomalias de temperatura da superfície oceânica na região do Atlântico Norte e Atlântico
Tropical Norte(Marengo et al., 2007; Chen et al., 2011;Alves et al., 2013). Mas não apenas as
secas têm sido associadas como também a ocorrência de incêndios florestais como proposto
por Chen et al. (2011). Na ocasião o autor propôs além do ONI a relação entre o Índice de
Oscilação Multidécada (AMO Index), o qual possuí forte relação com a baixa precipitação na
região sudeste da Amazônia, com a ocorrência de incêndios florestais. O índice considera
médias trimestrais da temperatura da superfície do mar entre as latitudes (0º - 70º N), região
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do Atlântico Tropical Norte e Atlântico Norte. Os dados são disponibilizados pela
Administração Oceânica e Atmosférica Nacional Norte Americana (NOAA, 2016 b).
- Pressão por desmatamento e fronteiras
Para verificar se há diferença quanto ao nível de pressão antrópica exercida em cada
um dos corredores etno-ambientais foi realizada a análise de variância (ANOVA) com um
fator comparando as taxas anuais e incremento bruto do desmatamento nos dois corredores,
assumindo o desmatamento como uma evidência direta do efeito antrópico. Para verificar a
relação entre o efeito antrópico e a ocorrência de incêndios foi realizada a análise de regressão
considerando a área anual atingida por incêndios florestais (variável preditora) e o
desmatamento anual (variável resposta).
- Interação entre secas severas, terras indígenas e pressão do entorno na ocorrência
de incêndios florestais
Foi analisada a influência das secas severas na ocorrência de incêndios florestais
considerando os possíveis efeitos associados das fronteiras, terras indígenas e seu entorno,
bem como as possíveis interações entre os fatores. Para tanto foram realizadas análises de
variância com um e dois fatores (ANOVA One-way e Two-way) considerando os incêndios
como variável preditora continua, e:
- Secas severas: Anos de seca e neutros, como dados categóricos;
- Fronteiras: CKW e CTM, como dados categóricos;
- Sistemas de governança: Terras Indígenas e entorno, como dados categóricos.
- Recorrência de incêndios florestais
Para verificar as taxas de recorrência de incêndios, os shapefiles das áreas de florestas
queimadas de cada ano foram unidos em um único shapefiile e computado o número de vezes
que uma mesma área foi atingida, tendo como resultado a área anual atingidas por número de
incêndios ocorridos no mesmo polígono. Em seguida foi feita a interseção dos dados de
incêndios florestais e queimadas com os diferentes corredores etno-ambientais, terras
indígenas e entorno. Por fim, foi realizada a análise de variância para verificar se há
diferenças quanto às taxas de recorrência considerando os efeitos dos corredores, das terras
indígenas e região de entorno.

55

4.3. Estimativas dos estoques de carbono
4.3.1. Delineamento amostral
Para a estimativa da biomassa foi realizado o inventário florestal nas áreas atingidas
por incêndios recorrentes nas terras indígenas Roosevelt, Zoró e Igarapé Lourdes localizados
no CTM no estado de Rondônia. Por se tratar de incêndios em ambiente natural sem nenhum
tipo de controle, foram lançados transectos dentro das cicatrizes de incêndios de florestas
queimadas 1, 2 e 3 vezes e como testemunha foram amostradas florestas adjacentes às
cicatrizes (Haugaasen et al., 2002; Barlow et al., 2008). Para reduzir o efeito da variabilidade
natural da estrutura da vegetação e aumentar a eficiência de campo, procuramos lançar os
transectos de cada tratamento na mesma cicatriz, distante no mínimo 200 metros entre o final
de um transecto e o inicio do outro. Quando não era possível em função do tamanho da
própria cicatriz, amostramos outras cicatrizes com características semelhantes, como o
número de incêndios e o tempo de ocorrência entre os incêndios. Para amostrar a
variabilidade da paisagem e ocasiões distintas quanto à fonte de ignição do fogo, as amostras
foram agrupadas em blocos representados pelas três TIs.
Para tanto foram lançados 36 transectos de 10 × 250 m (0,25 ha). Em cada TI foram
lançados três transectos para cada um dos tratamentos, totalizando 12 transectos por TI.
Assumindo que se trata de pseudo-replicas, os transectos de cada TI foram agrupados para
formar uma amostra composta por tratamento. Ao final cada tratamento é formado por três
amostras compostas independentes (n = 3) coletadas em três TIs diferentes.
Para a estimativa da biomassa acima do solo foram amostrados indivíduos arbóreos e
palmeiras com DAP > 10 cm. Para estimar a razão entre biomassa viva e morta acima do solo
e comparar entre os tratamentos, tanto os indivíduos arbóreos como as palmeiras foram
agrupados em “vivos” e “árvores mortas em pé”. Para a estimativa da biomassa abaixo do
solo, foram utilizadas razões entre biomassa viva acima do solo e abaixo do solo reportadas
na literatura para árvores (Silva, 2007) e palmeiras (Goodman et al., 2013). Para a estimativa
da necromassa foi adotado o método de interceptação por linhas proposto por Van Wagner
(1968), sendo mensurado o diâmetro de troncos, galhos e gravetos com diâmetro > 2 cm no
ponto de interceptação das linhas. Foram utilizadas cinco linhas de interceptação por transecto
com 10 m de comprimento distantes 50 m cada, totalizando 50 m lineares amostrados em
cada transecto (Figura 14).
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250 m
50 m

20 m

Área do transecto
Linhas de interceptação - liteira grossa e fina
Picada central

Figura 14. Esquema e dimensão dos transectos lançados para coleta dos dados de biomassa
viva e morta em pé e linhas de interceptação para coleta dos dados de necromassa.
4.4. Coleta de dados e cálculo de biomassa e carbono
4.4.1. Biomassa acima e abaixo do solo
Para a estimativa de biomassa acima do solo foram aplicadas equações alométricas
desenvolvidas em toda a Amazônia, algumas generalistas outras específicas dependendo do
componente da estrutura da floresta considerado neste trabalho. Para a estimativa da biomassa
abaixo do solo foram aplicadas equações alométricas e taxas da razão entre biomassa aérea e
raízes para árvores e palmeiras (Tabela 5).
Tabela 5. Equações utilizadas para o cálculo das estimativas de biomassa para cada individuo
amostrado e compartimento estrutural da floresta.
Compartimento

Equação

Autor

Árvores vivas

PS = exp(-1,716 + 2,413×ln (DAP))

Árvores quebradas

PF = Gi×H×0,78×D

Palmeiras

PS = ((dmf×DAP2×H)0,25)4

Nogueira, 2008
*Graça et al.,1999; Cummings et al., 2002;
Nogueira et al., 2007
**Goodman et al., 2013

Attalea spp.

PS = exp(3,2579+1,1249*LN(Hfuste+1))

Biomassa acima do solo

Goodman et al., 2013

Pioneiras
Cecropia spp.

PS = exp(-2.51181+2.4257×ln(DAP))

Pioneiras geral

PS =exp(-1,869 + 2,231 × ln(DAP))

Nelson et al., 1999
Wandelli & Fearnside, 2015

Biomassa abaixo do solo
Abaixo do solo

PF = 0,0469 ×DAP2,4754

Abaixo do solo palmeiras

PS = 0,295×PSacima do solo

Silva, 2007
***Silva et al., 2015; Goodman et al.,
2013

*Gi= Área basal; H = Altura do tronco
**dmf(dry mass fraction) = razão massa seca / massa fresca;
*** Média entre os valores encontrados pelos autores para a razão biomassa acima do solo / abaixo do solo
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Para a biomassa viva acima do solo foi utilizada a equação alométrica de simples
entrada desenvolvida por Nogueira et al. (2008) para árvores com DAP > 10 cm em florestas
localizadas no arco do desmatamento na região sul da Amazônia. Foram mensurados todos os
indivíduos arbóreos e classificados em vivos e mortos. Para as árvores quebradas foi estimada
a altura da quebra e utilizada a equação aplicada por Graça et al. (1999) em áreas de florestas
queimadas de Rondônia que considera o volume do cilindro corrigido pelo fator de forma, no
caso 0,78 como proposto pelo autor e a densidade da madeira (0,593 g dm-3) para o sul da
Amazônia proposta por Nogueira et al. (2007).
Para a estimativa da biomassa das palmeiras foi utilizada a equação generalista
desenvolvida por Goodman et al. (2013) a partir da análise de oito espécies da família
Arecacea e aplicada para todas as espécies, com exceção do Babaçu (Attalea spp.). Para o
Babaçu foi aplicada a equação especifica para o gênero Attalea desenvolvida pelos mesmos
autores. A primeira considera o DAP e altura do fuste das palmeiras, enquanto a equação
aplicada ao Babaçu considera apenas a altura do fuste.
Para o cálculo da biomassa das espécies pioneiras foi utilizada a equação generalista
proposta por Wandelli e Fearnside (2015) desenvolvida em áreas de agricultura consolidada
cobertas por florestas secundárias com diferentes idades de regeneração na Amazônia central.
Para as pioneiras do gênero Cecropia foi aplicada a equação de simples entrada (DAP)
desenvolvida por Nelson et al. (1999) em florestas secundárias da Amazônia Central.
Para o cálculo da biomassa abaixo do solo das árvores, o que inclui todas as pioneiras,
foi utilizada a equação alométrica de simples entrada desenvolvida por Silva (2007) para a
Amazônia central que considera apenas o DAP das árvores. Para as palmeiras foi utilizada a
média da razão biomassa aérea/ raízes encontrada por Silva et al. (2015) e por Goodman et al.
(2013), multiplicado pelo peso seco da biomassa aérea.
- Teor de umidade
A maior parte das equações fornece os resultados em peso seco, com exceção da
equação utilizada para árvores quebradas e biomassa abaixo do solo para árvores. Logo foi
descontado o teor de umidade para igualar as unidades do cálculo de biomassa em todos os
compartimentos. Para tanto, o teor de umidade considerado para a biomassa abaixo do solo
foi de 46,7% e 45,4% para a biomassa acima do solo (Silva, 2007).
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- Teor de carbono
A estimativa de biomassa seca de cada indivíduo foi multiplicada pela concentração de
carbono de 48,5% (Nogueira et al., 2008). Para a biomassa de raízes das árvores foi utilizado
o teor de carbono de 47% encontrado por Silva(2007).Para a conversão da biomassa seca em
carbono das palmeiras foi utilizado o teor médio encontrado para os troncos, raízes e folhas de
49,4% para todas as espécies de palmeiras e 39,8% para as palmeiras do gênero Attalea
(Goodman et al., 2013). O somatório do teor de carbono de cada indivíduo permitiu obter o
estoque de carbono por unidade amostral nos diferentes compartimentos de carbono, o que
permitiu extrapolar a variável por hectare para comparação com outros resultados.
4.4.2. Necromassa
Foi adotado o método da interceptação de linhas proposto por Van Wagner (1968) e
amplamente difundido na Amazônia. O método estima de forma indireta o volume individual
de cada peça mensurada que toca a linha no sentido transversal, gravetos, galhos e troncos
com diâmetro > 2 cm. O cálculo do volume individual é dado na sua forma original por:

Onde: V = volume da madeira por unidade de área; d= diâmetro de cada uma das
peças inclusas na linha amostral; e L= comprimento da linha amostral (250 m).
Para a estimativa da biomassa deve ser considerada a densidade das peças com base no
seu material de origem e nível de decomposição. No primeiro caso as peças foram agrupadas
em palmeiras e material arbóreo-arbustivo (Barbosa et al., 2009). No segundo caso foram
adotadas as densidades básicas de acordo com o nível de decomposição e origem do material
como proposto por Cummings et al. (2002) em estudo conduzido em Rondônia que descreve
as principais fitofisionomias do estado. Para tanto foi adotado: (1) densidade básica para
peças de palmeiras = 0,31 g cm-3;(2) densidade básica para fase final de decomposição para
peças c/ diâmetro ≥ 2 cm = 0,34 g cm-3; (3) densidade básica para fase inicial de
decomposição para peças c/ diâmetro entre 2 ≥ 7 cm = 0,41 g cm-3;(4) densidade básica para
fase final de decomposição de peças com diâmetro > 7 cm = 0,49 g cm-3. Ao final o somatório
das peças individuais representa a necromassa contida no transecto (0,25 ha). Para a
conversão em carbono, foi adotado o teor de carbono de 48,5% (Nogueira et al., 2008).
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4.5. Análise estatística
Para verificar se há diferença entre os estoques de carbono nos diferentes
compartimentos estruturais da floresta em relação ao número de queimadas foi feita a análise
de variância com um fator, ANOVA one-way entre os diferentes tratamentos, acompanhado
do teste de Tukey no caso das variáveis com distribuição normal. Nos casos em que as
variáveis cuja distribuição não é normal, foi feita a análise não paramétrica de Kruskal Wallis
e o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar os contrastes entre os tratamentos.
5. RESULTADOS
5.1. Mapeamento e trajetórias da cobertura florestal, incêndios e queimadas
5.1.1. Cobertura florestal em 1986, não florestas e perda da cobertura florestal
No momento inicial do mapeamento, as florestas cobriam 90,5% de toda a área de
estudo com outros 9,5% restantes cobertos por não florestas, o que inclui a área desmatada
anterior a 1986, hidrografia, fitofisionomias não florestais, nuvens e formações rochosas
(Figura 15).O CKW localizado ao sul do Amazonas possuía 88,5% da sua área coberta por
florestas. As áreas de não floresta são ocupadas principalmente pelas savanas do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos na sua porção sudeste e pela calha do rio Madeira na
porção noroeste. No CTM localizado em fronteira consolidada dos estados de RO e Noroeste
do MT, a área de não florestas no ano inicial é dominada pelas áreas desmatadas consolidadas
antes de 1986, com uma cobertura florestal de 91,7% no primeiro ano da série e 8,3% de não
florestas. A cobertura florestal do entorno em 1986 era semelhante nos dois corredores.
Dentrodas TIs as florestas cobriam 89,4% no CKW e 97,2% no CTM. Esta proporção
ligeiramente inferior observada no CKW se deve a área ocupada pelas savanas na sua porção
sudeste (Tabela 6).
Houve uma redução de 14,6% da cobertura florestal por desmatamento e degradação
florestal em toda a área de estudo, com o desmatamento antrópico contribuindo com 12,1%,
sendo que os outros 2,5% permaneceram como florestas remanescentes degradadas por
incêndios florestais. Cabe destacar que em média 8,4% do desmatamento antrópico deriva do
desmatamento de florestas “cicatrizadas” até três anos após a ocorrência dos incêndios
florestais, sendo desmatado ao longo dos 30 anos. O restante do desmatamento deriva da ação
antrópica direta, como corte raso, para a prática agrícola de corte-e-queima (Tabela 6).
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Figura 15. Área de florestas e não floresta no primeiro ano de mapeamento da série temporal.
As trajetórias e mudanças de uso da terra em todos os anos subsequentes foram mapeadas
apenas nas áreas consideradas como floresta em t0. CKW (norte); Corredor CTM (sul).
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Tabela 6. Balanço global da redução da cobertura de florestas por desmatamento e degradação por incêndios florestais mapeados ao longo dos
30 anos de estudo para cada classe de cobertura da terra.
Classe / área de interesse

Total (ha)

% Entorno (ha)

Corredor Kawahiba
% TIs (ha)
%

Total (ha)

% Entorno (ha)

Corredor Tupimondé
Total Geral (ha)
%
TIs (ha)
%

%

1986 - t0
Área de estudo
3.895.978 100,00
1.849.689 100,00 2.046.289 100,00
6.764.330 100,00
3.231.920 100,00 3.532.410 100,00
10.660.308 100,00
Cobertura florestal t0
3.448.073 88,50
1.619.624 87,56 1.828.449 89,35
6.200.854 91,67
2.769.199 85,68 3.431.656 97,15
9.648.928 90,51
Não floresta t0
447.905 11,50
230.065 12,44 217.840 10,65
563.475 8,33
462.721 14,32
100.754 2,85
1.011.380 9,49
† MAPEAMENTO
Incêndios florestais e queimadas
109.872 0,10
91.732 0,17
18.141 0,03
750.145 0,38
633.635 0,65
116.510 0,11
860.017 0,24
Desmatamento
129.047 0,12
122.842 0,22
6.206 0,01
1.041.586 0,54
1.001.113 1,03
40.472 0,04
1.170.633 0,33
Cicatrizes de incêndios florestais c/
29.219 0,03
25.729 0,05
3.490 0,01
183.247 0,10
146.845 0,16
36.402 0,04
212.467 0,06
ganho de vegetação (1º e 2º ano)
Regreening (até 3 anos)
24.940 0,02
21.115 0,04
3.825 0,01
232.498 0,12
172.978 0,18
59.520 0,06
257.438 0,07
Sem mudanças / máscaras
14.695.974 12,67
8.095.575 14,59 6.600.399 10,75
32.522.583 16,62
29.070.346 29,98 3.452.237 3,26
47.218.557 14,65
†† TRANSFORMAÇÃO DA
COBERTURA FLORESTALt0 t29
3.333.340 96,67
1.507.815 93,10 1.825.525 99,84
5.387.576 86,88
1.937.977 69,98 3.449.599 100,52
8.720.916 90,38
Floresta Final*
Floresta original remanescente**
3.319.026 96,26
1.496.782 92,42 1.822.244 99,66
5.159.269 83,20
1.768.085 63,85 3.391.183 98,82
8.478.295 87,87
Florestas degradadas por incêndios
14.314 0,42
11.033 0,68
3.281 0,18
228.307 3,68
169.891 6,14
58.415 1,70
242.621 2,51
remanescentes***
% de florestas degradadas em
0,43
0,73
0,18
4,24
8,77
1,69
2,78
relação à floresta final
% de perda da cobertura florestal por
3,74
7,58
0,34
16,80
36,15
1,18
12,13
desmatamento
† Os valores percentuais do mapeamento são relativos à área de estudo.
†† Os percentuais da Transformação da Cobertura Florestal são relativos à cobertura florestal em t0.
*A área de floresta final foi obtida descontando a área anual desmatada e atingida pelo fogo (incêndios florestais e queimadas) e acrescentado todas as cicatrizes que voltaram a responder como
florestas (regreening).
** as florestas originais remanescentes são as florestas que permaneceram como florestas sem alteração ao longo de toda a série.
*** florestas degradadas por incêndios remanescentes são todas as cicatrizes de incêndios com ganho de vegetação + regreening descontado o desmatamento dessas florestas.
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Contudo estes valores oscilam consideravelmente quando comparamos os dois
corredores etno-ambientais, bem como as mudanças no uso da terra nas TIs e entorno como
demonstrado na Tabela 6. O CTM apresentou uma redução da cobertura florestal 4,9 vezes
maior do que o CKW, com perdas de 20,5% e 4,2% da cobertura florestal por desmatamento e
degradação, respectivamente. Esta diferença foi puxada pela redução de 42,3% da cobertura
florestal do entorno das TIs do CTM, enquanto o CKW teve uma redução de apenas 8,3% da
cobertura florestal do entorno por desmatamento e degradação, valor relativo 5,1 vezes
inferior ao CTM. As TIs acompanham as respectivas tendências e proporções de redução da
cobertura florestal quando analisado o seu entorno e os corredores etno-ambientais. As TIs do
CTM tiveram uma redução de 2,8% da cobertura florestal, e as TIs do CKW tiveram uma
redução de 0,5% da sua cobertura florestal em relação a 1986.
5.1.2. Mapeamento anual
Em média as florestas cobriram 84,66% de toda área mapeada anualmente, seguido
das áreas sem mudanças e máscaras (14,65%), desmatamento (0,33%), cicatrizes de incêndios
florestais e queimadas (0,24%). Por fim as cicatrizes de incêndios florestais que voltaram a
responder como florestas ou regreening (0,07%) até três anos da ocorrência dos incêndios e
cicatrizes de incêndios c/ ganho de vegetação (0,06%). A média anual da área afetada por
incêndios e queimadas em toda a área de estudo foi de 28.667 ±7.650 ha ano-1. No CTM a
área média anual foi de 21.121 ± 4.287 ha ano-1. A área afetada pelo fogo no CTM foi 6,7%
superior às áreas afetadas por incêndios e queimadas no CKW, com uma média anual de
3.058 ±998 ha ano-1 (Tabela 7).
O desmatamento médio foi de 39.021±7.708 ha ano-1 em toda a área de estudo,
totalizando 1.170.633 ha desmatados ao longo dos trinta anos. Isto representa 11,0 % de toda
a área de estudo ou uma perda de 12,1% da cobertura florestal por desmatamento antrópico
quando comparado com a área coberta por florestas no primeiro ano. Quanto aos corredores,
o CTM concentrou 89,0% e o CKW 11,0% do desmatamento total. Isso representa uma área
8,1 vezes maior desmatada no CTM (Tabela 6), com uma média de 34.720±6.683ha ano-1
sobre os 4.302 ± 1.025ha ano-1 desmatados no CKW (Tabela 7).
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Tabela 7. Área anual afetada por incêndios florestais em anos de ocorrência de secas severas nos dois corredores etnoambientais comparando a
área anual afetada dentro das TIs e seu entorno de 25km.
Média anual de mapeamento por
classe (ha ano-1)

Kawahiba
Entorno

TIs

Tupimondé
Total

Entorno

TIs

Total

Total geral

Florestas
% de florestas
Cicatrizes de incêndios florestais e
queimadas(média anual ± IC)
% cicatrizes de incêndios florestais
e queimadas
Desmatamento(média anual ± IC)

84,94

% desmatamento
Cicatrizes de incêndios c/ ganho de
vegetação(média anual ± IC)
% cicatrizes de incêndios c/ ganho
de vegetação
Regreening(média anual ± IC)

0,22

0,01

887 ± 382

120 ± 78

0,05

0,01

0,03

728 ± 259

132 ± 47

860 ± 306

%regreening
Sem mudanças e máscaras(média
anual ± IC)
% sem mudanças / máscaras

0,04

0,01

0,02

3.058 ± 998
0,17
4.095 ± 975

269.853 ± 13.072
14,59

89,20
605 ± 236
0,03
207 ± 50

220.013 ± 599
10,75

87,07
3.662 ± 1.234
0,10
4.302 ± 1.025
0,12
1.008 ± 461

489.866 ± 13.672
12,67

68,00
21.121 ± 4.287
0,65
33.370 ± 6.447
1,03
5.064 ± 1.136
0,16
5.965 ± 1.186
0,18
969.012 ± 123.151
29,98

96,50
3.884 ± 2.129
0,11
1.349 ± 236
0,04
1.255 ± 1.004
0,04
2.052 ± 1.053
0,06

82,25
25.005 ± 6.416
0,38
34.720 ± 6.683
0,54
6.319 ± 2.140
0,10
8.017 ± 2.239
0,12

84,66
28.667 ± 7.650
0,24
39.021 ± 7.708
0,33
7.326 ± 2.601
0,06
8.877 ± 2.545
0,07

115.075 ± 4.177 1.084.086 ± 127.328 1.573.952 ± 141.000
3,26

16,62

14,65
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Nos dois corredores as proporções do desmatamento no entorno e a relação entre
desmatamento no entorno e dentro das TIs foi semelhante. Em média, o entorno concentrou
96,1% e 95,2% do desmatamento anual no CKW e CTM, respectivamente. Contudo se
analisarmos a proporção da área desmatada em relação à área total de cada um dos corredores
encontramos um resultado bem distinto. O CKW teve apenas 3,3% do seu território
desmatado no período analisado, enquanto o CTM teve 15,4% do seu território desmatado.
As florestas degradadas em transformação com regreening e mapeadas como
cicatrizes de incêndios c/ ganho de vegetação totalizaram 212.438 ha e 212.467 ha, com uma
média de 8.877 ±2.545ha ano-1 e 7.326 ± 2.601ha ano-1, respectivamente, como apresentado
nas Tabelas 6 e 7.
Na Figura 16 é possível observar a diferença da área afetada por incêndios entre os
dois corredores, bem como a sua concentração próxima a estradas, bordas das terras indígenas
e proximidade com centros urbanos e comunidades. Da mesma forma, na Figura 17 é possível
observar a área desmatada, onde por contraste visual é possível observar a relação da
distribuição espacial que existe entre desmatamento, incêndios florestais e queimadas. Na
Figura 18 é possível observar as áreas de florestas degradadas em transformação com ganho
de vegetação.
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B

Figura 16. Área total afetada por incêndios florestais e queimadas no período entre 19862015 nos dois corredores. CKW com menor pressão antrópica ao norte e CTM com maior
pressão antrópica ao sul.
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Figura 17. Desmatamento no período entre 1986-2015 nos dois corredores. CKW com menor
pressão antrópica ao norte e CTM com maior pressão antrópica ao sul.
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Figura 18. Áreas mapeadas com ganho de vegetação após a detecção das cicatrizes do fogo e
regreening. CKW com menor pressão ao norte e CTM com maior pressão ao sul.
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5.1.3. Acurácia do mapeamento
A acurácia global foi de 84,7%considerado dentro dos níveis aceitáveis para
mapeamentos a partir da classificação de imagens orbitais (Congalton, 1991, GOFC-GOLD,
2010). As classes mais robustas como florestas e não florestas tiveram maior peso no
desempenho dos resultados (Tabela 8). O maior erro observado foi na classe de cicatrizes de
incêndios c/ ganho de vegetação devido à confusão gerada com pastagens em crescimento nas
áreas de florestas que foram queimadas e desmatadas, além da confusão causada com áreas de
não floresta, normalmente associadas a topo de morros ocupados por vegetação semidecídua
ou rupestre.
O erro está principalmente associado à confusão com o desmatamento, o que já era
esperado, uma vez que as duas classes derivam da mesma decisão baseada no índice dNBR,
sensível a mudanças na cobertura vegetal. Contudo, o resultado da detecção de cicatrizes de
incêndios pode ser considerado satisfatório diante da diversidade da paisagem e sua escala
espacial e temporal, uma vez que foi capaz de distinguir áreas de incêndios florestais de
queimadas, com uma acurácia de 75,3%. A confusão gerada com as áreas de não floresta está
associada principalmente à sombra do relevo e a sazonalidade das secas e cheias de grandes
rios. Cabe destacar que a sazonalidade hidrológica é uma grande fonte de erro em estudos
realizados com sensores que consideram apenas a ocorrência de focos de incêndios e hot
pixels baseados em sensores termais como AVHRR e NOAA.

Além da aplicação de

máscaras, na fase de edição dos resultados dos incêndios foi necessário excluir todos as
queimadas e incêndios mapeados nas planícies de inundação do rio Madeira, localizadas
próximo à sede de Manicoré.
O resultado obtido com o uso associado do índice dNBR com as imagens-fração foi
razoável para as classes que consideram o ganho da vegetação após a ação do fogo, uma vez
que conseguiu separar áreas de florestas atingidas pelo fogo com ganho de vegetação de áreas
de agricultura convertidas com crescimento de pastagens com uma acurácia 72,7%.
A acurácia do desmatamento também ficou dentro dos níveis de aceitação, com a
maior parte da confusão gerada com as áreas de não floresta, relacionado principalmente com
a sazonalidade da perda de cobertura florestal de afloramentos rochosos que é detectada pelo
índice dNBR. Uma parte é confundida com florestas queimadas, principalmente em áreas
desmatadas com o uso do fogo onde não houve o consumo total da biomassa florestal
restando resíduos de grandes árvores carbonizadas e carvão no solo.
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Tabela 8. Matriz de confusão entre as classes de mapeamento derivadas da árvore de decisão, exatidão global e erros associados a cada classe:
omissão, comissão, acurácia do usuário e de produção.
Classes
Desmatamento

Desmatamento

Não
floresta

Queimadas c/ ganho
de vegetação

134

6

4

Não floresta
Floresta
Cicatrizes de incêndios florestais e
queimadas
Incêndios florestais c/ ganho de
vegetação
Queimadas c/ ganho de vegetação
Total

24

Floresta

Florestas
queimadas

Incêndios florestais
c/ ganho de
vegetação

Total

Acurácia do
usuário

Erro de
Omissão

5

1

150

89,3%

10,7%

150

94,0%

6,0%

150

94,7%

5,3%

150

75,3%

24,7%

109

150

72,7%

27,3%

150
900

82,0%

18,0%

141

6

3

5

142

2

1

11

2

113

10

31

158

9
182

123
160

148

123

18
129

Acurácia do produtor

84,8%

77,5%

76,9%

95,9%

91,9%

84,5%

Erro de Comissão

15,2%

22,5%

23,1%

4,1%

8,1%

15,5%

Acurácia global
As classes nas colunas representam as classes do mapeamento e as classes nas linhas representam as classes de referência da inspeção visual.

84,7%
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5.1.4. Trajetórias do fogo e degradação florestal
Dos 860.017 ha de florestas atingidas pelo fogo nos dois corredores 58,5% (503.275
ha) foram identificados como incêndios florestais (356.742 ha) e 41,5% foram queimadas
confirmadas como desmatamento no ano seguinte a detecção do fogo (44.165 ha). Este
percentual de incêndios florestais e queimadas foi semelhante nos dois corredores sob
diferentes estágios de ocupação e intensidade de uso da terra. Os incêndios florestais
mapeados corresponderam a 58,3% no CTM e 59,8% no CKW, enquanto as queimadas
corresponderam a 41,7% no CTM e 40,2% no CKW(Tabela 9; Figuras 19 e 20).
Nas terras indígenas do CTM a diferença percentual entre incêndios florestais e
queimadas foi mais pronunciada, com os incêndios florestais atingindo 74,7% das áreas
afetadas pelo fogo, enquanto as queimadas corresponderam a 25,3%. O entorno do CTM
manteve percentuais semelhantes ao observado em todo o território, com 55,3% da área
atingida por incêndios e 44,7% da área atingida com queimadas. Este percentual maior de
incêndios florestais dentro das TIs do CTM está associado aos grandes incêndios florestais
observados em anos afetados por secas severas.
A ocorrência destes grandes incêndios no CTM explica a diferença encontrada entre as
taxas de regreening quando comparado os dois corredores, as TIs e seu entorno, que por sua
vez reflete a área de florestas degradadas remanescentes após a ocorrência de incêndios. Nas
TIs do CTM aproximadamente 27,3% das florestas queimadas passaram a responder como
florestas logo no primeiro ano após os incêndios e 23,8% no segundo e terceiro ano,
totalizando 51,1% de florestas queimadas que voltaram a responder como florestas até três
anos após a ocorrência dos incêndios. Apenas 0,9% destas florestas foram desmatadas,
restando 50,1% de florestas degradadas remanescentes em 2015. No entorno do CTM esta
proporção de florestas com regreening caem pela metade quando comparado com as TIs,
enquanto a taxa de queimadas é o dobro quando comparado com as taxas de queimadas das
TIs. Isto indica que no entorno a maior incidência de fogo está associada ao desmatamento e
conversão de floresta (derrubada) para outros usos enquanto nas TIs o fogo atinge florestas
que permanecem como florestas degradadas ao longo do tempo.
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Tabela 9. Trajetórias de incêndios florestais, queimadas e processos de transformação das florestas incendiadas (ha). Os valores percentuais são
relativos à área total mapeada de cicatrizes de incêndios florestais e queimadas.
Classe / área de interesse
Incêndios florestais e queimadas (Total
observado)
Incêndios florestais
Queimadas confirmadas posteriormente
como desmatamento (t+1)
Trajetórias dos incêndios florestais (t0 t29)
Incêndios florestais
Florestas degradadas com "regreening" no 1º
ano

Corredor Kawahiba
Total

% Entorno

109.872 100,0

91.732

%

Corredor Tupimondé
TIs

%

100,0 18.141 100,0

Total

%

Entorno

%

TIs

%

Total

%

750.145 100,0

633.635 100,0 116.510 100,0 860.017 100,0

65.707

59,8

55.336

60,3 10.371

57,2

437.568

58,3

350.532

55,3

87.035

74,7 503.275

58,5

44.165

40,2

36.395

39,7

42,8

312.577

41,7

283.103

44,7

29.475

25,3 356.742

41,5

87.035

503.275

65.707

55.336

7.770

10.371

437.568

350.532

10.096

9,2

8.035

8,8

2.062

11,4

118.813

15,8

87.029

13,7

31.785

27,3 128.910

15,0

29.219

26,6

25.729

28,0

3.490

19,2

183.247

24,4

146.845

23,2

36.402

31,2 212.467

24,7

14.844

13,5

13.080

14,3

1.764

9,7

113.685

15,2

85.949

13,6

27.736

23,8 128.528

14,9

Total de florestas degradadas em
transformação (1º, 2 e 3º ano)

24.940

22,7

21.115

23,0

3.825

21,1

232.498

31,0

172.978

27,3

59.520

51,1 257.438

29,9

Florestas degradadas remanescentes

14.376

13,1

12.649

13,8

1.727

9,5

69.563

9,3

60.896

9,6

8.667

Total de florestas degradadas em
transformação

39.316

35,8

33.763

36,8

5.552

30,6

302.061

40,3

233.874

36,9

68.187

Desmatamento de florestas degradadas em
transformação

14.376

13,1

12.649

13,8

1.727

9,5

69.563

9,3

60.896

9,6

8.667

7,4

83.938

9,8

Desmatamento de florestas degradadas com
"Regreening" 1º, 2º e 3º ano

10.626

9,7

10.082

11,0

544

3,0

4.191

0,6

3.086

0,5

1.105

0,9

14.817

1,7

Desmatamento antrópico de florestas
degradadas em regeneração

25.001

22,8

22.730

24,8

2.271

12,5

73.754

9,8

63.982

10,1

9.772

8,4

98.755

11,5

Florestas degradadas remanescentes

14.314

13,0

11.033

12,0

3.281

18,1

228.307

30,4

169.891

26,8

58.415

50,1 242.621

28,2

Florestas degradadas em transformação
Florestas degradadas em transformação com
"regreening"- 2º e 3º ano

7,4

83.938

9,8

58,5 341.376

39,7
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Figura 19. Trajetórias dos incêndios florestais e queimadas com as possíveis rotas de transformação das florestas em florestas degradadas e
desmatamento após incêndios recorrentes. Corredor Kawahiba, fronteira em expansão.
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Figura 20. Trajetórias dos incêndios florestais e queimadas com as possíveis rotas de transformação das florestas em florestas degradadas e
desmatamento após incêndios recorrentes. Corredor Tupimondé, fronteira consolidada.

74

Quando analisamos o CKW as taxas de regreening são ainda mais baixas, sendo 9,2%
logo no primeiro ano e outros 13,1% no segundo e terceiro ano após os incêndios no entorno.
Dentro das TIs apenas 11,1% das florestas queimadas voltaram a responder como floresta no
primeiro ano e 9,7% no segundo e terceiro ano. No entorno, 8,8% das florestas tiveram
regreening no primeiro ano e 9,7% no segundo e terceiro ano voltando a responder como
florestas e computadas como florestas degradadas remanescentes, fechando o ciclo das
trajetórias. Considerando uma taxa de desmatamento de florestas com regreening de 3,0%
dentro das TIs e 11,0% no entorno, as florestas degradadas remanescentes no CKW
totalizaram 18,1% nas TIs e 12,0% no entorno. Estas taxas de regreening encontradas no
CKW são baixas quando comparado ao CTM localizado em uma fronteira já consolidada,
indicando que o fogo está sendo utilizado na conversão de florestas para outros usos em um
ritmo mais acelerado. Ao final o desmatamento das áreas atingidas por incêndios no CKW foi
de 55,3% nas TIs e 64,5% no entorno. A taxa de desmatamento antrópico das florestas
degradadas pelo fogo observado no CTM foi de 25,3% dentro das TIs e 44,7% no entorno.
Nas Figuras 18 e 19 é possível observar que uma parte das cicatrizes permanece no
sistema como florestas degradadas em transformação - fluxo. Os valores apresentados dizem
respeito ao balanço global de todas as cicatrizes de incêndios que tiveram ganho de vegetação
mas não foram nem desmatadas e nem voltaram a responder como florestas, permanecendo
no sistema em diferentes estágios de degradação e alimentando os processos de recorrência do
fogo e transformação radical das florestas. No CTM aproximadamente 18,1% dessas florestas
permaneceram no sistema de trajetórias, com proporções similares nas TIs e entorno. No
CKW essa taxa de transformação das florestas ou transformação radical foi um pouco maior,
24,0% com uma ligeira diferença entre as TIs e o entorno.
Parte destas áreas mapeadas como desmatamento, principalmente o desmatamento de
florestas degradadas remanescentes, passaram por processo de transformação radical da
floresta onde não houve o corte raso ou queimadas com a intenção de desmatar. Essas áreas
queimaram até consumir a maior parte da biomassa da floresta, sendo detectadas como
desmatamento durante o mapeamento. Esta é uma fonte de erro e incerteza que não foi
possível estimar em função da escala de mapeamento e limitações das técnicas de
sensoriamento remoto e SIG aqui empregadas. Contudo, o mapeamento do desmatamento de
florestas degradadas em transformação pode ser considerado um indicativo das áreas que
passaram por este processo de degradação radical, enquanto as áreas cobertas por florestas
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degradadas em transformação que continuam no fluxo indicam as áreas mais vulneráveis para
a reincidência do fogo e transformação radical da floresta por degradação.
5.1.5. O caso da Terra Indígena Zoró
Nas Figuras 21 e 22 é possível observar todas as possíveis trajetórias dos incêndios e
queimadas em uma área severamente atingida por incêndios florestais durante a seca de 2010
na terra indígena Zoró, CTM. São apresentadas as imagens de satélites da série Landsat entre
os anos de 2010 e 2015. Logo abaixo são apresentados os respectivos mapas temáticos com as
trajetórias de cada ano.
Neste exemplo, foi mapeada uma áreade7.036,9 ha de florestas queimadas durante a
seca de 2010. No ano seguinte aproximadamente 278,5 ha das cicatrizes foram queimadas
confirmadas como desmatamento (4,0%), enquanto 4.175,3 ha foram mapeados como
florestas degradadas em transformação (59,3%) e outros 2.123,9 ha passaram por regreening
e responderam novamente como florestas (30,2%). Os outros 6,5% podem ser considerados
como resíduos gerados por erros nas imagens analisadas4.
Em 2013 essa área foi novamente atingida, sendo queimados 2.692,2 ha de florestas.
Desta área queimada, 1.302,8 ha foram queimados pela primeira vez (48,4%), 1.248,8 ha
queimados pela segunda vez (48,4%), e o restante queimado três ou mais vezes (3,2%). As
áreas afetadas pela segunda vez em 2013 atingiram 58,8% das florestas degradadas com
regreening que foram queimadas em 2010, ou seja, pouco mais da metade do que voltou a
responder como floresta em 2012 foi novamente queimado em 2013. Enquanto outros 1.557,2
ha das florestas degradadas identificadas em 2012 (37,3%) foram detectados como
desmatamento em 2013. Desta área considerada como desmatada em 2013, aproximadamente
1.408,8 ha são florestas transformadas em não floresta por degradação radical (90%) após a
ocorrência do segundo incêndio na mesma área, enquanto o restante (10%) são queimadas
confirmadas como desmatamento. Em relação apenas à cicatriz, neste caso extremo teríamos
uma contribuição de 90% na omissão do cálculo de florestas degradada pois são áreas que
passam a ser computadas como desmatamento.

4

As imagens utilizadas em 2012 (Landsat 7) possuem problemas radiométricos desde 31 de maio de 2003
(falha no espelho corretor de linhas escaneadas, ScanLineCorrector - SLC) que deixam gaps negros cujo valor
do pixel é nulo (null data). Ainda que reconstituídas, um pequeno percentual das cenas permaneça com gaps.
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Figura 21. Recorte de parte da área de estudo apresentando requeima e desmatamento originada de incêndios no corredorTupimondé durante a
seca de 2010. As áreas regeneradas e com “regreening” em 2012 foram novamente queimadas ou desmatadas em 2013. Em 2014 a floresta volta
a regenerar.
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Figura 22. Recorte de parte da área de estudo apresentando requeima e desmatamento originada de incêndios no corredorTupimondé durante a
seca de 2010. As áreas regeneradas e com “regreening” em 2012 foram novamente queimadas ou desmatadas em 2013. Em 2014 a floresta volta
a regenerar.
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Da área afetada por incêndios florestais durante a seca severa de 2010 na terra
indígena Zoró, 58,8% permaneceram como florestas degradadas em transformação dois anos
após o incêndio de 2010, 20% passou por um processo de transformação da floresta por
degradação radical (Figuras 20 e 21); 17,7% foi queimado novamente em 2013; 6,2% foram
queimadas confirmadas como desmatamento dois anos depois dos incêndios. Neste caso, as
florestas são consumidas pelas bordas em um processo de fragmentação inverso, onde a
“mancha” de florestas degradadas cresce de dentro para fora da floresta, como uma grande
clareira antrópica. Entre 2010 e 2015 foram consumidos 11.149,9 ha de florestas na TI Zoró,
dos quais 1.030,1 ha (10%) foram confirmadas como desmatamento, 3.208,7 ha são florestas
degradadas transformadas em não floresta por degradação radical (28,8%) e 6.911,1 ha
permanecem como florestas degradadas em transformação em diferentes estágios de
degradação.
5.2. Incêndios florestais e secas severas
5.2.1. Eventos de seca e a ocorrência de incêndios
- Incêndios Florestais e as anomalias do Pacífico e Atlântico Norte
Na Figura23 é apresentada a variação interanual das áreas atingidas por incêndios com
destaque para os anos afetados por secas na Amazônia (Figuras 23 A e B), logo abaixo é
apresentada a oscilação da temperatura dos oceanos Pacífico e Atlântico Norte e as anomalias
associadas aos eventos de seca na Amazônia, El Niño e AMO (Figura 23 C). É possível
observar o aumento crescente na área afetada por incêndios florestais ao longo da série
histórica analisada, sendo mais pronunciado na última década e mais evidente no CKW. No
CTM a ocorrência dos incêndios oscilou menos no período de estudo com uma tendência de
redução nas ultimas décadas, com exceção dos anos de 2006 e 2011 que capturaram os efeitos
das secas de 2005 e 2010.
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Figura 23. (A e B)Variação anual das áreas afetada por incêndios florestais e eventos de secas
(C) Oscilação da temperatura da superfície do mar nas regiões do Pacífico Equatorial e
Atlântico Norte associados com os fenômenos El Niño e AMO.
A ocorrência de incêndios florestais no CKW teve relação positivo significativa com a
a oscilação da temperatura do Atlântico Norte (secas associadas ao AMO), e não teve relação
com as oscilações do Pacifico Tropical (secas associadas ao El Niño). Ao contrário, o CTM
teve relação positiva significativa com as oscilações do Pacífico Equatorial, e não teve relação
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com as oscilações do Atlântico Norte (Figura 24). Esta relação encontrada no CKW coincidiu
com uma época de aumento das taxas de desmatamento na região e com o aumento da
frequência e severidade dos eventos de secas associados ao AMO (oscilações do Atlântico
Norte), em especial os anos de 2005 e 2010. Embora tenha sido observado o aumento dos
incêndios florestais no CTM neste mesmo período, a relação foi maior com o El Niño
(Oscilações do Pacífico Tropical). Neste caso, os períodos de seca associados ao El Niño
durante os anos 80 e 90 coincidiu com o maior período de atividade antrópica na região, o que
potencializou o efeito das secas na ocorrência de incêndios.
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Figura 24. Relação anual entre incêndios florestais nos dois corredores e oscilação de
temperatura dos oceanos pacífico tropical e atlântico norte. (A) CKW e El Niño; (B) CKW e
AMO; (C) CTM e El Niño e (D) CTM e AMO.
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- Efeito nos corredores etnoambientais
A área afetada por incêndios florestais em anos de secas severas foi significativamente
maior quando comparado com anos neutros em toda a área de estudo (ANOVA one-way; n =
30; r2 = 0,29; p < 0,01). Embora significativa essa relação foi fraca não havendo um padrão
claro e bem definido no aumento da área afetada por incêndios florestais nestes anos de seca.
Quando analisado o efeito das secas dentro dos corredores e entre os corredores, esta
relação foi mais forte (ANOVA two-way; r2 = 0,529), isso indica que há outros fatores
inerentes a cada corredor que influenciam na área afetada por incêndios nos anos de secas
severas, como a dinâmica do uso da terra e sistema de gestão territorial como proposto neste
trabalho. Na Figura 24 é possível observar que o CTM foi mais afetado por incêndios,
contudo observamos que não houve diferença quando testamos se há interação entre os dois
fatores: eventos de secas e corredores etnoambientais (Tukey post hoc; p > 0,39). Ou seja, há
o efeito principal das secas severas e o efeito principal dos corredores atuando de forma
isolada, não havendo interação entre os dois fatores. Isso significa que as secas interferem no
regime do fogo nos dois corredores, independente da pressão antrópica exercida, porém em
intensidades diferentes (Figura 25).
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Figura 25. Boxplot com os valores da área afetada por incêndios florestais em anos de secas
severas e neutros, e entre os dois corredores. (A) Corredor Kawahiba; (B) Corredor Tupimondé
Os asteriscos representam os outliers.
- Efeito das terras indígenas e entorno
Encontramos relações significativas positivas quando observamos os corredores e
testamos o efeito do entorno e das terras indígenas, e se há interação entre esses dois fatores.
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Em ambos os corredores estas relações foram moderadas, ligeiramente mais fortes no CTM
(ANOVA two-way; n=60; r2 = 0,47)do que no CKW (ANOVA two-way; n=60; r2 = 0,39),
Figura 26.
Nos dois corredores houve o efeito principal tanto das secas como das TIs e entorno (p
< 0,01) atuando de forma isolada. Não houve interação entre as TIs/entorno e as secas severas
no CTM (p > 0,21). No entanto observamos que há interação no CKW (p < 0,03), essa
interação ocorre porque não há o efeito das secas dentro das TIs no CKW (ANOVA one-way;
n = 30; r2 = 0,05; p > 0,21), enquanto no entorno essa relação foi significativa (ANOVA oneway; n = 30; r2 = 0,20; p < 0,02), sendo a ocorrência de incêndios influenciada pela dinâmica
do uso da terra no entorno.
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Figura 26. Boxplot com a área afetada por incêndios nos anos de secas severas e sua relação
entre os corredores etno-ambientais sob diferentes níveis de pressão antrópica, TIs e seu
entorno. Letras diferentes acima do box indicam que há diferença significativa quanto a área
afetada por incêndios florestais em anos de secas e anos neutros (p < 0,05).
No CTM também não houve diferença significativa dentro das TIs quanto à ocorrência
de incêndios (ANOVA one-way; n = 30; r2 = 0,18; p > 0,06) enquanto no entorno essa relação
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foi significativa (ANOVA one-way; n = 30; r2 = 0,27; p < 0,01). O interessante é que quando
analisamos o efeito das áreas afetadas pelo fogo, o que inclui os incêndios florestais e
queimadas, esta relação passa a ser significativa dentro das TIs apenas no CTM sob maior
pressão (r2 = 0,17; p < 0,03), enquanto no CKW não foi verificada essa diferença (r2 = 0,11; p
> 0,07).
Em ambos os corredores foi verificada que as secas severas influenciam na área
afetada por incêndios florestais. Este efeito é explicado pela relação das secas com o entorno,
não sendo evidente dentro das TIs. No entanto a relação significativa que existe dentro das
TIs com as áreas afetadas pelo fogo, que considera a ação antrópica direta, é um indicativo de
que existe essa relação da necessidade da ação antrópica (fonte de ignição) para que haja o
aumento na área afetada por incêndios florestais em anos de secas severas no sul da
Amazônia.
Na Tabela 10 é possível observar a área média anual afetada nos dois corredores, em
anos de secas severas e neutros, bem como as áreas afetadas dentro das TIs e entorno. Mesmo
que não haja significância dentro das TIs quanto ao efeito das secas, é possível observar que
nestes anos a área de florestas afetadas por incêndios foi 80% superior no CKW e 221%
superior no CTM. Contudo estas relações são inversas quando analisamos o entorno dos dois
corredores.
Tabela 10. Área afetada por incêndios florestais em anos de ocorrência de secas severas nos
dois corredores etno-ambientais comparando a área afetada dentro das TIs e seu entorno de
25km ao redor das TIs.
Corredor

Anomalias

Área anual afetada por incêndios
-1
(ha ano )

n

Entorno

TIs

Área total afetada
30 anos (ha)
Total

Entorno

TIs

448

29.987

6.267

36.254

25.350

4.104

29.454

Neutros
El Niño /
AMO
Total

22

1.363 ±

528

285 ±

153

8

3.169 ± 1.788

513 ±

170

1.841 ± 1.607

30

1.845 ±

648

346 ±

159

1.095 ±

540

55.336

10.371

65.707

Neutros
El Niño /
Tupimondé
AMO
Total

22

9.476 ± 2.162

1.826 ±

814

5.651 ± 2.281

208.461

40.166

248.627

8

17.759 ± 6.394

5.859 ± 3.341

11.809 ± 7.883

142.071

46.869

188.940

30

11.684 ± 2.583

2.901 ± 1.896

7.293 ± 2.749

350.532

87.035

437.568

Kawahiba

824 ±

Total

No entorno das TIs do CKW, a área afetada por incêndios em anos de secas severas
foi 130% superior aos anos neutros, enquanto no CTM esta relação foi 87% superior no
entorno em anos de secas na Amazônia. Talvez esta diferença esteja associada ao fato do
CKW ser uma nova frente de expansão, onde os agentes de desmatamento e degradação estão
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inseridos em uma matriz florestal, o mesmo ocorre dentro das TIs do CTM. Em uma matriz
agrícola, a floresta se encontra fragmentada, com poucos remanescentes expressivos que
possam influenciar no aumento da área de florestas afetadas por incêndios. Ou seja, nestas
áreas quase não há mais o que queimar.
5.2.2. Incêndios florestais, pressão por desmatamento e fronteiras.
O desmatamento médio anual no CTM foi 8,1 vezes superior ao desmatamento no
CKW (ANOVA one-way; n = 60; r2 = 0,76; p < 0,001), com uma média de 34.720±6.683 ha
ano-1 desmatados no CTM e 4.302±1.025 ha ano-1desmatados no CKW. As taxas anuais de
desmatamento foram de 0,62% a.a. no CTM e 0,13% a.a. no CKW, taxa 4,7 vezes menor do
que a encontrada no CTM. Ou seja, o CTM se encontra sob maior pressão por desmatamento.
Foi verificada a relação entre os incêndios florestais e desmatamento nos dois
corredores. No CKW esta relação foi significativa e moderada (r2 = 0,542; p < 0,01),
enquanto no CKW não houve relação significativa entre a ocorrência de incêndios e o
desmatamento (Figura 27). É possível inferir que a ocorrência de incêndios no CTM pode ser
explicada por outros fatores, neste caso a ocorrência dos incêndios teve uma relação maior
com as secas severas (r2 = 0,20; p < 0,02) do que com o desmatamento (r2 = 0,008; p > 0,7).
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Figura 27. Área afetada por incêndios e sua relação com o desmatamento em cada um dos
corredores CKW (A) e CTM (B).
Para testar o efeito do entorno foi avaliada a relação das taxas de desmatamento nas
TIs e seu entorno, taxas de incêndios florestais dentro das TIs e entorno e por fim a relação
entre os incêndios florestais e o desmatamento no entorno. Quando analisadas as relações do
desmatamento entre as TIs e o entorno, as relações foram fracas, mas significativas, tanto no
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CKW (r2 = 0,362), quanto no CTM (r2 = 0,253). No entanto esta relação é mais forte quando
analisado a ocorrência de incêndios florestais dentro das TIs e incêndios no entorno, sendo a
relação mais notória no CTM (r2 = 0,456) do que no CKW (r2 = 0,383).
Quanto à relação entre os incêndios florestais dentro das TIs com o entorno, apenas o
CKW teve relação significativa (r2 = 0,195). No CTM, além de não ser observada
significância (r2 = 0,021) na relação entre incêndios florestais nas TIs e desmatamento, foi
observada uma correlação negativa fraca (pearson; r = -0,145). Embora, não significativa,
esta correlação negativa mostra uma tendência de aumento da área anual afetada por
incêndios dentro das TIs em relação às áreas desmatadas no entorno (Figura 28 A e B).
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Figura 28. Relação entre a área afetada por incêndios florestais dentro das TIs e sua relação
com o entorno nos dois corredores; Corredor Kawahiba (A) e corredor Tupimondé (B).
Na Figura 29 é possível observar a variação anual do desmatamento e suas taxas
médias em períodos de 10 anos; bem como a variação anual da área afetada por incêndios
florestais nos dois corredores, dentro das TIs e no seu entorno. No CKW a relação na
ocorrência de incêndios florestais está associada ao aumento das taxas de desmatamento
anuais, principalmente na última década, onde os incêndios escapam de áreas abertas para
implantação de pastagens no sul do Amazonas (Figura 28).
A inversão da relação incêndios-desmatamento encontrada no CTM pode ser efeito da
redução do desmatamento observado na última década e do aumento na área afetada por
incêndios florestais, em especial nos anos de ocorrência de eventos de seca extrema como
2005 e 2010. É possível observar que as taxas de desmatamento cresceram no entorno das TIs
do CTM desde a década de 80, com seu pico no ano 2000, enquanto os incêndios mantiveram
um padrão de oscilação que acompanhou os eventos de seca (Figura 28). Vale destacar que
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neste período de análise houve uma redução de mais de 72% de toda a cobertura florestal do
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Figura 29. Área anual afetada por incêndios florestais e taxa anual de desmatamento nos
corredores CKW (A) e CTM (B).As letras “t” (TIs) e “e” (entorno) demonstram as taxas de
desmatamento nos decênios destacados pelas linhas pontilhadas (1985-1995; 1996-2005;
2005-2010).
5.1.1. Recorrência de Incêndios
As taxas de recorrência de incêndios foram semelhantes nos dois corredores, e quando
comparado o efeito das terras indígenas e entorno a porcentagem da área afetada a cada
incêndio em relação ao total de incêndios também foi semelhante. Contudo, dentro dos
corredores as áreas atingidas por incêndios uma única vez diferiu das áreas atingidas duas e
três vezes, sendo semelhante em relação às ordens subsequentes: 4, 5, 6 e 7 vezes atingidas
por incêndios (Figura 30). Observamos que nos anos de ocorrência de secas houve o aumento
das áreas afetadas por incêndios mais de uma vez nas TIs do CTM, provavelmente pelo fato
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destas florestas serem mais susceptíveis a reincidência de incêndios devido ao acúmulo de
material combustível derivado de incêndios anteriores. Geralmente, estas áreas estão
próximas a estradas, limites de TIs, bordas de florestas e áreas agrícolas.
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Figura 30. Percentual da área afetada por incêndios recorrentes nos dois corredores, nas TIs e
entorno. Letras diferentes representam as diferenças estatísticas entre as observações (p <
0,05).(A) Terras indígenas CKW; (B) Entorno CKW; (C) Terras indígenas CTM; (D) Entorno
CTM.
A área afetada até três vezes por incêndios totalizou 98,2% das áreas atingidas por
incêndios florestais recorrentes. Em média, 71,7% das florestas atingidas anualmente
sofreram o efeito do fogo pela primeira vez, 21,1% das florestas queimaram pela segunda vez
e 5,4% queimaram pela terceira vez. As áreas afetadas pela quarta vez são raras, somando
apenas 1,4% das florestas. Áreas de florestas queimadas cinco ou mais vezes representaram
apenas 0,4% do total afetado (Tabela 11). Resultados semelhantes foram obtidos por Numata
& Cochrane (2011).
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Tabela 11. Recorrência de incêndios florestais e queimadas nos anos afetados por secas severas e neutros. Resultados entre os dois corredores,
terras indígenas e entorno.
Incêndios e queimadas recorrentes
Entorno
Área Media anual
(ha ano-1)
Tupimondé

Percentual (%)
TIs
Área Media anual
(ha ano-1)
Percentual (%)
Entorno
Área Media anual
(ha ano-1)

Kawahiba

Total

Percentual (%)
TIs
Área Media anual
(ha ano-1)
Percentual (%)
Área Media anual
(ha ano-1)
Percentual (%)

1

2

3

4

5

15.137,5 ± 3.210,2 46.36,0 ± 1.091,3 1.301,3 ± 347,2 3.57,1 ± 119,2
71,3 ± 4.0

21,0 ± 2,4

2.729,5 ± 1.701,8 1.024,3 ± 454,9

6

7

± 39,0

18,1 ± 10,0

2,8 ± 1,0

5,7 ± 1,3

1,6 ± 0,5

± 0,2

0,1 ± 0,0

0,0 ± 0,0

322,9 ± 109,4

68,2 ± 19,0

± 3,3

1,8 ± 0,6

0,1 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

62,4 ± 5,8

26,5 ± 4,1

8,9 ± 1,8

2,0 ± 0,6

0,2 ± 0,1

2.418,3 ± 793,4

589,7 ± 194,2

71,9 ± 21,6

5,7 ± 1,7

85,3 ± 0,0

-

-

-

-

78,8 ± 2,3

19,2 ± 1,5

2,6 ± 0,4

0,2 ± 0,1

0,4 ± 0,0

-

-

-

-

465,6 ± 194,6

114,8 ± 43,2

26,4 ± 10,0

4,1 ± 1,6

9,3 ± 0,1

-

-

-

-

77,3 ± 3,9

18,7 ± 3,0

4,3 ± 0,9

0,6 ± 0,2

0,0 ± 0,0

-

-

-

-

435,3 ± 135,0

97,4 ± 43,2

19,3 ± 10,5

2,8 ± 1,0

1,4 ± 0,4

0,3 ± 0,1

0,1 ± 0,0

0,0 ± 0,0

20.486,3 ± 4.511,9 6.310,3 ± 1.473,9 1.651,1 ± 424,7
71,7 ± 3,0

21,1 ± 1,8

5,4 ± 0,9

Os valores percentuais (%) representam os valores médios anuais encontrados para cada incêndio recorrente (Média ± IC; α = 0,05)
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5.3. Biomassa florestal e carbono – estudo de caso em terras indígenas sob forte
pressão antrópica
5.3.1. Efeito dos incêndios recorrentes no estoque de carbono
- Biomassa total
Foi observada a alteração significativa do estoque de carbono total considerando a
biomassa viva acima e abaixo do solo, árvores mortas em pé e necromassa (Kruskal-wallis; n
= 12; ks = 7,923; p = 0,048). O estoque de carbono total foi de 189,7 ± 33,4 MgC ha-1 nas
florestas testemunhas sem incêndios, 139,20± 32,2 MgC ha-1 nas áreas atingidas uma única
vez, 101,0± 23,7 nas áreas atingidas duas vezes e 83,5 ± 30,2 nas áreas atingidas três vezes.
Estes valores representam uma redução de 26,6% do estoque de carbono total nas florestas
atingidas uma única vez, 46,3% pela segunda e 56,0% na terceira vez atingida por incêndios
em relação as florestas não queimadas. Ou uma redução de 26,8% da primeira para segunda e
18,0% da segunda para terceira vez atingidas por incêndios. Contudo não houve diferença
entre incêndios subsequentes, como demonstrados na Figura 31, onde é possível observar o
contraste entre os tratamentos.
- Biomassa viva acima do solo
Houve diferença significativa nos estoques de carbono contidos na biomassa viva
acima do solo (Kruskal-wallis; n = 12; ks = 9,256; p = 0,026). O estoque de carbono na
biomassa viva acima do solo foi de 147,3 ± 31,5 MgC ha-1 nas florestas testemunhas, 94,1 ±
26,0 MgC ha-1 nas áreas atingidas uma única vez, 50,0 ± 19,9 MgC.ha-1 para florestas
atingidas duas vezes e 35,7 ± 10,6 MgC ha-1 em florestas atingidas pela terceira vez por
incêndios. Estes valores representam uma redução de 36,1% no estoque de carbono da
biomassa viva acima do solo após a ocorrência do primeiro incêndio, 66,1% após o segundo
incêndio e 75,8% após o terceiro incêndio, ou uma redução de 46,9% entre o primeiro e
segundo incêndio e uma redução de 28,6% entre o segundo e terceiro incêndio (Figura 31).
- Árvores mortas em pé
Não foi verificada diferença estatística significativa na variação do estoque de carbono
na biomassa das árvores mortas em pé (ANOVA one-way; n = 12; r2 = 0,461; p = 0,156).

90

Contudo pode ser observado que há diferença apenas entre as testemunhas e o número de
vezes que as florestas foram atingidas por incêndios (Figura 31). Os estoques de carbono da
biomassa das árvores mortas em pé foi de 2,3± 0,7MgC ha-1 nas florestas testemunhas, 6.4±
1,0 MgC ha-1 nas florestas atingidas uma única vez, 14,7±11,6MgC ha-1 nas florestas
atingidas duas vezes e 16,2 ± 9,9 MgC ha-1 nas florestas atingidas três vezes. Isso representa
um aumento no estoque de carbono nas árvores mortas em pé de 178,7% após o primeiro
incêndio, 541,9% após o segundo e 606,2% após o terceiro incêndios em relação as florestas
que não foram atingidas pelo fogo. Estes valores representa um aumento de 130,3% entre o
primeiro e segundo incêndios e um aumento de 10,0% do carbono estocado nas árvores
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Figura 31. Boxplot. Estoque de carbono nos diferentes compartimentos da floresta: (A)
Biomassa viva acima do solo; (B) Árvores mortas em pé;(C) Biomassa Total e Necromassa.
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- Necromassa
Observamos que houve o aumento no estoque de carbono contido na necromassa,
porém não significativo (Kruskal-wallis; n = 12; ks = 2,949; p = 0,400). Neste componente o
estoque de carbono foi de 11,3± 6,7 MgC ha-1 nas florestas testemunhas, 18.0± 5,1 MgC ha-1
nas florestas atingidas por incêndios uma única vez, 22,1 ± 11,7 MgC ha-1 nas florestas
atingidas duas vezes e 20,2±8,7 MgC ha-1 nas florestas atingidas por incêndios pela terceira
vez. Isto representa um aumento de 59,2% após a ocorrência do primeiro incêndio, 95,5%
após a ocorrência do segundo incêndio e 78,7% após a ocorrência do terceiro incêndio. Entre
o primeiro e segundo incêndios foi verificado o aumento em 22,8%, enquanto do segundo
para o terceiro incêndio houve uma redução de 8,6% da necromassa. Esta redução pode ter
sido provocada pelo consumo da necromassa pelo fogo após ser depositada no sítio como
consequência de incêndios anteriores (Figura 31).
Na Tabela 12 é apresentada a síntese dos resultados encontrados para a redução e
incremento do estoque de carbono nos diferentes componentes estruturais analisados neste
trabalho com o incremento e perda a cada reincidência de incêndio (0-1; 1-2; 2-3) e os valores
de perda / incremento em relação às florestas testemunhas (0-1; 0-2; 0-3).
Tabela 12. Diferença relativa (%) dos estoques de carbono e biomassa entre incêndios
recorrentes subsequentes (0-1; 1-2; 2-3) e entre incêndios recorrentes e os estoques das
florestas testemunhas (0-1; 0-2; 0-3).
Estruturas florestais

0-1
%

1-2
Inc.

%

2-3
Inc.

%

0-2
Inc.

%

0-3
Inc.

%

Inc.

Biomassa viva acima do solo
-36,1 ± 27,2 -46,9 ± 21,2 -28,6 ± 11,8 -66,1 ± 21,1 -75,8 ± 11,7
Árvores mortas em pé
178,7 ± 2,7 130,3 ± 23,4 10,0 ± 11,2 541,9 ± 27,9 606,2 ± 23,7
Biomassa viva abaixo do solo -34,9 ± 4,9 -45,4 ± 4,2 -26,7 ± 3,0 -64,4 ± 4,0 -73,9 ± 2,8
Biomassa árvores mortas em
88,5 ± 1,8
82,2 ± 11,4 -19,6 ± 3,5 243,5 ± 8,2 176,1 ± 4,4
pé embaixo do solo
Necromassa
59,2 ± 6,4
22,8 ± 14,2 -8,6 ± 9,9
95,5 ± 13,8 78,7 ± 10,3
Biomassa total
-26,6 ± 34,2 -26,8 ± 24,9 -18,0 ± 31,8 -46,3 ± 24,9 -56,0 ± 31,5
* a incerteza e a diferença de estoque foram calcula das através do método de combinação de incertezas na
diferença dos estoques (Tier1), de acordo com recomendação dada pelo GOFC-GOLD, 2013, que trata dos
métodos e procedimento para monitoramento e comunicação de emissões de gases de efeito estufa.Valores
negativos representam a redução do estoque e valores positivos representam o incremento no estoque (*Inc.; n =
3; α = 0,05).

- Relação entre o estoque de carbono na biomassa viva e morta acima do solo,
incremento no estoque de pioneiras e densidade de indivíduos
Na Figura 31 é possível observar a razão normalizada entre o carbono estocado na
biomassa viva e morta, bem como a razão entre o carbono estocado nas espécies pioneiras em
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relação à biomassa viva acima do solo. Quanto mais próximo a um, maior será a proporção do
estoque de carbono na biomassa viva ou nas espécies pioneiras.
Houve o declínio do estoque de carbono na biomassa viva em detrimento do aumento
da biomassa morta nas áreas atingidas por incêndios recorrentes (ANOVA one-way; n = 12;r2
= 0,719; p = 0,014). É possível observar que, nos casos mais extremos, há um estoque maior
na biomassa morta do que na viva. Quando analisados os transectos individualizados, o
estoque de carbono na biomassa morta chegou a 81,7% de toda a biomassa da floresta. Da
mesma forma, observamos o aumento no estoque de carbono nas espécies pioneiras com DAP
> 10 cm, embora não significativa (ANOVA one-way; n = 12;r2 = 0,283; p = 0,421), o
estoque de carbono nas espécies pioneiras chegou a 74,6% de toda a biomassa da amostra em
uma das áreas atingidas por incêndios três vezes (Figura 32).
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Figura 32. Boxplot. (A) Razão entre o estoque de carbono na biomassa viva acima do solo e
morta (árvores mortas em pé + necromassa) e (B) razão entre o carbono estocado nas espécies
pioneiras em relação a biomassa acima do solo.
- Distribuição diâmétrica e densidade de indivíduos
Embora não haja diferença estatística quando analisamos a participação das pioneiras
em relação ao estoque de carbono da biomassa viva acima do solo (árvores, palmeiras e
pioneiras), verificamos que o número de indivíduos pioneiros aumentou expressivamente em
relação ao número de indivíduos pioneiros nas florestas testemunhas, especialmente na
primeira classe que compreende os indivíduos menores (10 ≤ DAP ≤ 30 cm), Figura 33. Após
o primeiro incêndio o número de indivíduos pioneiros teve um aumento de 2.230% em
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relação às florestas testemunhas na primeira classe diâmétrica que representa os indivíduos
menores.
A

B

C

D

Figura 33. Densidade de indivíduos por classe diâmétrica encontrado para as árvores vivas
(A) e mortas em pé (B), palmeiras (C) e árvores pioneiras (D) agrupadas pelo número de
incêndios recorrentes, representados pelas barras em diferentes tons de cinza (n= 3; α = 0,05).
Da mesma forma, é possível observar a redução exponencial do número de indivíduos
arbóreos em todas as classes diâmétricas após a ocorrência de incêndios recorrentes. Sendo a
diferença mais pronunciada na primeira classe (10 ≤ DAP ≤ 30 cm), onde estão os indivíduos
juvenis, mais susceptíveis ao fogo (Barlow & Peres, 2008; Balch et al., 2011).
Ao contrário, o número de indivíduos de árvores mortas em pé aumentou a cada
incêndio recorrente, com o aumento abrupto de 184% após o primeiro incêndio e decaindo
após o segundo incêndio (Figura 34). Provavelmente, estes indivíduos foram sendo
consumidos pelo fogo ou muitas vezes perdendo sua capacidade de ancoragem pela queima e
morte das raízes e sapopemas. Consequentemente, aquela massa morta em pé tomba,
incorporando o estoque da necromassa. O número de indivíduos arbóreos mortos nas classes
intermediárias e finais representativas das grandes árvores também teve um aumento no
número de indivíduos. Na classe entre 30 ≤ DAP ≤ 50 cm houve um aumento de 146% no
número de indivíduos mortos, com esta densidade se mantendo estável nos incêndios
subsequentes. Na classe 50 ≤ DAP ≤ 70 cm houve um aumento sucessivo a cada incêndio.
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Embora seja conhecida a tolerância das palmeiras ao fogo, houve uma redução de 56%
no número de indivíduos na classe 10 ≤ DAP ≤ 30 após o primeiro incêndio se mantendo
estável após os incêndios sucessivos, o mesmo pode ser observado nas classes de DAP
superiores, com exceção das áreas queimadas três vezes, onde foi verificado o aumento no
número de indivíduos nessa classe, pois foram amostrados dois transectos com
hiperdominância de Attalea spp., Babaçu. Esta hiperdominância foi reportada por
Cummingset al. (2002), sendo uma comunidade vegetal comum à região, contudo favorecida
pelos incêndios que eliminam outros indivíduos dos processos de competição interespecifica
(Figura 34).
B

A

D

E

C

F

Figura 34. Cicatrizes em árvores atingidas por incêndios recorrentes.com cicatrizes
sobrepostas após sucessivos incêndios (A, B). Áreas com hiperdominância de babaçu (C);
Troncos caídos que incorporaram a necromassa das florestas incendiadas (D, E, F).
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5.3.2. Perdas de carbono nas TIs do Leste de Rondônia e Noroeste do Mato
Grosso
Na Figura 35 é possível observar a oscilação nas perdas de carbono anuais e sua
relação com os eventos de seca na Amazônia, bem como o incremento de carbono estocado
na biomassa morta, composta pelas árvores mortas em pé + necromassa depositada em áreas
atingidas por incêndios 1, 2 e 3 vezes. Os picos das perdas de carbono por incêndios
correspondem com os eventos de secas extremas na Amazônia, em especial os eventos de 9798 associado ao El Niño e 2010 com o efeito conjunto do El Niño e a AMO. Ao contrário, as
perdas associadas a três incêndios possuem seus picos em anos neutros, 2 a 3 anos após a
ocorrência de grandes incêndios florestais nos anos de seca. Isto demonstra que a ocorrência
de grandes incêndios associados às secas severas influenciam na ocorrência de incêndios nos
demais anos considerados neutros em relação aos eventos de secas, tanto que as perdas
líquidas em anos neutros foram maiores do que as perdas em anos de seca no caso das
florestas afetadas três vezes ou mais por incêndios.
Este efeito está nitidamente interligado com o aumento de material combustível
depositado nestas florestas (Barlow & Peres, 2008), cujo incremento no estoque de carbono
nas árvores mortas em pé chega a 606% e na necromassa a 79% quando comparado com as
florestas testemunhas. Estes picos em anos neutros e o aumento na frequência influenciam
negativamente nas associações entre incêndios e secas severas na Amazônia, uma vez que
mascara os resultados com o aumento na incidência de incêndios em anos neutros.
As perdas líquidas foram de 10.171,0 ±4.747,8 GgC, o que representa 87,0%das
perdas de todo o estoque apenas da biomassa viva acima do solo (10.571,7±6.415,1 GgC),
enquanto os outros 13,0% do carbono permaneceram na área como biomassa morta estocada
nas árvores mortas em pé (619,8±555,6 GgC), necromassa (719,3±335,8 GgC) e biomassa
abaixo do solo das árvores mortas em pé (184,8±71,3 GgC), Tabela 13.
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Figura 35.Perdas de carbono anuais da biomassa viva acima do solo (linhas azuis) e
incremento no estoque das árvores mortas em pé + necromassa (linhas vermelhas) em área
atingidas por incêndios 1 vez (A), 2 vezes (B) e 3 vezes (C). As linhas pontilhadas pequenas
evidenciam os períodos de ocorrência de El Niño fortes que causaram secas severas na
Amazônia (86-87, 87-88; 97-98) e a linha maior evidencia o efeito conjunto do El Niño e
AMO no ano de 2010.
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Embora a área afetada por incêndios apenas uma vez represente 70,7% da área total de
florestas incendiadas, observamos que as perdas líquidas anuais de 3.317,1 ±811,7GgC e a
perda bruta do carbono da biomassa acima do solo de 3.491,6±854,4 GgC foram quase a
metade quando comparado com as perdas associadas à ocorrência de dois incêndios, com
perdas líquidas de 6.039,5±1.847,0 GgC e brutas de 6.224,3±1.903,6GgC (Tabela 13). Ao
mesmo tempo essas áreas atingidas duas vezes representam apenas 21,1% do total de florestas
incendiadas. Estes efeitos são ainda maiores entre o 2º e 3º incêndios, pois embora a redução
do estoque seja mais drástica nessas áreas foi observado que representam apenas 8,2% de toda
a área mapeada.
A média anual de perda líquida dos estoques de carbono em florestas incendiadas duas
vezes nos anos de seca foi de 437,5 ±130,7GgC ou 73,6% superior quando comparado com os
anos neutros com uma média anual de 115,4±28,6 GgC e 47,7% superior as perdas líquidas
do estoque de carbono ocasionado por um único incêndio com uma média anual de 228,8
±47,0 GgC, Tabela 13. Já nas áreas afetadas por incêndios três vezes ou mais essas relações
entre as perdas médias anuais em anos de secas e em anos neutros foram semelhantes, pois
estas florestas continuam queimando em anos neutros como demonstrado na Figura 34, com
tendência de aumento alimentado pelos feedbacks positivos do fogo.
Em relação ao incremento de carbono estocado na biomassa morta, verificamos que a
maior parte da necromassa foi depositada nas florestas incendiadas apenas uma vez com
439,5 ± 107,5GgC, o mesmo pode ser observado no incremento do estoque de árvores mortas
em pé com incremento de 269,4 ±65,9GgC. Nestas florestas houve um incremento maior nos
anos de secas, tanto nos estoque de carbono das árvores mortas em pé quanto da necromassa.
No entanto o incremento médio anual nas áreas afetadas por incêndios duas vezes foi 116,7%
inferior nos anos secos para as árvores mortas em pé e necromassa, e 13,9% inferior nas áreas
atingidas três ou mais vezes.
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Tabela 13. Perdas de carbono da biomassa viva acima e abaixo do solo por morte das árvores e incremento de necromassa e perdas líquidas
provocadas por incêndios recorrentes (1, 2 e 3 vezes).
Perdas e incremento de carbono nas diferentes
estruturas analisadas

n

1

IC

Incêndios recorrentes (IC; α = 0,95)
2
IC
3
IC

Total

IC

Biomassa viva acima do solo
Média anual – Secas (GgC ha-1)
Média anual – Neutros (GgC ha-1)
Total acumulado (GgC)

8
22
30

-240,9 ± -58,9
-71,1 ± -17,4
-3.491,6 ± -854,4

-440,8 ± -134,8
-122,6 ± -37,5
-6.224,3 ± -1.903,6

-25,9 ± -6,6
-29,5 ± -7,5
-855,7 ± -219,0

-707,6 ± -429,4
-223,2 ± -135,5
-10.571,7 ± -6.415,1

Árvores mortas em pé
Média anual - Secas (GgC ha-1)
Média anual - Neutros (GgC ha-1)
Total acumulado (GgC)

8
22
30

18,6 ± 4,3
5,5 ± 1,3
269,4 ± 65,9

4,4 ± 2,4
9,5 ± 5,2
243,7 ± 74,5

3,2 ± 1,5
3,7 ± 1,7
106,7 ± 27,3

26,2 ± 23,5
18,6 ± 16,7
619,8 ± 555,6

Necromassa
Média anual - Secas (GgC ha-1)
Média anual - Neutros(GgC ha-1)
Total acumulado (GgC)

8
22
30

30,3 ± 13,3
9,0 ± 3,9
439,5 ± 107,5

3,8 ± 2,1
8,2 ± 4,6
211,5 ± 64,7

2,1 ± 1,1
2,4 ± 1,2
68,3 ± 17,5

36,2 ± 16,9
19,5 ± 9,1
719,3 ± 335,8

Biomassa viva abaixo do solo
Média anual - Secas (GgC ha-1)
Média anual - Neutros(GgC ha-1)
Total acumulado (GgC)

8
22
30

-43,1 ± -9,1
-12,7 ± -2,7
-624,4 ± -152,8

-6,2 ± -1,6
-13,4 ± -3,4
-344,2 ± -105,3

-4,7 ± -1,1
-5,3 ± -1,2
-154,6 ± -39,6

-53,9 ± -20,8
-31,4 ± -12,1
-1.123,2 ± -433,7

Árvores mortas em pé abaixo do solo
Média anual - Secas (GgC ha-1)
Média anual - Neutros (GgC ha-1)
Total acumulado (GgC)

8
22
30

6,2 ± 3,3
1,8 ± 1,0
90,0 ± 22,0

1,3 ± 1,1
2,9 ± 2,4
73,8 ± 22,6

0,6 ± 0,4
0,7 ± 0,5
20,9 ± 5,4

8,2 ± 3,2
5,4 ± 2,1
184,8 ± 71,3

Perdas líquidas
Média anual - Secas (GgC ha-1)
8
-228,8 ± -47,0
-437,5 ± -130,7
-24,6 ± -4,7
-691,0 ± -322,5
Média anual - Neutros (GgC ha-1)
22
-67,6 ± -13,9
-115,4 ± -28,6
-28,1 ± -5,4
-211,1 ± -98,5
Total acumulado (GgC)
30
-3.317,1 ± -811,7
-6.039,5 ± -1.847,0
-814,5 ± -208,5
-10.171,0 ± -4.747,8
As médias anuais estão expressas em GgC ano-1. Anos de ocorrência de secas severas (n = 8) e os anos neutros (n = 22). O total acumulado é o somatório das perdas anuais
calculadas com base na área anual afetada por incêndios 1, 2 e 3 vezes.
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6. DISCUSSÃO
6.1. Mapeamento dos incêndios
- Uso de algoritmos mistos: dNBR + frações B, PV, NPV
O resultado obtido com a integração de índices espectrais e os valores das
imagens-fração derivado do modelo linear de mistura espectral para o mapeamento dos
incêndios florestais e suas trajetórias mostrou que é possível superar algumas limitações
da aplicação do uso do dNBR em grande escala na Amazônia, com toda sua diversidade
de paisagens e processos de mudanças do uso da terra, principalmente, na distinção das
queimadas e monitoramento da vegetação após a incidência do fogo. A limitação do
dNBR em distinguir alterações na vegetação associadas ao uso da terra pode ser
minimizada com uso das frações B, PV e NPV, calibradas com este propósito por
Asneret al. (2009), o que potencializa o seu uso.
A exatidão do mapeamento das cicatrizes (75,3%) ficou abaixo do valor
encontrado em estudos recentes focados na detecção de cicatrizes de fogo utilizando
Landsat. Isto pode ser explicado devido ao erro embutido na detecção das cicatrizes
associada a paisagens antrópicas complexas e ao amplo contexto temporal analisado que
incluí grandes incêndios associados a eventos climáticos e processos de expansão do
desmatamento, observados no período analisado.
Resultado semelhante foi encontrado por Vedoveto et al. (2015) que analisaram
a acurácia do índice dNBR associado ao modelo linear de mistura espectral e conclui
que o erro foi maior em paisagens fragmentadas (76%) quando comparado com a área
controle dominada por florestas (94%). Neste estudo, é o caso do mapeamento dos
grandes incêndios que atingiram as terras indígenas em anos de secas, em nos anos de
2005, 2010 e 2015.
Alencar et al. (2011) chegaram a resultados robustos com uma exatidão de
88,8% na classificação dos incêndios ao analisar uma série temporal para distinguir
incêndios com idades diferentes. Na ocasião utilizaram um método semelhante que
considera frações derivadas do mesmo modelo de mistura espectral aqui utilizado,
porém sem o uso associado do dNBR.
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As frações PV e NPV se mostraram efetivas na distinção de classes, com
limiares de separação nítidos e próximos do comportamento esperado, com o aumento
da fração NPV nas áreas atingidas por incêndios e manutenção dos valores elevados da
fração NPV em relação às florestas intactas e áreas desmatadas por um período mais
prolongado, de dois a três anos após a detecção dos incêndios, decaindo gradativamente
com o aumento da fração PV. Da mesma forma, a fração PV decai drasticamente em
áreas atingidas por incêndios e aumenta gradativamente com o tempo dependendo da
intensidade dos incêndios. O interessante é que o dNBR possui o mesmo
comportamento, com uma relação empírica entre o comportamento da banda NIR com a
fração PV e o comportamento da banda SWIR com a banda NPV. Contudo, as
grandezas são diferentes, pois uma deriva da mensuração direta de reflectâncias obtidas
nestas bandas, enquanto o segundo deriva da resolução da mistura espectral de um pixel
associada às 6 bandas ópticas do Landsat para decompô-lo em outras 3 frações
(proporções) referentes aos membros de referência (endmembers).
A aplicação do dNBR isolado possuí alguns pontos fortes e fracos e deve ser
usado com cautela, pois o índice é sensível a alterações na estrutura do dossel que altera
o seu comportamento espectral, desde o stress hídrico, causando a queda das folhas, até
o desmatamento e incêndios. No entanto, a normalização e subtração dos valores
normalizados a partir de dois períodos gera uma fração de detecção de mudança em
relação a um valor anterior o que reduz erros de classificação de alvos com
comportamento semelhante ao fogo, como corpos d'água, sombra do relevo e floresta e
afloramentos rochosos, ocasionado principalmente pela baixa reflectância na banda NIR
destes alvos. No caso de sombra do relevo, embora haja a variação interanual da
resposta dos pixels, esta diferença não é detectada pelo dNBR como uma cicatriz, por
exemplo. Neste caso específico, o dNBR se mostrou bastante interessante. Contudo este
mesmo ponto é capaz de mascarar incêndios de baixa intensidade em fundos de vale,
como constatado durante as expedições de campo.
Outro ponto interessante no uso do dNBR é sua capacidade de detecção de
ganho de vegetação após a ocorrência dos incêndios, sendo sensível tanto pelo acumulo
de água na vegetação que cresce, o que reduz a reflectância na banda SWIR e aumento
de reflexão na banda NIR decorrente do crescimento rápido da vegetação ocasionado
após o stress do fogo, o que estimula tanto as árvores sobreviventes como espécies
oportunistas de clareiras a investir em estrutura. Por estas características a vegetação
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que cresce em cicatrizes possuem resposta semelhante a vegetação secundária (Lopez
Garcia & Caselles, 1991). Vedoveto et al. (2015) ao comparar o dNBR com um modelo
de cobertura fracionada observou que com o declínio gradual de cinzas dentro das áreas
queimadas, eo início da rebrota da vegetação, os valores de reflectância das cicatrizes
passa a ser composta pela mistura de substrato (fração solo) e da rebrota (fração
vegetação).
Neste sentido o uso associado das imagens-fração ao dNBR foi determinante na
separação entre as duas classes, principalmente com a inclusão dos limiares da fração
solo (B) que teve um aumento expressivo na composição dos pixels de pastagens e
queimadas em relação às cicatrizes de incêndios florestais em processo de regeneração
com ganho de vegetação. Este por sua vez, teve dominância das frações NPV e PV.
Parece que a fração NPV nas cicatrizes inibiu o efeito da fração B. Ao contrário, nas
áreas desmatadas houve o aumento da fração B a ponto da mistura entre as frações criar
limiares de separação entre as duas classes. Por outro lado, com o uso isolado das
imagens-fração não seria possível mapear com este nível de detalhe cicatrizes e
trajetórias de incêndios florestais e queimadas.
Da mesma forma, foi possível distinguir as florestas degradadas remanescentes
que permaneceram como florestas das florestas que permaneceram como vegetação
secundária em cicatrizes de incêndios florestais ou ainda áreas em processo de
transformação radical da floresta por degradação de incêndios florestais.
- Perda da cobertura florestal e níveis de ocupação humana
As diferenças encontradas entre os dois corredores na área desmatada e nas taxas
anuais de desmatamento é um reflexo direto dos estágios de ocupação humana das duas
regiões analisadas, onde se encontram os corredores etno-ambientais.
O processo de ocupação humana da região do CTM, já consolidada, se iniciou
na década de 70, impulsionado pelos projetos de assentamento humano e instalação da
infraestrutura destinada a desencadear estes processos, na égide do “ocupar para não
entregar”. A promoção da ocupação do território intensificou os processos de
desmatamento e degradação das florestas durante a década de 80, com crescimento
exponencial das taxas durante a década de 90 atingindo seu pico na década de 2000.
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Embora as taxas de desmatamento tenham caído drasticamente após 2005. É
possível que este efeito esteja associado à tendência de redução do desmatamento em
toda a Amazônia após 2005 com a implantação do Plano de Prevenção e Controle ao
Desmatamento na Amazônia – PPCDAM. Alguns autores, também, sugerem que esta
queda está associada à redução abrupta no preço de commodities no mesmo período, o
que afetou a produção agrícola consequentemente a expansão de fronteiras (Ewers et al.,
2008)
Além das ferramentas de comando e controle, observamos neste trabalho que a
redução do desmatamento está associada também à redução drástica da cobertura
florestal no entorno da TIs, com uma redução de 42,3% em 30 anos.As florestas
remanescentes permaneceram isoladas em fragmentos, onde a produção torna-se pouco
atrativa ou até mesmo inviável devido às limitações de mecanização e aptidão agrícola,
geralmente associadas ao relevo e características edáficas do solo. Nesta paisagem
restam ainda florestas protegidas dentro das TIs que se encontram sob forte pressão
antrópica, ameaçada pela usurpação de seus recursos naturais. Consequência da
exaustão, não apenas da madeira, mas também da oferta de terras para expansão da
produção agrícola na região de entorno destes territórios.
O padrão de desmatamento encontrado no CKW é uma evidência concreta dos
processos migratórios sugeridos por Fearnside (1989) ao relatar a preocupação com o
vazamento do desmatamento de Rondônia para o sul do Amazonas após a consolidação
das fronteiras marcada principalmente pela titularização da terra e consolidação das
atividades agrícolas na propriedade, em especial a formação de pastagens. Na Figura 36
é possível visualizar uma frente de expansão que avança por Colniza, onde os dados dos
últimos seis anos totalizam 78,4 mil hectares desmatados (PRODES, 2016), tornando
Colniza o primeiro no ranking de áreas abertas no Estado do MT, e outra frente por
Machadinho do Oeste em Rondônia.
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Figura 36. Avanço do desmatamento na região da tríplice fronteira entre os estados do
AM, RO e MT após 1995. Imagens Série Landsat de 1995, 2005 e 2015 e evidenciam o
desmatamento na região (cima para baixo). Desmatamento agrupado por período de 10
anos evidenciando os períodos de “explosão” do desmatamento.
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Neste estudo, observamos que houve uma “explosão” do desmatamento na
década de 90, se intensificando após 2005 no entorno das TIs do CKW, caracterizando a
região como uma nova fronteira de desmatamento para formação de pastagens (Graça et
al., 2007), com o maior incremento do desmatamento no distrito de Sto. Antônio do
Matupi, localizado no km 180 da rodovia Transamazônica (BR-230) a leste do
município de Manicoré. Contudo, deve ser dada atenção especial a uma região
localizada no extremo sul do CKW, exatamente na região da tríplice fronteira por onde
o desmatamento está avançando para o sul do Amazonas em direção a uma região
extremamente sensível ao fogo, rumo ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos,
dominado por savanas compostas por vegetação altamente susceptível ao fogo. Trata-se
de uma região de baixa governança no extremo dos três estados sob os níveis mais
baixos de vigilância in loco e expressiva omissão do Estado.
- Mapeamento das trajetórias do fogo e transformação florestal
Na Amazônia brasileira, o possível trajeto da transição da floresta para outros
usos da terra depende do estágio de ocupação da fronteira e das condições do terreno,
principalmente a proximidade de assentamentos humanos e rodovias (Alves et al.,
2009). A mesma afirmação pode ser feita para as possíveis trajetórias do fogo e
processos de transformação das florestas, o que inclui processos de secundarização
(Barlow & Peres, 2014) e processos de savanização (Silvério et al., 2013) das florestas
afetadas por incêndios florestais recorrentes. Da mesma forma, o efeito humano é capaz
de interferir na resiliência das florestas na escala da paisagem, sendo verificado neste
estudo que as taxas de recuperação de cicatrizes de incêndios ou regreening são
influenciadas pelos estágios de ocupação das fronteiras e nível de cobertura florestal.
Soma-se a este resultado o efeito do modelo de gestão territorial nos processos
de transformação da floresta, como terras indígenas e o entorno imediato ocupado por
colonos e fazendeiros, onde as diferenças culturais da relação com o uso da terra e
florestas assume um papel determinante nas possíveis trajetórias do fogo e manutenção
das florestas em pé, degradadas ou não. Isto pode ser verificado nas baixas taxas de
desmatamento de florestas remanescentes após a ocorrência de incêndios dentro das TIs,
e de florestas em diferentes estágios de transformação.
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Um dos problemas que ainda persiste no modelo de trajetórias apresentado é que
uma parte dessas áreas detectadas como desmatamento não foi diretamente desmatada
pela ação antrópica, onde houve a intenção de desmatar, sendo a perda da cobertura
florestal decorrente da degradação da floresta por incêndios recorrentes. É o caso
observado nos resultados apresentados pelo projeto PRODES e tantos outros tipos de
monitoramento da mesma natureza desenvolvido em toda a Amazônia (Alves et al.,
2009; Morton et al., 2011; Souza Jr. et al., 2013), sendo ainda uma caixa de pandora no
sensoriamento remoto aplicado ao estudo da mudança de cobertura e uso da terra. Esta é
uma grande fonte de erro em mapeamentos de séries históricas na Amazônia e da
incerteza dos cálculos do setor AFOLLU, principalmente nas estimativas de fluxos de
carbono.
O caso descrito da terra indígena Zoró, é um exemplo do caso extremo
encontrado dentro das Terras indígenas estudadas. Trata-se de uma área que reúne
elementos suficientes à ignição de incêndios recorrentes e transformação radical de
florestas por degradação: (a) uma estrada estadual sem pavimentação (MT313) que
corta uma matriz florestal intensamente degradada pela exploração madeireira, ligando
dois estados; (b) fluxo intenso de pessoas próximo às bordas das florestas; (c)
acampamentos de madeireiros por onde escapa o fogo; (d) uso do fogo para limpeza de
pastagens; (e) abertura de roçados e limpeza de capoeiras para reuso pelas comunidades
indígenas; (f) omissão e falta de governança do estado dentro das terras indígenas em
estudo; (g) ocupação humana desordenada em garimpos ilegais dentro das TIs.
Os estudos desenvolvidos na Amazônia que consideram as possíveis trajetórias
do fogo em escala da paisagem estão focados na diferenciação entre incêndios e
queimadas. Quando são consideradas as trajetórias de ganho de vegetação após o fogo
(prática de corte e queima), o foco está no mapeamento da vegetação secundária em
áreas de cultivo abandonadas, o que limita as comparações dos resultados ao primeiro
nível das trajetórias apresentadas neste estudo, a partir de cicatrizes do fogo (Incêndios
ou queimadas).
A maioria dos estudos dessa natureza foram desenvolvidos na região do
mediterrâneo (Gitas et al., 2012), sendo necessário o desenvolvimento de trabalhos na
região tropical focados no monitoramento dos efeitos pós-fogo na escala da paisagem, e
se possível na integração com dados de campo para calibrar efeitos da intensidade do
fogo e estágios de transformação das florestas atingidas pelo fogo.

106

6.2.

Incêndios Florestais e secas severas

Eventos de seca e a ocorrência de incêndios
Verificamos que os eventos de secas severas associados aos fenômenos El Niño
e AMO provocados por anomalias nas temperaturas dos oceanos Pacifico Equatorial e
Atlântico Norte influenciam na área afetada por incêndios florestais no sul da
Amazônia. Embora a relação encontrada tenha sido fraca, foi possível associar as
oscilações das anomalias de temperatura dos oceanos com a oscilação interanual de
incêndios florestais em séries temporais na escala da paisagem, sendo os principais
efeitos da baixa relação encontrada associados principalmente a três fatores:
(1) as anomalias de temperatura dos oceanos afetam a precipitação em
intensidades diferentes em regiões diferentes, o que pode mascarar suas relações com a
ocorrência de incêndios florestais e queimadas;
(2) as áreas afetadas por incêndios florestais em alguns anos neutros foram
similares à área afetada por incêndios em anos de secas severas, da mesma forma, houve
anos de seca em que a área afetada por incêndios foi menor do que os anos neutros.
(3) a influência da oscilação nas taxas de desmatamento, derivadas de fatores
locais na ocorrência de incêndios associadas ao nível de ocupação humana e
governança.
Também é possível afirmar que o efeito associado dos fenômenos El Niño e
AMO ocorrendo no mesmo ano potencializaram os feedbacks positivos para a
ocorrência do fogo (Aragão et al., 2007; Chen et al., 2011), pois tanto no CTM quanto
no CKW os anos de 2005 e 2010 foram os anos mais afetados por incêndios,
respondendo aos efeitos do aumento na intensidade e frequência de secas no sudeste da
Amazônia na última década.
- Incêndios florestais em anos de secas, pressão por desmatamento e fronteiras
Observamos que interações entre mudanças climáticas, uso da terra e incêndios
florestais respondem de forma diferente dependendo do nível de ocupação humana das
fronteiras. Nas fronteiras em expansão há uma forte e estreita relação entre o aumento
dos incêndios por unidade de área desmatada, neste caso os incêndios são provocados
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pela perda do controle do fogo utilizado para a limpeza de áreas de florestas primárias
derrubadas com o uso de tratores esteira e moto serras com alto emprego de capital.
Neste cenário de desmatamento descontrolado, a maior parte das florestas
derrubadas com o uso do fogo são diretamente convertidas para o uso agrícola
(pastagens) enquanto as florestas queimadas remanescentes (originadas de incêndios
florestais) são desmatadas em um curto espaço de tempo após a derrubada de um
polígono de referência, entre 1 – 5 anos. É comum observarmos cicatrizes
caracterizadas por pequenos incêndios associados a bordas de áreas desmatadas em anos
anteriores onde a prática de limpeza foge ao controle (Morton et al., 2011). Os fatores
que controlam as estreitas relações entre as taxas de desmatamento e incêndios estão
associadas a fontes antrópicas como a maximização da conversão de florestas
queimadas nas áreas de fronteiras em expansão e o desmatamento especulativo sem a
conversão imediata para outro uso do solo (Morton et al., 2011; Fearnside, 2016);
fatores ambientais como o micro-clima e umidade do solo das florestas primárias, que
muitas vezes são suficientes para inibir o efeito da ignição de incêndios de baixa
intensidade; e fatores biológicos como o material combustível da fonte de ignição, que
em muitos casos incluí resíduos de florestas derrubadas com alto teor de umidade.
No CKW, nova fronteira em expansão, as taxas de desmatamento e de incêndios
florestais se mantiveram relativamente estáveis durante os primeiros 15 anos da série
estudada, 1986-2000. Após esse período foi observado um crescimento exponencial do
desmatamento com o pico do desmatamento no ano de 2005. A área anual afetada por
incêndios florestais acompanhou o crescimento exponencial das taxas de desmatamento.
Após 2005, a taxa de desmatamento voltou a cair acompanhando as tendências de toda a
Amazônia (Fearnside, 2016), enquanto a área atingida por incêndios por unidade de
desmatamento continuou a crescer respondendo aos efeitos das secas de 2005, 2010 e
2015, com a área afetada por incêndios sendo maior do que área desmatada em 2015.
Nas fronteiras consolidadas essas evidências das interações entre mudanças
climáticas, uso da terra e incêndios florestais são mais confusas, pois as taxas de
desmatamento variam muito de acordo com intervenções políticas e econômicas locais,
muitas vezes difíceis de serem percebidas (Pfaff et al., 2015; Fearnside, 2016), o que
reduz o poder de explicação do efeito antrópico sobre a ocorrência de incêndios. Da
mesma forma os efeitos das secas são mascarados devido aos altos índices históricos de
incêndios florestais associados diretamente ao efeito antrópico, o que mascara o efeito
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de grandes incêndios derivados da alteração de processos fitogeográficos relacionados
às anomalias de precipitação em escalas locais e regionais. Principalmente quando são
consideradas as queimadas no mapeamento como o caso da utilização generalizada de
sensores de baixa resolução e hot pixels para tal associação. De fato existe uma relação
significativa, contudo deve-se ter a cautela de excluir as áreas de queimadas sob o risco
de inferir sobre a contabilidade de limpeza de pastagens, culturas anuais e vegetação
secundária.
No caso do CTM, fronteira consolidada, a ocorrência de incêndios florestais teve
maior associação com os eventos de secas do que com as taxas de desmatamento.
Embora a relação tenha sido fraca, nesta região foi verificado o aumento dos incêndios
em todos os anos com eventos de seca registrados desde 1986 e com a intensificação na
última década em especial nos anos de 2005 e 2010, enquanto as taxas de desmatamento
caíram abruptamente neste mesmo período. Este fenômeno tem sido amplamente
descrito em estudos recentes desenvolvidos para toda a Amazônia e relacionam este
efeito à redução das taxas com a implantação de ferramentas de comando e controle
pelo estado (Aragão et al., 2013), redução da disponibilidade de crédito (Fearnside,
2015), fragmentação e exaustão das florestas em áreas de produção agrícola (Fearnside,
1989; Broadbent et al., 2008) e ao aumento dos incêndios florestais em terras indígenas
com baixas taxas históricas de desmatamento (Morton et al., 2013).
Nesta região, durante a década de 80 e 90 a relação entre incêndios florestais,
secas e desmatamento teve um comportamento semelhante ao comportamento de
fronteiras em expansão, porém a área afetada por incêndios não cresceu de forma
exponencial acompanhando as taxas de desmatamento. Primeiro porque no CKW houve
o efeito associado de dois eventos extremos de secas na Amazônia associado às taxas de
desmatamento, o que significa que altas taxas de desmatamento por si só não são
suficientes para explicar o aumento gradativo na área anual afetada por incêndios.
Segundo porque as taxas de desmatamento eram altas (1,5% e 2,2% a.a.) em uma
paisagem em processo de fragmentação desde a década de 70, ou seja, neste período já
havia uma escassez de florestas para servir como combustível aos incêndios.
Neste cenário de fragmentação e aumento das políticas de comando e controle
toda pressão por abertura de novas áreas e principalmente a degradação por incêndios e
exploração madeireira recaiu sobre as terras indígenas,últimos blocos de florestas
contínuas em paisagens fragmentadas extremamente susceptíveis à invasão, pois a
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governança sobre esses territórios é dividida entre a autonomia dos povos indígenas e o
poder do Estado.
- Terras indígenas como testemunhas das mudanças climáticas
Na condução deste estudo reduzimos o efeito das queimadas e procuramos isolar
o efeito ambiental das secas associados apenas com a ocorrência de incêndios florestais,
presumindo que estas áreas são mais sensíveis para explicar o efeito das secas severas
por não se tratar do fogo associado à ação direta do ser humano. Embora os incêndios
dependam da ignição humana, verificamos que as secas influenciam na ocorrência de
incêndios florestais independente do nível de ocupação da fronteira, porém em
intensidades diferentes e proporcionais ao nível de intervenção. Logo, quanto maior a
intervenção humana, maior será o efeito das secas na ocorrência de incêndios florestais
(Alencar & Asner, 2011). Essa afirmação se sustenta com os resultados encontrados
quando analisamos a resposta dos incêndios às secas severas dentro das terras indígenas
em níveis distintos de pressão exercida pelo entorno nos dois corredores.
Assumimos que as terras indígenas são testemunhas de respostas da influência
dos eventos de secas na Amazônia, primeiro porque reduzimos o efeito dos incêndios
associados às variáveis antrópicas conhecidas como fonte de ignição como a densidade
populacional, densidade de estradas, áreas destinadas a pastagens e culturas anuais
dependentes do fogo. Segundo porque os indígenas possuem relações de uso do fogo
intimamente ligadas ao clima e qualquer alteração no clima pode afetar a sua relação
com o uso do fogo, o que inclui o aumento de incêndios florestais nas terras indígenas,
como exemplo a percepção da alteração do regime do fogo pelos povos indígenas da
bacia do Rio Xingu durante os últimos eventos de seca na Amazônia (Schwartzmen et
al., 2013). Verificamos que a relação existente entre os eventos de secas e a ocorrência
de incêndios é explicada pela oscilação inter anual dos incêndios no entorno das TIs
associados à limpeza de pastagens por colonos, pois dentro das TIs não foi verificada a
relação entre a ocorrência de incêndios e anos de secas severas nos dois corredores,
enquanto no entorno essas diferenças são claras.
Contudo é necessário ter cautela com esta afirmação, pois embora não tenhamos
encontrado diferenças estatísticas significativas dentro das TIs observamos uma forte
influência dos eventos de secas nas terras indígenas dos dois corredores. Em apenas oito
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anos de eventos de secas registrados em uma série histórica de 30 anos foram mapeados
46.869 ha de floresta incendiados nas TIs do CTM, enquanto nos outros 23 anos
considerados neutros outros 40.166 ha de floresta foram afetados apenas por incêndios
florestais. Durante os incêndios de 2005 e 2010, foram atingidos aproximadamente
31.672 ha de floresta, sendo 28.818 apenas no ano de 2010. Isso representa 67,5% de
toda área atingida por incêndios em anos de secas apenas em dois anos ou 61,5% apenas
em um único evento de seca. A mesma evidência foi observada no CKW, porém em
proporções distintas.
A falta de significância estatística pode estar relacionado com:
(1) a utilização de dados categóricos para os anos de ocorrência de secas e dados
contínuos para verificar a ocorrência de incêndios, o que reduz o poder de explicação
estatístico dos efeitos das secas na ocorrência de incêndios. Sendo mais indicado o uso
de dados contínuos como a precipitação e regionais;
(2) no CTM - fronteira consolidada, foi observado grandes incêndios nas TIs
associados à atividade antrópica, o que diminui o efeito dos anos de secas, em especial
os mais recentes e intensos.
(3) no corredor CKW – fronteira em expansão, a variação anual de incêndios
dentro das TIs durante os primeiros 20 anos da série se manteve relativamente estável,
culminando a “explosão” do desmatamento verificado após 2005 com o aumento nos
incêndios dentro da TIs representado pelos eventos de 2005, 2010 e 2015. Logo, as
secas passam a influenciar significativamente na ocorrência de incêndios quando há a
intensificação da ação antrópica, aqui representada pelas áreas e taxas de desmatamento
no entorno destes territórios.
- Terras indígenas, contenção do desmatamento e avanço da degradação
florestal diante à mudança do clima
Já é conhecido o efeito das TIs na contenção do desmatamento sob os mais altos
níveis de pressão de desmatamento (Fearnside, 2005; Nepstad et al., 2006; Nolte, 2013),
contudo ainda há duvidas quanto a sua capacidade em conter a degradação florestal.
Embora Nepstad et al. (2006) tenham demonstrado a inibição do fogo pelas TIs, é
necessário ter muita cautela quanto à generalização deste fato. A normalização dos
focos de incêndios dentro das TIs com o número de focos no entorno esconde a
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intensidade e a magnitude desses eventos. No caso da intensidade, se o número de focos
no entorno for proporcional ao número de focos dentro da TI em um determinado ano,
esta relação será baixa, o que dificulta a comparação com outras TIs quanto à
intensidade do efeito do fogo; e no caso da magnitude, o número de focos inibe o efeito
da área atingida pelo fogo em cada um desses territórios, em especial áreas severamente
afetadas por incêndios.
Verificamos neste estudo que os processos de degradação das TIs do Leste de
Rondônia e Noroeste do Mato Grosso refletem o futuro das TIs do sul do Amazonas em
um cenário de aumento na intensidade e frequência dos eventos de seca na Amazônia
associado a um modelo de desenvolvimento econômico a qualquer custo, lastreado em
commodities, relações comerciais e interesses políticas, o que compromete
drasticamente o futuro destes territórios. A exemplo de populações localizadas em
fronteiras antigas do MT, como o caso dos Guarani Kaiowa, e Leste do Pará, com os
povos Tembé e Ka´apor, com suas florestas severamente afetadas pelo fogo, onde
conflitos entre indígenas e colonos pelo direito e uso da terra são frequentes. No
Maranhão na TI Arariboia, localizada próximo à divisa entre os estados do Maranhão e
Pará um incêndio florestal atingiu mais de 100.000 ha de florestas apenas em 2015
(Greenpeace, 2015), ano marcado pelas secas severas e recordes de calor mundiais
(NASA, 2016), sendo um dos maiores incêndios florestais já registrados em uma área
de florestas contínuas em TIs na Amazônia.
As “explosões” das taxas de desmatamento no entorno das TIs do CTM durante
as décadas de 70, 80 e 90, com taxas chegando a 4,0% a.a. em 2000 levou a redução de
72% da cobertura florestal do entorno em apenas 30 anos. Isso levou à escassez quase
que completa da madeira e da terra, pressionando as atividades econômicas do entorno
para dentro da TIs através de processos de interação econômica entre as populações do
entorno e os indígenas (Fearnside, 2005), o que inclui o aliciamento e indução ao
desmatamento para implantação de pastagens em sistemas de arrendamento de terra
com o capital dos colonos e a terra dos indígenas. Esta relação estimulou a implantação
de pastagens dentro das TIs o que aumentou as taxas de desmatamento dentro das TIs
(Vitel et al., 2013). Esta mudança na relação com o uso da terra pelas populações
indígenas representa o maior risco de incêndios em anos de secas dentro desses
territórios, pois os maiores incêndios tiveram como fonte de ignição a limpeza de
pastagens e novas grandes derrubadas.
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Durante as ações de monitoramento do Projeto de Carbono Florestal Suruí
(IDESAM, 2012; Vitel et al., 2013) e estudos de viabilidade para implantação de
projeto de REDD+ no território realizadas pelo IDESAM sob a responsabilidade deste
autor entre os anos de 2010 e 2015 nas TIs Sete de Setembro, Roosevelt, Igarapé
Lourdes e Zoró, não foi verificada a ocorrência de grandes incêndios originado
acidentalmente pelo uso tradicional do fogo no CTM, tão pouco na TI Jiahui no CKW,
com abertura de áreas para a agricultura tradicional ou o reuso de florestas secundárias.
Pode ser considerada rara a ocorrência de grandes incêndios associado com a abertura
de roças tradicionais, e quando ocorrem são incêndios pequenos que se limitam a borda
das florestas ou na maioria das vezes < 10 ha. Embora haja evidências de grandes
incêndios em áreas remotas da Amazônia associado ao uso do fogo por povos précolombianos.
No CKW não foram identificados mega-incêndios como no CTM (> 40.000 ha
apenas nas TIs em um único ano), embora tenham sido registrados aproximadamente
1.543,8 ha de incêndios florestais em 2010 e 2.047,4 ha em2015 apenas nas TIs,
associado ao aumento do desmatamento na região e vazamento para dentro dos
territórios indígenas. As principais fontes de ignição nesta região estão na margem
oposta da sede do município de Manicoré por onde avançam pequenas propriedades
rurais que atuam como fontes de ignição, incêndios que ocorreram em matas de galeria
nas savanas localizadas no extremo sul do corredor e uma região ao norte do distrito de
Sto. Antônio do Matupi, por onde o desmatamento avança para dentro da TI Tenharim
Marmelos, sendo observado o desmatamento de grandes áreas para a introdução de
pastagens e pequenos incêndios de bordas de florestas.
De toda forma, o acirramento dos conflitos entre indígenas e colonos na região
mostra que já existe uma pressão exercida para a retirada de madeira e garimpo de
diamantes e ouro na TI Tenharim Marmelos. “Para o bispo de Humaitá, d. Francisco
Merkel, os madeireiros estão no centro de uma campanha contra os índios porque
querem a madeira da reserva” (Tomazela, 2014). De acordo com o cacique Zelito
Tenharim, eles abriram cinco estradas vicinais para entrar na área protegida a partir do
km 180 da Transamazônica. "Toda madeira que está saindo do Matupi é da reserva. O
Ibama fiscaliza nós (sic), mas não fiscaliza o madeireiro". Este cenário configura o
cenário observado no CTM nas décadas de 80 e 90, porém já estão entrando no seu
segundo ciclo em algumas TIs no terceiro ciclo de exploração da madeira (Figura 37).
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Reforçamos aqui a idéia de que os grandes incêndios ocorrem como
consequência dos processos de degradação, inicialmente por exploração de madeira
retroalimentada por incêndios recorrentes com sua origem na conversão de florestas
para outros usos que por fim levam a transformação radical das florestas. Contudo,
mostramos que embora as terras indígenas sejam efetivas na contenção do
desmatamento, as áreas de florestas remanescentes são deixadas para trás enquanto as
fronteiras de desmatamento avançam, permanecem em diferentes estágios de
transformação das florestas, onde nos casos mais extremos podem ser observados
processos de fragmentação com aumento gradativo das bordas e seus efeitos associados.

Figura 37. Distritos madeireiros de Boa Vista do Pacarana e Rondolândia localizados
no entorno das TIs do CTM.
Embora a ocorrência de incêndios e o desmatamento sejam menores dentro das
TIs quando comparado com o seu entorno imediato, algumas questões ainda
permanecem: se eficientes na contenção do desmatamento, como esses povos e terras
indígenas apresentam essas barreiras para o desmatamento? (Zimmermam, 2015); e o
que isso nos diz sobre as perspectivas e condições para a sustentabilidade em longo
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prazo destes territórios (Schwartzmanet al., 2013);e até quando essas áreas protegidas
poderão resistir a uma pressão sempre crescente? (Vitel, 2009). Por fim, como manter a
degradação frente aos cenários de aumento na frequência e intensidade dos eventos de
secas associados à pressão continua sobre esses territórios pela usurpação de seus
recursos naturais?
Neste sentido a conservação desses territórios não pode depender única e
exclusivamente da preservação do território associada à preservação dos direitos
humanos (Fearnside, 2005), pois este direito fundamental das populações indígenas
continua sendo desrespeitado nas áreas de fronteiras. Talvez seja necessário adotar
medidas que considerem o aprendizado com os novos ecossistemas formados pelo ser
humano e a partir daí intervir quando as condições e oportunidades para o sucesso
parecerem favoráveis (Lugo, 2015).
6.3. Perdas de carbono por incêndios recorrentes
Os resultados encontrados foram comparados com os resultados encontrados por
Cummings et al. (2002) que descreveram de forma detalhada a estrutura das florestas
densas, abertas e ecótonos de Rondônia. Para a biomassa viva acima do solo de
indivíduos arbóreos com DAP > 10 cm, Cummings et al. (2002) encontraram um
estoque de biomassa seca de 301,9 MgC ha-1, que convertido em carbono, corresponde a
146,4 MgC ha-1, valor próximo ao encontrado no presente trabalho de 147,3 MgC ha-1
(Figura 38).
O estoque de carbono encontrado nas palmeiras foi 10,9% inferior ao encontrado
por Cummings et al (2002), enquanto o carbono estocado nas árvores mortas em pé foi
83,6% inferior neste trabalho e a necromassa 142,8% superior quando comparado com o
trabalho desenvolvido por Cummings et al. (2002). Logo, os valores de referência das
florestas testemunhas condizem com a estrutura das florestas da região, o que valida seu
efeito como testemunha, ainda mais por se tratar de área com efeito de exploração
madeireira.
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Figura 38. Resultados encontrados neste trabalho e no trabalho tomado como
referência.
- Efeitos de delineamento amostral em estudo de incêndios recorrentes
Verificamos neste trabalho que houve alterações drásticas na estrutura florestal e
na distribuição do estoque de carbono entre a biomassa viva e morta e nos diferentes
compartimentos estruturais da floresta. Embora nossos resultados na redução do estoque
estejam lastreados na diferença dos estoques de florestas adjacentes às cicatrizes
florestais em ambiente fora de controle, sem a mensuração direta da biomassa antes a
após os incêndios, nossos dados se sustentam com a comparação das florestas
testemunhas com os resultados obtidos por Cummings et al. (2002), o que torna estas
testemunhas representativas do estado atual das florestas da região leste de Rondônia.
Considerando toda a história de ocupação de Rondônia (Fearnside, 1989) e a
localização dos pontos de coletas, presumimos que há grande probabilidade de ter
ocorrido intervenção humana nessas florestas o que incluí a exploração madeireira. O
mesmo é constatado na nossa área de estudo, com idades e intensidades diferentes de
exploração.
O estoque de carbono na biomassa viva acima do solo (DAP>10cm) encontrado
na TI Sete de Setembro localizado no mesmo bloco de TIs deste estudo foi de 128,72 ±
17,89MgC ha-1(IDESAM, 2012), valor 12,6% inferior ao encontrado neste trabalho. Um
dos objetivos do inventário foi justamente captar o status quo das florestas da TI, sendo
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as amostras (1 ha) lançadas em áreas de florestas com idades e intensidades de
exploração e áreas teoricamente não atingidas que servissem de testemunha, no entanto
foram encontrados vestígios de exploração nos pontos mais remotos da TI, com poucas
das 27 parcelas de 1 ha sem vestígios de exploração (IDESAM, 2012). O mesmo se
aplica às amostras deste estudo, com exceção das amostras coletadas na TI Igarapé
Lourdes, localizadas 60 km para dentro das TIs, onde o contato com povos não
indígenas é menos presente na cultura dessa população, e ainda assim há indícios de
exploração, porém em menor intensidade com indícios dos primeiros ciclos de
exploração na região, iniciado há cerca de 30-35 anos. Contudo o estoque das amostras
testemunhas foi similar às amostras das outras duas TIs. Nas testemunhas amostradas na
TI Zoró, os transectos caíram em áreas de exploração recente, menos de um mês.
Verificamos que nas cicatrizes dos grandes incêndios houve exploração madeireira em
todas as três áreas amostradas neste trabalho, bem como na TI Sete de Setembro.
Fica uma questão: se as florestas que estão sendo afetadas por incêndios em
proporções alarmantes estão localizadas próximas a áreas altamente antropizadas com
florestas já degradadas pela exploração, qual o sentido de estimar as perdas de carbono
por incêndios florestais comparando com florestas teoricamente intactas? Qual o sentido
de estimar as perdas sob ambientes controlados, que desconsideram as variáveis naturais
que ampliam ou limitam a propagação e intensidade do fogo? Neste sentido, amostrar
florestas exploradas para reduzir o efeito da exploração na perda de carbono por
incêndios pode fazer mais sentido em estudos que consideram escalas de paisagens, pois
representam o status quo das florestas que estão sendo afetadas pelo fogo.
Não podemos desconsiderar os efeitos da exploração no aumento do risco e
material combustível que alimenta os processos de reincidência de incêndios (Gerwing,
2002; Berenguer et al., 2014), contudo este é um ponto que deve ser considerado,
especialmente no caso de extrapolações para escalas além da escala local. Neste sentido
amostrar a variedade de ambientes com o uso de amostras compostas se mostrou
bastante interessante, pois aumentamos a variabilidade dentro dos tratamentos para
reduzir entre os tratamentos. Contudo o erro continua alto, em virtude da própria
variabilidade da composição das comunidades vegetais e ambientes, fato que deve ser
considerado em qualquer inferência, pois reduz drasticamente o poder de explicação
estatística das alterações na estrutura da floresta.
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Outro ponto a ser considerado é o tempo entre os incêndios, pois sob condições
naturais descontroladas é quase impossível encontrar amostras de incêndios recorrentes
perfeitamente casadas quanto ao tempo entre os incêndios. Neste caso há o efeito da
regeneração na composição do estoque e hiper-dominância de espécies pioneiras e
palmeiras (Barlow & Peres, 2008), além da morte tardia das árvores maiores,
incorporando a necromassa (Balch, 2011). Neste sentido, delineamentos específicos
devem ser construídos considerando a priori a idade dos incêndios, e neste caso seria
possível inferir sobre os processos de regeneração em larga escala.
- Alteração na estrutura, perda dos estoques de carbono da biomassa viva e
incremento na biomassa morta
Verificamos neste trabalho que houve a redução significativa no estoque de
carbono total entre os diferentes níveis de recorrência de incêndios. Embora haja
diferença no estoque total de carbono, não identificamos diferenças entre incêndios
subsequentes (0-1; 1-2; 2-3), pois uma fração expressiva da biomassa continua no sitio
na forma de biomassa morta (árvores mortas em pé + necromassa), chegando a compor

Estoques de carbono por partição
da estrutura da floresta (%)

até 41,5% da biomassa total após a ocorrência de três ou mais incêndios (Figura 39).
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Figura 39. Alocação relativa do estoque de carbono nos diferentes compartimentos em
relação a biomassa total verificada a cada reincidência de incêndios. Os valores na
tabela estão expressos em percentual relativo à biomassa total.

118

Este efeito é acumulativo, sendo verificado o aumento gradativo no estoque de
árvores mortas e necromassa e um efeito inverso com a redução da fração ocupada pela
biomassa viva acima do solo no estoque total da floresta. Este efeito da realocação do
carbono entre as diferentes estruturas pode mascarar os resultados quando analisado
apenas o estoque total. Outros dois fatores estatísticos devem ser considerados neste
caso:
( i ) o uso de equações alométricas nestes estudos consideram a biomassa de
árvores vivas para a estimativa da biomassa de árvores mortas, onde houve a alteração
drástica da fisionomia das árvores individuais, com redução das copas, perda das folhas
e em muitos casos, combustão incompleta de troncos e galhadas e redução da casca e
tronco na altura de medição. Provavelmente este efeito superestima o estoque de
carbono das árvores mortas, e neste caso análises a partir da cubagem rigorosa devem
ser conduzidas com o intuito de minimizar as deformações do tronco pelo fogo(Figura
40); e
( ii ) a estimativa do uso de razões entre parte aérea e raízes para a estimativa
da biomassa abaixo do solo incorpora os erros de estimativa no estoque total (neste
estudo), enviesando os resultados. Logo, adotar parâmetros e variáveis mensuradas
diretamente em campo potencializa o poder de explicação das diferenças entre os
compartimentos, evidenciando o efeito de incêndios recorrentes na estrutura da floresta.

Figura 40. Árvores mortas em pé com consumo parcial do carbono estocado e redução
desproporcional do diâmetro das árvores mortas em pé na altura de medição.
No entanto, uma das vantagens da análise do estoque total é que a diferença
entre os tratamento (nº de incêndios) pode ser considerado como perdas líquidas, pois
considera a redução dos estoques da biomassa bruta mensurada em campo com base no
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estoque atual, o qual incorpora toda a biomassa das árvores sobreviventes, necromassa e
ingresso de indivíduos novos, principalmente espécies pioneiras.
Dentre as alterações nas estruturas, a redução do estoque de carbono na
biomassa viva acima do solo foi a mais perceptível e com menor variabilidade entre os
transectos do mesmo tratamento. Contudo não foi observada diferença entre o estoque
das áreas atingidas duas e três vezes. Este efeito pode ser explicado pelo ingresso de
espécies pioneiras logo após a ocorrência do primeiro incêndio, como sugerido por
Barlow & Peres (2008), especialmente na classe diâmétrica entre 10 ≤ DAP ≤ 30 cm,
pertencente aos menores indivíduos. Da mesma forma foi verificada a hiperdominância
de Cecropia spp. e Jacaratia spp. em algumas áreas, contudo esta hiper-dominância não
foi observada apenas em áreas atingidas uma única vez pelo fogo. Segundo Barlow
&Peres(2008) pode haver o declínio da população de pioneiras nos incêndios
subsequentes dado a sua baixa tolerância ao fogo, o que de fato ocorre. No entanto
observamos a hiper-dominância dessas espécies em áreas afetadas por incêndios duas e
três vezes, sendo o gênero Jacaratia dominante nas áreas afetadas mais severamente, o
que sugere ser mais tolerante a incêndios sucessivos do que os indivíduos do gênero
Cecropia. Uma das explicações talvez esteja nas diferenças

morfológicas,

principalmente espessura da casca e densidade da madeira. Lembrando que é comum a
presença de ocos em troncos de árvores do gênero Cecropia.
Observamos que a idéia de hiperdominância de espécies pioneiras em áreas
afetadas pelo fogo é altamente influenciada pelo tempo entre o primeiro e último
incêndio, e não menos importante, o tempo de recorrência entre um incêndio e outro.
Com o aporte abrupto de pioneiras, o seu banco de sementes aumenta de forma
estocástica geração a geração de pioneiras. Áreas afetadas por incêndios reincidentes
onde o primeiro incêndio ocorreu em períodos longos (10 ou mais anos, por exemplo)
além de ter aumentado o seu banco de sementes de espécies pioneiras sofre o efeito da
morte tardia de árvores grandes que criam novas clareiras favoráveis ao aparecimento
de pioneiras.
Segundo Balch et al. (2011) incêndios recorrentes causam feedbacks negativos
no ciclo de alimentação dos incêndios com o consumo pelo fogo do material depositado
na área, o que reduz a flamabilidade da floresta, sendo este efeito mais pronunciado
entre o segundo e terceiro incêndios. Nossos resultados corroboram com os resultados
encontrados pelo autor, porém em intensidade diferentes (Tabela 14).Verificamos que o
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consumo do material combustível (feedbacks negativos) foi mais pronunciado na
necromassa, o que inclui o material combustível mais fino, pois foi verificada a redução
do seu estoque após a incidência do segundo incêndio. Da mesma forma nossos
resultados corroboram com o aumento continuo do estoque de biomassa nas árvores
mortas em pé a cada incêndio reincidente.
Na Tabela 14 podemos observar a variedade de resultados encontrados para a
perda de biomassa e aumento da necromassa, sendo as diferenças mais pronunciadas na
mensuração da necromassa e árvores mortas em pé, o que evidência a falta de um
padrão claro quanto ao nível de alteração da floresta. No entanto, dados de biomassa
viva acima do solo parecem ser mais consistentes, tanto para a comparação entre
resultados como para abastecer modelos de risco de incêndios futuros em toda a
Amazônia e em escalas globais, pois em regiões completamente opostas uma das outras,
houveram resultados próximos. Este fato é amplamente discutido por Barlow et al.
(2012) ao descrever a importância de se considerar o fogo em projetos e mecanismos de
pagamento por serviços ambientais por redução do desmatamento e degradação florestal
(REDD+). O mesmo problema já vem sendo reportado por Houghton et al. (2000), e,
mesmo assim, o erro associado as estimativas das perdas de carbono e emissões por
incêndios ainda persiste no cálculo das emissões em escalas globais (Baccini et al.,
2012), e regionais.
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Tabela 14. Comparação entre resultados obtidos em diferentes trabalhos desenvolvidos na Amazônia que analisaram o efeito de incêndios
recorrentes na alteração do estoque de biomassa nas diferentes estruturas florestais.
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Árvores mortas em pé

29

Necromassa

10

Autor / estrutura florestal

2

3

MgC ha-1

Perdas
e
Ganhos
(0-2)
%

MgC ha-1

-

-

-

-
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Martins et al. 2012
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Rondônia, Cacoal /
Ji- paraná

Florestas Densas e
Abertas, ambiente
fora de controle

Pará, Tailândia

Florestas abertas /
ambiente fora de
controle

Mato Grosso,
Canarana

Ecótono. Ambiente
controlado

Mato Grosso,
Canarana
Roraima, Apiaú

Ecótono. Ambiente
controlado
Florestas densas e
abertas / ambiente
fora de controle
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- Perdas e emissões comprometidas de carbono nas terras indígenas do leste
de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso
Nossos resultados integrando dados de campo ao mapeamento de incêndios
sustentam o argumento de que está havendo a perda dos estoques de carbono
provocados pelo aumento na frequência (Aragão et al., 2013; Morton et al., 2013) e área
afetada (Fearnside & Barbosa, 1998; Vasconcelos et al., 2013) por incêndios florestais
em anos de secas severas na Amazônia, com a intensidade do efeito das anomalias
climáticas amplificado pelo nível de pressão exercida e sistema de governança, neste
caso as TIs e o seu entorno.
Verificamos que aproximadamente 3,8% das perdas de carbono por incêndios
recorrentes nestas TIs integram às emissões comprometidas pela degradação que
permanecem nas florestas como necromassa estocada na liteira e nas árvores mortas em
pé, muitas vezes omitidas dos cálculos de emissões para o setor de uso da terra,
mudanças de uso da terra e florestas. Embora seja um valor relativamente baixo, o valor
estocado na necromassa e nas árvores mortas em pé nestes territórios nos últimos trinta
anos por incêndios recorrentes é de 1.523,9 ± 320,9GgC, o que representaria
aproximadamente 8.034 ha de florestas intactas na região, já descontando o consumo
pelo fogo da necromassa depositada por incêndios recorrentes ao considerar a redução
dos estoques ponderados pela área atingida por igual número de vezes.
Neste trabalho observamos que o aumento da flamabilidade causada pelo
acumulo de material combustível na liteira e nas árvores mortas em pé é capaz de alterar
os padrões de incidência de incêndios, pois verificamos que as áreas com maior
acumulo de material combustível continuam queimando independente das anomalias de
precipitação, contudo dependem do estopim humano. Da mesma forma, a ocorrência de
mega incêndios associados às alterações climáticas aumentam significativamente o
deposito desse material nos sítios afetados, que por sua vez aumenta a área afetada por
incêndios em anos neutros.
Quanto às perdas comprometidas líquidas, verificamos que as florestas afetadas
duas vezes por incêndios representam o dobro destas perdas quando comparado com as
florestas incendiadas pela primeira vez, embora representem apenas 21,1% das áreas
afetadas por incêndios contra os 70,7% da área total afetada por incêndios. Sendo que
aproximadamente metade dessas áreas afetadas por incêndios pela primeira vez, foram

123

incendiadas em anos de secas com influência dos efeitos associados entre El Niño e
AMO observado na última década.
Em estudo recente desenvolvido pelo Instituto de Recursos Mundiais (WRI –
World Resources Institute) foi estimada a emissão de 311.000 Gg de CO2 nas terras
indígenas da Amazônia no período entre 2000-2012 pelo desmatamento de
aproximadamente 677.000 ha. Neste trabalho, as perdas de carbono comprometidas
líquidas dos 30 anos de análise, quando convertidas em CO2 equivalem a 12,0% do
total emitido em todas as TIs da Amazônia por desmatamento em 12 anos, ou 6,8% do
total emitido por desmatamento em todas as TIs neste mesmo período. Se
considerarmos que estamos falando de um bloco de TIs que representa 6,2% de todas as
TIs da Amazônia este valor pode ser considerado significativo, pois demonstra a
magnitude da omissão dos cálculos da degradação nas emissões de carbono nesses
territórios, pois embora tenham o desmatamento inibido (Nepstadet al., 2006),
sucumbem ao avanço da degradação florestal por incêndios florestais e exploração
madeireira nas regiões de fronteiras consolidadas na Amazônia.
Caso as tendências de aumento na frequência e intensidade de eventos como El
Niño (Lee & Macphaden, 2010) e projeções de secas na Amazônia (Marengo, 2013) se
confirmem, teremos o aumento na área afetada por incêndios, e num futuro próximo as
emissões por incêndios ultrapassarão as emissões por desmatamento, o que já esta
ocorrendo nas TIs.
Neste sentido, devemos considerar a proposta de Lugo (2015) e aprender como
viver com estes novos ecossistemas transformados. Sendo a degradação florestal uma
consequência direta da exploração econômica dos recursos florestais, uma alternativa
para conservação seria pensar, elaborar e implementar estratégias que consideram a
geração de renda nestas florestas em transformação considerando cenários com
alteração completa da composição e estrutura dessas florestas. Ao exemplo dos
babaçuzais, a hiper-dominância de espécies deve ser enxergada como oportunidades
para o uso econômico destas florestas, o que aumenta a vigilância sob estas florestas
que por sua vez reduz a ocorrência e o risco de incêndios florestais, que em muitos
casos tem como fonte de ignição estas florestas já degradadas.
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7. CONCLUSÕES
As secas severas por si só não explicam o aumento na ocorrência de incêndios
florestais nas TIs do Sul do Amazonas e Rondônia, pois a principal fonte de ignição
nestes territórios esta relacionada com a intensificação do uso do solo, tanto no entorno
quanto nas TIs.
TIs em áreas sob menor pressão do entorno possuem maior resiliência a
ocorrência de incêndios florestais em anos de secas severas quando comparado com TIs
localizadas em áreas de fronteiras agrícolas consolidadas, com maior pressão do
entorno. O nível de pressão antrópica exercida é um fator determinante na ocorrência de
incêndios em anos de secas severas no sul da Amazônia.
Embora efetivas na contensão do desmatamento, verificamos que em áreas de
fronteiras agrícolas consolidadas as terras indígenas são mais susceptíveis a ocorrência
de incêndios florestais e transformação radical por degradação da floresta quando
comparado com terras indígenas em fronteiras recentes ainda em expansão. Neste caso
as emissões por incêndios florestais superam as emissões geradas por desmatamento.
Por fim, existe uma profunda alteração na estrutura das florestas remanescentes
degradadas por incêndios florestais recorrentes, com redução expressiva da biomassa a
cada incêndio, chegando a níveis de transformação completa da paisagem por
degradação radical. Estas áreas têm sido consideradas como desmatamento antrópico o
que aumenta o erro nas estimativas de emissões por incêndios florestais na Amazônia,
subestimando o efeito desses eventos. Isto implica na omissão destas emissões pelos
tomadores de decisão e instituições envolvidas na mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas.
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