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INTRODUÇÃO  
De acordo com Stars & Estes (1991) na atualidade os 
Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) vem se 
destacando devido a sua eficácia na estruturação e 
organização de variáveis espaciais para a tomada de 
decisões e resolução de problemas ambientais. 
Os SIGs tornam-se ferramentas mais poderosas quando 
são aliadas a uma metodologia multicritério. Apesar de 
serem dois campos distintos de pesquisa, as 
problemáticas que carecem de planejamento e 
gerenciamento do mundo real frequentemente se 
beneficiam da combinação das suas técnicas e 
procedimentos (CARVER, 1991; JANKOWSKI, 1995; 
GOMES & LINS, 1999). 
Do ponto de vista técnico-científico a aplicação do 
sensoriamento remoto para a resolução de 
problemáticas relacionadas a análise ambiental merece 
destaque (OLIVEIRA et al., 2011). As informações são 
obtidas utilizando a radiação eletromagnética, gerada 
por fontes naturais como sol e a Terra, ou por fontes 
artificiais como os radares, que é lançada sobre objetos 
imageados (alvos), os quais apresentam resposta 
espectral sobre tal estímulo. 
Na tomada de decisão a respeito das imagens de 
satélite, notou-se a necessidade de escolher de forma 
temporal quais deveriam ser as imagens, pois os 
fatores climáticos são agentes modificadores dos 
resultados dessa pesquisa e variam conforme o tempo. 
Segundo Viegas et al. (2004) as condições 
meteorológicas influenciam os incêndios florestais em 
todas as suas etapas, participando da eclosão, 
passando pela propagação até a sua supressão. 
A presente pesquisa está fundamentada na 
necessidade de produzir um modelo preventivo eficaz 
para minimizar a incidência de incêndios florestais na 
Região Oeste do Estado da Bahia, mais precisamente 
abrangendo os municípios de Riachão das Neves, 
Cotegipe, Wanderley, Angical e Cristópolis, (Figura 1). 
 

 
Figura 1 - Situação dos municípios que compõem a área de 
estudo. Fonte: IBAMA (2006). 
 
RESULTADOS 
Neste item serão discutidos os seguintes tópicos: 
análise e interpretação das imagens de satélite, 
quantificação da densidade ocupacional das áreas 
rurais, tratamento e interpolação dos dados climáticos, 
e integração dos shapes e geração do mapa de 
susceptibilidade a ocorrência de incêndios florestais. 
 
Análise e interpretação das imagens de satélite  
As imagens de satélite Landsat 5, 7 e 8, disponibilizadas 
pelos sites do INMET e USGS respectivamente foram 
de fundamental importância para essa pesquisa. A 
partir das imagens puderam ser interpretadas 
quantitativamente informações a respeito da direção 
dos ventos, focos de incêndio e áreas queimadas.  
Salvo que a variável direção dos ventos foi utilizada 
apenas de forma qualitativa no modelo, devido a 
dificuldade em atribuir valores espaciais para a mesma. 
Após a interpretação, os dados foram convertidos para 
formato matricial, representado por uma malha regular 
de 5x5km que recobria toda a área. Na sequência de 
posse das informações matriciais de todas as variáveis 
foi feita a soma das mesmas no Excel, posteriormente 
uma conversão para dados raster visando obtenção do 
produto cartográfico. 
A direção dos ventos foi extraída das imagens através 
da identificação das áreas queimadas, observação de 
sua geometria, atribuição de um vetor preferencial 
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com base na geometria da área queimada e por fim 
atribuição do sentido do vetor, considerando a 
geometria da área queimada. Para identificar as áreas 
queimadas foi utilizada uma composição colorida RGB 
543, na qual a tonalidade da área queimada se 
expressa na cor roxa (Figura 2). 
 

 
Figura 2 - Direção preferencial do vento orientado de leste 
para oeste. 
 

Com base nas observações feitas nas imagens 
observou-se como sentido preferencial de direção dos 
ventos leste para oeste e sudeste para nordeste. Os 
ventos de leste para oeste são originados nas Serras 
Gerais do Espinhaço, influenciando principalmente o 
município de Wanderley, perdendo intensidade na 
direção dos municípios de Cotegipe e Riachão das 
Neves. Os ventos de orientação sudeste para nordeste 
são originados nos patamares estruturais do Chapadão 
do São Francisco e influenciam com maior intensidade 
o município de Cristópolis, perdendo intensidade na 
direção do município de Angical (Figura 3). 

Figura 3. Modelo digital de elevação do entorno da área de 
pesquisa. 

 
Os focos de incêndio foram interpretados com base em 
dois parâmetros, sendo eles a geometria das áreas 
queimadas e a direção dos ventos. Assim os focos 
foram posicionados no inicio do vetor de cada área 
incendiada. Na busca por quantificar as áreas com 

ocorrência de focos de incêndios em níveis de 
capacidade de incendiar, atribuiu-se a malha de 5 x 
5km, subdividindo a área em oito classes de incêndio 
(Figura 4). 

 
Figura 4 - Mapa do registro temporal de ocorrência dos focos 
de incêndios. 

 
O produto obtido após a análise temporal dos focos de 
incêndios foi uma malha representada por células com 
diferentes níveis de risco de focos de incêndios. Dessa 
forma fazendo uma breve interpretação da figura 
supracitada observa-se que a predominância do maior 
nível de risco de incêndios encontra-se no município de 
Cristópolis, principalmente na porção leste do mesmo. 
As células de maior risco são observadas também no 
município de Wanderley e no vetor sudeste-nordeste 
saindo da porção noroeste de Angical até a porção 
sudeste de Riachão das Neves, bem como ocorrem na 
porção norte de Riachão das Neves. 
As áreas queimadas puderam ser identificadas por 
meio da composição colorida das imagens de satélite. 
Utilizou-se da composição RGB 543, a qual envolve as 
bandas do infravermelho médio, infravermelho 
próximo e comprimento de onda do visível (na cor 
azul) respectivamente, para discriminar as áreas 
queimadas, evidentes em tons de roxo. Por meio da 
análise temporal, feita através da sobreposição das 
áreas queimadas observadas nas imagens referentes 
aos anos de 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 e 
2014, e através da identificação de áreas de interseção 
de queimadas, comuns a dois anos ou mais, puderam 
ser gerados diferentes níveis de áreas queimadas, 
tendo como advento o grau de repetitividade dos 
eventos ao longo dos anos numa mesma célula da 
malha.  
Após realizar a sobreposição dos dados de áreas 
queimadas foi possível criar um shapefile de áreas com 
potencial risco de serem queimadas (Figura 5). 
Ao fazer uma breve interpretação das células com 
potencial risco de ocorrência de áreas queimadas, 
observamos a mesma tendência descrita na figura 
relativa aos focos de incêndio. Sendo que no município 



 

RESUMO EXPANDIDO  3 

 

de Riachão das Neves onde o risco de áreas queimadas 
se expressa com maior intensidade do que o risco de 
focos de incêndio. 

 
Figura 5 - Mapa do registro temporal de ocorrência das áreas 
queimadas. 

 
Quantificação da densidade ocupacional das áreas 
rurais 
As áreas foram qualificadas quanto a presença 
comunidades ou aglomerações residenciais em 
perímetro rural e urbano, com o auxílio das células de 
5 x 5km pertencentes a malha que recobre todos os 
municípios da área de pesquisa. Portanto foram 
criadas, oito classes de 0 à 7, as quais indicam de forma 
estimada a densidade ocupacional de cada célula que 
compõe a malha (Figura 6). 

 
Figura 6 - Mapa de densidade ocupacional da área de 
pesquisa. 
 

Fazendo uma breve interpretação da figura 
supracitada, observa-se que os núcleos com maior 
densidade ocupacional estão inseridos na porção oeste 
do município de Angical, na porção sudoeste do 
município de Cristópolis e na porção sul dos municípios 
de Cotegipe e Wanderley, em consonância com a 
leitura das demais figuras. 
 
Tratamento e interpolação dos dados climáticos 
Os dados climáticos tratados nesse item são 
temperatura, precipitação e umidade relativa do ar. A 
saber, ambos os dados foram obtidos no banco de 
dados do INMET, sendo que foram provenientes de 

estações de obtenção de dados climáticos, ou seja, os 
dados são pontuais. 
No que se refere as estações utilizadas, ao traçar uma 
linha imaginária que liga todas elas, formou-se uma 
área imaginária que cobria todos os municípios. Dessa 
forma por meio de ferramentas de interpolação 
puderam ser geradas superfícies com diferentes 
valores correspondentes a temperatura, precipitação e 
umidade relativa do ar. Após sobrepor uma malha de 5 
x 5km nas áreas interpoladas, foi atribuído a cada 
célula um valor correspondente a um intervalo de 
variável que proporcionou a geração de oito classes de 
possibilidade de ocorrência de incêndios florestais, as 
quais variam de 0 até 7 (Figura 7). 

 
Figura 7. Mapas contendo classes de possibilidade de 
ocorrência de incêndio relacionadas as variáveis climáticas 
(A-precipitação; B- temperatura; C- umidade do ar). 
 
Analisando a figura acima podemos observar que das 
três variáveis aquela que mostra uma geometria mais 
aproximada da realidade dos focos de incêndio e áreas 
queimadas é a umidade relativa do ar. Fato é que a 
umidade relativa do ar é maior no norte dos municípios 
de Cotegipe e Riachão das Neves (devido a presença do 
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Rio Grande e seus afluentes) e decresce para sul. Como 
a umidade relativa do ar é inversamente proporcional a 
propensão de ocorrência de incêndios florestais a faixa 
vermelha correspondente a classe 6 é a mais propensa 
a ocorrência de incêndios florestais. A variável 
umidade do ar é diretamente proporcional a 
temperatura, o que é observado facilmente quando se 
compara a distribuição espacial dessas variáveis. 
Tal qual a variável umidade relativa do ar, a 
precipitação é inversamente proporcional a propensão 
de ocorrência de incêndios, já a variável temperatura é 
diretamente proporcional. A respeito da precipitação 
observa-se um decréscimo da mesma de oeste para 
leste, pois a Massa de Ar Equatorial Continental perde 
umidade no decorrer de seu percurso. 
 
Integração dos dados e geração do mapa de 
susceptibilidade  
De posse das informações matriciais de todas as 
variáveis foram feitas considerações para efetivação do 
cálculo final base para a geração do Mapa de 
Susceptibilidade a Ocorrências de Incêndios Florestais. 
Primeiramente foi feita uma consideração que partiu 
da premissa da equidade das variáveis na contribuição 
efetiva para a ocorrência do incêndio, pois durante as 
etapas anteriores notou uma considerável consonância 
entre o resultado das variáveis. Essa consideração está 
respaldada no fato de não haver na metodologia uma 
distribuição específica de pesos para as variáveis as 
quais os pesquisadores optaram por selecionar. 
Na sequência, os dados, que variam de 0 a 7, foram 
classificados em níveis de susceptibilidade a ocorrência 
de incêndios, através da média aritmética feita para 
cada célula, por meio da média aritmética de todas as 
variáveis classificadas em níveis. Essa média foi 
carregada nas células matrizes que compunham o 
arcabouço do Mapa de Susceptibilidade a Ocorrência 
de Incêndios Florestais, que ainda nesse momento era 
representado de forma matricial. Posteriormente os 
dados matriciais foram convertidos em dados raster, 
por meio de uma interpolação, gerando finalmente o 
Mapa de Susceptibilidade a Ocorrência de Incêndios 
Florestais (Figura 9). 
Com base no Mapa de Susceptibilidade a Ocorrência de 
Incêndios Florestais, podemos observar sua 
similaridade com os mapas representativos de cada um 
dos temas que compuseram esse produto final. 
Fazendo uma breve síntese a respeito do mapa nota-se 
que não existem áreas totalmente imunes a ocorrência 
de incêndios, pois os valores de classes de 
susceptibilidade variam de 2 à 7. Podemos admitir que 
os valores próximos a 2~3,1, representados pelas áreas 

em tons e verde,  são referentes a locais onde a 
ocorrência de incêndio é pouco provável, tais áreas 
ficam evidenciadas no setor norte dos municípios de 
Cotegipe e Riachão das Neves, bem como na porção 
leste de Riachão das neves próximo a divisa com o 
Estado do Tocantins. 

 
Figura 9. Mapa de Susceptibilidade a ocorrência de incêndios 
na área de pesquisa. 
 
Ocorrem no mapa áreas com baixas a moderadas 
classes de possibilidade de ocorrência de incêndios, 
representadas em tons de amarelo e laranja pelas 
classes que variam de 3,1 até aproximadamente 5,3. 
Tratam-se de áreas aonde um monitoramento e um 
cautelosa atenção vem a calhar, principalmente na 
região expressa pelo tom de laranja referente a classe 
que varia de 4,2 a 5,3. Estas últimas por assim dizer, 
são áreas representadas por extensos domínios de 
maior propensão que ficam distribuídos 
majoritariamente na porção sul da área de estudo, 
predominantemente no lado oeste do município de 
Angical, porção sul dos municípios de Riachão das 
Neves, Cotegipe e Wanderley, e praticamente na 
totalidade do município de Cristópolis. 
As áreas mais críticas estão representadas pelas classes 
que variam de 5,3 até ~7, que exibem tons de laranja 
escuro até vermelho. Necessitam de imane atenção, e 
prática de medidas preventivas, de caráter elucidativo 
a respeito da problemática e da grande probabilidade 
dessas áreas queimarem no período da seca. Sugere-se 
que as equipes de combate de incêndio florestal façam 
patrulhas de inspeção para averiguar periodicamente a 
situação desses locais. A saber, essas áreas críticas 
ficam distribuídas na porção centro-oeste do município 
de Angical, na porção sul do município de Wanderley, e 
na porção leste do município de Cristópolis, onde fica 
localizada uma pequena “ilha” que apresenta a mais 
alta probabilidade de incêndio florestal da região de 
estudo. 
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CONCLUSÃO 
Foram identificadas áreas queimadas ao longo dos 
municípios de Wanderley, Cotegipe, Riachão das 
Neves, Angical e Cristópolis, durante os anos de 1984 
até 2014, tendo sido possível notar maior 
concentração das ocorrências de focos de incêndios e 
áreas queimadas nos municípios de Cristópolis, Angical 
e Riachão das Neves. 
Os focos de incêndio foram observados geralmente 
associados aos pequenos incêndios. As porções com 
menor ocorrência de focos de incêndio e 
consequentemente áreas queimadas ao longo dos anos 
estão localizadas a norte dos municípios de Cotegipe e 
Riachão das Neves, bem como a porção oeste de 
Riachão das Neves. Quando o quesito é densidade 
ocupacional as regiões que concentram maior número 
de habitações/ comunidades rurais localizam-se a 
noroeste de Angical e sul de Cotegipe. 
No que se refere as variáveis climáticas os dados foram 
interpolados gerando superfícies que refletem um 
aumento do gradiente de chuvas de Oeste para leste, 
diminuição das temperaturas no sentido oeste e 
sudeste da área geral, e um aumento da umidade 
relativa do ar em direção a norte. Em termos gerais 
conclui-se que as variáveis se comportam de modo 
harmonioso refletindo uma determinada lógica, que 
facilita a interpretação dos dados. Acredita-se que essa 
harmonia das variáveis seja fruto de uma escolha 
coerente das variáveis escolhidas para compor o 
modelo.  
A respeito do mapa de susceptibilidade a ocorrência de 
incêndios, é possível afirmar que no setor norte dos 
municípios de Cotegipe e Riachão das Neves, bem 
como nas porções extremo leste e oeste dos 
municípios de Riachão das Neves a probabilidade de 
ocorrência de incêndios florestais é remota. Ocorrem 
vastos domínios de moderada probabilidade de 
ocorrência de incêndios florestais amplamente 
distribuídos por toda área, no entanto as regiões 
noroeste e sudeste dos municípios de Angical e 
Riachão das Neves respectivamente, região sul de 
Cotegipe e Wanderley, e município de Cristópolis, 
merecem uma atenção especial. Também podem ser 

citadas as áreas com alto risco de ocorrência de 
incêndios florestais, nos municípios de Cristópolis, 
Wanderley e Angical. Sugere-se que mais 
investimentos sejam feitos nessa linha de pesquisa, 
que é de utilidade pública, e infelizmente é 
negligenciada por parte do poder público, mesmo 
tendo potencial para melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos e até mesmo evitar tragédias. 
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