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Resumo: As queimadas têm-se tornado tema para variados estudos, como de análise de focos de 

calor. A vista disso, este trabalho tem por objetivo a geração de mapas de Kernel com uso da ferramenta 

de estimativa de densidade de Kernel e renderização da banda simples falsa-cor OrRd classificada em 

muito baixa, baixa, média, alta e muito alta a partir do software livre QGis. De dados pontuais 

(Shapefile) de 2018 do município de Marabá-PA, obtidos na plataforma digital do BDQueimadas e 

captados pelos satélites AQUA_M-M, AQUA_M-T, GOES-16, NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19, 

NPP-375, TERRA_M-M e TERRA_M-T. Desse modo foi possível a visualização a concentração de 

5.574 focos registrados próximo a região urbana do município, sendo maior parte no mês de setembro 

(com 1970 focos) na região. 
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Abstract: Burning has become the subject of various studies, such as heat focus analysis. In view of 

this, this work aims to generate kernel maps using the kernel density estimation tool and rendering the 

false-color simple band OrRd classified into very low, low, medium, high and very high from the free 

QGis software. From 2018 punctual data (Shapefile) from the municipality of Marabá-PA, obtained from 

BDQueimadas digital platform and captured by satellites AQUA_M-M, AQUA_M-T, GOES-16, NOAA-

15, NOAA-18, NOAA-19, NPP -375, TERRA_M-M and TERRA_M-T. Thus, it was possible to 

visualize the concentration of 5,574 outbreaks registered near the urban region of the municipality, most 

of them in September (with 1970 outbreaks) in the region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A queimada é uma ação antrópica que de maneira corriqueira é utilizada para 

limpeza de áreas destinadas a produção agropecuária. No entanto, essa prática quando 

associada a mudanças climáticas e na vegetação, contribui de maneira significativa 

para ocorrência desse tipo de prática danosa ao meio ambiente (ANDERE et al., 2015). 
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Além do mais, a região sudeste paraense está em constante desenvolvimento 

urbano e rural, devido a presença dos principais commodity do estado (mineração, 

agropecuária e serviço de beneficiamento de ferro gusa) o que favorece a manutenção 

da prática de queimada (SANTOS, 2017; SANTOS; SOUZA; ARAÚJO, 2018).   

Sabe-se também, as tecnologias de geoprocessamento são importantes 

ferramentas para monitoramento de queimadas região amazônica. Assim como permite 

o manejo e a gestão de diferentes áreas a partir da geração de dados vetoriais livre 

obtidos por satélites polares e geoestacionários disponibilizado na plataforma digital 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017). 

Ademais, as ferramentas como a estimativa de densidade de Kernel do sistema 

de informação geográfica, possibilita análise de dados pontuais (focos de calor) em 

mapas matriciais. O que tem sido um hábil instrumento para estudos e identificação de 

queimadas (BRAZ et al., 2015). 

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo gerar mapas de Kernel a partir 

do software QGis 3.4 para analisar dados vetoriais e quantificar a incidência mensal 

dos focos registrado no município de Marabá-PA no ano de 2018.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de Estudo  

O município de Marabá localiza-se na região sudeste do estado do Pará (Figura 

1) com 15.128,058 km² de extensão territorial cerca de 233.669 habitantes, densidade 

demográfica de 15, 45 hab/km2 e clima tropical-úmido com faixas de transição entre 

Am e Aw segundo a pela classificação de Köppen-Geiger (DUBREUIL et al., 2018; 

IBGE, 2019).  
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Figura 1. Mapa de localização do município de Marabá-PA. 

 

2.2 Coleta, tratamento e análise de dados  

Os arquivos do formato vetorial dos focos de queimadas (do tipo shapefile de 

acesso livre na internet) referente ao ano de 2018, foram obtidos na plataforma digital 

do Banco de Dados de Queimada (BDQueimada) do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Sabe-se também, que esses dados são provenientes dos satélites 

AQUA_M-M, AQUA_M-T, GOES-16, NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19, NPP-375, 

TERRA_M-M e TERRA_M-T (INPE, 2019).  

Então gerou-se o mapa matricial de dados pontuais a partir da ferramenta Mapa 

de calor (Estimativa de densidade de Kernel) e alterou-se a visualização para melhor 

compreensão do raster criado. Logo, fez-se a partir da propriedade da camada a 

renderização da banda, utilizando a Banda simples falsa-cor Or-Rd classificada em 

Muito baixa, Baixa, Média, Alta e Muito alta.  

 E para compreensão do comportamento dos focos de queimadas na região do 

município estudado, foi analisado por meio dos dados vetoriais a quantidade de focos 

registrado por mês e consequentemente de maior incidência dos focos ao longo do ano 

de 2018. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Mapa de Kernel 

A partir da aplicação da ferramenta e propriedade da camada, o mapa gerado 

(Figura 2) apresenta variação significativa na banda falsa-cor, demonstrando maior 

concentração de focos próximos a região metropolitana do município. Além do mais, no 
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ano de 2018 registrou-se 5.574 focos de queimada, sendo maior parte no mês de 

setembro (com 1970 focos) na região (Tabela 1). Desse modo, as regiões com 

classificadas como muito altas, apresentadas com a cor vermelha no mapa de incidência 

representa o aglomerado de focos em um raio de 100 m. 

 

Figura 2. Incidência de queimadas em Marabá. 

 

Tabela 1. Dados pontuais mensal de queimadas. 

Mês Focos 

Janeiro 16 

Fevereiro 0 

Março 4 

Abril 7 

Maio 34 

Junho 157 

Julho 370 

Agosto 802 

Setembro 1970 

Outubro 1951 

Novembro 198 

Dezembro 65 

Total 5.574 
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3. CONCLUSÕES 

 

Com a aplicação da ferramenta de estimativa de densidade de Kernel foi 

possível visualizar a distribuição dos focos de queimada no município estudado. Além 

de proporcionar a compreensão da elevada concentração desses focos próximo a região 

urbana, remete a necessidade de mais estudos relacionados aos produtos dessa queima 

e as suas consequências para saúde humana e o meio ambiente.  
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