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RESUMO
Em episódios de queimadas, o conteúdo de umidade da matéria vegetal viva ou morta é um elemento fundamental na
caracterização da carga de combustível do fogo. Imagens de satélite e levantamentos de campo podem auxiliar na
estimativa do conteúdo de umidade do combustível - Fuel Moisture Content (FMC) - em diferentes ambientes. O FMC é
medido com base no peso úmido sobre o peso seco de amostras de vegetação. Neste estudo foi estimado o FMC de 24
amostras coletadas entre maio e outubro de 2019 em duas fitofisionomias do Cerrado: Cerrado Típico e Campo Limpo,
no município de Sacramento/MG. Os resultados foram correlacionados com a reflectância das faixas espectrais do MSI
(MultiSpectral Instrument) do Sentinel 2. Dados de umidade do solo, temperatura, precipitação e umidade do ar foram
utilizados em teste de regressão múltipla para verificar possíveis impactos sobre resultados do FMC analisado. A banda
espectral SWIR 1 teve melhor correlação (R²= 0,33) com amostra do Campo Limpo, a reflectância aumenta à medida que
a umidade da planta decai, convertendo-se em folhas mortas. No Cerrado Típico o FMC aumentou no período analisado,
mantendo-se com folhas vivas. Os vegetais vivos recorrem à umidade do solo, mantendo-se verdes na estiagem. Os
vegetais mortos são afetados por variações atmosféricas e são mais propensos às queimadas. No Campo Limpo, o risco
de fogo é eminente, e a análise da reflectância do Infravermelho de ondas curtas (SWIR) é uma estratégia para a predição
do risco de ocorrência de queimadas neste ambiente.

Palavras-chave: risco de queimadas; conteúdo umidade do combustível; reflectância

Leaf moisture content analysis of Cerrado phytophysiognomies using Sentinel 2
satellite multispectral instrument images
ABSTRACT
Moisture content of living or dead plant material is a fundamental element in the characterization of the fire's fuel load in
wildfire episodes. Satellite imagery and field surveys can help to estimate Fuel Moisture Content (FMC) in different
environments. FMC is computed as wet weight over dry weight of vegetation samples. In this study, 24 FMC samples of
Brazilian Savana vegetation were collected between May and October 2019 in two phytotypes: Cerrado Típico and
Campo Limpo, in the municipality of Sacramento / MG. We applied an statistic correlation to reflectance of the Sentinel2 MSI spectral bands (Multispectral Instrument). Data on soil moisture, temperature, precipitation and air humidity were
tested in a Multiple Linear Regression to verify possible impacts of these elements on FMC results. SWIR 1 band had a
better correlation (R² = 0.33) with Campo Limpo samples, the reflectance increases as the plant's humidity decreases,
turning to dead leaves. In Cerrado Típico, FMC increased during the period, keeping leaves alive. Dead leaves are affected
by atmospheric variations and are more prone to burning. The risk of fire is imminent in Campo Limpo and reflectance
analysis of short wave infrared (SWIR) is a strategy to predict risk of fires in this environment.

Keywords: wildfire risk; fuel moisture content; reflectance
Introdução
A exploração de terras para a produção de
alimentos e acesso à recursos naturais tem

Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.

resultado em fortes pressões sobre o uso do solo e
mudanças climáticas (IPCC, 2019).
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O relatório sobre Estimativas Anuais de
Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil
aponta que nas maiores participações de emissões
brutas de Dióxido de Carbono equivalente por
setor, 38% correspondem ao Uso da Terra,
Mudança ne Uso da Terra e Florestas, 27% à
Energia, e 25% à Agropecuária no ano de 2015
(MCTIC, 2017).
Como última fronteira agrícola do
planeta (Zaterka Giroldo, 2016), o Cerrado
brasileiro perdeu mais da metade dos 2 milhões de
km² originais nos últimos 55 anos, tornando-se o
celeiro do Brasil com mais de 20 milhões de ha de
terras cultiváveis e 56 milhões de ha de pastagens
cultivadas, pondo fim a espécies endêmicas devido
sua fragmentação (Latrubesse et al., 2019). E ainda
segundo os autores, a proporção da área protegida
do Cerrado nas bacias hidrográficas é
insignificante (0,8 - 4% em 10 das 11 bacias), bem
abaixo da taxa nacional de 28,44% da área de
conservação no Brasil.
Devido à extrema fragmentação, muitas
das unidades de conservação em áreas do Cerrado,
não
garantem
a
manutenção
ou
a
representatividade desse ecossistema. A vegetação
é um componente primário do ciclo hidrológico, e
os altos níveis de desmatamento e conversão da
vegetação natural em atividades agropecuárias
desencadeiam
mudanças
hidrológicas,
geomorfológicas e bioquímicas em pequenos e
grandes rios e mudanças significativas na
temperatura da superfície da terra (Latrubesse et
al., 2019).
O Cerrado é um bioma que evoluiu com
o fogo e suas espécies, em maioria, dependem dele
para proliferar. Por milhares de anos o Cerrado tem
adaptado suas espécies endêmicas, seja pela
suberização de troncos ou pela capacidade de
rebrota através de copa, rizomas, caule e raiz e de
germinação de sementes estimulada pela queima, e
resistido às ações de fenômenos naturais,
principalmente do fogo (Zaterka Giroldo, 2016).
Entretanto, o uso indiscriminado do fogo tem
provocado desequilíbrios no Bioma Cerrado,
promovendo a fragmentação e degradação das
formações que compõem sua biodiversidade
(Lotufo et al., 2020)
Avaliações recentes baseadas em
satélites de observação da Terra estimam que cerca
de 4 milhões de km 2 são queimados globalmente
todos os anos, dessa forma, a grande variedade de
efeitos do fogo sugere a necessidade de avaliações
abrangentes da vulnerabilidade de fatores sociais e
ecológicos pelo fogo ao longo do tempo (Chuvieco
et al, 2019).
De acordo Argibay et al. (2020), a
produtividade e umidade da biomassa para a
Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.

queima em eventos de incêndios na vegetação varia
de acordo os ciclos climatológicos anuais. Ano
com precipitações acima da média incorre em
poucas áreas queimadas e maior formação de
biomassa, em contrapartida, ano com precipitações
abaixo da média favorece formação de combustível
seco para queima e resulta em grandes áreas
queimadas. Tal constatação sinaliza que um
aspecto importante está na perda de umidade pela
vegetação, pois é um dos elementos potencializa a
formação combustível e, consequentemente, a
maior ocorrência de queimadas.
Descrever os combustíveis (vegetais) e
quantificá-los é importante para entender o
comportamento do fogo, além de fornecer
informações para as atividades relacionadas a
gestão de incêndios, incluindo, queima prescrita,
dificuldade de supressão, avaliação do perigo e
tratamento de combustível (Serger et al., 2018).
Neste sentido, a metodologia empírica de
Chuvieco et al. (2003) resulta em uma importante
aplicação para a avaliação da formação de material
combustível vegetal. A metodologia integra uma
análise baseada na estimativa do Fuel Moisture
Content (FMC), que é a medida do conteúdo de
umidade do combustível vegetal, ou seja, da
proporção da massa de água contida na vegetação
em relação a massa seca. Estudos como de
Chuvieco et al (2003) incluem uma série de fatores
relacionados
à
ignição,
propagação
e
vulnerabilidade de combustíveis, que também são
analisados em outros estudos (Viegas et al. 2001;
Ceccato et al. 2002; Chuvieco et al. 2010, 2014;
Yebra et al. 2008, 2013, 2018; Caccamo et al. 2012;
Argañaraz et al. 2018; Luo et al. 2019).
O
FMC
tem
influência
na
inflamabilidade do combustível e na dinâmica do
fogo. A inflamabilidade dos combustíveis tende a
diminuir em níveis altos o FMC, uma vez que é
necessária mais energia para evaporar as taxas de
água presentes no material vegetal antes da queima
(Argañaraz et al., 2018), já a baixa umidade da
vegetação apresenta maior propensão a incêndios
(Yebra et al. 2008).
O Sensoriamento Remoto (SR) é uma
geotecnologia fundamental para o estudo do FMC,
e não apenas contribui para estimativa do FMC
como mostra a distribuição espacial e temporal dos
combustíveis com maior escassez de água.
(Chuvieco et al., 2003). Geralmente, os estudos por
SR adotam uma metodologia empírica baseada em
ajuste estatístico entre o índice de reflectância da
vegetação com o FMC medido em campo. O
objetivo é contribuir e melhorar os atuais métodos
de estimativa de risco de incêndio, para se aplicar
em grandes áreas. O monitoramento por satélite
para riscos de incêndio iniciou-se com Burgan et
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al. (1993), e foi sendo aprimorado por outras
abordagens empíricas e de análise.
Este estudo é um ensaio que avalia as
estimativas do FMC de duas fitofisionomias do
Cerrado: Cerrado Típico e Campo Limpo (macega,
nome popularmente atribuído na região) de acordo
com os índices de reflectância por faixas espectrais
do satélite Sentinel-2. A análise empírica dos dados
permite calibrar faixas espectrais com o FMC, já
que suas variações alteram a reflectância e na
temperatura do combustível. Sendo assim,
atribuídos aos resultados, é uma metodologia que
pode ser aplicada em grandes áreas da região do
Cerrado, estimando a quantidade de combustível e
com isso, riscos de incêndios.
Área de estudo
A coleta dos dados foi realizada em uma
área rural do município de Sacramento/MG,
localizada na microrregião do Triângulo Mineiro
(Figura 1). A área se encontra inserida no domínio
fitogeográfico do Cerrado. De acordo com Ribeiro
e Walter (1998), o termo Cerrado é utilizado para
designar o conjunto de formações florestais,
savânicas e campestres. A floresta representa as
áreas com predominância de espécies arbóreas com
formação de dossel que pode ser contínuo ou

descontínuo. O termo savana refere-se as áreas com
árvores e arbustos espalhados sobre um estrato
herbáceo, sem a formação de dossel contínuo. Já o
termo campo designa áreas com predomínio de
espécies herbáceas e arbustivas, sem presença de
árvores na paisagem. Dentre tais formações é
possível ainda elencar fitofisionomias do Cerrado
segundo a classificação de Ribeiro e Walter (1998).
Os critérios adotados para diferenciar os
tipos fitofisionômicos são baseados primeiramente
na fisionomia (forma), e posteriormente
consideram-se aspectos do ambiente (fatores
edáficos) e da composição florística. Adotando o
critério de separação quanto ao tipo de
fitofisionomia da área de estudo, os dois ambientes
onde foram coletadas as amostras foram
classificados como Cerrado Típico e Campo
Limpo. O Cerrado Típico quanto ao seu subtipo se
classifica dentre as formações savânicas cuja
fitofisionomia se restringe ao Cerrado Sentido
Restrito (Embrapa, 2019).
O Cerrado Sentido Restrito caracteriza-se
pela presença de árvores baixas, inclinadas,
tortuosas, com ramificações irregulares e
retorcidas, e geralmente com evidências de
queimadas. Os arbustos e subarbustos encontramse espalhados, com algumas espécies apresentando

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo evidenciando as fitofisionomias amostrais coletadas. A:
Campo Limpo; B: Cerrado Típico. Elaboração: os autores
Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.
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órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que
permitem a rebrota após queima ou corte.
De acordo com a literatura, as plantas
arbóreas não sofrem restrição hídrica durante a
estação seca e se adaptam a esta condição
(xeromorfismo). O Cerrado Típico possui
cobertura arbórea de 20% a 50% e altura média de
três a seis metros. Trata-se de uma forma comum e
intermediária entre o Cerrado Denso e o Cerrado
Ralo (Ribeiro e Walter, 1998).
O Campo Limpo é caracterizado pelo
predomínio de gramíneas, com raros arbustos e
ausência completa de árvores, podendo ser
encontrado em diversas posições topográficas, com
diferentes variações no grau de umidade,
profundidade e fertilidade do solo. Esse tipo de
fitofisionomia apresenta variações determinadas
pela umidade do solo e topografia. Na presença de
um lençol freático profundo ocorre o Campo
Limpo Seco, mas se o lençol freático for alto,
ocorre o Campo Limpo Úmido, cada qual com sua
composição florística típica, de acordo com a
classificação de Ribeiro e Walter (1998). Na área
de estudo, verifica-se o predomínio do Campo
Limpo Seco.
Materiais e métodos
Para a análise em Sensoriamento Remoto
foram utilizadas imagens do sensor S2-MSI do
satélite SENTINEL-2 nas bandas 08 (NIR –
Infravermelho Próximo), 11 e 12 (SWIR 1 e 2 –
Infravermelho de Ondas Curtas, respectivamente).
O processamento digital das imagens foi feito com
base no uso dos softwares Qgis v3.8 e Arcgis
v10.6, instalados em microcomputadores do
Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(CARTOGEO/UFTM). As imagens foram obtidas
através do acesso ao navegador EO Browser do
Sentinel Hub operado pela Sinergise com
contribuições da European Space Agency (ESA).
O S2-MSI gera imagens da superfície
terrestre com resolução espacial de 10m, com
revisita a cada 5 dias, gerando 13 bandas espectrais,
sendo: 4 bandas com resolução de 10m no campo
do infravermelho próximo, 6 bandas com resolução
de 20m no “red edge” e no infravermelho de ondas
curtas (SWIRs) e 3 bandas com resolução de 60 m
para correções atmosféricas. Após correção
atmosférica das imagens, foi elaborado um banco
de dados com valores da mediana do índice de
reflectância da vegetação das três bandas,
delimitando-se um polígono envolvente em escala
de 6x6 pixels com base nos pontos das coordenadas
onde foi feita a amostragem.
Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.

As abordagens multiespectrais por
Sensoriamento Remoto são dependentes das
propriedades de absorção da água das folhas nos
comprimentos de onda no NIR ou SWIR, e as
informações de conteúdo de água das plantas
derivadas de observações multiespectrais são
representativas da parte superior do dossel (Rao et
al, 2020).
Ao longo dos anos, com base em
observações de diferentes sistemas de sensores de
satélite, incluindo medições nos comprimentos de
onda do SWIR, foram propostos vários índices de
vegetações levando em conta as características de
absorção de água no SWIR, e NIR, que é sensível
a mudanças na estrutura interna das folhas. Entre
os índices mais referidos estão o Índice de Água
com Diferenças Normalizadas (NDWI), Índice do
Infravermelho por Diferença Normalizada (NDII),
Índice de Água com Proporção Simples (SRWI),
Índice de Estresse por Umidade (MSI) e Índice de
umidade global da vegetação (GVMI) (Momadou
et al, 2013).
Para este estudo, foram obtidos também
dados de precipitação e do conteúdo de umidade do
solo para análise como possíveis fatores
impactantes do FMC. Os dados de precipitação
foram adquiridos através do sistema operacional
Precipitation Estimation from Remotely Sensed
Information using Artificial Neural Networks
(PERSIANN), desenvolvido pelo Center for
Hydrometeorology & Remote Sensing (CHRS) da
Universidade da Califórnia. Nesse portal constam
arquivos de dados dos sistemas PERSIANN,
PERSIANN-CCS, e PERSIANN-CDR de
resolução temporal diária (Sorooshian et al., 2000).
Os sistemas operacionais PERSIANN
usam procedimentos de classificação/aproximação
de redes neurais para calcular uma estimativa da
taxa de precipitação em cada pixel de 0,25° x 0,25°
(cerca de 25x 25 Km²) da imagem de temperatura
de brilho infravermelho de ondas longas, fornecida
por satélites geoestacionários. Para este estudo
foram utilizados dados do produto PERSIANNCDR que, em análises preliminares, mostraram
concordância geral e boa correlação referentes à
estimativa de precipitação semi-global comparados
com dados de base de solo e de satélites de alta
resolução (Guo et al., 2016, Katiraie-Boroujerdy et
al., 2016, Ashouri et al., 2019).
Dados de umidade de solo foram
adquiridos através da ferramenta on-line
GIOVANNI, que exibe e analisa dados geofísicos.
Para ter acesso aos dados é preciso obter login no
EarthData – NASA. Essa ferramenta é mantida e
desenvolvida pelo NASA Goddard Earth Sciences
Data and Information Services (GES-DISC). Os
dados adquiridos são produzidos pelo Global Land
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Data Assimilation System (GLDAS) (Rodell et al.,
2004). A resolução espacial é de 25 x 25 km² com
resolução temporal de 3 horas (produto
GLDAS_NOAH025_3H_2.0). O sistema gera
dados modelados da superfície terrestre a partir de
técnicas de modelagem e assimilação de produtos
de satélite e dados observados em superfície
(Rampazo, 2019). Após a aquisição dos dados,
foram convertidos para a média de escala diária.
A metodologia adotada do estudo empírico
de Chuvieco et al. (2003) tem como procedimento
atividade de campo e laboratório, e mede o peso
úmido sobre o peso seco da vegetação, dado pela
seguinte equação:
FMC = ((Pu - Ps)/Ps)*100
sendo Pu o peso úmido e Ps o peso seco da
amostra.
Nos estudos de Chuvieco et al (2003) as
amostras eram coletadas a cada 8 dias
acompanhando as revisitas do satélite, por volta das
12 e 16hrs, horário em que segundo os autores, o
FMC se encontrara mais baixo e as condições de
risco de incêndios são maiores, no entanto, o tempo
de amostragem de campo não correspondia ao
tempo de passagem do satélite, que era entre 10 e
12hrs. Outros autores trabalhando em áreas
climáticas semelhantes, constataram que não há
diferenças significativas no FMC por volta das
10hrs da manhã em relação aos outros horários de
maior risco. Para esta pesquisa, a amostragem foi
feita nos horários de revisitas do satélite no eixo
local a cada cinco dias, por volta das 10:30 e 11hrs
da manhã, no período de seca da região e mais
propenso a incêndios (maio – outubro). Foi
delimitada uma área de 30x30m para amostragem,
sendo coletada 100 gramas de material foliar de
cada fitofisionomia.
Coletou-se 24 amostras do Cerrado Típico
(folhas de copas de árvores e arbustos variadas) e
do Campo Limpo (capim com raízes) ao longo de
30 de maio a 27 de outubro de 2019. As amostras
foram pesadas em campo com balança de precisão
de 1 g. e em seguida levadas para laboratório e
submetidas na estufa sob o tempo de 48hrs em
torno de 60 e 70° C. Por fim, o material foi pesado
novamente para estimar o conteúdo de umidade
foliar. Durante a amostragem, foram adquiridos
também em campo, dados de temperatura e
umidade relativa do ar com uso de
termohigrômetro.
A análise dos dados obtidos na pesquisa
se deu com aplicação de dois testes estatísticos: [1]
para verificar as bandas espectrais do S2-MSI em
relação ao FMC observados nos dois pontos de
coleta, a análise foi feita por correlação linear e do
Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.

coeficiente de correlação de Pearson (R); [2] para
verificar a relação das variáveis conteúdo de
umidade do solo, temperatura, precipitação e
umidade do ar, a análise se deu por regressão
múltipla, de modo a verificar possíveis fatores
impactantes nos níveis de FMC das duas
fitofisionomias. A análise de regressão múltipla é
um importante modelo para analisar dados
empíricos e sua possível relação com outras
variáveis.
Resultados e discussão
Os valores de FMC ficaram acima de
100% para o Cerrado Típico e se manteve abaixo
desse valor para o Campo Limpo, atingindo o valor
mínimo de 20% (Figura 2). A literatura demonstra
que áreas potenciais de risco de incêndio, são
aquelas com FMC abaixo de 90%. Os valores
inferiores ao referido limite estão associados à
grandes incêndios, enquanto que estando o FMC
acima de 100%, os riscos de incêndios são
menores, e quando ocorrem, são de baixa
proporções ou isolados. Cumpre frisar que os
estudos realizados se deram em ambientes
distintos, nos quais interferem a latitude e outros
fatores físicos (Chuvieco et al., 2010; Argañaraz et
al. 2018), portanto, para o Cerrado, é necessário um
estudo mais aprofundado nesse sentido.
O Campo Limpo apresentou-se mais
propenso a incêndios, uma vez que durante o
período de seca, o FMC esteve abaixo de 100%. Já
a vegetação arbórea do Cerrado Típico, é o tipo de
vegetação adaptada para o período de seca, tanto é
que seu índice de verde não sofre grandes
alterações, e nesse estudo, o FMC não diminuiu ao
longo do período seco, mas apresentou tendência
crescente, como pode ser analisado no gráfico da
Figura 2.

Figura 2. Valores de FMC (%) do Campo Limpo e
Cerrado Típico (30 de maio a 27 de outubro de
2019).
Considerando os dados do FMC com os
índices de reflectância da vegetação das bandas
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selecionadas (NIR e SWIR 1 e 2 – Figura 3 e 4), os
resultados da correlação linear pelo coeficiente de
correlação de Pearson, mostrou que as
reflectâncias no SWIR 1 e 2 foram inversamente
correlacionados ao FMC do Campo Limpo. Porém,
houve uma correlação muito fraca (r² < -5) e não se
correlacionou com o Cerrado Típico. Já a
reflectância NIR foi directamente correlacionada
ao FMC das duas formações, com melhor
correspondência para área do Cerrado Típico,
porém sua correlação também foi fraca (r² < 5).

Figura 3. Gráfico da correlação do índice de
reflectância pela SWIR 1 e 2 e NIR, com o FMC
do Campo Limpo.

Figura 4. Gráfico da correlação do índice de
reflectância pela SWIR 1 e 2 e NIR, com o FMC
do Cerrado Típico.
A questão principal levantada pelos
autores, reside em saber se as variações na
refletância ou temperatura da planta causadas pela
mudança do conteúdo de água podem ser
explicadas por outros fatores, como por exemplo,
índice de área foliar, geometria da copa, ângulos de
observação,
condições
atmosféricas,
e
características físico-químicas do solo (Chuvieco
et al., 2004; Yebra et al., 2013; Adab et al., 2016).
Neste estudo, tais fatores podem ter influenciado na
reflectância dos ambientes, o que explica a baixa
correlação pelas faixas NIR e SWIR.
Outra
influência
é
dada
pela
diferenciação de combustíveis vivos e mortos para
Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.

estimativa do FMC, sendo características
considerados importantes em relação a combustão
e risco de fogo (White et al., 2014; Schmidt et al.,
2017; White, 2018). De acordo com White (2018),
os componentes de vegetais vivos são divididos em
lenhosos e herbáceos, sendo que os primeiros
incluem galhos, folhagem e arbustos, de
características amplamente florestais, e os
segundos são costumeiramente compostos por
gramíneas e outras vegetações rasteiras. Dos
herbáceos, alguns são dados como componentes
vegetais mortos (seco). Dada essa diferenciação,
pela área de estudo, o Cerrado Típico pode ser
considerado um combustível vivo, enquanto que o
Campo Limpo, é predominantemente herbáceo,
com combustível morto, dada a época de seca.
A correlação do SWIR 1 com o FMC do
Campo Limpo foi mais forte. É de se esperar que à
medida que o FMC de uma vegetação diminui, seu
índice de reflectância aumente. FMC de
combustíveis vivos são mais difíceis de estimar por
que recorrem a umidade armazenada no solo
(Viegas et al., 2001), fator que se aplica ao Cerrado
Típico.
A proposta inicial deste estudo, tratava
dessa estimativa empírica, entre a relação
quantitativa do FMC com índice de reflectância,
afim de calibrar as faixas espectrais SWIR e NIR
para avaliar risco de incêndio no Cerrado, no
entanto, os resultados dessa correlação não foram
tão contundentes e pareceu relevante considerar
dados de variáveis ambientais e metereológicas,
uma vez que podem refletir nos resultados. Nesse
sentido, foram considerados dados de umidade de
solo (para os 4 níveis de profundidade, 0-10, 10-40,
40-100, 100-200 cm), precipitação, umidade do ar
e temperatura, os quais foram aplicados a análise
Multivariada de Regressão Múltipla, cujo
propósito é medir, explicar e predizer o grau de
relacionamento entre variáveis e os impactos de
uma sobre a outra.
A correlação linear múltipla do FMC do
Cerrado Típico com os 4 níveis de profundidade de
conteúdo de umidade do solo resultou em um R² ajustado de 41%, cujo nível de significância foi
0,01. Neste estudo, foi considerado como resultado
significativo para a avaliação do valor de p. Dentre
os quatro níveis de profundidade de solo (zona raiz,
subsolos, e limite subterrâneo), o valor-p (chance
de erros) mostra que o nível mais correlacionado se
encontra na zona de 40-100 cm no subsolo.
No que se refere aos valores de
temperatura, umidade de ar e precipitação em
relação ao FMC do Cerrado Típico, a análise de
regressão resultou em um R²-ajustado de 36% e
nível de significância 0,01. No entanto a chance de
erro a nível de impacto ao FMC para essas
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variáveis, é elevado, cujo menor valor está
relacionado a temperatura, com 19% (considerando
a chance de erro < 5%).
No Campo Limpo, os valores da análise
Multivariada de Regressão Múltipla mostraram
que, neste ambiente, o FMC não foi explicado pelas
variáveis precipitação, conteúdo de umidade de
solo e temperatura. Na análise FMC e conteúdo de
umidade de solo, a estatística de regressão é de
30%, menor que no Cerrado Típico, o que explica
que a umidade do solo não é fator impactante nesse
ambiente. As demais variáveis, precipitação,
temperatura e umidade do ar, no valor de regressão
sob R²-ajustado caem para -5%, além do mais, o
valor do nível de significância se mostrou alto, o
que anula qualquer correspondência dessas
variáveis ao FMC, sendo que dentre as três, a de
menor valor-p é a umidade do ar, mas com apenas
2% no R²-ajustado da correlação desta variável
com o FMC do Campo Limpo.
Verificou-se se que a umidade de solo é
uma variável impactante em relação ao ambiente
de Cerrado Típico. Nos estudos de Qi et al. (2012),
essa lógica é explicada subentendendo que a água
é transportada continuamente entre solo-plantaatmosfera. Desta forma, a água da planta diminui
se a condutividade hidráulica entre o solo e a raiz
decresce, e vice-versa. Na fitofisionomia do
Cerrado Típico, as estimativas do FMC estão
relacionadas a banda NIR, que está associada ao
índice de verde da planta, ou seja, pelo vigor da
vegetação, o que indica que o teor de clorofila deste
ambiente tem recorrido a umidade do solo, pois
correlaciona positivamente a ele. E é justamente na
zona de subsolo 40-100 cm que se encontra as
raízes dos substratos arbóreos do Cerrado Típico,
que por sua fisionomia, não apresenta raízes muito
profundas.

Autores como Krueger et al. (2015), e
Lifang et al. (2019) consideraram fatores como a
temperatura, umidade relativa do ar e umidade
superficial do solo como indicadores de umidade
do combustível para estimar a inflamabilidade e,
com o tempo, o risco de incêndio. Krueger et al.
(2015) por exemplo, propõe que a umidade do solo
seja utilizada como substituto da umidade do
combustível vivo, pois entende que umidade de
solo e combustível vivo são fisicamente
interligados.
A relação entre seca e umidade do
combustível é a baixa precipitação ou alta
evapotranspiração, que vão sempre resultar em
níveis baixos de FMC e, consequentemente, áreas
de maior risco de incêndios (Qi et al., 2012). Notase que, nas duas fitofisionomias, a precipitação não
é fator determinante, dado o período de seca, mas
que, no entanto, ela ainda assim altera a
porcentagem do FMC. No Cerrado Típico, o FMC
observado aumenta à medida que a temperatura,
precipitação e umidade do solo se alteram (Figura
5). A evapotranspiração ou apresenta-se baixa, ou
de fato não influencia no resultado do FMC. Por
outro lado, ainda que a evapotranspiração seja
elevada, tem-se a hipótese de que não interfere no
FMC, dado que a vegetação desse ambiente tem
recorrido a umidade de solo em zona mais
profunda.
Qi et al. (2012) apontam que a variação
sazonal de FMC é controlada pela precipitação,
umidade do solo, evapotranspiração e fisiologia da
planta, portanto, serão os fatores ligados a
propriedade do solo, a precipitação e os fluxos de
evapotranspiração ao longo de uma escala temporal
que irão controlar o conteúdo de umidade de solo,
e deste para a vegetação.
As variáveis meteorológicas determinam
a umidade do combustível morto (Adab et al.,

Figura 5. FMC do Cerrado Típico (esquerda) e do Campo Limpo (direita) com as variáveis ambientais
adicionais: conteúdo de umidade de solo; precipitação (média); temperatura e umidade do ar.
Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.
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2016), já a umidade do solo é fator determinante
para combustível vivo (Krueger et al., 2015).
Caccamo et al. (2012) afirmam que, em paisagens
com forte propensão à produção de matéria morta,
o risco potencial de ocorrência de queimadas é alto.
Desta forma, a fitofisionomia do Campo Limpo, é
área eminente de risco de fogo no período seco.
Considerando que a área se caracteriza
como Campo Limpo Seco, cujo lençol freático é
mais profundo, e que por ser período de baixa
precipitação, dado o aumento de temperatura ao
longo da coleta, e consequentemente baixa
umidade do ar, e levando em conta também a
fisionomia da planta - vegetal fino, baixo e de
raízes curtas ao nível da zona raiz do solo - a
umidade do solo, nesse caso, não influencia
diretamente. Nesse caso, o FMC do Campo Limpo
melhor se correlaciona a umidade do ar porque ela
é fator mais recorrente e sua relação com essa e as
outras variáveis metereológicas é instantânea,
aumenta ou perde umidade para o ambiente externo
rapidamente, já que para essa época do ano,
umidade de solo e precipitação é quase inexistente.
Dada o período de sazonalidade, esses fatores
podem sim influenciar no FMC dessa área em outra
época do ano.
Além do mais, alguns autores apontam
que as vegetações herbáceas são sensíveis à
umidade do solo, à topografia e às condições
climáticas do que vegetação lenhosa, que podem
apresentar altos índices de umidade interna,
enquanto a materiais mortos tendem a acompanhar
as variações de umidade do ar de forma mais
intensa, se for esta, fator mais recorrente (Yebra et
al., 2008; Momadou et al., 2013).
Além da quantidade de combustível
vegetal caracterizada pela sua dimensão, estado
vegetativo, ou seja, vivo ou morto, e umidade,
outros fatores externos também influenciam no
comportamento dos incêndios florestais. O relevo
é um desses fatores, dado suas características como
declive, exposição das vertentes, e altitude. Outro
fator é a direção e a velocidade do vento (Lourenço
et al., 2019). Tais fatores não foram considerados
neste estudo.
Yebra et al. (2013) e Argañaraz et al.
(2018), afirmam que os diferentes limiares de FMC
observados em relação à atividade de incêndio
estão relacionados a uma combinação de variáveis
que atuam em diferentes escalas, dado que as
propriedades estruturais e químicas também afetam
a inflamabilidade no nível da planta, e as cargas de
combustível morto e a umidade afetam a
inflamabilidade no nível do suporte. De certa
forma, estas variáveis juntamente com as
condições climáticas e a topografia, interagem de
modo a afetar a relação entre FMC e a ocorrência
Rezende, L. P.; Ferreira, R. V.

de queimadas em diferentes ecossistemas,
tornando-se uma propriedade emergente na escala
da paisagem.
Conclusões
Este ensaio conclui que há uma relação
inversa entre o FMC da vegetação rasteira,
representado neste estudo pelo Campo Limpo
(fitofisionomia do Cerrado) e a reflectância da
Banda espectral do Infravermelho de ondas curtas
(SWIR), sendo um fato significativo para a
predição do risco de ocorrência de queimadas neste
ambiente. A análise do FMC com base nos
distintos procedimentos metodológicos adotados
neste estudo permitiu a constatação de outros
aspectos:
 Apesar da concordância com os resultados
obtidos de outros estudos, admite-se que as
respostas espectrais das bandas no SWIR e
no NIR ainda não evidenciam o
comportamento do FMC, sendo que a
melhor leitura espectral do FMC foi dada
pela banda SWIR.
 A necessidade da composição de um banco
de dados mais amplo do ponto de vista
temporal (3 a 5 anos) para maior
detalhamento das respostas espectrais das
bandas SWIR e NIR.
 A avaliação de carga de combustíveis e o
prognóstico de risco de incêndios para o
Cerrado por meio da aplicação de técnicas
de SR carece de mais tempo de pesquisa.
 Os dados de FMC obtidos em campo
indicam que no ambiente do campo limpo,
o risco de fogo é eminente. Portanto, os
cuidados devem ser redobrados em relação
às práticas de manejo dessa fitofisionomia
do Cerrado, tendo em vista que ela é
determinante paisagístico em todo o bioma.
 As variáveis umidade de solo, umidade do
ar, temperatura e precipitação são
determinantes no comportamento do FMC,
tanto de vegetais vivos como mortos,
influenciando também no comportamento
do fogo.
 Vegetais vivos recorrem à umidade do solo
e vegetais mortos sofrem influência de
variáveis atmosféricas. Nota-se que para a
fitofisionomia do Cerrado Típico, a
umidade do solo mostra-se como um fator
influenciador
 Além das variáveis consideradas neste
estudo, admite-se que outras também
deverão ser incorporadas, tais como a
radiação solar e velocidade e direção do
vento. Esse pressuposto deve ser
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considerado especialmente na análise de
comportamento
de
vegetais
finos
campestres.
Para estudos posteriores, pressupõe-se que
a discriminação espectral das duas bandas
NIR para leitura e monitoramento vegetal e
SWIR para estimativas de conteúdo de água
foliar, resultem dentre outras formas de
análise, em estimativas do FMC de
vegetações arbóreas para o Cerrado.
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