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RESUMO 

O Pantanal é considerado a maior área úmida remanescente de vegetação natural do mundo, localiza-se 
no centro da América do Sul e se estende aos países Brasil, Bolívia e Paraguai. Devido ao aumento das 

ações antrópicas, em conjunto com aumento da temperatura, diminuição da precipitação, favoreceu o 

aumento de incêndios florestais no Pantanal. Diante do aumento de áreas queimadas no Pantanal 

principalmente nos últimos anos, este estudo teve como objetivos (i) mapear a quantidade de áreas 
queimada nos anos de 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020, e (ii) analisar a redução da quantidade de 

superfície d’agua no Pantanal utilizando imagens de satélite e ferramentas de SIG. Á área de estudo 

compreende o Pantanal brasileiro, abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com base 
nas imagens fornecidos gratuitamente pela plataforma online MapBiomas, foram realizados o 

mapeamento de ocorrência anual e mensal de áreas queimadas e o mapeamento da quantidade de área 

coberta por superfície d’água no Pantanal. Observou-se uma maior distribuição de área queimada no 
ano de 2020 com total de 2.338.622,0 ha. O mapeamento dos corpos d’agua indica que no ano 2020 

registrou uma menor distribuição de corpos d’agua com apenas 458.642 ha, apresentando uma redução 

de mais de 540.000 ha comparado com o ano 2000. Os resultados indica que nos últimos 20 anos a 

quantidade de área coberta por superfície d’agua diminui e a quantidade de área queimada aumentou no 
Pantanal e medidas urgentes devem ser tomadas no combate e prevenção de incêndios florestais. 

Palavras-chave: Incêndio Florestal; Mudanças climaticas; Superficie d’água. 

 

INTRODUÇÃO 

O Pantanal é considerado a maior área úmida remanescente de vegetação natural do 

mundo (Marinho et al. 2021), com área total variando de cerca de 140.000 km² a 210.000 km², 

dependendo da época (Faria et al., 2021). Localiza-se no centro da América do Sul e se estende 

aos países Brasil (80%), Bolívia (19%) e Paraguai (1%) (Manrique-Pineda et al., 2021). A 

região do Pantanal abrange a Bacia do Alto Paraguai, que pertence à Bacia do Prata, a segunda 

maior da América do Sul (Leal Filho et al., 2021).  

O Pantanal é formado por uma extensa planície interior, que alterna entre a estação das 

cheias, quando até 80% das várzeas ficam submersas durante as estações chuvosas, nutrindo 

uma rica diversidade de plantas, espécies de anfíbios e animais aquáticos (Leal Filho et al., 

2021). No Pantanal são registrado espécies da fauna e flora da savana do cerrado, espécies da 

Amazônia, Chaco, e com poucos registros de espécies endêmicas (Marengo et al., 2021).  

O clima do Pantanal é classificado como tropical de savana (Marques et al., 2021), 

influenciado por sistemas tropicais e extratropicais, sendo principalmente influenciado por 



 

 

 

fenômenos que ocorrem na região amazônica (Marques et al., 2021). A distribuição das chuvas 

ocorre principalmente nos meses de outubro a março e o período seco de abril a setembro 

(Oliveira-Júnior et al., 2020).  

Atualmente o Pantanal enfrenta muitos problemas ambientais ocasionados 

principalmente pela influência humana (Schulz et al., 2019), entre os quais práticas agrícolas 

inadequadas que gera intensa degradação da terra, aumento da erosão, contaminação dos 

recursos hídricos e acoplado com pecuária para produção de carne bovina (Bergier et al., 2018; 

Libonati et al., 2020; Li et al., 2020). Além disso, a região como um todo, enfrenta sua pior 

crise climática com aumento da temperatura, diminuição das chuvas, consequentemente secas 

mais intensas, e com isso abriu espaço para o maior incêndio registrado no Pantanal brasileiro 

desde o início de seu monitoramento (Libonati et al., 2020).  

As áreas queimadas no Pantanal aumentaram quando a seca se tornou ainda mais 

intensa, isso se deve muitas vezes aos incêndios que se inicia nas áreas mais altas e se estende 

para a vegetação que cresce durante as cheias sazonais, mais morre no final da estação seca, 

produzindo grandes quantidades de material combustível (biomassa), proveniente 

principalmente de pastagens e macrófitas aquáticas (Silva et al., 2021). De acordo com Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os incêndios no Pantanal estão mais frequentes, 

atingindo grandes áreas naturais, e esta tendência tornou-se ainda mais intensa no ano de 2020 

(INPE, 2020). 

Neste contexto, o mapeamento espaço-temporal de áreas afetadas por incêndios são 

importantes para compreender melhor a ocorrência e frequência de incêndios e fornecer 

informações para o combate e prevenção de incêndios (Arruda et al., 2021). Além disso, o 

monitoramento diretamente em campo no Pantanal, muitas vezes torna-se inviável, devido as 

dificuldades de acesso ao interior de suas várzeas, como também as característica peculiares do 

bioma (Bui et al., 2018). Nesse cenário, os sistemas de informações geográficas (SIG) surgem 

como uma ferramenta importante (Leite et al., 2018), para mapear as ocorrência de incêndios e 

gerenciar e encorpar as informações espaciais, além disso, contribui para a visualização dos 

resultados (Bui et al., 2018; Daldegan et al., 2019). 

Vários estudos indicam que a precipitação total anual no Pantanal está diminuindo, ou 

seja número médio de dias chuvosos está reduzindo significativamente, prologando o período 

seco e aumentando os incêndios (Bergier et al., 2018; Lázaro et al., 2020; Oliveira-Júnior et al., 

2020). Diante de todas essas mudanças climáticas e antrópicas que o Pantanal vem enfrentando 

principalmente nas últimas décadas, este estudo teve como objetivos (i) mapear a quantidade 

de áreas queimada nos anos de 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020, e (ii) analisar a redução da 

quantidade de superfície d’agua no Pantanal utilizando imagens de satélite e ferramentas de 

SIG.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Á área de estudo compreende o Pantanal brasileiro, abrange os estados de Mato Grosso 

(65%) e Mato Grosso do Sul (35%), localizado na região centro-oeste do Brasil (Figura 1). O 

bioma ocupa cerca de 2% do território brasileiro, com aproximadamente 151.000 km2 (Soriano 

et al., 2020). 



 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização com destaque o Pantanal brasileiro.  

O clima no Pantanal é do tipo Aw, caracterizado por um clima tropical de savana, com 

invernos secos e verões quentes e úmidos (Alvares et al., 2014). A distribuição das chuvas é 

marcada por dois períodos bem definidos: chuvoso (outubro a março), que responde por mais 

de 80% do total anual de chuvas e o período seco (abril a setembro) (Oliveira-Júnior et al., 

2020). A precipitação média anual varia dentro do bioma, com médias anuais de 959 mm na 

direção oeste e cerca de 1500 mm na direção nordeste (Zuffo, 2019). A temperatura média anual 

no Pantanal é em torno de 25 °C, variando de 20 °C no mês de julho a 28 °C entre janeiro e 

Dezembro.  

Com base nas imagens fornecidos gratuitamente pela plataforma online MapBiomas, 

avaliamos ocorrência mensal e anual de cicatrizes de fogo no Pantanal para cada cinco anos de 

2000 a 2020. As imagens classificadas foram adquiridas da coleção 1.0 (MapBiomas Fogo), 

que utiliza dados com ocorrência Anual de cicatrizes de fogo, ocorrência mensal e Frequência 

de Fogo. O mapeamento de cicatrizes de fogo foi baseado em mosaicos de imagens dos satélites 

Landsat com resolução espacial de 30 metros. Todo processo foi realizado de forma 

colaborativa entre instituições do MapBiomas e com inteligência artificial a partir do uso de 

algoritmos de aprendizagem de máquina (deep learning) na plataforma Google Earth Engine e 

Google Cloud Storage que oferecem imensa capacidade de processamento em nuvem 

(MapBioma, 2020). 

O mapeamento de superfície de água no Pantanal para os anos de 2000, 2005, 2010, 

2015 e 2020 foram utilizados imagens fornecidos gratuitamente pela plataforma online 

MapBiomas (MapBiomas, 2020). O MapBiomas Água, utiliza uma metodologia com 

informações de ocorrência de áreas úmidas, maior detalhamento de pequenos corpos hídricos 



 

 

 

(i.e, > 0.5 ha). O mapeamento de superfície de água utilizou todas as cenas do satélite Landsat 

com menos 70% de cobertura de nuvens, na resolução espacial de 30 metros. O mapeamento 

foi conduzido na escala de sub-pixel, com modelo espectral de mistura (MEM), e regras de 

classificação empíricas baseadas em lógica fuzzy (MapBioma, 2020). Todo o processamento 

das imagens foram realizado no software QGIS versão 3.16.11. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as imagens geradas e analisadas, observou-se uma maior distribuição de área 

queimada no ano de 2020 com total de 2.338.622,0 ha. O ano de 2015 ocorreu um menor 

registro de área queimada com 413.274,0 ha. Em relação aos anos de 2000, 2005 e 2010 foram 

registrados um total de 522.798,0 ha, 1.581.331,0 ha e 739.245,0 ha respectivamente (Figura 

2).  

 

Figura 2. Distribuição das áreas queimadas no Pantanal nos anos de 2000, 2005, 2010, 2015 e 

2020. 

Os mapas resultantes dos anos 2000 a 2020 foram agregados em um mapa final 

incluindo todas as áreas queimadas detectadas no Pantanal, um total de 16.194.273 ha de áreas 

queimadas, o que corresponde em torno de 11% de todo o Pantanal (Figura 2). O aumento dos 

incêndios florestais em 2020, foi devido principalmente o surgimento de uma área de alta 

pressão atmosférica que impediu a formação de chuva em todo a centro-oeste, esse fenômeno 

contribuiu para uma seca mais intensa, e consequentemente ocorreu o aumento de risco de 



 

 

 

incêndio no Pantanal, associado também a baixa umidade relativa e ao aumento da temperatura 

(Marengo et al. 2021). Além dos efeitos de clima, o aumentos das áreas queimadas também 

estão relacionadas a atividades antrópicas, como o crescimento da pecuária e a agricultura em 

larga escala (Libonati et al., 2020; Li et al., 2020). 

A análise das áreas queimadas por período, indica que a maioria dos eventos de incêndio 

no Pantanal ocorreu entre os meses de agosto, setembro e outubro (Figura 3). No ano de 2000 

foi registrado no mês de setembro um total de 131.301,0 ha de área queimada e no mês de 

outubro 188.548,0 ha de área queima, o que corresponde a um total de 61,18% dos eventos de 

incêndio no ano de 2000. Em relação ao ano de 2005, o período mais crítico com ocorrência de 

área queimada foi o mês de setembro com 1.015.691,0 ha. No ano de 2010, o mês de setembro 

registrou um total de 270.804,0 ha área queimada e o mês de outubro com 308.814,0 ha. O ano 

de 2015, o mês com maior ocorrência de área queimada foi o mês de setembro com um total de 

137.795,0 ha queimada. Já em 2020, o pico maior de registro de área queimada foram em três 

meses, agosto com 363.085,0 ha, setembro 900.595,0 ha e outubro com 602.838,0 ha, somente 

esses três meses totalizou aproximadamente 1.866.518,0 ha de área queimada.  

 

Figura 3. Distribuição espaço-temporal das áreas queimadas por período no Pantanal brasileiro.  

A maioria dos eventos de incêndio ocorre entre os meses de agosto, setembro e outubro, 

devido a uma maior quantidade de material combustível seco, proveniente de vegetação de 

áreas inundadas, que morre na estação seca (Silva et al., 2021), tornando-se mais propicio a 



 

 

 

ocorrência de incêndio. Mesmo o mês de outubro considerado o início da estação chuvosa, foi 

constatado nos anos de 2010 e 2020, grande ocorrência de incêndio florestal nesse período, isso 

se deve a alterações climáticas e ações antrópicas que contribuiu para período de seca mais 

intensa e diminui o período da estação chuvosa (Schulz et al. 2019).  

O mapeamento dos corpos d’agua no Pantanal indica uma oscilação ao longo do período 

estudado, sendo o ano 2000 apresentou a maior cobertura de corpos d’agua com 998.944 ha, 

enquanto o ano 2020 registrou uma menor distribuição de corpos d’agua com apenas 458.642 

ha, apresentando uma redução de mais de 540.000 ha comparado com o ano 2000 (Figura 4).  

 

Figura 4. Mapeamento da superfície d’agua nos anos de 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020, no 

Pantanal brasileiro. 

A redução da cobertura dos corpos d’agua influenciou diretamente no aumento da 

quantidade de áreas queimadas em 2020, isso foi devido a vegetação que cresceu durante as 

cheias sazonais, e morreu na estação seca, produzindo grandes quantidades de material 

combustível inflamável (macrófitas aquáticas) facilitando a propagação dos incêndios florestais 

(Silva et al., 2019). Os mesmo autores relatam que espécies lenhosas localizada em área com 

topografia mais baixa estão sujeita a eventos de fogo mais frequentes do que as espécies 

distribuídas na posição de topografia mais alta, isso se deve à sua proximidade com pastagens 

temporariamente inundadas que acumulam grandes volumes de biomassa seca de pastagens e 

macrófitas aquáticas que servem de combustível para o fogo. 



 

 

 

Além disso, a diminuição dos corpos d’agua reflete diretamente no combate dos 

incêndios florestais, dificultando o uso da água no combate direto. O mapeamento da superfície 

dos corpos d’agua pode fornecer informações adequadas sobre a variabilidade meteorológica, 

impacto das mudanças climáticas, disponibilidade de água doce, atividades humanas na 

dinâmica das água superficiais e também apoia nas decisões de gestão da água (Schoene et al., 

2016; Klein et al., 2017). Aqui, o produto apresentando pode contribuir com informações 

importantes para o planejamento e gestão do combate aos incêndios florestais no Pantanal, 

identificando os corpos d’agua mais próximos de áreas sujeitos a incêndios e como também 

identificar pontos de captação de água para ser usado no reabastecimento de carros pipas no 

combate direto de focos de incêndios florestais.  

 

CONCLUSÕES 

O ano de 2020 apresentou a maior quantidade de área queimada com total de 

2.338.622,0 ha, sendo os meses de agosto, setembro e outubro com maiores registros de áreas 

queimadas no Pantanal. Os resultados mostrou que nos últimos 20 anos a quantidade de área 

queimada aumentou no Pantanal e medidas urgentes devem ser tomadas no combate e 

prevenção principalmente nos meses mais críticos (agosto, setembro e outubro).  

O mapeamento da superfície dos corpos d’agua, identificou no ano de 2020 uma redução 

de mais de 540.000 ha comparado com o ano 2000. A redução da superfície dos corpos d’agua 

pode ter sido um dos fatores para o aumento dos incêndios florestais no ano de 2020, devido ao 

aumento de material combustível nas áreas que eram para ser ocupado por água, porém com 

ausência da superfície d’agua desenvolveu vegetação propício a ocorrência de incêndio 

florestal.  
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