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Áreas Protegidas são destinadas à conservação dos recursos naturais e consideradas redutos 

de espécies endêmicas e ameaçadas, sendo a criação de Unidades de Conservação (UCs) uma das 

melhores estratégias de proteção do patrimônio natural. Essas áreas sofrem diferentes tipos de 

pressão e a constante presença de incêndios florestais descontrolados é um dos grandes desafios 

enfrentados pela gestão das Unidades. O ano de 2014 foi marcado por grandes incêndios ocorridos 

no Brasil, atingindo muitas UCs. Sendo assim, a análise da dinâmica e distribuição dos focos de 

incêndio e suas possíveis causas devem ser verificadas para elaboração de medidas mais eficientes 

de prevenção e combate. 

Com o avanço das geotecnologias já é possível obter dados de focos diariamente, permitindo 

o constante monitoramento das UCs. Dessa forma, o sensoriamento remoto se constitui como 

importante ferramenta no planejamento e gestão da paisagem. Tendo isso em vista, esse trabalho 

visa quantificar e espacializar os focos de calor nos últimos quinze anos (2000 a 2014) detectados 

em UCs que compõem a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE), comparando a 

incidência dos incêndios por ano em cada Unidade. A RBSE foi implementada pela UNESCO no 

ano de 2005, por ser uma área de grande relevância para a conservação da biodiversidade. 

Localizada no Estado de Minas Gerais, possui extensão de 3.070.000 hectares, abrangendo 53 

municípios e 11 UCs, sendo 2 Parques Nacionais, 5 Parques Estaduais, 2 Estações Ecológicas 

Estaduais e 2 Parques Municipais. 

Na primeira etapa do trabalho foi extraído o shapefile contendo os dados da localização e 

delimitação das áreas protegidas inseridas nessa região, no site do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Estado de Minas. A partir da localização das UCs, os produtos do sensor MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), a bordo da plataforma EOS, denominados 

MOD14 e MYD14, foram utilizados para verificar a incidência de focos. Estes produtos 

caracterizam-se por um algoritmo para detecção de anomalias termais (indicativas de queimadas), 

com base na energia emitida pela queimada. A resolução espacial nominal deste produto é de 1 km e 

oferece dados quatro vezes ao dia. Para cruzamento dos dados foi utilizado o IDL (Interface 

Description Language), para posteriormente serem inseridos no Software Spring 5.2.5 para 

processamento dos dados. Resultados parciais demonstraram que os anos de 2010 e 2012 foram os 

mais afetados por incêndios florestais em UCs de Minas Gerais. 
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