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Introdução

Desde a década de 70, o estado de São
Paulo começou a levantar questões a respeito da
proteção ambiental, enfatizando a atividade da
queima. A proibição das queimadas nos canaviais
é objeto de vários decretos e leis estaduais que
regulamentam esta prática. Para praticar a
queima os produtores devem solicitar uma
requisição de queima, estabelecidas pela Lei nº
11.241 (2002) e pela Protocolo Etanol Verde
(2007). Nesse contexto escolheu-se como recorte
espacial a Bacia Hidrográfica do Médio
Paranapanema, para avaliar a distribuição
espacial e temporal dos focos de queimadas em
culturas de cana-de-açúcar no período de 2000 a
2018.

de-açúcar, β corresponde ao um valor fixo,
focosij representa o intercept aleatório por focos
de queimada, b1i x anoij, corresponde ao slope
aleatório dos focos em função do ano, E ij é o erro
da observação j no tipo de uso i. A figura 2 mostra
o intervalo de confiança de 95% para o intercept
aleatório, representado pelo b1i da equação no
lado esquerdo da figura 2 e o slope aleatório no
lado direito da figura.
Figura 2. Intervalo de confiança de 95% para o intercept e
slope aleatório.

Objetivo
O objetivo foi avaliar a distribuição
espacial e temporal dos focos de queimadas em
culturas de cana-de-açúcar no período de 2000 a
2018, utilizando como base informações dos
anos: 2000, 2006, 2012 e 2018, na Bacia
Hidrográfica do Médio Paranapanema (UGRHI
17) e realizar uma estimativa futura desta
atividade via modelos lineares mistos.

Material e Métodos

A
Bacia
Hidrográfica
do
Médio
Paranapanema possui uma área de drenagem de
16.749 km². Destaca-se a expansão das lavouras
de cana-de-açúcar e da indústria sucroalcooleira.
(SÃO PAULO, 2019).
A Figura 1 apresenta os procedimentos
metodológicos aplicados ao estudo.
Figura 1. Fluxograma dos processos metodológicos.

Conclusões
Por meio das geotecnologias e do
modelo linear misto verificou-se que há a
diminuição das queimadas nos anos estudados,
no entanto, as ocorrências em terrenos de
declividade fortemente ondulado aumentou, esse
resultado atua no sentido oposto da lei Estadual
n. 11.241. A análise estatística indica que a
queimada em terrenos suavemente ondulados
tende a diminuir, no entanto, em terrenos com
maior declividade, onde as maquinas não
conseguem operar há indicação de aumento da
prática de queimada.
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Resultados e Discussão
A partir dos Critérios de Informação de
Akaike (AIC) foi selecionado o modelo mais
adequado para análise do conjunto de dados. O
modelo linear misto é dado por áreaij = β + focosij
+b1i x anoij + Eij, onde areaij representa a medida
de área para o polígono j e i categoria de canaXXXI Congresso de Iniciação Científica

INPE. Banco de Dados de Queimadas. Disponível em:
<http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>. Acesso em: 03 Mar.
2019.
RSTUDIO TEAM, 2015. RStudio: Integrated Development for R,
RStudio, Inc., Boston, MA URL http://www.rstudio.com/.
RUDORFF, B. F. T.; AGUIAR, D. A.; SILVA, W. F.; SUGAWARA,
L. M.; ADAMI, M.; MOREIRA, M. A. Studies on the Rapid
Expansion of Sugarcane for Ethanol Production in São Paulo State
(Brazil) Using Landsat Data. Remote Sensing. 2010; 2(4):10571076.
doi: <10.3390/rs2041057>.Acesso em: 03 Mar. 2019..

