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O Programa  Queimadas  do  INPE produz em modo operacional:

- Detecção com satélites (250 imagens/dia) de frentes de fogo > 30 m;
- Mapas de áreas queimadas com acurácia  +/- 20%;
- Análise e previsão do Risco de Fogo para queima da vegetação.

O que permite:

- Apoiar a gestão do uso e controle do uso do fogo na vegetação;
- Gerar análises espaciais e temporais da ocorrência do fogo;
- Municiar centros de controle e salas de situação estaduais/regionais.



Exemplo: focos e frentes de fogo com mais de 10 km no P.N. do Pantanal Mato-grossense, 
MT/MS, na ESEC de Taiamã, Cáceres, MT,  e em várias áreas do Pantanal, em 29/Set/2020. 
Imagem do satélite TERRA; focos NOAA-20. Estas imagens de focos dão a noção geral da 
situação, apoiando a tomada de decisões.



Exemplo: focos e frentes de fogo no município de Corumbá, MS, em 28/Set/2020.
Imagem do satélite AQUA; focos de vários satélites.
Estas imagens de focos dão a noção geral da situação, apoiando a tomada de decisões.



Exemplo: em 23/Set/2020 o fogo estava nos limites da ESEC de Taiamã, Cáceres, MT; em 
28/Set o fogo já afetava a metade leste metade da reserva. Notar as centenas de outros focos 
e dezenas de outras frentes simultaneamente. Estas imagens de focos dão a noção geral da 
situação, apoiando a tomada de decisões.



Na realidade, o ano de 2020 
começou complicado para o 
Pantanal, como se vê nesta 
imagem de 30/Jan/2020

E 2020, por sua vez, 
veio na sequência de 
2019 – que também 
foi uma ano crítico no 
Pantanal, como no 
exemplo da imagem 
de 17/Out/2019.



Exemplo: Risco de 
Fogo meteorológico 
para queima de 
vegetação em 
30/Set/2020 na 
Região do P.N. do 
Pantanal Mato-
grossense. Notar 
que nos próximos 
dias: não haverá 
precipitação, a 
temperatura do ar 
estará na faixa 30oC 
a 40oC e a umidade 
relativa entre 15% e 
35%



Nota: totais ANUAIS







Fonte: 
http://queimadas.dgi.inpe.br

Resumos mensais de área queimada no Pantanal

12,4% até 
30/Ago/2020



Outros grupos associados 
ao programa Queimadas 
geram produtos de 
utilidade a partir de 
imagens de satélites, 
como o LASA- Laboratório 
de Aplicações de Satélites 
Ambientais da UFRJ

23% do bioma Pantanal 
queimados até 
27/Set/2020



Apoio à mídia na divulgação 
dos dados: média de cinco 
matérias distintas por dia.



Atenção:

Os dados 
são de uso 

técnico.
Favor não 
politizar ...

... não 
compensa
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