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Ocorrência de fogo no bioma Amazônia 2021

Mosaico de Imagens CBERS-4/WFI do Bioma Amazônia produzido pelo projeto Brasil Data Cube .1

1Detalhes em http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/projeto-brazil-data-cube-disponibiliza-mosaico-com-imagens-cbers-4-wfi

http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/projeto-brazil-data-cube-disponibiliza-mosaico-com-imagens-cbers-4-wfi


Apresentação
Este documento é um sumário executivo da ocorrência de fogo no bioma Amazônia, seja

sob a forma de queimadas ou de incêndios florestais. Ele é resultado do monitoramento
ambiental por satélites feito pelo INPE, como parte de suas atribuições institucionais.

O INPE desenvolve e aprimora as técnicas de monitoramento, modelagem e análise da
ocorrência de fogo na vegetação e oferece publicamente para a sociedade brasileira esses
produtos, especialmente visando apoiar aos órgãos federais e estaduais, responsáveis pelas
ações de fiscalização, controle e combate aos crimes ambientais.

O detalhamento dos produtos gerados pelo INPE pode ser verificado em
www.inpe.br/queimadas.
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1 Contextualização
Para a geração deste documento, foram considerados os dados de focos de fogo ativo

detectados pelo satélite Aqua com passagem sobre o Brasil entre 12 e 24h GMT. Este é
denominado satélite de referência devido ao histórico de uso destas informações em atividades
de planejamento estratégico, pesquisas científicas e comparações com o primeiro satélite que
foi utilizado em 1998.

Todas as informações produzidas foram geradas considerando o período de 01 a 16 de
março de 2021, salvo quando indicado outros períodos para comparação.

1.1 Análise histórica e sazonal
Os dados apresentam variações do ano corrente em relação ao mesmo período do ano

anterior e em comparação com a série histórica no bioma Amazônia. A Figura 1 ilustra a
variação sazonal, mostrando que a temporada crítica inicia no segundo semestre com pico em
setembro.

Figura 1: Comparativo mensal dos dados no ano corrente (barras) no período de
01/jan/2021 até 16/mar/2021 com os valores máximos, médios e mínimos históricos .2
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1.2 Comparação com o ano anterior
A Tabela 1 apresenta uma comparação mensal, mostrando as diferenças entre os dois

anos, que no total anual encontra-se 41,7% abaixo em relação ao ano anterior, considerando o
período de 01/jan até 16/mar (02 meses e 16 dias).

Tabela 1: Comparação do total de focos entre o ano atual e o anterior, e a diferença porcentual

Mês 2020 2021 Diferença

Jan 1.200 794 -33,80%

Fev 1.196 864 -27,80%

Mar 822 218 -73,50%

Acumulado 3.218 1.876 -41,70%

Fonte: Compilado a partir dos dados disponíveis em www.inpe.br/queimadas/situacao-atual.

Em 16 de março, a diferença é 73,5% menor ao ano anterior para o mesmo período.

2 O cálculo de máxima, média e mínima não considera os valores do ano corrente.
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2 Distribuição espacial da variação mensal da quantidade
de focos

Conforme apresentado na Figura 1, a ocorrência do fogo é sazonal e é determinada tanto
pelas condições ambientais quanto pelas antrópicas e elas influenciam na sua distribuição
espacial como também na intensidade que pode ser verificada pela quantidade de focos e sua
persistência em dias.

2.1 Locais sem focos ativos do satélite de referência em 2021
Considerando o satélite de referência no período de 01/01 até 16/03 de cada ano (2020,

2021), a Figura 2 apresenta locais (células de 25 x 25 km) que tiveram focos no ano de 2020, mas
que, até 16/03/2021, não tiveram detecções. Isso representa 273.750 km2 no bioma Amazônia.

Figura 2: Mapa dos locais sem detecção de focos pelo satélite de referência no período de 01/01 até 16/03 de 2021.
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2.2 Distribuição espacial dos focos ativos em 2021
O mapa da Figura 3 apresenta locais onde foram detectados os 1.876 focos do satélite de

referência no período de 01/jan até 16/mar/2021 (2 meses e 16 dias) no bioma Amazônia.

Figura 3: Mapa das células onde foram detectados focos do satélite de referência no ano atual.
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2.3 Locais com focos ativos apenas em 2021
No mapa da Figura 4 é possível verificar os locais onde são identificados focos ativos do

satélite de referência, considerando os dados no período de 01/01 até 16/03 de cada ano (2020,
2021). Os 355 locais em vermelho não tiveram focos no ano anterior, apenas no ano corrente
(novos focos).

Figura 4: Mapa dos locais que não tiveram focos no ano anterior, apenas no ano corrente.
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2.4 Distribuição espacial da diferença entre o ano atual com anterior
A Figura 5 apresenta um mapa de diferenças no bioma Amazônia, no período de 01/jan a

16/mar (02 meses e 16 dias), sendo os aumentos destacados em vermelho em percentual em
relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 5: Diferença em percentual da quantidade de focos ativos detectados
no período de 01/jan até 16/mar do ano atual com o ano anterior.
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2.5 Locais críticos no ano atual
O mapa da Figura 6 apresenta 152 locais com persistência de fogo superior a dois dias

consecutivos no intervalo de 01/jan a 16/mar/2021 (02 meses e 16 dias).

Figura 6: Mapa de persistência de fogo indicando locais críticos no mês atual.
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3 Análise do Histórico

3.1 Avaliação do ano atual
O gráfico apresentado na Figura 7 mostra a série temporal do total de focos do satélite de

referência no bioma Amazônia, considerando o intervalo entre os dias 01/jan até 16/mar (02
meses e 16 dias) de cada ano.

Figura 7: histórico do total de focos no bioma Amazônia desde 1998, considerando o período de 01/jan até 16/mar.
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3.2 Comparação com a média histórica (1998-2020)
A Tabela 2 apresenta uma comparação mensal, mostrando as diferenças mensais entre o

ano corrente e a média da série histórica. No período de 01/jan a 16/mar (02 meses e 16 dias),
houve redução de 38,1%.

Entre os dias 01/mar e 16/mar, a diferença é de 64,7% abaixo da média histórica no
mesmo período.

Tabela 2: Comparação do total de focos no ano atual, média histórica, e diferença em porcentagem

Mês Média Histórica 2021 Diferença

Jan 1.596 794 -50,30%

Fev 818 864 5,60%

Mar 618 218 -64,70%

Acumulado 3.032 1.876 -38,10%

Fonte: Compilado a partir dos dados disponíveis em www.inpe.br/queimadas/estatisticas-estados.

11

http://www.inpe.br/queimadas/estatisticas-estados


4 Municípios Críticos
A Figura 8 apresenta uma listagem dos municípios críticos, considerando o período de

01/mar a 16/mar (16 dias) nos estados do bioma Amazônia.

Esta lista foi produzida com dados do satélite de referência e detalhes podem ser
encontrados em www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas.

Figura 8: Listagem dos municípios críticos ordenados pela quantidade de focos ativos
detectados pelo satélite de referência no período de 01/mar até 16/mar/2021.
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O mapa da Figura 9 apresenta a localização e quantidade dos dez municípios mais críticos
de 01/mar a 16/mar (16 dias) no bioma Amazônia.

Figura 9: Mapa dos 10 municípios com maior quantidade de focos de fogo ativo no
bioma Amazônia detectados pelo satélite de referência no período de 01/mar até 16/mar/2021.
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5 Áreas de Proteção Críticas

5.1 Unidades de Conservação Federal (UCF)
A Tabela 3 apresenta a listagem das 10 unidades de conservação federais com maior

persistência de focos, considerando o período de 01/jan até 16/mar/2021 (02 meses e 16 dias).

Tabela 3: Unidades de Conservação Federal com indicação de persistência do fogo em dias

Nome Órgão
Responsável

Dias
Consecutivos Início Último

Registro

FLONA DO AMAZONAS ICMBio 3 2021-02-17 2021-02-19

PARNA DO MONTE RORAIMA ICMBio 3 2021-02-14 2021-02-16

RESEX RENASCER ICMBio 3 2021-01-15 2021-01-17

RESEX DE CURURUPU ICMBio 3 2021-01-08 2021-01-10

REBIO DO GURUPI ICMBio 3 2021-01-06 2021-01-08

FLONA DE SARACÁ-TAQUERA ICMBio 2 2021-03-15 2021-03-16

PARNA DO MONTE RORAIMA ICMBio 2 2021-03-09 2021-03-10

PARNA DO PICO DA NEBLINA ICMBio 2 2021-02-16 2021-02-17

PARNA DO MONTE RORAIMA ICMBio 2 2021-02-11 2021-02-12

REBIO DO GURUPI ICMBio 2 2021-02-06 2021-02-07

Fonte: Compilado a partir dos dados disponíveis em www.inpe.br/queimadas/estatisticas-estados.
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5.2 Territórios Indígenas
A Tabela 4 apresenta listagem dos 10 territórios indígenas com maior persistência de

foco, considerando o período de 01/jan até 16/mar/2021 (02 meses e 16 dias).

Tabela 4: Territórios Indígenas com fogo ativo em 16/03/2021 e indicação de persistência do fogo em dias

Nome Dias
Consecutivos Início Último Registro

TI RAPOSA SERRA DO SOL (REGULARIZADA) 3 2021-03-14 2021-03-16

TI CUÉ CUÉ/ MARABITANAS (DECLARADA) 2 2021-03-15 2021-03-16

TI TROMBETAS/MAPUERA (REGULARIZADA) 1 2021-03-16 2021-03-16

TI PARQUE DO TUMUCUMAQUE
(REGULARIZADA)

1 2021-03-16 2021-03-16

TI NATAL/FELICIDADE (REGULARIZADA) 1 2021-03-16 2021-03-16

TI RIO URUBU (REGULARIZADA) 1 2021-03-16 2021-03-16

TI KAXUYANA-TUNAYANA (DECLARADA) 1 2021-03-16 2021-03-16

TI ITAITINGA (REGULARIZADA) 1 2021-03-16 2021-03-16

TI PARANÁ DO ARAUATÓ (REGULARIZADA) 1 2021-03-16 2021-03-16

TI ALTO RIO NEGRO (REGULARIZADA) 2 2021-03-14 2021-03-15

Fonte: Compilado a partir dos dados disponíveis em www.inpe.br/queimadas/estatisticas-estados.

15



6 Variáveis Meteorológicas

6.1 Temperatura
O gráfico da Figura 10 apresenta uma comparação mensal dos dados de temperatura nos

anos 2021, 2020, 2019 e climatologia considerando o período 1961-1990. Os dados
representam o valor médio do bioma Amazônia e o mês de março de 2021 é apresentado com
dados no período de 01 a 15.

Figura 10: Valores da média de temperatura no bioma Amazônia.
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6.1 Precipitação
O gráfico da Figura 11 apresenta uma comparação mensal dos dados de precipitação nos

anos 2021, 2020, 2019 e climatologia considerando o período 1961-1990. Os dados
representam o valor médio do bioma Amazônia e o mês de março de 2021 é apresentado com
dados no período de 01 a 15.

Figura 11: Valores da média de precipitação no bioma Amazônia.
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