


Impacto comum das queimadas:  
mortes, doenças respiratórias e 
outras, perdas na agropecuária, 
destruição de patrimônio, etc.
Por isso existe o Progama Queimadas 
no  MCTIC-INPE .



Roraima
Na Amazônia
224.300 km2
606.000 habitantes
Áreas florestais
Reserva Yanomami

Situação alarmante em Roraima, Jan-Abr/2019. Sem maiores 
consequências (por quê ??? ) apesar da cobertura midiática



2019 começou  como “business as usual” de queimadas em um 
ano seco no País, registradas pelos satélites e divulgadas na 
mídia (média de 3 matérias principais por dia)



Mais do mesmo: 

parques nacionais 
devastados, 
desmatamentos 
ilegais, etc.

~75.000 ha 
queimados



As queimdas de grandes desmatamentos são detectadas até mesmo pelo satélite geoestacionário 
MSG-03 localizado a 0 graus de longitude e ~45.000 km de distância ...



Atenção: vários sistemas de monitoramento 
trabalham em paralelo e em tempo quase-real



Queimadas agrícolas no sul do Brasil
O fogo é usado comumente, mesmo onde não há mais o que desmatar.
Uma prática arraigada, difícil de minimizar ...



A maioria dos 
estados 
avançaram em 
suas ações para 
reduzir o uso 
indiscriminado 
(e ilegal) do 
fogo. 
Definições a 
partir do 
monitoramento 
por satélites.

Exemplos para 
Mato Grosso, 
Rondonia e 
Tocantins.



Ações oficiais/legais dos governos 
estaduais a partir do monitoramento por 
satélites para controlar as queimadas



Ações oficiais/legais dos governos 
estaduais a partir do monitoramento 
de focos e do Risco de Fogo por 
satélites para controlar as queimadas.



O “causo” da nuvem 
escura sobre a cidade 
de São Paulo na tarde 
de 19/agosto/2019 foi  
erroneamente 
associado às 
queimadas na 
Amazônia.

Havia sim fumaça de 
queimadas nas 
nuvens, originadas na 
Amazônia, Mato 
Grosso do Sul, Bolívia 
e Paraguai, mas sem 
qualquer condição de 
transformar o dia em 
noite.



Detalhes da 
mega-nuvem
de fumaça



2019-Aug-25 (Thanks Johann Goldammer)

Detalhes dos 
mega-
incêndios na 
fronteira 
brasil-Bolívia-
Paraguai



Emergências decretadas a partir de relatos 
de campo e dos dados do monitoramento



A crise se 
aprofunda 
com 
detecções 
recorde, 
relatos de 
campo e 
pouca 
atuação 
de 
controle.



A crise se 
aprofunda com 
detecções 
recorde, relatos 
de campo e 
pouca atuação 
de controle.





Muitos estados criaram suas próprias salas de 
situação para analisar/controlar o uso do fogo, 
alimentados pelo Programa Queimadas do INPE.

O setor privado passa a gerar produtos para 
setores específicos, como no de cana-de-açúcar.



As análises em geral são feitas pelos usuários, p.ex. AL, CE e AM



Acontece o dia do fogo no sudoeste do Pará e os satélites confirmam 



As queimadas 
aumentam em 
relação a 2018

Relatos da mídia 
nacional e 
internacional 
apresentam 
situação de 
descontrole



Jornalistas passam a 
acessar bases de 
dados de focos de 
queima gerar suas 
próprias análises.

Possivelmente, outro 
marco no ouso do 
sensoriamento 
remoto com impacto 
direto em gestores, 
políticos e governos.



Os dados de satélites 
agora criam ondas de 
choque reforçando o 
lado criminal e ilegal 
das queimadas



Análises com 
conteúdo feitas 
por pessoas com 
base técnica  ...



Análises com 
conteúdo feitas 
por pessoas com 
base técnica  ...



Análises com conteúdo feitas por pessoas com base técnica comparando 
regiões diferentes do Planeta e seus respectivos impactos



Até análises políticas e sociais são elaboradas com bse nosso dados de satélities
para compreender a situação e refutar acusações/propostas  irresponsáveis.



A coerência entre os sistemas de 
monitoramento foi fundamental, pois não 
faltaram detratores do monitoramento



A coerência entre 
os sistemas de 
monitoramento 
foi fundamental, 
pois não faltaram 
detratores do 
monitoramento



O 
monitoramento 
de emissões 
com imagens de 
satélites 
também 
confirma a 
dimensão das 
queimadas em 
2019



Errar é humano ... Mais humano ainda é culpar outra pessoa !!!
As acusações usando os dados de satélites se tornam cômicas. 



Reação técnica imediata descartando justificativas falsas 



A mídia 
internacional 
acirra o 
bombardeio 
contra as 
queimadas e 
desmates



Quase que começa a 3a. Guerra Mundial ... Entra em cena o 
fator que resolverá 
a situação: $$$



Entra em cena o fator que 
resolverá a situação: $$$



E as acusações continuam: seriam as queimadas o pretexto 
de uma guerra econômica internacional contra o Brasil ?



As redes sociais entram na batalha ...





No meio de tanto oportunismo, uma manifestação 
autêntica: o melhor time do mundo adapta sua 
bandeira. Outros times seguiram o exemplo ...

Partida de 
futebol 
adiada pelas 
queimadas. A 
prova de que 
não é “fake”



Acessos web ao Programa Queimadas do INPE em 2019: ~um milhão de páginas 
visitadas até agora, com pico de ~40,000/dia. 



Políticos e gestores não resistiram ao fogo dos píxeis de 
queimadas e foram contrariados com base nos dados do INPE e 
NASA ...

Está ficando para trás a era das declarações irresponsáveis !



Políticos e gestores não resistiram ao 
fogo dos píxeis de queimadas e foram 
contrariados com base nos dados do 
INPE e NASA ...

(Os satélites estavam detectando 
fogueirinhas ?)



Finalmente, 
mudança de 
curso ...

Os dados 
venceram !!!











E o que houve no 1º dia da proibição ? Resposta: 2.300 focos detectados ...



Queimadas proibidas –
Operação “Verde Brasil”

Funcionou a 
proibição de 
queimadas ?

Depende ...

Sim, para o estado 
do Amazonas onde 
a atuação Verde-
Brasil foi mais 
marcante.



Queimadas proibidas –
Operação “Verde Brasil”

Funcionou a 
proibição de 
queimadas ?

Depende ...

Não, no estado do 
Acre com pouca 
atuação Verde-
Brasil e do estado 
desde o início.



Resultados iniciais da 
Operação “Verde-Brasil” no 
combate aos ilícitos



Resultados da 
Operação 
“Verde-Brasil” 
no combate 
aos ilícitos







Na Amazônia, os focos em 2019 foram abaixo da média e Outubro teve recorde mínimo. 
O ano foi relativamente seco.



No Cerrado, em 2019 os focos estiveram na média, e abaixo dela em Outubro. O ano foi relativamente seco.
No Pantanal, em 2019 os focos foram acima da média, particularmente em Set. & Out. O ano foi relativamente seco.



As análises de ocorrência de 
focos de queima de vegetação 
deve ser feita considerando 
características regionais, 
temporais, de cobertura de uso 
do solo, e das populações 
locais.  









Atenção: a temporada de queimadas ainda não acabou ...



Conclusões:

Em relação à média, em 2019 os focos de queima de vegetação:
Amazonia/abaixo, Cerrado/médio, Pantanal/Alto,
Caatinga/baixo, Floresta Atlântica/médio e
Pampa/acima. 

O controle do desmatamento e do uso do fogo ilegais pode ser 
efetivo e depende da definição política (e de R$ 1,5 milhão/dia)

Os perdedores: extremistas (negacionistas e catastrofistas).

Os ganhadores: a comunidade de SeRe de queimadas.



Obrigado
www . inpe .br / queimadas


