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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

As queimadas em todo o mundo alteram, descontrolam e eliminam ecossistemas e 

causam poluição atmosférica com prejuízos à saúde de milhões de pessoas e à aviação e ao 

transportes.  

As queimadas alteram as características químicas do solo,  descontrolam a fauna e 

flora e em alguns casos causam mortes, acidentes e perda de propriedades. 

E do ponto de vista global, as queimadas são associadas com modificações da 

composição química da atmosfera e ao clima do planeta.  

No Brasil, a quase totalidade das queimadas é causada pelo Homem, por razões muito 

variadas: limpeza de pastos, preparo de plantios, desmatamentos, colheita manual de cana-de-

açúcar, vandalismo, balões de São João, disputas fundiárias, protestos sociais e causadas por 

queda de raios e etc... Com mais de 300.000 queimadas e nuvens de fumaça cobrindo milhões 

de km² detectadas anualmente através de satélites (SETZER, 1994), o País ocupa lugar de 

destaque como um grande poluidor e devastador. Ressalta-se que ocorrem casos isolados e de 

pouca freqüência no Cerrado Brasileiro no qual as queimadas são iniciadas naturalmente, 

devido a raios ( INPE, 1999). 
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1.1 OBJETIVO GERAL  

Fazer  parte do esforço de monitorar, pesquisar e gerenciar o fenômeno das 

queimadas no Brasil, através de mais uma ferramenta que é a previsão do 

desenvolvimento das queimadas através de Índice de Haines (HAINES, 1988). 

 

1.2 OBJETIVO OPERACIONAL  

 

Para estabelecer e discutir sobre as queimadas no Brasil foi necessário pesquisar: 

1) As condições atmosféricas favoráveis para que ocorra este fenômeno, assim 

inicialmente, foram feitas análises dinâmicas e sinóticas de  grande escala sobre a América do 

Sul e do Brasil, para obter-se uma visão geral do escoamento da atmosfera, direção dos 

ventos, índice pluviométrico, sistemas sinóticos dominantes e os fenômenos atmosféricos que 

influenciam o tempo, clima e microclima de cada região.  

2) Foram geradas através do Modelo Eta, as análises, avaliações e previsões dos focos 

de calor dos Índices de Haines (HAINES, 1988). Para estes dados de queimadas foram 

gerados 13.140 mapas durante os anos de 2003 e 2004 no período entre 01 de janeiro a 31 de 

dezembro  

3) Foram analisadas e comparadas as imagens de satélites dos focos de calor com o 

Índice de Haines gerado pelo Modelo, durante todo este período para todo Brasil e grande 

parte da América do Sul. 

Assim, este estudo visa calcular e indicar o desenvolvimento dos focos de calor no 

Brasil, através do Índice de Haines (HAINES, 1988), utilizando o Modelo Regional Eta, 

acredito que este estudo será mais uma ferramenta poderosa de auxílio, gerenciamento e fazer 

parte do desenvolvimento sustentável, de uma nova fase para previsão de focos de calor para 

o Brasil 

 

1.3   JUSTIFICATIVA 

 

Em Países como o Canadá, Estados Unidos, Austrália, países da União Européia e 

países do Sudeste Asiático, o número de focos de incêndios cresce a cada ano. As medidas de 

prevenção e de controle dos sinistros são necessários. O uso do fogo faz parte da vida dos 

povos e o Brasil está incluído nesta lista.  
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A partir do incêndio florestal mais famoso do Brasil ocorrido no centro-norte do 

estado de Roraima entre agosto de 1997 a abril de 1998 pode-se tirar muitas conclusões, entre 

elas a necessidade de reagir prontamente às emergências e principalmente a previsões 

modelares para tal fim (INPE, 1992) 

As alterações climáticas provocadas pelo El Niño podem contribuir para elevar o 

potencial de risco de queimadas e incêndios acidentais no Brasil. Os efeitos de El Niño 

antecipam as queimadas agrícolas, provocando uma ampliação do período tradicional, 

consequentemente, o aumento da ocorrência de focos de queimadas e incêndios florestais ao 

longo do ano (MOLION, 1993; PHILANDER, 1990). 

Assim, o uso do Índice de Haines torna-se mais uma ferramenta para previsão do 

desenvolvimento de focos de queimadas que poderão tornar-se descontroláveis. 

A experiência de Roraima, a crescente exposição da floresta à ação do fogo e a 

expectativa do agravamento do quadro de sinistros, exigiu resposta imediata dos governos 

federal e estadual e da sociedade, na procura de soluções e de modo a minimizar os problemas 

provocados pelas queimadas e incêndios florestais.  

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 

conjuntamente com o INPE, iniciou o estudo de queimadas para o chamado Arco do 

Desflorestamento, as grandes queimadas, que quando fora de controle, podem se transformar 

em incêndios florestais, provocando enormes prejuízos econômicos, problemas de saúde e 

impactos ambientais. Em maio de 1998, iniciaram as atividades deste programa, o Programa 

de Prevenção e Controle às Queimadas e aos Incêndios Florestais no Arco do 

Desflorestamento - PROARCO, que emerge das funções institucionais do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Ministério do Meio 

Ambiente - MMA.  De suas deliberações se originou, mais tarde, o Sistema de Prevenção 

Nacional e Combate aos Incêndios Florestais - PREVFOGO.  

Para a eficácia das ações de prevenção e combate, requer-se previamente 

monitoramento, com a elaboração de mapas de risco de incêndio, que através deste trabalho o 

Índice de Haines (HAINES, 1988) poderá ser mais uma ferramenta no combate a grandes 

queimadas no Brasil.  
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( Ditado Romano – filósofo Romano desconhecido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

Através do modelo de área limitada Eta, que foi desenvolvido pela Universidade de 

Belgrado em conjunto com o Instituto de Hidrometeorologia da Iugoslávia, aplicou-se a este 

modelo o Índice de Haines que é especialmente um índice de estabilidade atmosférica 

desenvolvido para uso previsão de desenvolvimento de queimadas. Este índice é determinado 

combinando a estabilidade atmosférica e a umidade do ar de níveis pré-determinados da 

atmosfera resultando em valores de propagação de fogo.  

 

Para estabelecer e discutir sobre as queimadas no Brasil, é necessário saber as 

condições atmosféricas favoráveis para que ocorra este fenômeno. Assim foram feitas análises 

dinâmicas e sinóticas de grande escala sobre a América do Sul e do Brasil. Foram observadas 

imagens de satélite e também foram coletados dados de normais climatológicas para obter-se 

uma visão geral do escoamento da atmosfera, direção dos ventos, sistemas sinóticos 

dominantes e os fenômenos atmosféricos que influenciam o tempo, clima e microclima de 

cada região do Brasil.  

 

Para tal, foram gerados mapas do Índice de Haines durante os anos de 2003 e 2004, 

reanálise e gráficos comparativos matriciais entre os focos de calor com as imagens de satélite 

NOAA-12, para verificar a validade deste índice para o Brasil. 

  

O Índice de Haines é usado em vários países como o Canadá, Estados Unidos, 

Austrália, países da União Européia e no Sudeste Asiático. O número de focos de incêndios 

cresce a cada ano, assim este estudo visa estabelecer mais uma ferramenta para as medidas de 

prevenção e de controle dos focos de calor no Brasil. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

   

   

Through the model of limited area Eta, that was developed by the University of 

Belgrade together with the Institute of Hidrometeorology of Yugoslavia, was applied to this 

model the Index of Haines that is especially an index of Atmospheric stability developed for 

use forecast of development of burning. This index is determined combining the atmospheric 

stability and of the humidity of the air in the lowest level of the atmosphere resulting in values 

of fire propagation for other levels of the atmosphere.      

To establish and to discuss on the burning in Brazil, it was necessary to know the 

favorable atmospheric conditions so that it happens this phenomenon, they were made like 

this dynamic analyses and sinotics of great scale on South America and of Brazil, satellite 

images were observed and also data of climatological normal were collected, to obtain a 

general vision of the drainage of the atmosphere, direction of the winds, systems dominant 

sinotics and the atmospheric phenomena that influence the weather, climate and microclimatic 

of each area of Brazil.    

Maps of the Index of Haines were generated during the years of 2003 and 2004, 

reanalisys and graphs comparative matrix among the burning with the satellite images 

NOAA-12, to verify the validity of this index to Brazil. 

The Index of Haines is used at several countries as Canada, United States, Australia, 

countries of the European Union and in the Asian Southeast. The number of focuses of fires 

grows every year. This study seeks to establish one more tool for the prevention measures and 

of control of the focuses of heat in Brazil.   
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2 OS SISTEMAS SINÓTICOS DE GRANDE ESCALA QUE ATUAM SOBRE

  A AMÉRICA DO SUL E O BRASIL 

 

 As condições gerais da atmosfera atuante em uma região estão relacionadas com a  

Circulação Geral da Atmosfera (CGA). Para um melhor entendimento da dinâmica 

atmosférica sobre uma determinada área, deve iniciar-se uma observação mais global 

desta circulação, na qual a localidade de interesse esteja inserida. No caso presente, serão 

visualizadas as características dinâmicas dominantes sobre a América do Sul e 

circunvizinhanças, a fim de entender melhor as queimadas, o tempo e o clima do Brasil. 

 

 Foram analisadas as circulações médias oriundas do modelo global da CGA 

(Circulação Geral da Atmosfera) do NCEP  através de reanálise e estudos estatísticos 

sobre a freqüência e trajetórias preferenciais dos sistemas frontais,  bem como de aspectos 

sinóticos sobre o Brasil.  

 

 São apresentadas as configurações dominantes sobre a América do Sul nos níveis 

de 1000 hPa, 850 hPa, 500 hPa e 150 hPa em períodos característicos de Outono/Inverno.  

(entre os meses de Abril a Agosto)  e de Primavera/Verão (entre os meses de Setembro a 

Março).(LEMOS, 2000)  

 

 O escoamento atmosférico médio a superfície sobre a América do Sul e Oceanos 

circunvizinhos mostra a presença dos Anticiclones Semi-Estacionários do Atlântico Sul e 

do Pacífico Sul, responsáveis, em grande parte, pelas condições de tempo sobre o 

Continente Sul Americano, uma vez que exercem influência destacável na penetração das 

massas de ar tropicais úmidas e polares (VIANELLO E ALVES, 1991). Suas posições e 

intensidade modificam-se ligeiramente entre os períodos de verão e o inverno.  



 21 

 Nas figuras  2.1 e 2.2,  são mostradas as configurações dominantes nos padrões de 

primavera-verão e outono-inverno. O Anticiclone do Atlântico Sul (AAS) destaca-se pelo 

papel que desempenha sobre o clima do Brasil. 

 Outro centro de destaque sobre o Continente é a Baixa do Chaco (BC -  

representada por uma confluência muito intensa de ventos) localizada sobre o Chaco 

Paraguaio e formada pelo grande aquecimento do continente.  Esta baixa pode ser vista na 

Figura 2.1, dos meses de verão ao nível de 1000 hPa. 

Em 850 hPa (aproximadamente 1500 m) nota-se ainda a presença dos anticiclones 

prevalecentes na superfície, em ambas as estações(figuras 2.1 e 2.2). Entretanto, no interior 

do continente a Baixa do Chaco (BC) mostra-se mais desenvolvida no verão, o que provoca 

uma significativa convergência de ar nos níveis inferiores, como se vê na Figura 2.1. O 

anticiclone do Atlântico Sul  basicamente inibe a formação de nuvens sobre a região que 

está atuando, deixando a região, em questão, com céu claro e com poucas nuvens, os ventos 

sopram do seu centro para a sua extremidade e seu centro possui pressões atmosféricas 

superiores às suas extremidades.  

Esta configuração modifica-se consideravelmente a partir de 500 hPa, surgindo no 

verão, sobre o continente, um sistema fechado de circulação anticiclonica. A Figura 2.1 

mostra claramente a formação destes sistemas em 150 hPa, denominado Alta da Bolívia 

(AB) (KOUSKY, KAYANO, 1981). 

Existem perturbações transitórias que abrangem sistemas de grande escala, que 

modificam as condições de tempo local. Esses sistemas são chamados de transitórios, pois 

tem durações variadas, desde horas até dias.  As frentes frias são as principais perturbações 

transitórias que atuam sobre o Brasil, originárias do deslocamento das massas de ar de 

origem polares em direção as latitudes baixas (Equador) e os sistemas transitórios 

dominantes nas latitudes médias (KOUSKY. 1985) 

  As frentes quentes e as linhas de instabilidade também ocorrem nas latitudes 

tropicais, embora estas regiões, por serem condicionalmente instáveis e essencialmente sub-

barotrópica, estejam principalmente sujeitas aos mecanismos convectivos, tendo nas nuvens 

Cumuliformes seus agentes mais importantes.  

  As linhas de instabilidade, com formações freqüentes no interior do continente são 

depressões barométricas formadas principalmente pelo aquecimento diurno. No verão as 

principais características destas linhas de instabilidade são as chuvas fortes. 
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FIGURA 2.1: Reanálise das Médias Climatológicas das Linhas de Corrente do Modelo  Global do NCEP 

                            PERÍODO DE 1979 A 1995 MESES DE PRIMAVERA/VERÃO: SETEMBRO A MARÇO 
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FIGURA 2.1: Reanálise das Médias Climatológicas das Linhas de Corrente do Modelo  Global do NCEP 

                            PERÍODO DE 1979 A 1995   MESES DE PRIMAVERA/VERÃO: SETEMBRO A MARÇO 
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FIGURA 2.2: Reanálise das Médias Climatológicas das Linhas de Corrente do Modelo  Global do NCEP 

                            PERÍODO DE 1979 A 1995 MESES DE OUTONO/INVERNO:  ABRIL A AGOSTO   
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FIGURA 2.2: Reanálise das Médias Climatológicas das Linhas de Corrente do Modelo  Global do NCEP 

                            PERÍODO DE 1979 A 1995   MESES DE OUTONO/INVERNO:  ABRIL A AGOSTO   
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2.1         CLIMATOLOGIA DINÂMICA SOBRE O  BRASIL  

 

  Analisando a climatologia dinâmica sobre o Brasil, observa-se que o Anticiclone 

do Atlântico Sul marca sua presença fortemente. Os ventos dominantes dos quadrantes 

Norte/Nordeste e Leste estão relacionados com aquele centro de ação que, no verão, estando 

localizado sobre o Atlântico, induz uma circulação Norte/Nordeste e a conseqüente invasão 

do ar tropical quente úmido, principal responsável pelas chuvas intensas de verão.  

(Figuras 2.1 e 2.2). 

 

  No inverno, o deslocamento do Anticiclone para o continente acaba induzindo o 

fenômeno de movimento de subsidência, alta estabilidade atmosférica, que é responsável 

pela aparência de céu azul, ausência de chuvas e favorecimento de condições agravantes das 

queimadas e de poluição atmosférica. 

 

  Freqüentemente, no verão, o contraste térmico mar-continente acaba por originar 

um pequeno centro de alta pressão sobre o continente, separado do Anticiclone do Atlântico 

Sul.  

 

  Estas configurações alternam ou combina-se com a chegada das Frentes Frias 

provenientes da região Sul, responsáveis por instabilidade e mudanças bruscas do tempo, 

acompanhadas de chuvas.  

 

As massas de ar frio de origem polar que vêm na retaguarda das zonas frontais das 

frentes frias são mais freqüentes e intensas no inverno, em relação ao campo de 

temperatura. Uma situação comum, durante o verão é o semi-estacionário estado de 

sistemas frontais sobre as Região Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte 

(KOUSKY, 1980), originando o fenômeno chamado de Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS). Neste caso, pode haver uma condição de precipitação fraca de origem 

estratiforme na retaguarda da frente, devido à chamada "circulação marítima" (sobre a 

Costa do Brasil); ou seja, o Anticiclone polar, pela sua posição, fica bloqueado, mantendo 

uma circulação leste-sudeste, carreando umidade do Oceano para o continente e umidade 

vinda da região Centro-Oeste e da Amazônica.  
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Esta configuração pode intensificar-se no final do período diurno, devido ao 

aquecimento do continente e ao acúmulo de umidade advectada principalmente na costa do 

Brasil (OLIVEIRA. 1986).  No inverno as frentes frias são os únicos mecanismos geradores 

de mudança de tempo significativo no centro-sul do Brasil. (KOUSKY. 1985). 

 

 

             2.2       AS LINHAS DE INSTABILIDADE  

    

  As linhas de instabilidade ocorrem geralmente no Verão, e são capazes de provocar 

ascensão do ar quente, causar chuvas e trovoadas e até as tempestades locais severas, este 

fenômeno ocorrer principalmente no Verão. Essas linhas, em suas trajetórias Noroeste-

Sudeste, atingem as regiões Centro-Oeste e Sudeste, provocando precipitações fortes. 

Intensificam-se ainda mais se atravessarem regiões fontes de vapor, tais como extensas 

massas de água e florestas. 

 

  A topografia local induz o maior desenvolvimento mecânico das linhas de 

instabilidade, tornando-as mais ativas. Segundo Ab’Saber (1970), os domínios morfológicos 

da região centro-leste do Brasil  são caracterizados por mares de morros, favorecendo a 

turbulência da atmosfera inferior e consequentemente o desenvolvimento destas linhas de 

instabilidade. 

 

  O Anticiclone do Pacifico Sul provoca, não raramente, transbordamento de ar frio 

polar sobre os Andes, provocando a queda acentuada da temperatura e a ocorrência de 

geadas nas madrugadas de inverno, que podem atingir o centro-sul do Brasil. 

 

  No campo de linhas de corrente em 850 hPa, a circulação sobre centro-sul do país é 

praticamente a mesma em superfície, tanto no verão quanto no inverno (LEMOS. 2000). A 

Baixa do Chaco (BC), ao norte da Argentina, quando suprida de vapor d'água pelo 

Anticiclone do Atlântico Sul, provoca elevados índices pluviométricos no norte da 

Argentina e oeste da região Sul. A circulação da alta troposfera sobre a América do Sul é 

influenciada pela convecção de Cumulus profundos no Pacífico, que por sua vez, associa 

com as anomalias de temperaturas das águas do Pacífico, fenômeno conhecido por "El Niño
 

(ARKIN, 1982).  
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               Isto significa que o próprio clima do Brasil pode ser influenciado também pelo El 

Niño, assim a variação espacial e sazonal da Alta da Bolívia está intimamente relacionada 

com a distribuição espacial e temporal da precipitação em vários locais no Brasil 

(KOUSKY; FERREIRA. 1981). Na Alta da Bolívia durante o verão, existe um escoamento 

meridional, enquanto no inverno predomina o escoamento zonal nos altos níveis em 150 

hPa.O centro-sul do Brasil está também sujeito a frentes quentes e precipitações intensas, 

provocadas por mecanismos convectivos isolados ou associados com os demais sistemas. 

 

  As frentes frias atingem todo o centro-sul do Brasil, chegando até o Nordeste no 

verão, com maior intensidade no litoral, deslocando-se em seguida para o Oceano. Quando 

ocorrem situações de bloqueio pelo Anticiclone do Atlântico Sul, as frentes frias mantêm-se 

semi-estacionárias sobre a Região Sudeste, num processo de regeneração ou um "retorno da 

frente" caracterizado como frente quente. Isto se explica porque a frente fria, mantendo-se 

estacionária, perde energia, mas o fluxo de vapor proveniente do litoral. Havendo um 

desequilíbrio temporário do Anticiclone do Atlântico Sul, esta concentração de vapor 

d’água poderá ser advectada na direção Sudeste, como uma frente quente, causando chuvas 

fortes. Esse vapor d’água concentrado pode também ser advectada para o interior do 

continente, provocando precipitações intensas caracterizando o fenômeno chamado de 

ZCAS ( KOUSKY, 1980) 

 

  No inverno, com o resfriamento do continente e o fortalecimento dos anticiclones 

polares, as frentes frias são os únicos mecanismos capazes de provocar chuvas significativas 

sobre o país.  Entretanto, ao deslocar-se sobre o Continente Sul Americano, a massa polar 

vai perdendo suas características, tornando-se cada vez mais seca, favorecendo o fenômeno 

de queimadas. 

 

             2.3        A INFLUÊNCIA DAS  ZCAS SOBRE O BRASIL 

 

A ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) é um dos mais importantes 

fenômenos na escala intra-sazonal, que ocorre durante o verão na América do Sul. Provoca 

episódios de precipitação prolongada e enchentes que atingem diversas regiões do país, tais 

como o Sul  (CASARIM; KOUSKY. 1986), (QUADRO. 1994) e o Sudeste (CALHEIROS; 

SILVA DIAS, 1988).  
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Assim, segundo (ROCHA e GANDU, 1996),  climatologicamente a ZCAS pode 

ser identificada, na composição de imagens de satélite, como uma banda de nebulosidade de 

orientação NW/SE, estendendo-se desde o sul da região Amazônica até a região central do 

Atlântico Sul (KOUSKY, 1988).  

 

O estudo observacional (KODAMA, 1992) mostrou diversas características 

comuns entre a ZCAS, a Zona de Convergência do Pacífico Sul (ZCPS) e a Zona de 

Convergência Subtropical (ZCST). Essas características comuns seriam: (i) estendem-se 

para leste, nos subtrópicos, a partir de regiões tropicais específicas de intensa atividade 

convectiva; (ii) formam-se ao longo de jatos subtropicais em altos níveis e a leste de 

cavados semi-estacionários; (iii) são zonas de convergência em uma camada inferior úmida, 

espessa com forte baroclínia; (iv) estão localizadas na fronteira de massas de ar tropical 

úmida, em regiões de forte gradiente de umidade em baixos níveis, com geração de 

instabilidade convectiva por processo de advecção diferencial. Essas características foram 

também confirmadas por Quadro (1994) para a ZCAS. 

 

Os mecanismos que originam e mantém a ZCAS, estudos observacionais indicam 

que esse sistema sofre influências tanto de fatores remotos quanto de locais (CASARIM; 

KOUSKY, 1986). 

 

   Aparentemente as influências remotas, tal como a convecção na Zona de 

Convergência do Pacífico Sul (ZCPS), modula o início, duração e localização da ZCAS, 

enquanto os fatores locais, tais como: orografia e continentalidade são determinantes para a 

ocorrência desse fenômeno, ou seja, sem eles o sistema provavelmente não existiria  

(ROCHA; GANDU, 1996). 
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Quanto aos fatores remotos, (CASARIM; KOUSKY. 1986) mostraram que a 

convecção na região centro-oeste do Pacífico, especificamente na ZCPS, implicava em uma 

posterior intensificação da ZCAS, sugerindo um mecanismo de propagação do tipo 

oscilação de 30-60 dias. (Figura 2.3) 

 

 

FIGURA 2.3: Imagem de satélite em infravermelho dos Satélites GOES-8 e METEOSAT -

5 com a  análise das isóbaras do modelo do NCEP. Nota-se a ZCAS no dia 06/12/1999 às 

18 Z ou UTC. 

 

A simulação de uma onda estacionária associada ao padrão definido pela 

ZCPS/ZCAS com um modelo de circulação geral da atmosfera (KALNAY, et al., 1986), 

mostrou que a existência dessa onda estava vinculada à convecção na região tropical e nas 

próprias Zonas de Convergências as ZCAS e a ZCPS. (Figura 2.3)  
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Diversos podem ser os fatores locais, porém, o único consenso parece ser quanto 

ao papel da convecção na região Amazônica. Em seu estudo observacional das Zonas de 

Convergência Sub-Tropicais, Kodama (1992) mostrou que essa zonas aparecem somente 

quando duas condições de grande escala são satisfeitas: (i) o escoamento de ar quente e 

úmido, em baixos níveis, em direção às altas latitudes; e (ii) um jato sub-tropical (JST) em 

altos níveis fluindo em latitudes subtropicais. O escoamento em baixos níveis intensifica a 

convergência de umidade enquanto que, combinado com o JST, intensifica a frontogênese 

no campo da temperatura potencial equivalente, influindo na geração da instabilidade 

convectiva.  O estabelecimento desse padrão de circulação está claramente associado à 

atividade convectiva na Amazônia e Brasil Central, que intensifica o JST em altos níveis. 

 

   Em baixos níveis a convecção também contribui na intensificação da Baixa na 

região do Chaco, que fortalece a convergência de ar úmido sobre a região.  

 

Quanto ao efeito topográfico dos Andes sobre a ZCAS (FIGUEIROA ,et al.,1994) 

demostrou que embora os Andes não tenham um papel preponderante na gênese da ZCAS, 

aparentemente, intensificam o escoamento em baixos níveis, auxiliando assim a alimentação 

da convergência com o ar úmido da região Amazônica. 

 

Existem ainda outros mecanismos que estão sendo sugeridos para explicar a 

ocorrência da ZCAS, como por exemplo, a interação oceano-atmosfera na zona de 

confluência entre a Corrente das Malvinas e a Corrente do Brasil e as interações não 

lineares entre as diversas escalas de fenômenos atmosféricos.  

 

 

2.4        Estudo de Caso de uma ZCAS ocorrido em Dezembro de  1999  

 

A seguir, nas Figuras  2.5, 2.6 e 2.7 observamos 18 imagens de satélite em 

infravermelho no período entre 06 de dezembro de 1999 a 14 de dezembro de 1999, nas 

quais verificou-se a primeira ZCAS do verão de 1999/2000 sobre a América do Sul.  

No início do  período (06/12/1999), observa-se um sistema frontal sobre o litoral sul da 

Bahia e um novo sistema frontal sobre a região Sul. Após o acoplamento dos dois sistemas 

(07/12/1999), no terceiro dia consecutivo (dia 09/12/99) considerou se uma ZCAS. Entre 

os dias 07 e 09/12/1999  o sistema frontal permaneceu semiestacionário sobre a região.  
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No dia 09/12/99 nota-se a chegada de uma nova frente fria sobre a região Sul e 

Sudeste, acoplando-se com a ZCAS e intensificando as chuvas. No dia 10/12/99, a ZCAS 

oscilou sobre o continente com configuração de uma frente quente.  

 

Voltando a avançar no dia 11/12/99 e permanecendo semiestacionária sobre a 

região Sudeste (litoral do RJ e ES) até o dia 14/01/99, de onde desloca-se para o norte e 

enfraquece no litoral sul da BA, totalizando 8 dias consecutivos. Durante este episódio de 

ZCAS foi verificado os índices pluviométricos diários das seguintes cidades do Vale do 

Paraíba-SP: São José dos Campos, Campos do Jordão, Cachoeira Paulista, Ubatuba e 

Guaratinguetá. Conclui-se que durante a atuação da ZCAS há uma elevação significativa 

dos índices pluviométricos na região que são evidenciados claramente na Figura 2.4 

(LEMOS, 2000). 

FIGURA 2.4 Índices pluviométricos na região do Vale do Paraíba - SP durante a atuação da 

ZCAS  
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FIGURA 2.5: Imagens de Satélite em infravermelho de ZCAS: Período de 06/12/1999  a  

08/12/1999. 
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FIGURA 2.6: Imagens de Satélite em infravermelho de ZCAS: Período de  09/12/1999  a 

11/12/1999. 
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FIGURA 2.7: Imagens de Satélite em infravermelho de ZCAS: Período de 12/12/1999  a  

14/12/1999. 
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Durante o período de atuação da ZCAS, do dia 06 a 14 de dezembro de 1999 

ocorreram fortes eventos de chuvas durante neste período, devido à atuação da ZCAS.  

Sabe-se que durante os episódios de ZCAS há um acréscimo considerável do índice 

pluviométrico sobre as Regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e parte da Região Sul e em que 

atua. 

 As imagens de satélite GOES - 8  (Figuras 2.8 e 2.9)  mostram no mesmo horário 

(18:00 Z) que durante o período do inverno há pouca nebulosidade e há pouco contraste 

térmico sobre o continente, inibindo a formação de nebulosidade. Os sistemas frontais quando 

chegam ao Brasil causam, com maior freqüência, somente nebulosidade.  

Durante o período de Verão,  nota-se nebulosidade convectiva em praticamente todo 

o país associado a temperaturas e a umidades relativas altas sobre o Continente. Os sistemas 

frontais, ao atingirem a Região sul e Sudeste intensificam e causam chuvas intensas  

(LEMOS, 2000) 

 

 

FIGURA 2.8: Imagem de satélite GOES - 8 em infravermelho durante o período de        

Inverno. (Dia: 10/07/1999 as 18:00 Z - 15:00 horas local) 
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FIGURA 2.9: Imagem de satélite GOES - 8 em infravermelho durante o período de        

Verão. (Dia: 08/01/1999 as 18:00 Z - 15:00 horas local) 

 

 

2.5       COMPORTAMENTO SAZONAL DOS SISTEMAS FRONTAIS  

 

2.5.1    Verão  

 Alguns sistemas frontais, após avançarem  o Trópico de Capricórnio,  têm suas 

atividades enfraquecidas e ocorrem assim a (enfraquecimento dos sistemas frontal e 

consequentemente seu desaparecimento). No interior do continente a Baixa do Chaco impede 

os seus deslocamentos, assim seus ramos continentais recuam como Frente Quente e são 

absorvidos posteriormente  pela própria  Baixa do Chaco, que é muito intensa nessa estação, 

mantendo-se a instabilidade nos Estados da Região Sul. Enquanto isso, no interior devido ao 

calor e a umidade relativa alta surgem linhas de instabilidade tropicais e trovoadas esparsas 

nas áreas por elas atingidas com precipitações intensas. Nesta época do ano, os sistemas 

frontais conseguem alcançar até o litoral do Nordeste. A instabilidade tropical induzida na 
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massa equatorial continental  e entre a Massa Tropical Atlântica, acarretam instabilidade com 

trovoadas e chuvas esparsas.  

 Outros sistemas frontais que passam pela região Sul provocam chuvas isoladas com 

ventos de rajada de intensidade moderada, deslocando-se para a região Sudeste que já  

encontra-se enfraquecida. Porém, ao chegar a esta região, permanecem semiestacionárias, 

devido ao impedimento do vórtice ciclônico de ar superior sobre a região Nordeste, dando 

origem a ZCAS.  

 Nota-se que os sistemas frontais nesta estação  do ano (Verão) são intensos em relação 

à quantidade de chuvas e de velocidade inferior aos sistemas do regime de Inverno. 

 A intensidade térmica das massas de ar da alta continental de origem polar, que 

encontra-se na retaguarda destes sistemas frontais, são mais fracas em relação às massas  de ar 

de origem polar durante o período de Inverno (VIANELLO e ALVES, 1991). 

 

  

2.5.2     Inverno 

 O Anticiclone do Atlântico Sul,  formado pelas Massas de Ar Tropical Atlântica e 

Equatorial Atlântica domina quase todo o país e inibe o avanço das frentes frias sobre a região 

Sudeste, mantém o tempo com pouca nebulosidade e temperaturas agradáveis durante o dia e 

também com baixa umidade do ar, com favorecimento na formação de nevoeiros pela manhã 

na faixa leste das Regiões Sul e Sudeste. Existindo um ciclo meteorológico em que uma frente 

fria atinge o Rio Grande do Sul o Anticiclone do Atlântico enfraquece parcialmente, para 

finalmente o sistema frontal fragmentar-se no litoral do Nordeste onde surgem umas áreas de 

instabilidade tropical (VIANELLO e ALVES, 1991). 

 

 Nesta época a Baixa do Chaco encontra-se muito enfraquecida e freqüentemente 

absorvida pela massa de ar Polar, cujo Anticiclone, por sua vez, leva a frente fria a atingir o 

litoral do Nordeste, para em seguida entrar em oclusão. Nota-se que os sistemas frontais nesta 

época do ano são fracos em relação à quantidade de chuvas. Porém de intensidade moderada a 

forte, em alguns casos com quedas bruscas de temperatura e favorecimento de geadas e em 

outros casos extremos,  neve nas regiões de serra,  nas regiões Sul e Sudeste. 
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9.5.3 Primavera e Outono 

 

 Durante estes períodos de transições, os sistemas frontais que atuam sobre as regiões 

Sul e Sudeste possuem atividades fracas, porém durante estes períodos surgem complexos 

convectivos de mesoescala sobre a região do Paraguai e norte da Argentina, que deslocam-se 

para a região Sul e causam chuvas intensas com ventos de rajada. Na maioria dos casos os 

sistemas frontais passam pela região Sudeste e causam chuvas na faixa leste desta região com 

pouca intensidade de precipitação.  

 Durante o período de primavera, principalmente nos meses de agosto e setembro as 

velocidades dos ventos em praticamente todo  o centro-leste do país intensificam-se, devido 

ao deslocamento da Alta Subtropical do Atlântico que estava atuando sobre o Continente Sul 

Americano, durante estes meses  começa a sua migração para leste na direção do Oceano 

Atlântico, indicando que a borda deste sistema esta atuando sobre o centro-leste do Brasil 

aumentando as velocidades dos ventos, consequentemente diminuindo a umidade do ar e 

favorecendo as queimadas no Brasil (VIANELLO e ALVES, 1991). 
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3         INTEGRAÇÃO ENTRE A CLIMATOLOGIA DO BRASIL E OS 

           FOCOS DE CALOR 

 

 
O Brasil, por ser um país de grande extensão territorial, possui regimes de 

precipitação e temperatura diferenciados. De norte a sul encontra-se uma grande variedade 

de climas com distintas características regionais. No norte do país verifica-se um clima 

equatorial chuvoso, praticamente sem estação seca.  

No Nordeste a estação chuvosa, com baixos índices pluviométricos,  restringe-se há 

poucos meses, caracterizando um clima semi-árido.  

As Regiões Sudeste, Sul e  parte do Centro-Oeste sofrem influência tanto de 

sistemas tropicais como de latitudes médias, com estação seca bem definida no inverno e 

estação úmida de verão com chuvas convectivas (VIANELLO e ALVES, 1991). 

A Figura 3.1 apresenta a climatologia mensal  da precipitação sobre o Brasil do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 1991) no período entre 1961 a 1990. 

O sul do Brasil, devido a sua localização latitudinal, sofre mais a influência de 

sistemas frontais que se constituem como os principais causadores de chuvas durante o ano. 

A Figura 3.2 apresenta a climatologia anual da precipitação sobre o Brasil. A 

variação sazonal é mostrada na Figura 3.3. 

Com relação às temperaturas, observa-se nas Regiões Norte e Nordeste 

temperaturas elevadas, com pouca variabilidade durante o ano, caracterizando o clima 

quente nestas regiões. Nas médias latitudes,  a variação da temperatura no decorrer do ano é 

muito importante  na definição do clima. No período de inverno há maior penetração de 

massas de ar frio de altas latitudes, o que contribui para a predominância de baixas 

temperaturas.  
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As Figuras 3.4 apresentam as climatologias de temperaturas médias, sobre o Brasil. 

Na Figura 3.5 representa a variação climatológica mensal das temperaturas sobre o Brasil 

do INMET no período entre 1961 a 1990. 

 

3.1  DESCRIÇÃO CLIMATOLÓGICA DAS REGIÕES DO BRASIL  

 

3.1.1 Região Sul 

 

É uma região climatologicamente mais regular que as outras. As chuvas são 

distribuídas durante o ano inteiro e as quatro estações são bem definidas. Localiza-se  entre 

as regiões tropicais e extratropicais, possuindo o oceano atlântico a leste e a planície do 

Grande Chaco a oeste.  

O calor do verão contrasta-se com as geadas e esporadicamente neves no inverno, 

sendo a única região do Brasil que este fenômeno ocorre, passando pelas temperaturas mais 

amenas do Outono e da Primavera (VIANELLO e ALVES, 1991). 

 

3.1.2   Região Sudeste 

 

  É a região brasileira que possui maiores contrastes climáticos, em razão da 

diversidade de fatores que atuam: o contraste térmico entre o Oceano e o continente, 

associado a montanhas elevadas (com valores superiores a 2700 m), depressões entre as 

montanhas (- 300 m, Mares de Morros) (AB´ SABER. 1970) e baixas litorâneas, áreas 

semi-áridas (norte de Minas Gerais) e regiões montanhosas (Serra da Mantiqueira e Serra 

do Mar), com elevadas precipitações ao longo de todo o ano. Os sistemas frontais 

predominam no inverno, com poucas chuvas e geadas freqüentes, porém com acentuadas 

quedas das temperaturas.  

No verão, as temperaturas elevadas e as chuvas abundantes associam-se, 

principalmente, ao aquecimento superficial e as linhas de instabilidade.  

O relevo é importante fator na distribuição das temperaturas e das precipitações 

(intensificando as frentes frias e as linhas de instabilidade).  
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A região Sudeste está sob ação de sistemas atmosféricos de grande escala: 

Anticiclone do Atlântico Sul (AAS), Baixa do Caco (BC), Alta da Bolívia (AB), Alta 

Subpolar (AS), correntes de jato (CJ) (VIANELLO e ALVES, 1991). 

 

3.1.3   Região Centro-Oeste 

 

Esta região apresenta condições divergentes em relação ao verão e ao Inverno. O 

verão e essencialmente quente e chuvoso, entretanto o inverno e menos quente e seco. As 

características climáticas sofrem de sistemas do Norte e do Sul do Continente. No verão, a 

e denominada pela Baixa do Chaco, à superfície e pela alta da Bolívia em altos níveis. 

Esses sistemas, acoplados dinamicamente, deslocam-se para o norte durante o 

inverno. A estação de inverno, caracteristicamente seca, possui temperaturas mais amenas 

em virtude da freqüente invasão das massas de ar frias originárias das áreas polares e baixas 

umidades do ar. As linhas de instabilidade ocorrem tanto no verão como no inverno e estão 

associadas à convergência de baixos níveis, somente no inverno antecipam-se às entradas 

de sistemas frontais (VIANELLO e ALVES, 1991). 

 

3.1.4   Região Norte 

 

Localizada na faixa equatorial esta região, caracteriza-se por altas temperaturas e 

elevados índices pluviométricos. Os principais mecanismos que explicam o regime pluvial 

na região resultam da combinação ou da atuação predominante da ZCAS, das brisas 

marítimas, da penetração de sistemas frontais oriundos do sul do continente e da fonte de 

vapor representada pela floresta amazônica e pela atuação das Cordilheiras dos Andes. 

As precipitações são predominantemente convectivas. As altas temperaturas 

reinantes estão associadas à intensa radiação solar incidente na evaporação, uma vez que a 

região é no mundo, uma das principais fontes continentais de vapor d`água que será em 

grande parte, advectado para latitudes mais elevadas, sendo outra parte levada para 

atmosfera superior e liberada na forma de calor sensível (temperatura).  

A invasão de massas de ar frias provoca quedas das esporádicas das temperaturas na 

região, principalmente no setor oeste da região (VIANELLO e ALVES, 1991). 
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3.1.5    Região Nordeste 

 

Climaticamente, a região Nordeste está associada a temperaturas elevadas durante 

todo o ano, com amplitudes térmicas máximas de 6ºC. Mas a relativa homogeneidade 

térmica contrasta-se com a grande variabilidade espacial e temporal das chuvas. No litoral, 

a precipitação anual supera 1.600 mm anuais, enquanto no interior da região não ultrapassa 

de 400 mm em certas áreas. Por isso o Nordeste é considerado uma região anômala: anos 

de chuvosos, com inundações calamitosas, que podem seguir de estiagens catastróficas.  

Entretanto, inúmeros fenômenos atuam na região isolados e combinados entre si: 

circulações de Hadley-Walker, ZCI, elevado albedo da superfície, atuação de sistemas 

frontais, anomalia de temperaturas das águas oceânicas do atlântico e do Pacífico, 

mecanismos de brisa marítima e terrestre, linhas de instabilidade e mecanismos 

atmosféricos de grande escala. A própria topografia da região parece ser determinante em 

escala local, as chuvas de barlavento são destacavelmente mais abundantes que as de 

sotavento, em alguns locais a circulação de vale e de montanha são indicados como fatores 

importantes (VIANELLO e ALVES, 1991). 
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FIGURA 3.1: Climatologia da Precipitação sobre o Brasil entre 1961 a 1990 - INMET 
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FIGURA 3.2: Climatologia de precipitação acumulada no ano (mm) realizada   

durante o período de 1961 a 1990. Fonte: INMET 

 

 

 



 

 

46 

46 

 

 

FIGURA 3.3 - Climatologia de temperatura máxima do Brasil para as quatro estações 

do ano: verão (a); primavera (b); inverno (c) e outono (d) realizada durante o período 

de 1961 a 1990. Fonte: INMET. 
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FIGURA 3.4 - Climatologia de temperatura média do Brasil para as quatro estações 

do ano: verão (a); primavera (b); inverno (c) e outono (d) realizada durante o período 

de 1961 a 1990. Fonte: INMET. 
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FIGURAS 3.5: Climatologia da temperatura sobre o Brasil entre 1961 a 1990  Fonte: INMET 
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4         ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUEIMADAS NO BRASIL 2003 e 2004 
 
 
 

 O fogo é usado para fins diversos na agropecuária, como por exemplo: em 

desmatamentos, preparo do corte manual de cana-de-açúcar, renovação de pastagens e em 

preparo de plantios.  

 Como esta prática é amplamente utilizada no Brasil, seu estudo e prevenção assume 

importância especial, principalmente nas áreas onde o modelo indicou valores altos do Índice 

de Haines, já que as queimadas constituem um instrumento considerado indispensável aos 

produtores rurais e, portanto, de difícil substituição em longo prazo (INPE, 2001).   

 A queima da biomassa nos ecossistemas tropicais, associada à expansão da fronteira 

agrícola, à conversão de florestas e savanas em pastagens e à renovação de pastagens e de 

cultivos agrícolas, é um dos principais fatores que causam impactos sobre o clima e a 

biodiversidade (DIAS; MIRANDA, 1996).  

 As queimadas provocam empobrecimento dos solos, destruição de vegetação, 

problemas de erosão, poluição atmosférica, redução na biodiversidade e alterações químicas da 

atmosfera. Cerca de 20% das emissões globais antropogênicas de CO₂ e SO₂  são causadas por 

queima da vegetação. Estas queimas são também significativas para outros gases e aerossóis 

relacionados ao efeito estufa (CRUTZEN; ANDRÉA, 1990).  

 No Brasil, existem registros de incêndios florestais como os ocorridos no centro-norte 

de Roraima em 1998 e nos Parques Nacionais da Chapada Diamantina, Chapada dos 

Guimarães, Ilha Grande, Serra dos Órgãos e do Araguaia (IBAMA, 1998).  

 Assim, o Índice de Haines pode ser aplicado para verificação do desenvolvimento das 

queimadas existentes, mas também para prevenção de queimadas em áreas protegidas 

ambientalmente que poderá ocorrer crescimento de focos de calor (queimadas), 

espontaneamente, sem a influência antropogênica, que ocorrer com certa freqüência, que por 
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sua vez poderá ocorrer queimadas descontroláveis nestas regiões, principalmente devido ao 

excesso da biomassa das florestas e por ser áreas de difícil acesso (HAINES, 1988).  

  Maior incidência de queimadas foi verificada em 2004 com 68.252 focos de calor e 

menor em 2003 com 57.308 focos. (CLIMANÁLISE, 2003 e 2004). 

 Em 2003, a precipitação observada de maio a novembro na região central do Brasil, 

quando ocorrem à maioria das queimadas, foi acima da média, enquanto que em 2004 as 

anomalias de chuva foram negativas (CLIMANÁLISE, 2003). 

 Em 2004, os valores de precipitação, temperatura máxima do ar e umidade relativa 

foram abaixo da média climatológica; esta situação foi interpretada como indicação que a 

ocorrência de focos depende adicionalmente de aspectos climatológicos, associados a 

fenômenos antrópicos e a padrões locais de uso do solo, de conversão da vegetação e de 

tecnologias agrícolas.(CLIMANÁLISE. 2004).  

 Os incêndios podem ter origens naturais, acidentais ou criminosas.  Nota-se que 

durante estes anos ocorreram queimadas em áreas protegidas ambientalmente. 

(CLIMANÁLISE, 2003 e 2004).  

 As queimadas que se tornam descontroláveis, são iniciados em função de condições 

meteorológicas propícias, tais como a falta de chuva, altas temperaturas e baixa umidade do ar. 

 Em escala global, o fenômeno El Niño também interfere, uma vez que em algumas 

regiões, como o centro-norte do Brasil, o sudoeste asiático e a parte oeste dos Estados Unidos 

e Canadá (MOLION, 1993 e PHILANDER. 1990), provoca alterações climáticas que 

aumentam o potencial de risco de queimadas e incêndios acidentais na cobertura vegetal.  

 A maior incidência de focos de queimadas, ocorre no Brasil de maio a novembro, 

principalmente em setembro, com os menores valores de precipitação na parte central do País. 

Nestas condições, parte da vegetação em seu cicio fenológico tende a perder as folhas, 

reduzindo assim a evapotranspiração. Com a queda das folhas abre-se no dossel espaço para a 

penetração da radiação solar que seca ainda mais os gravetos, galhos e folhas, aumentando a 

flamabilidade da floresta. (SETZER, 1993). 

 A evolução temporal dos Focos de Calor e a distribuição mensal da precipitação sobre 

o Brasil, indicam comportamento sazonal com aproximadamente seis meses de defasagem 

entre a incidência máxima de focos de calor e os máximos de precipitação e de umidade 

relativa, porém em fase com o campo de temperaturas máximas.(JUSTINO, 2002).  

 O uso de satélites na detecção operacional de queimadas tem sido empregado nas 

últimas duas décadas. O tratamento e análise das imagens AVHRR no INPE (SETZER, et al., 



 51 

1992) para detecção e monitoramento de queimadas é baseado em técnica que vêm sendo 

aprimorada desde 1985 (PEREIRA, 1988, PEREIRA e SETZER, 1991 E 1993). 

 Os focos de calor são identificados a partir de pixels ("picture elements") que 

apresentam altas temperaturas. Esta banda mede emissão de energia radiante da superfície 

terrestre, onde os pixels saturados correspondem à temperatura nominal de pelo menos 47ºC, 

normalmente associada a alvos em combustão. Devido a efeitos atmosféricos, características 

do sensor e a emissividade são necessárias uma temperatura muito mais elevada para atingir o 

nível limite do sensor. Adicionalmente, testes de campo indicam a necessidade de se ter uma 

frente de fogo com no mínimo 50m de extensão e meio metro de largura para que se possa ser 

detectada como queimada (SETZER; MALINGREAU, 1996). 

  

4.1     DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS FOCOS DE CALOR - 2003  e 

2004  

 A distribuição espacial da média mensal da incidência dos focos de calor de maio a 

novembro de 2003 e 2004 pode ser vista nas Figuras 4.3 a 4.19 e nas Tabelas 4.5 a 4.32,  onde 

se nota a maior concentração na parte Central do Brasil e no Arco de Desflorestamento.  

 A evolução temporal dos focos de calor entre os anos de 2003 e 2004 pode ser 

observada nas Figuras 4.1 a 4.2. A comparação do número de focos de calor destes dois anos 

mostram maior incidência de queimadas em 2004. Analisando o comportamento da 

precipitação correspondente na região central do Brasil, foram observadas anomalias negativas 

em 2004 e precipitação em torno da média em 2003. 

 

 

4.2  ANÁLISE TOTAL DOS FOCOS DE QUEIMADAS: ANOS DE 2003 e 2004 

 

 Observa-se que em praticamente todo o Brasil ocorrem queimadas (Focos de Calor), 

exceto no Estado do Amazonas, Acre, norte do Estado do Pará, centro-oeste de á, centro-oeste 

de Rondônia e centro-norte do Amapá. 

 A comparação do número de focos de calor destes anos mostram maior incidência de 

queimadas em 2004. Analisando o comportamento da precipitação correspondente na região 

central do Brasil, foram observadas anomalias negativas em 2004 e precipitação em torno da 

média em 2003,  o que favoreceu redução no total de focos. (Figuras 4.1 e 4.2).  
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 Em 2003 foram observados 208.223 focos, comparados com 235.480 em 2004. O 

número de Focos de calor observados em 2003 foi aproximadamente 11% inferior ao 

observado do ano de 2004.  

Verificou-se que as maiores concentrações ocorrem no centro-norte do MT, faixa leste 

do PA, no Estado do MA, centro-norte do estado do PI,  centro-sul do estado do CE e extremo 

oeste do estado da PB. Com algumas incidências no oeste do Estado da BA e no nordeste de 

MG no ano de 2003.  

 

 
 

TOTAL QUEIMADAS ANO  2003 TOTAL QUEIMADAS ANO  2004 

FIGURAS 4.1 e 4.2: A distribuição espacial anual da incidência dos Focos de queimadas 

de 01 de Janeiro a 31 de dezembro dos anos de 2003 e 2004. 

 

 

4.2.1 MAIO 

 

 Em maio de 2003 foram observados 3.874 focos, comparados com 4.339 em 2004. Em 

2003 houve anomalias positivas de precipitação, o que favoreceu redução no total de focos. No 

mês de maio de 2003 e 2004 verificou-se que no Estado do MT ocorreu maior freqüência, com 

casos nos estados de SP, PR, GO e MS. 
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FIGURAS 4.3 e 4.4: Focos de queimadas acumuladas do mês de maio dos anos de 2003 e 

2004 

 

  

FIGURAS 4.5 e 4.6: Gráficos de Maio de 2003 e 2004 da distribuição das queimadas por 

estado sobre o Brasil 

 

Em Maio de 2003, as queimadas concentram-se na região central do Brasil, devido à 

climatologia que tem seu início do período de estiagem. Em valores aproximados, Mato 

Grosso contabilizou 2.500 focos neste mês, ou seja, 65% do total. Os municípios mais 

afetados no Mato Grosso foram, Tapurá com 310 focos de queimadas e Querência com 250.   

Quanto aos outros Estados, por ordem decrescente de ocorrências, seguem-se: São 

Paulo com 340 focos (8,7%); Mato Grosso do Sul, com 220 focos (5,6%); Goiás, com 150 

focos (3,8%); e Paraná, com 140 focos (3,7%). O mês de maio de 2003 foi mais seco que no 

ano de 2002, na parte sul da região central e na região sul do País, com anomalias negativas 
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de 25 mm a 100 mm de chuvas, favorecendo, assim, altos riscos de queimadas e o uso do fogo 

na vegetação. 

A maioria dos focos observados no Mato Grosso concentraram nas duas últimas 

semanas, e, segundo imagens Landsat/TM, ocorreram também em áreas de florestas naturais. 

Algumas unidades de conservação no País entraram em estado de alerta inicial por 

apresentarem focos no seu interior ou nas proximidades, conforme monitoramento do 

IBAMA (2003). Foram elas: Floresta Nacional Araripe-Apodi, no Ceará; Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, na Bahia; Parque Nacional de Serra da Canastra, Parque Nacional da 

Serra do Cipó, Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Parque Nacional Cavernas do 

Peruaçu e Parque Serra do Curral, em Minas Gerais; Estação Ecológica de Serra das Araras, 

no Mato Grosso; Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, no Piauí; Parque Nacional 

do Araguaia, Parque Nacional de Ilha Grande e Estação Ecológica de Serra Geral do 

Tocantins, em Tocantins; Parque Nacional da Tijuca, No Rio de Janeiro; e o Parque Nacional 

Pacaás Novos e Reserva Biológica do Guaporé, em Roraima. Explicando que os focos de 

queimadas podem ocorrer em reservas ambientais sem a participação do homem, o índice de 

haines realizado neste estudo poderá e creio que será um bom indicador de controle de 

queimadas no Brasil, assim como um bom previsor deste fenômeno. (CLIMANÁLISE, maio 

2003). 

Ao contrário do número de Focos de calor, as distribuições temporal e espacial dos 

Focos de calor não diferem tanto entre anos pelo fato do fogo ter a mesma origem 

antrópica.(JUSTINO, 2002). 

Em Maio 2004 foram detectados 4.339 focos de queimadas no País, pelo satélite 

NOAA-12 (Figuras 4.3 e 4.4). Este valor foi bem superior ao observado em maio de 2003. 

Esta situação pode ser considerada normal, pois o ciclo das queimadas antrópicas tende a se 

intensificar a partir do primeiro trimestre do ano. Em comparação com o mesmo período do 

ano de 2003, houve aumento do número de queimadas, em aproximadamente 15%, em todo o 

País, interpretado como possível resultado das precipitações abaixo da média no oeste do 

Nordeste e no Brasil Central. Neste sentido, destacaram-se a Bahia (35% de focos a mais) e o 

Mato Grosso (30% de focos a mais). Os Estados do Tocantins, Maranhão e Piauí, entre 

outros, também intensificaram o uso do fogo neste ano. Por outro lado, em Minas Gerais e 

São Paulo as queimadas foram reduzidas em função das chuvas ocorridas nas últimas duas 

semanas do mês. Apenas algumas Unidades de Conservação, federais e estaduais, além de 

terras indígenas foram atingidas pelo fogo, com destaque para o Mato Grosso, Piauí, 

Tocantins e Bahia. 
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4.2.2 JUNHO 

 

O número de Focos de calor observados em junho de 2004 foi aproximadamente 30% 

superior ao observado em junho do ano de 2003. Observada a média diária para junho de 

2003 de 7.2 focos enquanto que em 2004 a média ficou em 9.5 que mostra a maior incidência 

de focos em 2004.  

 

 
 

FIGURAS 4.7 e 4.8: Focos de queimadas acumuladas do mês de junho dos anos de 2003 

e 2004 

 

  

FIGURAS 4.9 e 4.10: Gráficos de junho de 2003 e 2004 da distribuição das queimadas 

por estado sobre o Brasil 



 56 

 

No mês de Junho de 2003, devido ao período de estiagem, geralmente nesta época do 

ano, as queimadas continuaram mais freqüentes na região central do País. Neste mês, foram 

detectados 10.557 focos, pelo satélite NOAA-12, nas passagens do final da tarde (Figura 4.7) 

Este número aproximou-se do valor observado no mesmo período de 2002, com 10.849 focos.  

O Estado do Mato Grosso contabilizou 7.790, ou seja, 74% do total e os municípios 

mais afetados foram: Tapurah (715), Nova Ubiratã (660), Querência (658), Vera (535) e 

Gaúcha do Norte (390). No estado do mato Grosso, a maioria dos focos ocorreram nas duas 

últimas semanas, e também atingiu áreas de florestas naturais. Nos demais Estados, as 

ocorrências foram em São Paulo com 500 focos (5,0%),  Tocantins com 340 focos (3,1%), 

Maranhão com 315 focos (3,0%) e em Goiás com 305 focos (2,9%).  

Em relação ao ano anterior o Estado do Maranhão aumentaram o número de 

queimadas em 23% e Minas Gerais em 9%. Nos outros Estados da Região Centro-Oeste, 

houve ligeiro decréscimo.  

Algumas unidades de conservação no País entraram em estado de alerta inicial, por 

apresentarem focos no seu interior ou proximidades, conforme monitoramento do IBAMA, a 

saber: Floresta Nacional Araripe-Apodi, no Ceará; Parque Nacional da Chapada Diamantina, 

na Bahia; Parque Nacional de Serra da Canastra, Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque 

Nacional Grande Sertão Veredas, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e Parque Serra do 

Curral, em Minas Gerais; Estação Ecológica de Serra das Araras, no Mato Grosso; Parque 

Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, no Piauí; Estação Ecológica de Serra Geral do 

Tocantins, Parque Nacional do Araguaia, Parque Nacional de Ilha Grande, em Tocantins; 

Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro; Parque Nacional Pacaás Novos e Reserva 

Biológica do Guaporé, em Rondônia. 

Em junho de 2003, foram detectados 13.559 focos de queimadas pelo satélite NOAA-

12 em todo o País (figura 4.7). Esta situação é considerada normal, pois o ciclo das queimadas 

nos períodos de estiagem é de origem antrópica.  

Em comparação ao mesmo período do ano de 2003 em relação ao ano de 2002, houve 

aumento de aproximadamente 30% em todo o País, interpretado como possível resultado das 

precipitações ligeiramente abaixo da média no oeste do Nordeste e no Brasil Central, 

destacando-se os Estados de Rondônia (100% de focos a mais), Pará (60% de focos a mais), 

Tocantins e Mato Grosso (40% de focos a mais).  

Já em Minas Gerais, Bahia e em São Paulo, houve uma redução das queimadas em 

função das chuvas ocorridas. Apenas algumas Unidades de Conservação, federais e estaduais, 
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além de terras indígenas, foram atingidas pelo fogo, com destaque para o Mato Grosso, Piauí, 

Tocantins e Goiás (CLIMANÁLISE, junho 2003). 

 

4.2.3 JULHO 

 

Em julho de 2003 e 2004, grande parte do Brasil central não apresentou precipitação, 

que climatologicamente verificou-se em seu curso normal de estiagem sazonal e as 

temperaturas máximas estiveram até 3ºC acima da média climatológica. A Diferença 

observada em junho de 2004 apresentou grande concentração de Focos de calor 

principalmente em SP e noroeste do PR.  

 

  

FIGURAS 4.11 e 4.12: Focos de queimadas acumuladas do mês de julho dos anos de 

2003 e 2004 

 

 

  

FIGURAS 4.13 e 4.14: Gráficos de julho de 2003 e 2004 da distribuição das queimadas 

por estado sobre o Brasil 
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Neste mês de julho de 2003, as queimadas aumentaram na região central do País, em 

função do predomínio da estação seca. Neste mês, apresentou cerca de 19.481 focos, 

detectados pelo satélite NOAA-12, nas passagens do final de tarde (Figura 4.11). Houve um 

aumento de aproximadamente 95 % em relação ao mesmo período de 2002, que totalizou 

10.770 focos.  

No Mato Grosso contabilizou 11.600 destes focos, ou seja, 60% do total e os 

municípios mais afetados foram Tapurah (990), Nova Ubiratã (630), Querência (530), Porto 

dos Gaúchos (590) e Juara (460). Considerando os outros Estados do Brasil no Pará 

ocorreram com 2.400 (12,0%), Rondônia com 900 (4,6%), Tocantins com 770 (4,0%) e 

Maranhão com 750 (cerca de 4,0%). 

O Mato Grosso, Pará e Tocantins aumentaram em mais que 100%, 400% e 15%, 

respectivamente, o número de focos em relação ao ano anterior (2002). No centro-oeste e 

centro-sul do Brasil, houve decréscimo.  

Esta situação é explicada pelo fato de julho de 2003 ter sido mais seco em boa parte da 

região central e na região norte do País, com altos riscos de queima e uso indevido do fogo na 

vegetação. No Mato Grosso, a maior parte dos focos ocorreu na segunda semana de julho e 

também em áreas de florestas naturais densas. 

Algumas unidades de conservação entraram em estado de alerta inicial por 

apresentarem focos no seu interior ou proximidades, conforme monitoramento do IBAMA. 

Parque Nacional de Ilha Grande, no Paraná; Floresta Nacional de Brasília, no Distrito Federal; 

Floresta Nacional Bom Futuro, em Rondônia; Estação do Castanhão, no Ceará; Reserva 

Biológica de Comboios, no Espírito Santo; Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em 

Goiás; Parque Nacional Lençois Maranhenses, no Maranhão; Parque Nacional da Chapada da 

Diamantina, na Bahia; Estação Ecológica de Uruçuai-Una, no Piauí; Parque Nacional das 

Cavernas do Peruaçu, Parque Nacional das Serra da Canastra e Parque Nacional do Caparaó, 

em Minas Gerais; Floresta Nacional dos Tapajós, Parque Nacional das Serras de Carajás, 

Altamira, Tapirape-Aquiri e Itacaiúnas, no Pará. 

(CLIMANÁLISE, julho 2003). 
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4.2.4 AGOSTO 

 

Neste mês de agosto de 2003 e 2004, a faixa compreendida entre o norte de Mato 

Grosso, Roraima, sudeste do Pará e Tocantins concentrou o maior número de  Focos de calor. 

A precipitação sobre esta área esteve abaixo da média.  

A grande incidência de Focos de calor observados neste mês de agosto e de setembro 

próximo é o resultado de secagem mais intensa da vegetação, proveniente da prolongada 

escassez de chuvas no Brasil central e da alta subtropical do atlântico que começa a sua 

migração para o leste na direção do Oceano Atlântico, assim sua periferia oeste localiza-se 

sobre o Brasil Central, favorecendo assim o aumento das velocidades dos ventos e diminuição 

considerável da umidade relativa do ar (LEMOS,  2000).  

  

FIGURAS 4.15 e 4.16: Focos de queimadas acumuladas do mês de agosto dos anos de 

2003 e 2004 

 

  

FIGURAS 4.17 e 4.18: Gráficos de agosto de 2003 e 2004 da distribuição das queimadas 

por estado sobre o Brasil 
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Em Agosto de 2004, cerca de 38.000 focos de queimadas foram detectados no País, 

pelo satélite NOAA-12 (Figura 4.16). Este valor foi bem superior aos aproximadamente 

18.000 focos detectados em julho de 2004, mas dentro do esperado, pois o ciclo de queimadas 

de origem antrópica costuma se intensificar muito durante o segundo semestre do ano, quando 

se inicia o período de estiagem na região central do País.  

Em agosto de 2003, o resultado foi 35% menor, com aproximadamente 28.000 focos 

de queimadas. Neste ano de 2004, apenas o Amazonas apresentou redução superior a 40% em 

relação ao que foi observado em 2003. Estados como Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins 

tiveram aumento expressivo nos focos, decorrente em parte das ampliações das áreas de 

cultivo no cerrado. Ressalta-se que o Mato Grosso contabilizou 13.000 focos; seguido do Pará 

com 11.4000 focos, Rondônia com 3.700 focos e Tocantins com 1.870 focos. Dezenas de 

Unidades de Conservação, federais e estaduais, além de terras indígenas, foram atingidas pelo 

fogo, destacando-se as localizadas em Pará, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e 

Tocantins. 

As queimadas continuaram elevadas neste mês (Figuras 4.15 e 4.16), porém o número 

de ocorrências diminuiu em comparação aos registros do mês de agosto de anos anteriores e 

ao crescente aumento desde o início deste ano. Em relação a agosto de 2002, foram 

registrados 20.000 focos a menos, apesar da estiagem e das temperaturas elevadas no centro e 

norte do País. 

A detecção dos 29.229 focos de incêndios foi realizada pelo satélite NOAA-12 em 

2003, no horário da tarde. A expansão de terras cultivadas na Amazônia brasileira e a prática 

costumeira de uso do fogo são as principais causas de queimadas nos períodos de estiagem no 

Brasil Central, Sul e Nordeste. 

Em valores aproximados, o Estado do Mato Grosso contabilizou 9.100 destes focos 

com 31% do total. Os municípios mais afetados foram Novo Mundo (590 focos), Tapurah 

(570 focos), Aripuanã (440 focos) e Tabaporã (440 focos). Em relação ao ano anterior, os 

focos no Mato Grosso, no Pará e no Tocantins diminuíram em mais que 46%, 70% e 45%, 

respectivamente. Por outro lado, os Estados de Rondônia, Amazonas e Acre aumentaram o 

número de focos em 220%, 275% e 260%, respectivamente. 

Neste ano de 2004, apenas os Estados do Pará e Tocantins apresentaram aumento 

significativo em relação ao ano passado, superior a 25%. Os Estados do Amazonas, Acre, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná tiveram redução nos focos, 

possivelmente devido ao aumento das chuvas em relação ao ano anterior. Ressalta-se que o 
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Mato Grosso contabilizou 60% dos focos, seguido do Pará com 17% e do Tocantins com 5%. 

Várias Unidades de Conservação, federais e estaduais, além de terras indígenas, foram 

atingidas pelo fogo, destacando-se as localizadas em Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e 

Tocantins. (CLIMANÁLISE, agosto 2003). 

 

4.2.5 SETEMBRO 

 

 No mês de setembro de 2003 o número de Focos de calor registrados 57.308 focos de 

calor, valor inferior ao observado em setembro de 2004, com cerca de 68.252.  

 As anomalias de precipitação em setembro de 2003, em torno de -20mm, não foram tão 

acentuadas quanto as observadas em setembro de 2004, com -30mm.  

 A temperatura máxima foi outra variável que apresentou comportamento mais regular 

em 2004, e praticamente todo o Brasil central apresentou valores em torno da média 

climatológica.  

Nota-se claramente que neste mês ocorre um “Blow-Up” nas queimadas em 

praticamente em todo o país, principalmente na região do Arco do Desflorestamento e na 

Região Centro-Oeste.  

Houve um decréscimo de apenas 6% em relação ao mesmo período do ano passado. 

Ao contrário de 2002, as Regiões Nordeste, Sul e Sudeste registraram aumento significativo 

das queimadas em função da estiagem e das altas temperaturas do ar. Por outro lado, em parte 

da Região Norte, as chuvas reduziram os índices de queimadas deste período.  

O resultado de secagem mais intensa da vegetação, proveniente da prolongada 

escassez de chuvas no Brasil central e da alta subtropical do atlântico que começa a sua 

migração para o leste na direção do Oceano Atlântico, assim sua periferia oeste localiza-se 

sobre o Brasil Central, favorecendo assim o ligeiro aumento das velocidades dos ventos e 

diminuição considerável da umidade relativa do ar (LEMOS. 2000) (Figura 4.19). 
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FIGURA 4.19 Climatologia da Umidade relativa do ar dos meses de Agosto, Setembro e 

Outubro associada à posição da Alta Subtropical do Atlântico sul. 

 

A Bahia contabilizou 4.700 focos, o Maranhão 5.200, Minas Gerais 4.090, o Paraná 

1.450, São Paulo 715, Pernambuco 420 e o Rio Grande do Norte 75. Nesses Estados, os focos 

aumentaram entre 25% a 160%, em relação ao ano anterior, com os maiores índices 

verificados no Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo.  

Já nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia e 

Tocantins registraram queda significativa do número de queimadas, valores entre 59% e 23%, 

em função das chuvas ligeiramente acima da média que ocorreram nestas áreas. 

Algumas Unidades de Conservação da União, monitoradas pelo IBAMA, foram 

atingidas pelos focos em alguns Estados: Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre; 

Floresta Nacional do Amazonas, Jatuarana, Purus e Humaitá, no Amazonas; Parque Nacional 

das Montanhas do Tumucumaque, no Amapá; Floresta Nacional de Cristópolis e Reserva 

Ecológica do Raso da Catarina, na Bahia; Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, 

Reserva Biológica do Gurupi e Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão; 

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Estação Ecológica Serra das Araras e Chapada 

dos Guimarães, no Mato Grosso (Fraca) e Estação Ecológica de Caracaraí, em Roraima; 

Parque Nacional de Ilha Grande e Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná (CLIMANÁLISE, 

setembro 2003). 
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FIGURAS 4.20 e 4.21: Focos de queimadas acumuladas do mês de setembro dos anos de 

2003 e 2004 

 

  

FIGURAS 4.22 e 4.23: Gráficos de setembro de 2003 e 2004 da distribuição das 

queimadas por estado sobre o Brasil 

 

Neste mês de setembro de 2004, foram detectados 68.252 focos de queimadas no País, 

pelo satélite NOAA-12 (Figuras 4.20 e 4.21). Este valor foi 44% superior aos focos 

detectados em agosto de 2004, mas dentro do esperado, uma vez que, com a situação de 

estiagem, o ciclo das queimadas de origem antrópica atinge seu ápice na região central do 

País.  

Em relação a setembro de 2003, houve um aumento no número de focos da ordem de 

17%. Destacaram-se os aumentos significativos em Rondônia (156%, com (6.940 focos 

detectados); no Acre (100%, 611 focos); no Mato Grosso do Sul (94%, com 1.735 focos); no 
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Mato Grosso (46%, com 23.840 focos); no Pará (4%, com 8.000 focos); em Tocantins (36%); 

e no Amazonas (34%)).  

Em parte, o aumento no número de focos foi devido às ampliações das áreas de 

cultivo no Cerrado e a situação de estiagem no planalto central e sudoeste da Região 

Norte. Apenas os Estados do nordeste e sudeste do Brasil apresentaram redução significativa 

em relação ao ano passado. 

Dezenas de Unidades de Conservação, federais e estaduais, além de terras indígenas, 

foram atingidas pelo fogo, destacando-se aquelas localizadas no Pará, Distrito Federal, Goiás, 

Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Tocantins. 

 

 

4.2.6  OUTUBRO 

 Durante o mês de Outubro, devido à atuação da estação chuvosa na maior parte do 

Brasil central, observou-se em outubro redução nos Mato Grosso. Nota-se uma migração dos 

focos de calor para a região do Nordeste, que é uma faixa de atuação que se estende entre o 

oeste dos estados de PE e PB, passando pelo sul do CE, pelo estado do PI, MA central e leste 

do PA. Observou-se no nordeste de  Minas Gerais ocorreram focos de calor intensos durante o 

ano de 2003, que no caso não ocorreu no ano de 2004.  

 Em ambos os anos de 2003 e 2004,  no oeste da BA e no sul do PR, mantiveram 

características semelhantes durante este mês.  As anomalias positivas de precipitação em 2004 

sobre o PR chegaram a  300 mm.  

 As regiões com maior incidência  de Focos de calor durante este mês foi no Nordeste 

do Brasil que é uma faixa de atuação que se estende entre o oeste dos Estados de PE e PB, 

passando pelo sul do CE, pelo Estado do PI, MA central e leste do PA. 

 Observa-se que em 1999, houve um crescente assentamento de terras feitos pelo 

governo Federal no oeste do Mato Grosso do Sul e a parte centro-norte de São Paulo, que se 

deve a um fator que teve relação com o número de Focos de calor nestes Estados nos anos 

seguintes, estudos indicam e mostram que para o plantio é necessário ser feita uma limpeza da 

vegetação, normalmente com queimadas. (INCRA, 2000).  

 

Neste mês de Outubro de 2003 houve 43.300 focos de queimadas que foram 

detectados pelo satélite NOAA-12 neste mês (Figura 4.24).  Em comparação com o mesmo 
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período do ano passado, houve redução de 18%. Com relação ao mês de setembro, sempre 

o mais crítico em casos de queimadas, houve redução de 25%. 

 

As Regiões Nordeste e Sudeste do Brasil registraram aumento significativo nos 

índices de queimadas em função das situações anômalas de estiagem e dos maiores valores de 

temperatura máxima verificados, favorecendo o uso antrópico do fogo.  

 

Em números aproximados, o estado do Maranhão contabilizou 9.600 focos, o Piauí 

com  5.000, Minas Gerais com 4.400 e o Ceará com 3.000. Estes valores correspondem a 

23%, 9%, 13%, e 20% a mais do que outubro de 2002, respectivamente. 

 

O estado do Mato Grosso do Sul houve queda considerável em seus índices de 66% no 

Pará 54%, no Mato Grosso 42%, em Rondônia 30%, Tocantins 30%, Goiás 23% e na Bahia 

20%, que normalmente são atingidos com inúmeras queimadas neste período.  

 

Dezenas de Unidades Federais de Conservação foram afetadas pelo fogo neste mês, 

destacando-se, entre elas: Parque Nacional Grande Sertão Veredas (267), em Minas Gerais; 

Parque Nacional da Amazônia (118), no Pará; Parque Nacional das Nascentes do Rio 

Parnaíba (79), no Piauí; Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (142), em Minas Gerais; 

Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba (68), no Piauí; Parque Nacional de Pacaás 

Novos (57), Floresta Nacional Bom Futuro (133) e Floresta Nacional Jamari (91), em 

Rondônia; Floresta Nacional Tapajós (37), no Pará; Floresta Nacional Araripe-Apodi (31), no 

Ceará; Floresta Nacional de Itaituba II (20), no Pará; Reserva Biológica do Gurupi (173), no 

Maranhão; Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (93), em Tocantins; Estação 

Ecológica de Uruçui-Una (55), no Piauí. (CLIMANÁLISE, outubro 2003). 
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FIGURAS 4.25 e 4.26: Focos de queimadas acumuladas do mês de outubro dos anos de 

2003 e 2004 

 

 

 

 
 

FIGURAS 4.27 e 4.28: Gráficos de outubro de 2003 e 2004 da distribuição das queimadas 

por estado sobre o Brasil 

 

 

4.2.7 NOVEMBRO 

 

 A observação dos Focos de calor em novembro de 2003 mostra distribuição espacial 

semelhante à encontrada no mesmo período de 2004; entretanto, o número de detecções 

aumentou em cerca de 63% em relação a 2003, pois em 2003 foram um total de 19.312 Focos 

de calor e em 2004 foram 30.723 focos de calor.  

 As regiões com maior incidência de focos de calor neste mês foram no sul do CE, 

centro-norte dos estados do PI e MA e nordeste do Pará. (Figuras 4.26 e 4.27) A análise no 
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comportamento das anomalias de temperatura máxima e precipitação em 2003 e 2004, mostra 

que em 2004 apresentou menores valores de precipitação.  

 

  

FIGURAS 4.29 e 4.30: Focos de queimadas acumuladas do mês de outubro dos anos de 

2003 e 2004 

 

 

 
 

FIGURAS 4.31 e 4.32: Gráficos de novembro de 2003 e 2004 da distribuição das 

queimadas por estado sobre o Brasil 

 

Neste Mês de Novembro de 2003 ocorreram 19.312 focos de queimadas que foram 

detectados pelo satélite NOAA-12 (Figura 4.26). Em comparação ao mesmo período do ano 

de 2002, houve redução de 22%.  Esta diminuição foi resultado das precipitações acima da 

média no norte do Pará e em algumas áreas do Nordeste e setor central do País.  

Foi também uma tendência natural em virtude do término da estiagem no Brasil 

Central, onde, normalmente, ocorre a maior incidência de queimadas.  
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No Mato Grosso do Sul, a ocorrência de precipitação acima da média pôs fim aos três 

anos consecutivos de seca na região do pantanal e conseqüentemente reduziu a incidência das 

queimadas.  

A redução foi maior nos Estados do Pará, Mato Grosso e Piauí, nesta ordem. Houve 

aumento de focos de calor no Ceará, Paraíba e em Pernambuco. Algumas Unidades Federais 

de Conservação foram atingidas pelo fogo de origem antrópica. 

Em Novembro de 2004, foram detectados 30.723 focos de queimadas no País, pelo satélite 

NOAA-12, (Figura 4.27). Este valor foi 28% inferior aos focos registrados no mês anterior, 

porém dentro do esperado, uma vez que o ciclo das queimadas de origem antrópica diminui 

com o início da estação chuvosa na região central do País. Neste mês, os estados do Piauí, 

Bahia, Pará e Maranhão apresentaram aumento significativo do número de focos em relação 

ao ano de 2003, respectivamente iguais a 150%, 110%, 85% e 70%. Este aumento foi 

devido, em parte, às ampliações das áreas de cultivo no Cerrado. Por outro lado, houve 

redução das queimadas no Ceará (50%) e Paraíba (10%), em relação a novembro de 2003. 

(CLIMANÁLISE, novembro 2003). 

 

 

 

5         AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 1999) e do Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM, 1999) calcularam que no mínimo, US$ 102 milhões o custo 

médio anual dos danos causados pelo fogo somente na região amazônica, incluindo a 

liberação de milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂).  

As medições das emissões dos incêndios foram comparáveis a todo o carbono 

tipicamente absorvido pela biosfera terrestre durante um ano, (DAVID SCHIMEL; DAVID 

BACKER. 1999) do NCEP - Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas do EUA.  
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FIGURA 5.1: Custo econômico do uso das queimadas na Amazônia Brasileira entre 

1996 e 1999 Fonte: IPAM/IPEA 

 

As emissões durante os 1997 e 1998 bateram recordes de emissões por causa do 

fenômeno El Niño, que secou a vegetação em várias regiões dos trópicos. Inclusive no Brasil, 

onde as queimadas e o desmatamento também são as principais fontes de emissão de carbono, 

somando cerca 140 milhões de toneladas (75% do total) anualmente, segundo o inventário de 

emissões do governo Federal (IBAMA, 1999). Essa quantidade, entretanto, pode ser muito 

maior - especialmente em anos de El Niño.  

O Custo Econômico do Fogo na Amazônia em 1998, ano em que Roraima registrou o 

maior incêndio florestal da história do País, a região sozinha emitiu entre 36 e 472 milhões de 

toneladas de CO₂. Comparativamente, em 1995, as emissões ficaram entre 3 e 29 milhões de 

toneladas.  

Foi verificado somente o chamado "fogo acidental", aquele que escapa ao controle do 

produtor e queima além da área desejada, e não inclui o fogo rasteiro, que não produz fumaça 

e não é captado pelos satélites. "Estes valores poderiam ser muito superiores se fossem 

adicionadas às emissões provenientes do desmatamento". 
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5.1     QUEIMADAS ACIDENTAIS – PREJUÍZO ECONÔMICO E AMBIENTAL 

 

 

Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa do Amazonas, (IPAM, 1996) 

mostraram que o fogo acidental correspondeu a 48 % da área queimada em 1995.  

 

Queimada acidental é aquela que escapa do controle, resultando em prejuízo, 

ambiental e econômico para todos: para os pequenos produtores, que perde a caça, cipós e 

frutas da floresta, e plantações de subsistência; para o grande pecuarista, que perde o 

investimento na reforma da pastagem; para o madeireiro, que tem que ir cada vez mais longe 

buscar florestas intactas; e para a sociedade em geral, que perde os benefícios ecológicos de 

controle climáticos e hídricos, exercidos pelas grandes extensões de florestas não degradadas.  

 

 

FIGURA 5.2  Distribuição das queimadas acidentais na região Amazônica. Fonte : 

IPAM – 1996. 

 

O fogo é um agente de transformação da paisagem amazônica de expressão muito 

mais significativa que apenas o desmatamento (onde o fogo também está envolvido). Uma 

área de 10 a 20 % dos municípios analisados queimou em 95 (Paragominas e Santana do 

Araguaia - PA, Ariquemes e Ouro Preto do Oeste - RO; Alta Floresta - MT e Rio Branco - 

AC).  

Dessa área afetada pelo fogo, apenas 16 % foi queimada objetivando desmatamento 

(figura 5.2). Cerca de 36 % foi fogo intencionalmente aplicado para manejo de áreas em 

produção agropecuária. O importante é que mais 36 % da área em produção agropecuária 

também queimou, acidentalmente, e outros 12 % de floresta teve o sub-bosque destruído pelo 

fogo, tornando esta florestas mais suscetíveis a queimadas futuras, que poderão vir a ser mais 

intensas e mais destrutivas.(IPAM, 1996). 
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6    METODOLOGIA  

 

 Para estabelecer e discutir sobre as queimadas no Brasil, foi necessário saber as 

condições atmosféricas favoráveis para que ocorra este fenômeno, assim o cronograma foi 

dividido nas seguintes partes: 

 

1) Inicialmente foram feitas análises dinâmicas e sinóticas de grande escala sobre a 

América do Sul, para obter-se uma visão geral do escoamento da atmosfera, direção dos 

ventos, índices pluviométricos, sistemas sinóticos dominantes e os fenômenos atmosféricos 

que influenciam o tempo, o clima e o microclima de cada região.  

As análises foram coletadas do banco de dados da Circulação Geral da Atmosfera 

(CGA), foram obtidas através da reanálise de dados do Modelo de Previsão Numérica de 

tempo (PNT) do National Center for Environmental Prediction – NCEP, do período entre 

1979 a 1995, obtendo assim as linhas de correntes dominantes sobre a região nos níveis de 

1000 hPa, 850 hPa, 500 hPa e 150 hPa.  

Estes dados originais foram gerados no Supercomputador SX-6 da NEC do 

CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), que foram obtidos através do Site oficial do NOAA (National Oceanic 

Atmospheric Agency) na internet, que é um serviço gratuito, no qual foram coletados para 

realização desta reanálise e para o cálculo das linhas de corrente que atuaram sobre a América 

do Sul. O site no qual obtive os dados foi:  

(www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.derived.html)  

Ressalta-se que, a reanálise é feita para aumentar a confiabilidade do modelo e da 

previsão de tempo, isto é, foram acrescentados dados reais que não foram utilizados na 

primeira análise do modelo no dia vigente e assim aumenta o número de dados reais e 

http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.derived.html
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confiáveis para que o modelo possa realizar os cálculos com maior número de dados. 

(LEMOS, 2002) 

2) Foram coletados dados climatológicos do Brasil publicados nas Normais 

Climatológicas entre 1961 e 1990 do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (INMET, 

1990), foram criados mapas mensais da temperatura e precipitação através do Software 

GRADS, assim como os dados sazonais da precipitação e das temperaturas.  

Estas análises foram realizadas para comparar a climatologia do Brasil associada ao 

período de estiagem e ao período de chuvas sobre o Brasil, que está relacionado às queimadas 

no Brasil, que geralmente começam em Maio e terminam em Novembro.  

  

 3) Foi criado o programa, através do Modelo “Eta”, para se calcular o Índice de 

Haines (HAINES, 1988) através do Software GRADS no Supercomputador SX-6 para 

realização das rodadas dos dados.  

 Para estes dados de queimadas, foram gerados 13.140 mapas durante os anos de 2003 

e 2004 no período entre 01 de janeiro a 31 de novembro, divididos nas seguintes 

classificações:  

i) a cada dia foram gerados 3 mapas da Análise para a baixa, média e alta atmosfera,  e  

ii) 3 mapas para cada dia de previsão em 24, 48 e 72 horas. Totalizando 12 mapas por dia. 

 

 4) Paralelamente, foram realizadas comparações com as imagens do satélite NOAA-12 

da passagem das 12 UTC, obtidos através do DAS (Divisão de Satélites Ambientais) do 

INPE.   

 Foi escolhida esta passagem do Satélite, pois sabe-se que o horário de passagem do 

satélite NOAA-12 GMT  que é entre 21:00Z  e 22:45Z, (horário de Brasília entre  18:00h e 

19:45 h), engloba os focos de calor detectados por passagens realizadas durante o final da 

tarde e início da noite, estes focos de calor representam as queimadas ainda ativas (SETZER, 

1992).  

 O número de focos obtidos por esta passagem, representa a melhor estimativa das 

queimadas ocorridas no dia.  Isto significa que estes focos de calor continuarão durante o 

período da madrugada e manhã, caso não ocorram chuvas suficientes para a extinção sobre 

estas áreas de incidência. 
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5) Foram realizados através da reanálise os dados do Modelo de Previsão Numérica de 

Tempo (PNT) do National Center for Environmental Prediction/ National Center Atmospheric 

Research – NCEP/NCAR do período entre 1968 a 1996 (período de 28 anos), estes dados 

foram coletados da América do Sul e obtidos através do Site oficial do NOAA na Internet, 

que é um serviço gratuito. O site: (www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.derived.html)  

 OBS: A reanálise é feita para aumentar a confiabilidade do modelo e da previsão 

climatológica e de tempo, isto é, foram acrescentados dados reais que não foram utilizados na 

primeira análise do modelo no dia vigente e assim aumenta o número de dados reais e 

confiáveis para que o modelo possa realizar os cálculos com maior confiabilidade e precisão.  

 

 6) Finalmente foram gerados dados matriciais binários comparativos de todos os 

campos do Índice de Haines (13.140 mapas) com os campos de pontos de focos de calor 

obtidos pelo Satélite NOAA-12 e 14,  para se obter o índice de acertos comparativos e locais 

de cada ponto determinado pelo modelo Eta.  

1) Analise gráfica comparativa Regional.  

2) Evolução diária da análise e previsão de 24, 48 e 72 horas da baixa e média atmosfera em 

2004 e 2003. 

3) Análises e previsões diárias. 

  

 No final destas etapas, tirou-se as conclusões gerais deste estudo de previsão do 

desenvolvimento dos focos de calor através do Índice de Haines (Haines, 1988), utilizando o 

Modelo Regional Eta, que mostrou através de seus resultados ser ferramenta poderosa de 

auxílio, gerenciamento e desenvolvimento sustentável de uma nova fase para previsão de 

focos de calor para o Brasil.  

http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.derived.html
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6.1       DESCRIÇÃO DO MODELO Eta 

 

Este capítulo foi obtido na íntegra através da dissertação de Mestrado em 

Meteorologia no INPE (Rozante, J. R, 2001): “Impactos do Alinhamento do Modelo Eta 

nas Previsões de Tempo” – Dissertação de Mestrado INPE – S.J.Campos  

O modelo de área limitada Eta foi desenvolvido pela Universidade de Belgrado em 

conjunto com o Instituto de Hidrometeorologia da Iugoslávia, e se tornou operacional no 

National Centers for Environmental Prediction (NCEP - USA) (MESINGER, et al., 1988; 

BLACK, 1994).  

O modelo regional se propõe a prever com maiores detalhes fenômenos associados a 

frentes, orografia, brisa marítima e terrestre, tempestades severas, índice de Haines, etc.,  

Enfim, sistemas organizados em Mesoscala, devido a maior não-linearidade dos 

sistemas nesta escala, a previsibilidade é menor e as previsões são de curto prazo. No caso do 

Eta, as previsões se estendem até 72h e cobre a maior parte da América do Sul.  Estas 

previsões são fornecidas duas vezes ao dia em uma grade regular com resolução de  40x 

40km.  

 

 

6.1.1    GRADE HORIZONTAL 

A grade horizontal usada no modelo Eta é a  grade E de Arakawa (ARAKAWA e 

LAMB,1977), esse tipo de grade foi adotada, devido  às suas vantagens em relação às outras 

grades. Embora a grade E apresente problemas de separação de grade nos modos externos e 

internos baixos, em simulação de processos de ajustamento geostrófico, esses problemas se 

restringem às ondas razoavelmente curtas.  
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A grade E de Arakawa é definida sobre um sistema de coordenadas de latitude e 

longitude que sofreu uma rotação. Esta rotação do sistema de coordenadas consiste em girar 

toda grade geográfica das latitudes e longitudes  do globo de tal maneira que a  interseção do 

equador e meridiano de 0º do sistema transformado coincida com o centro do domínio do 

modelo. O sistema transformado conta com uma série de vantagens tais como grades 

horizontais mais uniformemente espaçadas, problemas de convergência dos meridianos 

minimizados e um passo de tempo adequado na integração do modelo.   

A (figura 6.1) mostra a grade E, onde os pontos denominados por h são os chamados 

pontos de massa (ou termodinâmicos) onde são definidas as variáveis (pressão em superfície, 

umidade específica, velocidade vertical, água líquida, energia cinética turbulenta e variáveis 

termodinâmicas), enquanto que os pontos v são os pontos de vento onde são definidas as 

componentes horizontais do vento.  

As variáveis citadas acima a partir de então serão denominadas variáveis de massa. O 

comprimento d  indica o espaçamento entre dois pontos de h ou v adjacentes, sendo que a 

magnitude desse comprimento é comumente usada para definir a resolução horizontal do 

modelo. Cada ponto de grade consiste em um ponto de massa localizado no centro de quatro 

pontos de velocidade do vento, todos eles situados sobre os meridianos e paralelos que foram 

rotacionados. 

Para melhor entendimento da disposição da grade do modelo, a figura a seguir 

esquematiza a estrutura da grade E de Arakawa. 

 

 

FIG. 6.1 - Grade horizontal do tipo E de Arakawa. 
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6.1.2      COORDENADA VERTICAL 

A coordenada vertical  utilizada no modelo foi desenvolvida por Mesinger (1984) no 

intuito de resolver um problema relacionado com a coordenada sigma em regiões 

montanhosas.  

O problema surge devido a erros associados através de interpolações verticais de 

geopotencial de superfícies de pressão sigma, que pode gerar erros significativos no gradiente 

de pressão nas redondezas das montanhas íngremes (JANJIC, 1977). Estes erros que ocorrem 

em grande extensão são aqueles obtidos a partir de derivadas horizontais, tais como advecção 

e difusão horizontal, ao longo de uma superfície de coordenada muito inclinada.   

A exemplo da coordenada sigma (PHILIPS,1957), a coordenada  é fundamentada na 

normalização da pressão, o que proporciona  vantagens na solução das equações que 

governam a atmosfera. A coordenada  é definida através da seguinte relação:   

srf
Tsfc

T *
PP

PP


















  

Equação 

6.1 

 onde 

Tref

Tsfcref
srf

P)0(P

P)Z(P




  

Equação 

6.1 a 

PT – Pressão no topo do domínio do modelo  

Psfc e Zsfc – Pressão e altitude à superfície, respectivamente. 

EQUAÇÃO 6.1 e 6.1 a: é a definição padrão da coordenada sigma, enquanto que o termo srf   

é  apenas função de x e y  e responsável pela conversão da coordenada sigma em coordenada 

. 
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Pref  - Pressão de referência que é função da distância acima do nível do mar de uma 

atmosfera padrão .O primeiro termo do lado direito da Equação 6.1 é a definição padrão da 

coordenada sigma, enquanto que o termo srf   é  apenas função de x e y  e responsável pela 

conversão da coordenada sigma em coordenada . A principal vantagem da coordenada  em 

relação a sigma está no fato de que na  as superfícies constantes estão dispostas quase na 

horizontal tanto nas áreas planas quanto nas montanhosas. Isto reduz o problema da falsa 

contribuição para o gradiente de pressão que acontece na coordenada sigma. Logo a 

coordenada  pode ser considerada uma alternativa para substituir o sistema sigma.Um 

exemplo da configuração da estrutura vertical do modelo Eta pode ser vista na (Figura 6.2). 

A figura mostra a distribuição de 50 e 38 camadas na vertical. Pode se observar na 

(Figura 6.3) que a camada mais baixa é configurada com aproximadamente 20 metros da 

atmosfera padrão. Isto é feito no sentido de detalhar melhor os processos que ocorrem na 

camada limite planetária. As camadas acima aumentam a espessura gradativamente até a alta 

troposfera, onde começa a reduzir novamente, resultando em um máximo secundário próximo 

a tropopausa. O aumento da resolução próximo à tropopausa é empregado no sentido de 

representar melhor as regiões baroclínicas, como correntes de jato, inversão térmica etc.  

 

 

FIGURA. 6.2 - Distribuição da estrutura vertical do modelo Eta (em vermelho 50 camadas,  

em preto 38 camadas).  
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6.1.3    TOPOGRAFIA 

A topografia do modelo Eta é representada por degraus discretos cujos topos 

coincidem com a interface das camadas do modelo. A altura de cada degrau é obtida a partir 

do método de silhueta, que consiste nos seguintes passos:  

a) Divisão de cada grade horizontal em 16 sub-grades, de tal maneira que apresente uma 

configuração de 4 linhas e 4 colunas,       

b) Cálculo do valor de altura média de cada subgrade obtido a partir dos dados de 

elevação do terreno,  

c) Escolha do maior valor de elevação para cada linha e cada coluna da grade 

resultando em oito valores máximos,   

d)  Obtém-se uma altura intermediária a partir da média destes oito valores máximos.   

e) A altura final será obtida movendo, para cima ou para baixo, a altura intermediária 

em direção à interface da camada que estiver mais próxima. As alturas das interfaces das 

camadas do modelo são previamente determinadas de acordo com a atmosfera padrão. A 

distribuição da resolução vertical é especificada de acordo com o modelo.  
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A Figura 6.3 ilustra, em  forma  de um diagrama esquemático,  o método de silhueta para 

permitir  um melhor entendimento.   

FIGURA. 6.3 - Esquema do método de silhueta. (Rozante, 2001) 

  

 

FIGURA 6.4  mostra uma seção vertical onde a topografia e as superfícies   são 

representadas.  

Ponto de grade 
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As variáveis de massa e do vento horizontal são distribuídas  no meio das camadas, enquanto 

que a velocidade vertical e energia cinética turbulenta  são representadas nas interfaces das 

camadas.  Os pontos de ventos que estão situados nos vértices de cada degrau são tidos como 

zero.  

Um exemplo da topografia em forma de degraus  do modelo Eta sobre a região, onde este 

estudo se propõe   a realizar, está indicado na Figura 6.5.  

 

FIGURA. 6.5 - Seção vertical idealizado da topografia do modelo Eta e distribuição das 

variáveis na vertical (u, T, Ps).  FONTE: Adaptado de Nickovic (1998). 

 

 

FIGURA. 6.6 - Exemplo da topografia do modelo Eta sobre a região Sul, MS e parte do 

Sudeste. 
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6.1.4    CONDIÇÕES INICIAIS E DE CONTORNO  

A versão atual do modelo Eta utiliza como  condições iniciais as análises de modelos 

do NCEP com 28 camadas na vertical e em coeficientes espectrais com truncamento 

triangular na onda zonal  62 (T62L28) .  A temperatura da superfície do mar é obtida 

diretamente de um valor médio das temperaturas observadas na semana anterior. Essa variável 

é mantida constante durante o período de integração. A umidade do solo e o albedo são 

obtidos de climatologias globais mensal e sazonal, respectivamente.  

As condições nos contornos laterais do Eta são obtidas a partir do modelo global 

espectral para o instante inicial e são atualizadas a cada 6 horas assumindo que neste intervalo 

de tempo as tendências das quantidades variem linearmente. O domínio de integração exclui 

as duas fileiras mais externas da grade, sendo que dessas duas fileiras, a mais externa é 

constituída apenas por informações do modelo global, enquanto que a outra é basicamente 

uma mistura entre informações provenientes dos dois modelos. Os dados são interpolados 

verticalmente para as superfícies Eta e horizontalmente para a grade E.  

 

6.1.6    ESQUEMA DE INTEGRAÇÃO  

As variáveis prognósticas fornecidas pelo modelo Eta são temperatura, umidade 

específica, componente do vento, pressão à superfície, energia cinética turbulenta e conteúdo 

de água líquida. O esquema de integração no tempo trata os termos devido ao ajuste de ondas 

de gravidade inerciais  e advecção separadamente. Os termos responsáveis pelo  ajuste são 

tratados por um esquema “forward-backward” modificado  (JANJIC, 1979), enquanto que a 

advecção utiliza o esquema “Euler-backward”. O passo de tempo fundamental do modelo é o 

do ajuste, e equivale à metade do passo de tempo referente à advecção. A integração no tempo 

utiliza a técnica de particionamento explícito (GADD,1978). O esquema de advecção 

horizontal usado no modelo foi desenvolvido por Janjic (JANJIC, 1984) especificamente para 

a grade E visando controlar o falso escoamento de energia para ondas mais curtas. Esse 

esquema consiste em combinar o amortecimento na divergência com uma difusão linear de 2º 

ordem  visando suavizar os resultados. 
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6.1.5 ESQUEMA DE PARAMETRIZAÇÕES  

As trocas verticais turbulentas ocorridas no modelo seguem o esquema proposto por 

Mellor e Yamada (1974, 1982) e é conduzido a cada quatro passos de ajuste no tempo. Essas 

trocas são separadas em três camadas do modelo: 

1º) Trocas entre as camadas do modelo na atmosfera livre (Mellor-Yamada 2.5); 

           2º) Trocas entre a superfície e a primeira camada mais baixa do modelo (Mellor-Yamada 2.0); 

           3º) Na parte inferior da camada de superfície, é colocada uma fina camada chamada “camada 

de turbulência dinâmica”.  

A radiação do modelo foi desenvolvida no Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 

(GFDL). Para o cálculo da radiação de onda curta o esquema utilizado é o de Lacis e Hansen 

(1974), enquanto que para ondas longas faz-se uso do esquema de Fels e Schwarzkopf (1975). 

Esses esquemas são acionados a cada uma hora de previsão. A nebulosidade é baseada na 

umidade relativa e na taxa de chuva convectiva do modelo.  

A distribuição dos gases atmosféricos é climatológica. As tendências da temperatura 

da atmosfera devido aos efeitos radiativos são aplicadas após cada passo de ajuste no tempo. 

O esquema de previsão de nuvens e precipitação estável, proposto por Zhao (1994),  assume 

que existe uma única variável a ser prevista, que é a taxa de mistura de água/gelo das nuvens. 

As frações de nuvens calculadas nesse esquema são indiretamente usadas na parametrização 

de processos radiativos. Normalmente três camadas de nuvens são calculadas (altas, médias e 

baixas). Esse esquema calcula  advecção horizontal da água líquida, precipitação a cada nível, 

tanto de neve quanto de chuva. Para prever precipitação convectiva o modelo se baseia no 

esquema de parametrização proposto por Betts e Miller (1986) modificado por Janjic (1994). 
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6.1.7 DINÂMICA  

 

As variáveis prognósticas do modelo são: temperatura do ar, componente zonal e 

meridional do vento, umidade específica, pressão à superfície e energia cinética turbulenta. A 

integração no tempo utiliza a técnica de 'split-explicit' (GADD, 1978) onde os termos devido 

ao ajuste pelas ondas de gravidade inerciais são integrados separadamente dos termos devido 

à advecção. Um esquema 'forward-backward' modificado por Janjic (1979) trata dos termos 

responsáveis pelo ajuste, enquanto o esquema 'Euler-backward' modificado trata dos termos 

de advecção horizontal e vertical. O passo de tempo fundamental do modelo é o do ajuste, que 

equivale à metade do passo de tempo da advecção.  

O esquema de diferenças finitas no espaço emprega o método de Janjic (1984) que 

controla o falso escoamento de energia para as ondas mais curtas. Um amortecimento na 

divergência combinado com uma difusão horizontal não-linear de 2ª ordem mantém os 

campos suaves. 

 

 6.1.8 FÍSICA 

  

O modelo utiliza um esquema de Betts-Miller modificado para parametrizar a 

convecção (Janjic, 1994). A condensação de larga escala ocorre quando a umidade relativa 

excede 95%. Os processos turbulentos na atmosfera livre são tratados através do esquema de 

Mellor-Yamada nível 2.5 que calcula a energia cinética turbulenta e os fluxos verticais. O 

esquema Mellor-Yamada 2.0 é utilizado na primeira camada do modelo (MELLOR; 

YAMAHA, 1974) para representar a turbulência na camada superficial. O esquema de 

parametrização de radiação de ondas longas (FELS; SCHWARZKOPF, 1975) e curtas 

(LACIS; HANSEN, 1974) foi desenvolvido pelo Geophysical Fluid Dynamics Laboratory.

  

6.2  INFRAESTRUTURA PARA GERAÇAO DO PROGRAMA 

 

O  ÍNDICE DE HAINES  foi gerado através do modelo Eta no CPTEC (Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos  Climáticos) no qual é o passaporte do Brasil para o primeiro 

mundo das previsões meteorológicas, climatológicas e outras.  

Os supercomputadores SX-3/12R, SX-4/8A e o SX-6  fabricados pela NEC 

Corporation do Japão, possuem capacidade de processar até 3,2 bilhões e 16 bilhões de 

operações aritméticas em ponto flutuante por segundo respectivamente. Isso significa 

http://www3.cptec.inpe.br/cptec/sx/scsx.html
http://www3.cptec.inpe.br/cptec/sx/scsx.html
http://www.nec.com/
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possibilidade de utilizar modelos numéricos para simulação de tempo e clima, integrando 

informações atmosféricas e oceânicas.  

O resultado disso são previsões de tempo confiáveis, para todo o país. O sistema de 

computação é alimentado por informações derivadas dos satélites Meteosat e Goes, da rede de 

dados da Organização Meteorológica Mundial (WMO) e das redes nacionais sob a 

responsabilidade do INMET (Ministério da Agricultura). Outras informações vêm do DEPV 

(Ministério da Aeronáutica), DHN (Ministério da Marinha), centros estaduais de meteorologia 

e de outros centros internacionais. O satélite brasileiro (SCD-1), que coleta dados ambientais, 

também desempenha papel importante no levantamento de informações necessárias à 

pesquisa meteorológica no INPE.  

Num país com enorme extensão territorial como o Brasil, com grande diversidade 

climática, a boa qualidade das previsões meteorológicas é imprescindível ao planejamento e 

bom desempenho de inúmeras áreas sociais e atividades econômicas, principalmente a 

agricultura.  

O CPTEC, usando modelos numéricos, tem contribuído para a previsão de secas ou 

inundações favorecendo as tomadas de decisões nas áreas de defesa civil, geração de energia 

elétrica e gerenciamento de recursos hídricos. Também há contribuição importante nos 

campos dos transportes, abastecimento, turismo e lazer.  

O sistema de computação e os acervos de dados propiciam enorme crescimento da 

pesquisa meteorológica no país, com o resultado de melhorar o conhecimento sobre 

fenômenos atmosféricos de interesse.   

Seis mil metros quadrados de área construída, com possibilidade de expansão de mais 

dois mil metros, abrigam o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, num prédio 

projetado especialmente para receber equipamentos sensíveis como os supercomputadores 

SX-3/12R, SX-4/8A e o SX-6. Temperatura ambiente controlada com computador, sistemas 

eletrônicos de segurança, sistema de No Break para garantir o funcionamento permanente em 

caso de falta de energia elétrica. Tudo preparado para permitir a execução das atividades do 

Centro durante 24 horas, 365 dias por ano. O prédio do CPTEC também conta com algumas 

facilidades adicionais tais como: auditório, biblioteca, laboratório de instrumentação e 

calibração e salas de reuniões.( www.cptec.inpe.br) 

 

http://www.wmo.ch/
http://www.inmet.gov.br/
http://www.depv.maer.mil.br/
http://www.mar.br/~dhn/dhn.htm
http://www3.cptec.inpe.br/cptec/sx/scsx.html
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6.3 AS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DA ATMOSFÉRICA 

A Meteorologia pode ser entendida como a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos 

do Planeta Terra. Tais fenômenos exercem um papel fundamental em relação à poluição do ar e 

as atividades humanas. As condições meteorológicas possibilitam estabelecer uma forma de 

ligação entre a fonte de poluição e o receptor, tendo como referência o transporte e a dispersão 

dos poluentes e das queimadas (DERISIO, 1992). 

A poluição numa região ocorre em função das atividades da comunidade presente e das 

condições atmosféricas, as quais por sua vez são funções do tempo. Por exemplo, as queimadas, 

têm uma acentuada variação durante o ano, enquanto que o aquecimento doméstico na Europa 

tem variação anual, além da variação diária.  

As variações diárias e anuais de certos elementos da atmosfera, como a velocidade do 

vento e a temperatura, são importantes nas considerações sobre poluição do ar. As atividades da 

comunidade e as condições atmosféricas são também funções do local a ser estudado. 

Elementos da atmosfera também variam com o local, predominantemente ocorrem 

elevações, mas também horizontalmente, especialmente em topografias desiguais. Assim, a 

velocidade do vento e a direção usualmente mudam com a altura; e a temperatura e a umidade do 

ar, à noite e  durante o dia, pode significativamente fazer a diferença em relação a propagação de 

focos de calor ou queimadas ( DERISIO, 1992). 

 

 

 



 86 

A transferência de poluentes atmosféricos e reações entre os mesmos são conseqüências 

dos processos da difusão atmosférica. A dispersão na atmosfera de um poluente depende em 

primeiro lugar das condições meteorológicas e depois dos parâmetros e condições em que produz 

essa emissão na fonte, ou seja, velocidade temperatura dos gases, vazão etc.  

O vento é o primeiro mecanismo atmosférico de transporte. Os ventos na  terra são 

resultados das diferenças de pressão devidos ao aquecimento ou resfriamento da atmosfera 

através do sol.  

A difusão atmosférica ou a dispersão de poluentes tem sido examinada utilizando-se 

modelos matemáticos, que por sua vez necessitam de um conjunto de dados necessários a sua 

aplicação. Dentre esses dados, os relacionados com as condições meteorológicas de estabilidade e 

turbulência são importantes e estão agrupados nas chamadas “Categorias de Estabilidade". 

(STERON, 1973) 

6.4.1       Estabilidade Atmosférica  

A estabilidade atmosférica está relacionada com os movimentos ascendentes e 

descendentes de volumes de ar. É função da velocidade do vento, da turbulência atmosférica, do 

gradiente de temperatura, da insolação, da chuva, da neve e de outras condições climáticas.  Em 

geral, a estabilidade atmosférica se determina mediante o gradiente térmico.  

Considera-se estável a atmosfera quando as forças ascensionais se opõem ao movimento 

vertical e instável quando as forças ascensionais favorecem o movimento vertical.  

As mudanças de estabilidade na atmosfera podem ocorrer devido a: 

- aquecimento ou resfriamento de superfície; 

- advecção ou transporte vertical; 

- deslocamento vertical de camadas.  

O tipo de estabilidade atmosférica influi no perfil de velocidades do vento e as condições 

de estabilidade que afetam o comportamento das plumas e na propagação de focos de calor. 
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Considerando-se a aceleração (A) e a temperatura (T) do ar pode-se, de forma reduzida, chegar a 

três diferentes condições na atmosfera.  

A = T estabilidade neutra  

A>T instabilidade  

A<T estabilidade  

 

FIGURA 6.7   Perfil de Temperatura na Atmosfera  

Fonte: Manual de Análise do Diagrama 'SKEW-T Log P' - 1969.  
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A figura 6.7 resume os diferentes tipos de perfis de temperatura encontrados na atmosfera. 

Observando a figura 6.7, verifica-se que na Reta 1 a temperatura diminui com a altitude de modo 

que qualquer movimento vertical exercido sobre um volume de ar fará com que este volume 

mantenha a mesma temperatura ou a mesma densidade que o ar circundante (estabilidade 

neutra). No caso, temos o chamado gradiente adiabático de temperatura em que cada 100 

metros a temperatura diminui de 1
o
 C.  

Na Reta 2, chamada super-adiabática, a temperatura de um volume de ar que sobe será maior 

que a daquela do ar que rodeia, sendo menos denso que este, continuará subindo (instabilidade).  

Na Reta 3, sub-adiabática, a temperatura de um volume de ar que sobe será menor que a 

daquela do ar que o rodeia, sendo mais denso que este, voltará a sua posição inicial 

(estabilidade).  

Na Reta 4, isotérmico, a temperatura é constante com a altura (estabilidade); e  

Na Reta 5, inversão, em que a temperatura aumenta com a altura (alta estabilidade). Do ponto 

de vista da poluição do ar, esta última é a mais importante, devido ao aumento na propagação de 

queimadas. No desenvolvimento da queimada,  a temperatura aumenta com a altura favorecendo 

o desenvolvimento da queimada. 
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6.4    ÍNDICE DE HAINES  

 

 

6.4.1      Introdução 
 

Durante anos, valores característicos de condições de estabilidade atmosférica, com 

baixa umidade do ar (ar seco), indicaram a propagação de focos de calor em grandes áreas 

remotas nos Estados Unidos (BROTAK; REIFSNYDER, 1977)  

Donald Haines analisou que a maioria das ocorrências de focos de calor aconteceram 

em dias quando as taxas de umidade do ar estavam muito baixas e a atmosfera estava muito 

estável próximo das áreas do incêndio florestal.  

Donald Haines, como foi o primeiro pesquisador e meteorologista da USDA Forest 

Service (USA) em 1988, a elaborar um índice nacional (Fogo-Tempo),  que na época 

administrou uma comparação das condições de estabilidade atmosféricas e ar seco durante ou 

imediatamente antes do desenvolvimento de incêndios em grandes áreas com a climatologia 

esperada (Haines, 1988).  

Resultados do estudo indicaram uma evidência clara de uma forte relação entre as 

condições de estabilidade atmosférica, umidade baixa e o crescimento do fogo. 

Originalmente chamado de Baixo Índice de Severidade Atmosférico (LASI), é 

simplesmente chamado atualmente de Índice de Haines (IH), como tributo ao trabalho que 

abriu o caminho feito por Haines na área de incêndios florestais e meteorologia. 

O Índice de Haines é um índice que indica o local em potencial para Incêndios que já 

começaram no qual poderá ocorrer incêndio de grandes proporções "blow-up". Um foco de 

calor em "blow-up" conduz para comportamentos extremos de incêndios, tornando-se 

incontroláveis para combatê-la ( HAINES, 1988, 1991, 1997). 

Finalmente, o Índice de Haines é especialmente um índice de estabilidade Atmosférica 

desenvolvido para uso na previsão de desenvolvimento de queimadas.  
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O ar seco afeta diretamente o comportamento do fogo, com baixa umidade do ar, que 

por sua vez, resulta em mais combustível disponível para queimar e aumentando a 

probabilidade de ocorrer um espalhamento maior da queimada.  

A Instabilidade do ar próximo as queimadas afeta comportamento de fogo aumentando 

as dimensões verticais das colunas de fumaça, resultando em ventos de superfície, devido a 

diferença térmica próxima ao local das queimadas, assim o ar tende a deslocar-se para o foco 

de calor e subir através da coluna de fumaça e fogo.  Este é o mecanismo pelo qual as 

queimadas criam seus próprios ventos e a atmosfera próxima torna-se instável. Quando o 

Índice é cinco ou seis, a probabilidade de aumento de comportamento de fogo é extrema 

(B. KOCHTUBAJDA, 2001)  

Recentemente, Meteorologista Donald Haines, administrou uma análise estatística 

detalhada em várias propriedades atmosféricas para determinar quais parâmetros variaram 

significativamente na climatologia em dias com crescimento de incêndios em grandes áreas. 

O Meteorologista Donald Haines concluiu que a temperatura da camada na atmosfera (T), 

temperatura do ponto de orvalho da camada na atmosfera (Td) e o baixo nível de  umidade 

relativa na superfície (UR) interferiram significativamente com a climatologia, em dias que 

ocorreram desenvolvimento de incêndios em grandes áreas ( HAINES, 1991). 

O Fire Weather Forecasts – WSFO, usa este índice em todos os departamentos 

florestais do Governo do USA desde 1990 e é usado largamente não só nos USA, mas 

também na Autrália, Canadá e na Argentina ( National Meteorological Service, Argentina Air 

Force). 

A combinação de três camadas na atmosfera (Baixa, Média e Alta Atmosfera) são 

usadas para a elaboração deste índice, que é o somatório dos termos de estabilidade 

atmosférica com os termos de umidade associada a Parâmetros Meteorológicos. O somatório 

fornece uma indicação do potencial para a taxa de propagação do fogo (Índice de Haines)  

para aquele dia.  

Este Índice também é combinado com parâmetros meteorológicos modelares tais 

como: temperatura máxima do dia anterior, média anual de precipitação, últimos dados 

pluviométricos (mm), média durante todo o período (24 horas), velocidade do vento, umidade 

relativa do ar, índices pluviométricos (mensais e anuais), etc... Estes parâmetros são 

necessários  para  acrescentar o fator de umidade (dependendo da climatologia de 

precipitação).  
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Assim, o índice Forest Fire Danger Index (FFDI) (McARTHUR,1967), foi empiricamente 

derivado para a Austrália (WERTH, OCHOA., 1993) e está sendo derivado para regiões 

Subtropicais como o Brasil neste trabalho. 

6.4.2  Cálculo do Índice de  Haines  

Cálculo do Índice de Haines   . 

BAIXA ALTITUDE 

Ìndice  de Estabilidade 

 (T950-T850) hPa 

  1   3
o
 C ou menor 

  2   4 a 7
o
 C 

  3   8
o
 C ou maior 

Depressão Psicrométrica  

 (T850-Td850) hPa 

  1 5
o
 C ou menor 

  2 6 a 9
o 

C 

  3  10
o
 C ou maior 

MÉDIA ALTITUDE 

Ìndice de Estabilidade 

 (T850-T700) hPa 

   

  1   5
o
 C ou menor 

  2   6 a 10
o
 C 

  3   11
o
 C ou maior 

 

Depressão Psicrométrica  

(T850-Td850) hPa 

 

  1 5
o
 C ou menor 

  2 6 a 12
o 

C 

  3  13
o
 C ou maior 

 

               ALTA 

        ALTITUDE 

Índice de Estabilidade 

 (T700-T500)  hPa 

  1   17
o
 C ou menor 

  2   18 a 21
o
 C 

  3   22
o
 C ou maior 

 

 

Depressão Psicrométrica 

(T700-Td700) hPa 

  1 14
o
 C ou menor 

  2 15 a 20
o 

C 

  3  21
o
 C ou maior 

 

TABELA 6.1 Cálculo do Índice de  Haines (IH) SOMA DOS 2 TERMOS 

Potencial para a taxa de propagação do fogo      

2-3 = Muito baixa  IH,     4= Baixo  IH,  

5= Moderado IH 

6= Alto IH 

T – Temperatura do ar. 

Td – Temperatura do ponto de orvalho, temperatura na qual a saturação ocorreria se o ar fosse 

resfriado a pressão constante e sem adição ou remoção de vapor de água. Isto é, a temperatura 

na qual a quantidade de vapor atualmente na atmosfera estaria em sua máxima concentração. 

Depressão Psicrométrica = mede-se a umidade relativa do ar mediante a diferença de 

temperatura entre dois termômetros, dos quais um tem o bulbo seco e o outro bulbo úmido. 

950 hPa – próximo da superfície.      

850 hPa - ≈ 1.500 m de altitude.   

700 hPa – ≈ entre 2.500 a 3.000 m de altitude.   

500 hPa - ≈ entre  5.000 e 5.500 m de altitude. 
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6.4.3     Cálculo Modelar do Forest Fire Danger Index 

CÁLCULO DO FFDI 

PASSOS 

[FONTE]  
ATTRIBUTOS DESCRIPTION  

1  
TEMPERAT

URA 
Temperatura máxima do dia anterior [ºC]  

2  ANNRF  Média Anual de Precipitação [mm]  

3  LR  
Últimas chuvas  [mm], média durante todo o período (se for 

mais de um dia).  

4  DSLR  Número de dias sem chuvas  

5  BKDI  

Byram-Keetch Drought Index. [mm].  Este índice estima a 

quantidade estimada de precipitação necessária para saturar 

o solo em qualquer época do ano. Nota-se que 5 mm de 

precipitação poderá  ser considerado com céu encoberto.  

6  DBKDI  

O Delta BKDI [mm] - i.e. o acréscimo diário BKDI  resultado 

da previsão de tempo do dia anterior.  Assim poderá ser 

resolvido:   

If (DSLR = 0) Then  

If (LR >= 5) Then  

DBKDI = 5 - LR  

Else  

DBKDI = 0  

End If  

Else  

DBKDI = ((800 - BKDI) * (.968 * Exp(.0486 * (TEMPY * 9 / 5 

+ 32)) - 8.3) * .001 / (1 + 10.88 * Exp(-.0441 * ANNRF / 25.4)) 

* .254)  

End If  

BKDI = BKDI + DBKDI  

7  DF  

Drought Factor [escala de 0 to 10], no qual estima a 

proporção de transferência de combustão para o 

espalhamento do foco de calor. DF and BKDI supoe a 

expansão do fogo.  DF varia de acordo com o tipo de solo, 

acidentado ou não.  

DF = ((.191 * (BKDI + 104) * (DSLR + 1) ^ 1.5) / (3.52 * 

(DSLR + 1) ^ 1.5 + LR - 1))  

If (DF > 10) Then DF = 10  
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8  RH  Umidade Relativa [%],  a UR mínima do dia.  

9  TEMP  Temperatura [ºC], a temperatura máxima do dia. 

10  
WINDSPEE

D  

Velocidade do vento [km/h], em cada localidade (usualmente 

durante o período da tarde). A media é feita em 10 m de 

altura. Se a medida for medida  à 2m  deverá ser multiplicada 

por 1.25  

11   FFDI  

Forest Fire Danger Index será calculado por:  

FFDI = 2 * Exp(-.45 + .987 * Log(DF + .001) - .0345 * RH + 

.0338 * TEMP + .0234 * WINDSPEED)  

 

TABELA 6.2 Cálculo Modelar do Forest Fire Danger Index 
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6.5     PROCESSO DE PREVISÃO DE QUEIMADAS NOS ESTADOS  

UNIDOS DA AMÉRICA 

 
Nos Estados Unidos as queimadas são iniciadas através de raio, por ação criminosa, 

ação humana acidental ou por faíscas de outros focos de incêndio nas redondezas.  

 

A probabilidade que um raio provocar um início de incêndio na floresta, de fato, 

depende da quantidade de combustível de biomassa da floresta que está disponível.  

Isto, por que, o ar seco afeta diretamente o comportamento do fogo, com baixa 

umidade do ar que por sua vez, resulta em mais combustível disponível para queimar e 

aumentando a probabilidade de ocorrer um espalhamento maior da queimada.  

 

A instabilidade do ar próximo as queimadas afeta comportamento de fogo aumentando 

as dimensões verticais das colunas de fumaça, resultando em ventos de superfície, devido a 

diferença térmica próxima ao local das queimadas, assim o ar tende a deslocar-se para o foco 

de calor e subir através da coluna de fumaça e fogo (WSFO – CAE, 1999). 

 

Este é o mecanismo pelo qual as queimadas criam seus próprios ventos. Quando o 

Índice é 5 ou 6, a probabilidade de aumentos de comportamento de fogo é extrema. O Índice 

de Haines é especialmente um índice de condições de Estabilidade Atmosférica desenvolvido 

para uso previsão de queimadas (HAINES, 1988, 1990, 1991). 

São basicamente as condições de umidade deste combustível (biomassa), histórico do 

nível de precipitação que ocorreu e a umidade do solo, que torna esta  probabilidade eficiente.  

(WFAS-Fire Behavior Research,  2000). 
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Inicialmente, a probabilidade, ou eficiência de ignição por raio, varia lentamente a 

cada dia. Usando radares para detecção de raios. Figura 6.8  

 

FIGURA 6.8: Captação de radares para detectar os Lighting Ignition Efficiency - Fire 

Behavior Research – Missoula , MT 

Uma vez um fogo foi iniciado, o Índice de Haines pode ser usado como uma 

ferramenta e medida para previsão do potencial de propagação e crescimento de fogo (IH). 
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O valor de 2 indica ar úmido, condições não favoráveis em relação ao potencial de 

crescimento do fogo ou comportamento de fogo extremo, enquanto que o 6 indica um ar seco,  

condições favoráveis em relação ao crescimento do potencial do fogo e o potencial de 

crescimento alto (Figura  6.9). 

 

 

FIGURA 6.9: Modelagem do Índice de Haines  para a baixa atmosfera 

 

O índice de Haines (HAINES, 1988) é combinado com o FFDI - Forest Fire Danger 

Index, com previsão de velocidades dos ventos em superfície, umidade relativa, precipitação e 

temperatura. Estes três índices atmosféricos, mais um fator umidade (que depende do 

histórico das chuvas), são combinados no Índice de Perigo Floresta Fogo (NOBLE, et al 

,1980).  

Este índice foi derivado empiricamente na Austrália. (WERTH, OCHOA,1993) ( Figura 6.10) 
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FIGURA 6.10. Modelagem observacional de classe de perigo de queimadas 
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 7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

7.1.1     Análise Gráfica comparativa Regional entre os Focos de Calor e o Índice de 

             Haines  

 Realizou-se a  comparação matricial dos campos binários entre os focos de calor 

captados pelo do NOAA-12 com os campos binários matriciais criados pelo Modelo 

Eta/Haines do índice de Haines da Análise da Média Atmosfera de 2003 e 2004 para os 

valores de risco de queimadas moderados (5) e de riscos de queimadas altos (6).  

Esta avaliação foi realizada sobre o Brasil e parte da América do Sul (AS), 

regionalizada em 7 REGIÕES. Neste mesmo mapa do Brasil está configurada a distribuição 

da vegetação de cada região (IBGE, 2001) (Figura 7.1).   

A avaliação setorial baseou-se na área de acertos através do tempo e local onde 

ocorreram as queimadas associadas ao índice de Haines previsto - (Moderado (5) e Alto(6)), 

em porcentagem de acertos dos focos no qual foram calculados durante os anos de 2003 e 

2004. 

As previsões de até 72 horas foram geradas a partir da previsão inicial da análise do 

Eta/Haines da média atmosfera.  
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FIGURA 7.1: Divisão da América do Sul e do Brasil em 7 Regiões para a avaliação regional 

associado ao índice de vegetação. 

 

REGIÃO 1: Mato Grosso do Sul e Oeste do R.G. do Sul. 

REGIÃO 2: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro-sul de Minas Gerais, Paraná, 

Santa Catarina e Leste do R.G. do Sul. 

REGIÃO 3: Amazônia, Rondônia, Acre, Oeste do Mato Grosso. 

REGIÃO 4:Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, sul do Pará e Norte do Mato Grasso do Sul. 

REGIÃO 5: Região Nordeste e no centro-norte de Minas Gerais. 

REGIÃO 6: Pará, Amapá e no centro-norte de Tocantins. 

REGIÃO 7: Roraima e faixa norte do Amazonas. 
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7.1.2  REGIÃO 1: Mato Grosso do Sul e Oeste do R.G. do Sul.  

 

Através da análise da média atmosfera de 2004, verificou-se que o modelo 

ETA/HAINES, indicou durante os meses de Janeiro, final de março e principalmente entre 

Setembro e dezembro valores significativos de altos riscos de desenvolvimento de focos de 

calor neste setor. Ressalta-se que na primeira quinzena do  mês de Setembro o modelo indicou 

altos riscos de desenvolvimento (6) e associado a estes riscos ocorreram queimadas 

significativas durante este período neste setor com índice de acertos de até 85%.( Figura 7.2) 

 

FIGURA 7.2: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 km) REGIÃO 1 

  

No ano de 2004, em janeiro, a maioria das queimadas ocorreu no norte da Argentina e 

no Paraguai. Apesar de que as queimadas possuem uma relativa freqüência durante todo o 

período do ano. (SISMANOGLU, SETZER, 2004). Entretanto, maio e junho ocorreram 

valores inferiores a 1.000 focos, apresentaram resultados com índices de acertos entre 50% e 

70%. O mês de julho ocorreu 3.200 focos e em setembro 12.000 focos, o índice de acertos em 

certos dias obtiveram valores acima de 85% em concordância com o ciclo da estiagem na 

região. Em outubro, apesar de ainda do período seco e do número elevado de 7.600 focos, o 

índice foi de 40%; porém, voltou  a 75%  em novembro para os 6.400 focos de queimadas. 
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7.1.3  REGIÃO 2:  São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro-sul de Minas 

Gerais, Paraná, Santa Catarina e Leste do R.G. do Sul. 

 

Durante quase todo o ano de 2004, ocorreram queimadas neste setor porém não muito 

significativa, somente entre a segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de outubro 

ocorreram queimadas significativas no qual o modelo ETA/HAINES indicou valores com 

altos índices de desenvolvimento dos focos de calor neste setor, mostrando uma tendência de 

acerto modelar gráfico em relação ao crescimento dos focos de calor.(Figura 7.3). 

 

FIGURA 7.3: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 km) REGIÃO 2 

 

Esta região pode ser comparada com o REGIÃO 1 em termos de dificuldades de 

previsibilidade climática. De acordo com Alves et al. (2004), o início da estação chuvosa na 

parte sudeste do Brasil na primavera é bem previsto; entretanto, fica evidente a variabilidade 

de acertos da precipitação prevista (SISMANOGLU; SETZER, 2004). 
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 7.1.4   REGIÃO 3: Amazônia, Rondônia, Acre, Oeste do Mato Grosso. 

FIGURA 7.4: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 km) REGIÃO 3 

 

Durante quase todo o ano de 2004 ocorreram queimadas neste setor porém não muito 

significativa com média de 280 focos, somente entre junho e primeira quinzena de Novembro 

ocorreram queimadas significativas. O modelo ETA/HAINES indicou valores com altos 

índices de desenvolvimento dos focos de calor neste setor entre agosto e início de novembro, 

principalmente no mês de setembro, mostrando uma tendência de acerto modelar em relação 

ao crescimento dos focos de calor (Figura 7.4). 

Os riscos previstos tiveram acertos altos, principalmente no mês de agosto com até 

70% de acertos para 782 focos detectados no total. 

Para a maioria dos focos, deste bloco que está focalizado no Amazonas e Rondônia, 

apresentou bom desempenho em previsão. De julho (4.800 focos) a setembro (12.500 focos) 

que foi o período mais crítico, os índices de acertos ficaram em torno de 70%. Em outubro, 

apesar de ser um período ainda com estiagem e da grande quantidade de focos detectados em 

torno de 5.000 focos, o desempenho foi alto comparado com os meses subsequentes que 

apresentaram poucos focos.  
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7.1.5     REGIÃO quatro: Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, sul do Pará e Norte do 

Mato Grasso do Sul. 

 

   

FIGURA 7.5: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 km) REGIÃO 4 

 

Esta Região e a mais importante em relação ao estudo e comparação dos focos de 

calor, nota-se claramente que o período de queimadas significativas iniciam neste setor 

durante o mês de maio e terminam  e novembro, com maior incidência de focos de calor na 

primeira quinzena de setembro. Observa-se no grafico que o alto risco de propagação do 

índice de Haines (6) acompanhou graficamente o número de focos de calor que ocorreram 

neste setor, com valores de acertos de até 100% no ínicio do mês de setembro ( Figura 7.5). 

Este setor destaca-se pela quantidade de queimadas, aproximadamente 78.000 focos 

em todo o ano, compreendendo a região do Brasil Central, em especial Mato Grosso além de 

Goiás, Sul do Pará e Tocantins. Neste caso, ocorreu o melhor desempenho de previsão, 

ressalta-se que no gráfico foi analisado também com o risco moderado de Haines (5), cujo 

pico de acerto foi entre 85 e 99% no mês de setembro com 36.000 focos detectados este sendo 

o mês mais crítico.  

No auge da estiagem, de junho a setembro, que coincide com a temporada de 

queimadas na região, o índice de acertos médio foi de 78%. Entretanto, o mês de outubro 

obteve resultado similar nos índice de Haines moderados (5) apesar da grande quantidade de 
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focos (7.500), com 65% de índice de acerto. Em períodos de menor ocorrências, de janeiro a 

maio o percentual de acertos dos focos foi alto, com período de Índice de Haines moderados 

(5) em alguns dias, levando em conta que a média durante este período foi de 200 focos. 

 

7.1.6       REGIÃO 5: Região Nordeste e no centro-norte de Minas Gerais. 

FIGURA 7.6: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 km) REGIÃO 5 

 

 

Em termos de queimadas, apresentou 62.000 focos em 2004, destacando-se como o 

segundo em ocorrências de queimadas nas regiões do Brasil. Nos períodos de menor 

ocorrências, de janeiro a maio. Segundo o modelo ETA/HAINES, não há risco de propagação 

dos focos de calor entre o moderado (5) e alto (6).  

Nota-se que na segunda quinzena de agosto as queimadas tornam-se significativas e o 

modelo indicam valores de altos riscos de desenvolvimento de queimadas para este setor com 

valores  próximos a 80% de acerto, principalmente nos meses de setembro e outubro, as 

oscilações dos riscos acompanharam a quantidade de focos de calor que ocorreram neste 

setor. (Figura 7.6) 

Normalmente, esta região tende a apresentar os melhores padrões de previsibilidade 

climática por meio de modelos numéricos. Este fato pode ser verificado graficamente, devido 

a  temporada de queimadas na região, cujo índice de acertos variou entre 80% e 85%, sendo 
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agosto o melhor  mês apesar da baixa quantidade de queimadas (2.500 focos) já apresentava 

pontos de risco do índice de Haines altos (6). 

 

 

7.1.7     REGIÃO 6: Pará, Amapá e no centro-norte de Tocantins. 

 

FIGURA 7.7: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 km) REGIÃO 6 

 

Corresponde à terceira região mais importante em termos de quantidade de focos no 

Brasil, com 54.000  em todo o ano de 2004. Destaca-se o estado do Pará, excluído o setor sul. 

Engloba também o Amapá e o sul das Guianas. A região apresentou bom desempenho da 

previsão numérica. No período de estiagem compreendido entre junho e novembro, os índices 

obtiveram 85% de acertos, principalmente na primeira quinzena de setembro (Figura 7.7). 

Nota-se que na segunda quinzena de agosto as queimadas tornam-se significativas e o 

modelo indicam valores de altos riscos de desenvolvimento de queimadas para este setor com 

valores  próximos a 85% de acerto, principalmente no mês de setembro, as oscilações dos 

riscos acompanharam a quantidade de focos de calor que ocorreram neste mês.  

Particularmente sobre o norte do Pará e no Amapá, as previsões sazonais do Modelo 

Eta, de acordo com Alves et al. (2004), mostraram predominância de subestimativa da 

precipitação.  
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7.1.8         REGIÃO 7: Roraima e faixa norte do Amazonas. 

 

FIGURA 7.8: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 km) REGIÃO 7 

 

Esta região engloba o norte da Amazônia e Roraima. Nestas áreas, a prática das 

queimadas é intensa e foram 18.000 os focos detectados no ano de 2004. A previsibilidade do 

Índice de Haines nesta região foi que o modelo previu somente moderados riscos (5) com 

alguns dias isolados no mês de agosto, novembro e dezembro. A média de acertos do Índice 

de Haines de Moderado foi de 90% no máximo, no fim de janeiro e início de fevereiro (Figura 

7.8). 

Nota-se que a sazonalidade  das queimadas nesta região é oposta das demais Regiões 

do Brasil e os focos são observados entre Janeiro a Maio. Esta área, geralmente, tende a 

apresentar os melhores padrões de previsibilidade climática por meio de modelos numéricos 

(ALVES, et al., 2004). Este fato pode ser verificado graficamente, devido à  temporada de 

queimadas na região, cujo índice de acertos chegou até 90%).  

 

Observamos, que no grande episódio ocorrido em Roraima entre Agosto de 1997 a 

abril de 1998, podemos verificar que durante o período de agosto a dezembro os focos de 

calor são relativamente baixos, porém, a partir de janeiro até abril há um crescimento 

significativo de queimadas na região. 
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7.2        REANÁLISE DOS ÍNDICES DE HAINES ENTRE 1968 a 1996 
 

Estes mapas foram realizados através da reanálise de dados do Modelo de Previsão 

Numérica de tempo (PNT) do National Center for Environmental Prediction – NCEP/NCAR 

do período entre 1968 a 1996 (período de 28 anos), estes são coletados do banco de dados do 

modelo de Circulação Geral da Atmosfera (CGA). Obtendo assim, a média mensal do Índice 

de Haines dominante durante este período. Os dados originais foram obtidos através do Site 

oficial do NOAA na internet, que é um serviço gratuito, no qual foram coletados os para 

realização desta reanálise e para o cálculo do Índice de Haines sobre a América do Sul. O site 

no qual foram tirados os dados: (www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.derived.html)  

 A reanálise é feita para aumentar a confiabilidade do modelo e da previsão 

climatológica e de tempo, isto é, foram acrescentados dados reais que não foram utilizados na 

primeira análise do modelo no dia vigente e assim aumenta o número de dados reais e 

confiáveis para que o modelo possa realizar os cálculos com maior número de dados e 

precisão.  

 

7.2.1  Reanálise de  Maio - Junho e Julho 

 

Observou-se que na baixa e média atmosfera nos meses de Maio, Junho e Julho que 

houve pontos isolados do Índice de Haines (IH) moderado (5) na Região Centro-Oeste, RO, 

SC e SP. Nas demais áreas do país os IH ficaram no patamar de baixo(4) a muito Baixo (2 e 

3). (Figuras 7.9) 

http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.derived.html
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FIGURA 7.9: Reanálise da baixa, média e alta atmosfera nos meses de Maio, Junho e Julho. 

 

Observou-se que somente no mês de julho, os Índices de Haines de nível 6 (alto risco) 

foram indicados nas áreas do centro-norte do MT, norte do MS, em GO, sul de TO e no 

Triângulo Mineiro. 

Durante todo o período anual, na alta atmosfera os índices de Haines permaneceram 

muito baixo em todo o país, Índice de Haines (2).  

 

7.2.2   Reanálise de  Agosto – Setembro e Outubro  

 

Observou-se que na baixa e média atmosfera nos meses de Agosto, Setembro e 

Outubro que houve pontos isolados de IH moderado (5), principalmente na Região Centro-

Oeste (sul do MT), RO, SC e SP. Nas demais áreas do país os IH ficaram no patamar de 

baixo(4) a muito Baixo (2 e 3). 
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Observou-se que durante estes meses ocorreu um “ANEL 6”, isto é, uma área circular 

que atuou sobre toda a região central do País, no qual sua periferia esta indicada no sul do 

MT, centro-oeste de GO, TO, sul do AM, RO, oeste do MT, norte do MS, leste de GO, oeste 

de SP e no Triângulo Mineiro. (Figura 7.10). 

Durante todo o período na alta atmosfera os índices de Haines permaneceram muito 

baixo em todo o país, Índice de Haines (2 e 3). (Figura 7.10)  

O escoamento atmosférico médio a superfície sobre a América do Sul e Oceanos 

circunvizinhos mostra a presença dos Anticiclones Semi-Estacionários do Atlântico Sul e do 

Pacífico Sul, responsáveis, em grande parte, pelas condições de tempo sobre o Continente Sul 

Americano, uma vez que exercem influência destacável na penetração das massas de ar 

tropicais úmidas e polares. Suas posições e intensidade modificam-se ligeiramente entre os 

períodos de verão e o inverno.  

O Anticiclone do Atlântico Sul (AAS) destaca-se pelo papel que desempenha sobre o 

clima do Brasil, durante estes meses (Agosto, Setembro e Outubro) o Anticiclone Semi-

Estacionário do Atlântico Sul inibe a formação de nuvens sobre a região que está atuando, 

deixando a região, em questão, com céu claro e com poucas nuvens, os ventos sopram do seu 

centro para a sua extremidade e seu centro possui pressões atmosféricas superiores às suas 

extremidades (LEMOS, 2000). 

 Durante este período este sistema reinicia o deslocamento para leste, isto é, na direção 

do Atlântico, cuja periferia encontra-se sobre a região central do Brasil favorecendo a ligeira 

intensificação dos ventos sobre esta região e áreas, com isto, os Índices de Haines  durante 

este período indicam valores de  Moderado (5) a  alto (6) em toda a periferia deste sistema, 

principalmente na face oeste do Anticiclone do Atlântico Sul (AAS). 
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FIGURA 7.10: Reanálise da baixa, média e alta atmosfera nos meses de Agosto, Setembro e 

Outubro. 

 

 

7.2.3    Reanálise de  Novembro e Dezembro  

 

Observou-se que, na baixa e média atmosfera nos meses de Novembro e Dezembro 

também houve pontos isolados de IH moderado (5), principalmente na periferia da Região 

Centro-Oeste e nos estados do Nordeste: norte da BA, SE, AL, PB, RN e CE. Nas demais 

áreas do país os IH ficaram no patamar de baixo(4) a muito Baixo (2 e 3). 

No mês de Novembro, o “ANEL 6”, a área circular que atuou sobre toda a região 

central do País, desapareceu, surgindo somente dois pontos isoladas, um no sul do MT e outro 

no nordeste de GO e sudoeste da BA (Figura 7.11).  

Novamente, durante todo o período na alta atmosfera os índices de Haines 

permaneceram muito baixo em todo o país, Índice de Haines (2 e 3). (Figura 7.11) 
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Os Anticiclones Semi-Estacionários do Atlântico Sul, durante estes meses encontra-se 

quase totalmente sobre o Oceano Atlântico atuando principalmente, na costa do Brasil. 

 Assim, como os índices pluviométricos começam a intensificar na Região Central do 

Brasil imigrando-se para a Região Sudeste. Surge então uma faixa no norte do Nordeste de 

baixos índices pluviométricos durante estes meses no Brasil. (Figuras 7.12 e 7.13). 

 

 

   

   

   

FIGURA 7.11: Reanálise da baixa, média e alta atmosfera nos meses de Novembro e 

Dezembro. 
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FIGURAS 7.12 e 7.13 - Climatologia da Precipitação sobre o Brasil entre 1961 a 1990  Fonte: 

INMET. 

  

14.4 Evolução Diária dos Focos de Calor no Brasil 

 

Observando o gráfico da evolução de queimadas diária dos focos de calor durante os 

anos entre 1995 a 2002 do NOAA/NESDIS/ORAJASPT  às 20:25 UTC verificou-se que os 

meses de maior incidência são os meses de Agosto, Setembro, Outubro e início de Novembro, 

reafirmando as reanálises. (Figura 7.14) 

Comparando o Gráfico do DSA/INPE/CPTEC entre 1997 a 2005, verificou-se que 

ocorreu o mesmo comportamento diário dos focos de calor, centrando-se nos meses de 

Agosto, Setembro, Outubro e início de Novembro.  

A evolução temporal dos Focos de Queimadas e a distribuição mensal da precipitação 

sobre o Brasil, indicam comportamento sazonal com aproximadamente seis meses de 

defasagem entre a incidência máxima de focos de queimadas e os máximos de precipitação e 

de umidade relativa, porém em fase com o campo de temperaturas máximas.(JUSTINO, et al, 

2001) (Figura 7.15). 
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FIGURA 7.14 Evolução diária dos focos de calor entre os anos de 1995 a 2002 /GOES-8 ABBA  

 

FIGURA 7.15 Evolução diária dos focos de calor entre os anos de 2003 e 2005  NOAA-12 
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Este comportamento gráfico esta ligado intimamente com a climatologia da 

precipitação que atua sobre o Brasil, nota-se que os meses de Dezembro, Janeiro, fevereiro, 

março, isto é meses de verão,  o nível de focos de calor são baixos. Nos meses de abril, maio e 

início de junho (Outono) os níveis de focos de calor continuam baixos, devido ao “feedback” 

do verão.  

Nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, isto é, todo o inverno e inicio 

de primavera, ocorre o desfolhamento da plantas e por sua vez a climatologia da precipitação 

é também reduzida, onde ocorrem maiores focos de calor no Brasil.  

A maior parte das queimadas e incêndios florestais é detectada nos períodos de 

estiagem, baixa umidade relativa e alta temperaturas (mês de Setembro). Porém, como sua 

ignição depende na maioria dos casos de intervenção humana, padrões locais de uso do solo, 

de transformação da vegetação e de tecnologias agrícolas,  devem necessariamente ser 

incorporado em modelos de potencial de ocorrência de queimadas e incêndios intencionais, 

inclusive em períodos chuvosos.(JUSTINO, et al, 2001). 

Durante este período, verificou-se a média da reanálise entre os meses de Maio a 

Novembro o Índice de Haines predominou sobre a região Central do país e verificou-se que o 

“ANEL 6” continuou a aparecer nesta média geral.  

Foi observado que os meses de Agosto, Setembro, Outubro onde ficou mais intenso e 

claro o “ANEL 6”, isto é,  uma área circular que atuou sobre toda a região central do País, 

cujas periferias são indicadas no sul do MS, oeste de SP, Triângulo Mineiro e oeste de MG, 

leste de GO, TO, sul do AM, RO, oeste do MT. (Figura 7.16) 

 

 

Figura 7.16: Reanálise total entre Maio e Novembro do Índice de Haines da Média Atmosfera 
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7.3        EVOLUÇÃO DIÁRIA E ANUAL DA RELAÇÃO ENTRE OS FOCOS DE 

 CALOR E O ÍNDICE DE HAINES 

 BAIXA E MÉDIA ATMOSFÉRA –  2004 

 

7.3.A  BAIXA ATMOSFÉRA 

7.3.1    Evolução diária da análise da baixa atmosfera em 2004  

Observamos, que na evolução diária da análise da baixa atmosfera o índice de Haines 

moderado (5) acompanhou graficamente a oscilação diária dos focos de calor com o índice de 

Haines durante quase todo o período (Figura 7.17), exceto entre os meses de abril a julho, que 

segundo o modelo, não indicava valores significativos  para o controle dos focos. Ressalta-se 

que no mês de agosto e início do mês de setembro o modelo indicou valores de alto índice de 

Haines (6), justamente o período mais crítico em valores e quantidade de focos de calor. 

FIGURA 7.17: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Análise da Baixa Atmosfera (40X40 Km) 
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O conhecimento dos focos de calor e suas ocorrências ao longo do ano estão 

diretamente associado à importância do monitoramento diário de queimadas no Brasil.  

Analisaremos por região o gráfico para verificar a distribuição dos focos de calor por região: 

REGIÃO 1: Mato Grosso do Sul e Oeste do R.G. do Sul. 

REGIÃO 2: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro-sul de Minas Gerais, Paraná, 

         Santa Catarina e Leste do R.G. do Sul. 

REGIÃO 3: Amazônia, Rondônia, Acre, Oeste do Mato Grosso. 

REGIÃO 4: Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, sul do Pará e Norte do Mato Grasso do Sul. 

REGIÃO 5: Região Nordeste e no centro-norte de Minas Gerais. 

REGIÃO 6: Pará, Amapá e no centro-norte de Tocantins. 

REGIÃO 7: Roraima e faixa norte do Amazonas. 

Fatores climáticos sazonais tais como a precipitação, umidade relativa baixa e 

temperatura máxima do ar, influenciam no desenvolvimento dos focos de calor. 

Podemos observar que durante todo o ano ocorre focos de calor em todo o Brasil, nos 

meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril,  ocorre principalmente na REGIÃO 1: Mato 

Grosso do Sul e Oeste do R.G. do Sul e na REGIÃO 7: Roraima e faixa norte do Amazonas.  

Durante os meses de Maio a Julho a REGIÃO 1: Mato Grosso do Sul e Oeste do 

R.G. do Sul inicia o ciclo de queimadas, na REGIÃO 3: Amazônia, Rondônia, Acre, Oeste do 

Mato Grosso as queimadas significativas começam a partir da segunda quinzena de julho, na 

REGIÃO 4: Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, sul do Pará e Norte do Mato Grasso do Sul, 

sendo a mais importante em quantidade de focos de calor, o início significativo inicia na 

Segunda quinzena de maio e termina em dezembro.  

Durante os meses de Agosto e Novembro, todas as REGIÕES de 1 a 6 tem 

queimadas significativas, exceto a REGIÃO 7 Roraima e faixa norte do Amazonas. 

Este período e o mais crítico em focos de calor no Brasil, principalmente na REGIÃO 

4: Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, sul do Pará e Norte do Mato Grasso do Sul, onde os 

maiores picos ocorrem na primeira quinzena de setembro. A partir de setembro a REGIÃO 5: 

Região Nordeste e no centro-norte de Minas Gerais, há um crescimento significativo também 

dos focos de calor.  Em Dezembro, os focos de calor significativos ocorrem principalmente 

na REGIÃO 5: Região Nordeste e no centro-norte de Minas Gerais e na REGIÃO 6: Pará, 

Amapá e no centro-norte de Tocantins. 
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7.3.2     Evolução diária da previsão de 24 horas da baixa atmosfera em 2004  

 

Observamos que, na evolução diária da análise da baixa atmosfera, o índice de Haines 

moderado (5) acompanhou graficamente a oscilação diária dos focos de calor com o índice de 

Haines durante quase todo o período, exceto entre a segunda quinzena de abril a primeira 

quinzena de maio, que segundo o modelo não indicava valores significativos  para o controle 

dos focos. Ressalta-se que, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro o modelo 

indicou valores de alto índice de Haines (6),  justamente na primeira quinzena de setembro, o 

período mais crítico em valores ocorreu o maior pico de índice de Haines com valores altos 

(6). (Figura 7.18) 

 

 

FIGURA 7.18: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Previsão de 24 horas da Baixa Atmosfera (40X40 Km).  

 

7.3.3     Evolução diária da previsão de 48 horas da baixa atmosfera em 2004  

 

Na previsão de 48 horas, observamos que na evolução diária da análise da baixa 

atmosfera o índice de Haines moderado (5) acompanhou também graficamente a oscilação 

diária dos focos de calor com o índice de Haines durante quase todo o período. Ressalta-se 

que nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro o modelo indicou valores de alto 

índice de Haines (6), justamente na primeira quinzena de setembro, o período mais crítico em 

valores ocorreu o maior pico de índice de Haines com valores altos (6). (Figura 7.19).  
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FIGURA 7.19: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Previsão de 48 horas da Baixa Atmosfera (40X40 Km).   

 

7.3.4    Evolução diária da previsão de 72 horas da baixa atmosfera em 2004  

Na previsão de 72 horas, observamos que na evolução diária da análise da baixa 

atmosfera o índice de Haines moderado (5) acompanhou também graficamente a oscilação 

diária dos focos de calor com o índice de Haines durante quase todo o período. Ressalta-se 

que nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro o modelo indicou valores de alto 

índice de Haines (6), justamente na primeira quinzena de setembro, o período mais crítico em 

valores ocorreu o maior pico de índice de Haines com valores altos (6). (Figura 7.20)  

FIGURA 7.20: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Previsão de 72 horas da Baixa Atmosfera (40X40 Km).   

 



 119 

 

7.3.B  MÉDIA ATMOSFERA 

 

7.3.5    Evolução diária da análise da média atmosfera em 2004  

 

Observou-se que, a relação da previsão da baixa atmosfera, ocorre uma transferência 

da instabilidade atmosférica através da taxa elevada de propagação com o desenvolvimento de 

“Coluna de transmissão”, geralmente a média atmosfera (850 hPa - ~ 1.500 m de altura) é o 

maior indicador de estabilidade atmosférica das condições climatológicas e de tempo local,  

que está associado à circulação livre da atmosfera, no qual esta livre da orografia 

local.(HORTZWORTH, 1972). 

FIGURA 7.21: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Análise da Média Atmosfera (40X40 Km).   

 

Pois, estas linhas de corrente não modificam muito seu comportamento no decorrer do 

ano, sendo muito semelhantes tanto no Inverno como no Verão sobre o Brasil, favorecendo 

assim na média atmosfera uma estabilidade atmosférica para os baixos níveis.(LEMOS, 

2000).  

Esta camada não sofre mudanças diurnas, tais como a temperatura da superfície e da 

unidade relativa causadas pela insolação próxima ao solo ou dos efeitos da camada de 

inversão térmica, que estão baseados na temperatura e umidade próximas do solo.   
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Sabe-se que as atividades convectivas flutuantes elevam-se para a baixa, média e alta 

atmosfera, transportando o “calor sensível”, isto é, mudança da temperatura, ocorrendo assim, 

a sua elevação. Segundo Hortzwortth (1972) a profundidade da camada de mistura é que 

define na maioria dos casos Índices de Haines moderados (5) e alto (6) na média atmosfera 

(850 hPa ~ 1.500 m), devido a este transporte de calor. 

Por esta razão a previsão do Índice de Haines neste nível possui maior índice de 

acertos em relação ao outros níveis da atmosfera.  

 

7.3.6    Evolução diária da previsão de 24 horas da média atmosfera em 2004  

 

Observamos que, na evolução diária da análise da baixa atmosfera o índice de Haines 

moderado (5) acompanhou graficamente a oscilação diária dos focos de calor com o índice de 

Haines durante quase todo o período. Ressalta-se que nos meses de agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro o modelo indicou valores de alto índice de Haines (6), e justamente na 

primeira quinzena de setembro, o período mais crítico em valores ocorreu o maior pico de 

índice de Haines com valores altos (6). (Figura 7.22) 

 

FIGURA 7.22: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Previsão de 24 horas da Média Atmosfera (40X40 Km).   
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7.3.7        Evolução diária da previsão de 48 horas da média atmosfera em 2004  

 

Na previsão de 48 horas, observamos que na evolução diária da análise da média 

atmosfera o índice de Haines moderado (5) acompanhou também graficamente a oscilação 

diária dos focos de calor com o índice de Haines durante quase todo o período.  

Ressalta-se que, durante quase todo o ano o modelo indicou valores de alto índice de 

Haines (6), principalmente nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Segunda 

quinzena de março e meados de junho e em setembro o período mais crítico em valores 

ocorreu o maior pico de índice de Haines com valores altos (6). (Figura 7.23)  

 

FIGURA 7.23: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Previsão de 48 horas da Média Atmosfera (40X40 Km).   

 

7.3.8    Evolução diária da previsão de 72 horas da média atmosfera em 2004  

Na previsão de 72 horas, observamos que na evolução diária da análise da média 

atmosfera o índice de Haines moderado (5) acompanhou também graficamente a oscilação 

diária dos focos de calor com o índice de Haines durante quase todo o período.  

Ressalta-se que durante quase todo o ano o modelo indicou valores isolados de alto 

índice de Haines (6), principalmente nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro. Segunda quinzena de março e meados de junho. Em setembro o 

período mais crítico com maior pico de índice de Haines com valores de altos riscos (6). 

(Figura 7.24) 
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FIGURA 7.24: Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice 

de Haines – Previsão de 72 horas da Média Atmosfera (40X40 Km).   
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7.4      ANÁLISES DIÁRIAS E PREVISÃO DO DESENVOLVIMENTO DE 

           FOCOS DE CALOR ATRAVÉS DO ÍNDICE DE HAINES  

 

 Foram gerados 13.140 mapas durante os anos de 2003 e 2004 no período entre 01 de 

maio a 31 de novembro dos anos 2003 e 2004. As avaliações, análises e previsões dos focos 

de calor de 24, 48 e 72 horas, foram geradas através do Modelo Eta para se calcular o índices 

de Haines, paralelamente, foi realizado comparações com as imagens do satélites NOAA-12 

da passagem das 12 UTC  verificamos que em todas as previsões obtivemos altos índices de 

correlação chegando a 89%.   

Verificou-se que a relação da previsão da baixa atmosfera, ocorre uma transferência da 

estabilidade atmosférica através da taxa elevada de propagação com o desenvolvimento de 

“Coluna de transmissão”, geralmente a média atmosfera (850 hPa - ~ 1.500 m de altura) é o 

maior indicador de estabilidade atmosférica das condições climatológicas e de tempo local,  

que esta associado a circulação livre da atmosfera, no qual esta livre da orografia local. Pois, 

estas linhas de corrente não modificam muito seu comportamento no decorrer do ano, sendo 

muito semelhantes tanto no inverno como no Verão sobre o Brasil, favorecendo assim na 

média atmosfera uma estabilidade atmosférica para os baixos níveis. (LEMOS, 2000). Esta 

camada não sofre mudanças diurnas, tais como a temperatura da superfície e da unidade 

relativa causadas pela insolação próximo ao solo ou dos efeitos da camada de inversão 

térmica que estão baseados na temperatura e umidade próximas do solo.   

Sabe-se que as atividades convectivas flutuantes elevam-se para a baixa, média e alta 

atmosfera, transportando o “calor sensível”, isto é, mudança da temperatura, ocorrendo assim, 

a sua elevação. Segundo Hortzwortth (1972) a profundidade da camada de mistura é que 

define na maioria dos casos Índices de Haines moderados (5) e alto (6) na média atmosfera 

(850 hPa ~ 1.500 m), devido a este transporte de calor. 
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Posições de correntes de jatos, subsidências, sistemas de alta pressão, efeitos Foehn 

locais associados a baixas unidades do ar, baixas pressões em altos níveis, altas freqüências de 

ar seco resultado pela subsidência (escala sinótica) associado com sistema de alta pressão, 

resulta em resultados modelares de altos Índices de Haines, principalmente no Brasil Central. 

 Analisando a distribuição de freqüência para as localidades de maior incidências de 

Focos de calor (índice de Haines entre 2 a 6), foi escolhido aleatoriamente alguns dias entre 

maio e novembro dos anos de 2003 e 2004, que representaram significativamente as 

condições atmosféricas favoráveis juntamente com os focos de calor ocorridos.  

 O Modelo Eta calculou seus parâmetros para o Índice de Haines, demostrando 

satisfatoriamente que poderá ser usado operacionalmente em um futuro próximo no auxílio no 

combate e prevenção aos focos de calor no Brasil. 

 

 

7.4.1  ANÁLISE DAS 00 Z da BAIXA, MÉDIA E ALTA ATMOSFERA DO DIA 

28/06/2003 

  

 
  

FIGURA 7.25 Análise do Índice de Haines do dia 28/06/2003 para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera 

 Na análise gerada do dia 28/06/2003, verificou-se em baixos níveis da atmosfera 

(entre 950 e 850 hPa), que em praticamente toda a Amazônia o Índices de Haines (IH) 

manteve-se baixo (2). Nas demais áreas do país o IH oscilou entre muito baixo (2 e 3) e baixo 

(4), somente no norte e sul do Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul, região Central de 

São Paulo, centro-norte de Goiás, faixa oeste da Bahia, centro-sul do Piauí e sul do Maranhão 

os índices indicaram índice de Haines moderado (5). 
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 Nos médios níveis verificou-se que em toda a Região Centro-Oeste, em Tocantins e 

nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará os índices indicaram moderado (5). Na região 

Central de Goiás, sul do Piauí e noroeste da Bahia, registraram índices de Haines altos (6). 

 Nos altos níveis em toda a região Sudeste, nos Estados de Santa Catarina,  Paraná e no 

sul da Bahia indicaram índice moderado (5), nas demais áreas do pais baixo e muito baixo 

(entre 2 e 4). (Figura 7.25) 

Observou-se, que principalmente, no Estado de SP e na região central do Mato Grosso 

ocorreram alguns focos de calor e que há mais de10 dias não ocorriam chuvas superiores a 5 

mm,. (Figura 7.26) 

 

  

FIGURA 7.26: Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 28/06/2003 

TABELA 7.1 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 900 focos de calor no Brasil no  dia 28/06/2003 
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7.4.2  COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES  

 

  

 

  

FIGURA 7.27 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 

28/06/2003 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 28/06/2003 

verificou-se em baixos níveis da atmosfera o modelo ETA/HAINES indicou pontos isolados 

de moderado risco (5), porém em médios níveis da atmosféra  ambos os modelos previram as 

mesmas áreas de alto risco 6 (crítico - ETA/CPTEC ) e moderado risco 5 ( Alto - 

ETA/CPTEC) níveis de risco de fogo ou níveis de propagação de queimadas, observa-se que 

ambos os modelos indicaram no norte de GO,  alto índice de propagação (6) do Índice de 
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Haines ou crítico (ETA/CPTEC) ( Figura 7.27). Também ambos os modelos indicaram uma 

região central do Brasil de moderados risco 6 ( ETA/HAINES) (alto – ETA/CPTEC). 

 

7.4.3  PREVISÃO DAS 24 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 29/06/2003 

 

  

  

 

FIGURA 7.28 Comparação e previsão do modelo em 24 horas ETA HAINES como modelo 

ETA/CPTEC do dia 29/06/2003 
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Para previsão de 24 horas nos médios níveis da atmosfera (entre 850 e 700 hPa) a 

área de moderado risco (5) expandiu em praticamente todo o Brasil, indicando o índice alto 

risco (6) somente no sul do MT, centro-oeste do MS, sul da Bahia, sul do MA e no ES, 

correlacionando com a previsão da baixa atmosfera. 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimadas no MT e em SP, principalmente na Região central do MT.  

(Figura 7.28) 

O modelo gerou as previsões de IH para até 72 horas a partir da análise e verificou-se 

que tanto na alta atmosfera como na baixa atmosfera os Índices de Haines, permaneceram no 

patamar de moderado a alto, principalmente no sul do Amazonas e na Região Centro-Oeste.  

Na média atmosfera as previsões do IH, permaneceram no patamar de moderado a 

alto, principalmente no centro-sul do país e reafirmando que na região central do Pais, TO e 

nos Estados do MA e PI são localidade de altos índices. 

Na alta atmosfera as previsões do IH, permaneceram no patamar de muito baixo (2 e 

3) e baixo (4), principalmente no centro-norte do Brasil e na Região Ama 

As imagens de satélite mostram que havia nebulosidade significativa somente na 

região Amazônica. Nas demais áreas do Pais havia predomínio de subsidência de um sistemas 

de alta pressão atuando sobre o centro-sul do Brasil (Figura 7.29). Nota-se claramente a 

convergência dos parâmetros entre o Índice de Haines entre alto e moderado para as áreas de 

estiagem, favorecendo e indicando áreas de maior risco de propagação de focos de calor sobre 

estas áreas. A imagem de satélite do dia 30/06/03 mostra um Jato subtropical que atuava sobre 

o leste da região Sul, nota-se que sua borda superior esquerda (oeste dos Estados da Região 

Sul)  é um indicativo de região favorável a atmosférica um baixo índice de umidade 

favorecendo a inibição de nebulosidade e principalmente favorecendo a propagação de focos 

de calor com índice de Haines superior a 5 e 6 (Moderado a Alto) (Figura 7.29). 
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Dia 28/06/03 das 21 Z Dia 29/06/03 das 21 Z Dia 30/06/03 das 21 Z 

FIGURAS 7.29 :     Imagens de satélite  28, 29 e 30/06/2003 GOES 12 às 21Z (18 horas 

local) 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.30: Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 29/06/2003 
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TABELA 7.2 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 561 focos de calor no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

7.4.4  PREVISÃO DAS 48 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 30/06/2003 

 
 

 
 

FIGURA 7.31 Comparação e previsão do modelo em 24 horas ETA HAINES como modelo 

ETA/CPTEC do dia 30/06/2003 
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FIGURA 7.32 Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 29/06/2003 

 

TABELA 7.3 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 325 focos de calor no Brasil  
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7.4.5  PREVISÃO DAS 72  H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 01/07/2003 

  

 

 

FIGURA 7.33 Comparação e previsão do modelo em 24 horas ETA HAINES como modelo 

ETA/CPTEC do dia 01/07/2003 
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FIGURA 7.34 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 561 focos de calor no Brasil do dia 01/07/2003 

 

 

 

TABELA 7.4 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 436 focos de calor no Brasil do dia 01/07/2003 
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7.4.6 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ENTRE OS DIAS 28/06/2003 a 01/07/2003  
 

 

FIGURA 7.35  Evolução diária da relação entre os focos de calor ( NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 Km) – Período entre 26/06/2004 a 30/06/2004 
 

 

 

Verificamos que no dia 28/06/2003, em todo o Brasil ocorreu 900 focos de calor, 

podemos observar que graficamente, o Índice de Haines (Moderado(5) e alto (6) decresceu 

paralelamente com o número de queimadas. 

  No dia 29/06/2003, em todo o Brasil ocorreu 561 focos de calor, uma queda de 38% 

em relação ao dia anterior. Porém, o Índice de Haines  - Moderado (5), cresceu em relação ao 

número de queimadas.  

Novamente no dia 30/06/2003, em todo o Brasil ocorreu 325 focos de calor, ocorrendo 

uma convergência entre os focos de calor e Índice de Haines Alto (6) e moderado (5), no 

decorrer do deste dia, o Índice de Haines cresceu em relação ao número de queimadas, 

indicando perigo de propagação durante este dia. ( Figura 7.35)  
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7.5      A ANÁLISE E PREVISÃO GERADA A PARTIR DO DIA 10/08/2003 

   

 Na análise gerada do dia 10/08/2003, verificou-se nos baixos e médios níveis da 

atmosfera o IH mostrou de moderado (5) a alto(6), que indicavam uma região triangular que 

passava pelo Sul do AM, nordeste do MT, norte de GO, TO, Noroeste de MG, oeste da BA e 

em praticamente os Estados do MA, PI e CE. (Figura 7.36) Nas demais áreas do país o IH 

oscilou entre muito baixo (2 e 3) e baixo (4). 

Nos médios níveis verificou-se que a área que indicava moderada em baixos níveis passou a 

indicar alto índice (6). 

 Nos altos níveis somente no centro-oeste de SC  e no sul do indicaram índices 

moderados (5), nas demais áreas do país baixo e muito baixo (entre 2 e 4). (Figura 7.36) 

 Observa-se uma área linear de baixo(3) e muito baixo (2) do Índice de Haines que vai 

desde o Estado de SP passa pelo sul dos Estados de MG, GO e MT, verificou-se que estava 

atuando um sistema frontal sobre esta região ( Imagem de satélite do dia 10/08/03 – Figura 

7.37). Com isto, comprova-se que o modelo esta indicando parâmetros sinóticos de grande 

escala (Sistema Frontal) que influenciam na modelagem para detectar os Índices de Haines.  
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7.5.1 ANÁLISE DAS 00 Z da BAIXA, MÉDIA E ALTA ATMOSFERA do DIA 

10/08/2003 

   

FIGURA 7.36 Análise do Índice de Haines do dia 10/08/2003 para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera. 

 

Observou-se nas imagens de satélite NOAA–12 que a área triangular indicada pelo modelo, 

ocorreram focos de calor com as mesmas características modelares e gráficas indicadas pelo 

Índice de Haines. (Figura 7.37) 

 

 

 

FIGURA 7.37 Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 10/08/2003 
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TABELA 7.5 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 717 focos de calor no Brasil no dia 10/08/2003 

 

7.5.2 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA/CPTEC x ETA/HAINES 

 

Comparando o modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 10/08/2003 

verificou-se que ambos os modelos indicaram as mesmas áreas de altos 6 (crítico) e moderado 

5 (Alto) níveis de risco de fogo ou níveis de propagação de queimadas.  

Observa-se que ambos os modelos indicaram uma área linear de baixo(3) e muito 

baixo (2) do Índice de Haines que vai desde o Estado de SP passa pelo sul dos Estados de 

MG, GO e MT, verificou-se que estava atuando um sistema frontal sobre esta região (Imagem 

de satélite do dia 10/08/03 – Figura 7.38). Também ambos os modelos indicaram uma região 

triangular de altos níveis 6 (ETA/HAINES) (crítico – ETA/CPTEC) de que passava pelo Sul 

do AM, nordeste do MT, norte de GO, TO, Noroeste de MG, oeste da BA e em praticamente 

os Estados do MA, PI e CE. 
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FIGURA 7.38 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 

10/08/2003 para Baixa e Média Atmosfera 
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7.5.3 PREVISÃO DAS 24 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 11/08/2003 

  

 

 

FIGURA 7.39  Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 11/08/2003. 

 

Para previsão de 24 horas,  nos Baixos e Médios níveis da atmosfera a área de alto 

índice (6) permaneceu na mesma posição das análises, centralizando-se no norte e nordeste do 

MT, norte de GO e centro-sul de TO. (Figura 7.39) 

 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimada isoladas principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, 

região norte e nordeste do MT, norte de GO e centro-sul de TO. (Figuras 7.40) 

O modelo gerou as previsões de IH para até 72 horas a partir da análise e verificou-se 

que tanto na alta atmosfera como na baixa atmosfera os IR permaneceram no patamar de 

moderado (5) a alto (6), principalmente na região Centro-Oeste. (Figuras 7.5.7 e 7.5.9)  

Na média atmosfera as previsões do IR, permaneceram no patamar de moderado a 

alto, principalmente no centro-sul do país e reafirmando que na região central do país, TO e 

nos estados do MA e PI são localidades de altos índices. 

Na alta atmosfera as previsões do IH, permaneceram no patamar de muito baixo (2 e 

3) e baixo (4), principalmente no centro-norte do Brasil e na Região Amazônica.  
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FIGURA 7.40 Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 11/08/2003 

 

 

 

TABELA 7.6 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 512 focos de calor no Brasil dia 11/08/2003 
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7.5.4 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

PREVISÃO DE 24 HORAS 

 

 
 

 
 

FIGURA 7.41 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 10/08/2003 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 11/08/2003 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 11/08/2003 

verificou-se que ambos os modelos previram áreas próximas,  para previsão de 24 horas,  nos 

Baixos e Médios níveis da atmosfera a área de alto índice (6) permaneceu na mesma posição 

das análises, centralizando-se no norte e nordeste do MT, norte de GO e centro-sul de TO. 

Somente no modelo ETA/CPTEC indicou valores críticos no centro-norte do PI, oeste dos 

estados da PB e RN e em praticamente todo o Estado do CE. (Figura 7.41)  
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7.5.5  PREVISÃO DAS 48 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 12/08/2003 

    

   

FIGURA 7.42  Previsão do modelo em 48 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera, dia 12/08/2003 

 

 

Em 48 horas o modelo ETA/HAINES indicou em baixos níveis da atmosfera índices 

moderados (5) no centro-norte do MT e de GO, centro-sul do PA e TO. Somente um ponto isolado 

na região central do MT indicou altos níveis de propagação (6). Nos médios níveis em 

praticamente toda a região central do Brasil e no Nordeste  indicaram níveis de moderados (5) 

com valores isolados de altos níveis (6) no: no MS, norte de GO, novamente na região central do 

MT, centro-norte do PI e CE. (Figura 7.42) 

Comparando os dois modelos verificou-se que ambos os modelos indicaram as 

mesmas localidades particulares, porém com dimensões diferentes, pois são usados parâmetros 

diferenciados em relação à interpolação modelar.   
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FIGURA 7.43  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 12/08/2003 

 

 

 

TABELA 7.7 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 915 focos de calor no Brasil no dia 12/08/2003 
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7.5.6 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

PREVISÃO DE 48 HORAS 

 

  

 

 

FIGURA 7.44 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 10/08/2003 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 11/08/2003 
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7.5.7  PREVISÃO DAS 72  H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 13/08/2003  

   

FIGURA 7.45 Previsão do modelo em 72 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta Atmosfera, 

dia 13/08/2003 

 

Em 72 horas o modelo ETA/HAINES indicou em baixos níveis da atmosfera índices 

moderados (5) principalmente no MT, centro-norte e oeste de GO, sul do PA e TO.  Somente um 

ponto isolado na divisa entre os estados do MT e GO indicou altos níveis de propagação (6). Nos 

médios níveis em praticamente todo o Brasil, exceto no Amazonas e na faixa leste da região Sul, 

indicaram níveis de moderado com valores isolados de altos níveis (6) no: oeste da região Sul, no 

norte do MS, sul do MT, em  GO, norte de TO e região central do PA. (Figura 7.45) 

Comparando os dois modelos verificou-se que ocorreu divergência na Região Sul do 

Brasil, porém em ambos os modelos indicaram as mesmas localidades particulares no Nordeste. 

Somente no MT continuaram a ocorrer às queimadas e o Modelo ETA/CPTEC não indicou esta 

região com valores altos ou críticos, indicando valores mínimos, ressalto que o modelo indicou um 

ponto isolado no sul do MT com valores críticos de risco de queimadas. Ressalta-se novamente 

que os modelos usam parâmetros diferenciados em relação à interpolação modelar.   
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FIGURA 7.46  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 13/08/2003 

 

TABELA 7.8 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 620 focos de calor no Brasil dia 13/08/2003 
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7.5.8 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

PREVISÃO DE 72 HORAS 

 
 

  

 

FIGURA 7.47 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 10/08/2003 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 13/08/2003 
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Dia 10/08/03 as 21Z Dia 11/08/03 as 21Z Dia 12/08/03 as 21Z 

FIGURA 7.48: IMAGENS DE SATÉLITE  10, 11 e 12/08/2003 GOES-12 às 21Z (18 horas 

local). 

As imagens de satélite (Figura 7.48) mostram que havia nebulosidade significativa 

somente na Região Amazônica. Observa-se um sistema frontal que estava atuando sobre a 

região Sudeste e estendia-se até a região Centro-Oeste, nota-se que no modelo da análise do 

Índice de Haines há uma faixa de baixos índices (2 e 3), exatamente sobre a região de atuação 

do sistema frontal.  

Nas demais áreas do País havia predomínio de subsidência de um sistema de alta 

pressão atuando sobre o Brasil central. Nota-se claramente a convergência dos parâmetros 

entre o Índice de Haines (6) alto e (5) moderado para as áreas de estiagem, favorecendo e 

indicando áreas de maior risco de propagação de focos de calor sobre estas áreas. 

 

7.5.9 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ENTRE OS DIAS 10/08/2003 a 12/08/2003  
 

 

FIGURA 7.49 Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 Km) – Período entre 10/08/2003 a 12/08/2003 
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Verificamos que no dia 10/08/2003, em todo o Brasil ocorreu 717 focos de calor, 

podemos observar que graficamente o Índice de Haines (Moderado(5) e alto (6) decresceu 

paralelamente com o número de queimadas). 

  No dia 11/08/2003, em todo o Brasil ocorreu 512 focos de calor, uma queda de 14% 

em relação ao dia anterior. Porém, o Índice de Haines  - Moderado (5), cresceu paralelamente 

em relação ao número de queimadas.  

Novamente no dia 12/08/2003, em todo o Brasil ocorreu 915 focos de calor, ocorrendo 

uma convergência entre os focos de calor e Índice de Haines Alto (6) e moderado (5), no 

decorrer do deste dia o Índice de Haines decresceu em relação ao número de queimadas, 

indicando que estas queimadas não ofereceriam perigo de propagação durante este dia. 

(Figura 7.49) 
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7.6  A ANÁLISE E PREVISÃO GERADA A PARTIR DO DIA 24/09/2003 

   

 Na análise gerada do dia 24/09/2003, verificou-se nos baixos e médios níveis da 

atmosfera o IH mostrou de moderado (5) a alto(6), no centro-leste do Brasil, exceto na 

faixa leste do Nordeste, nordeste de MG, ES e no extremo sul do RS. (Figura 50).  

 As principais regiões que indicam IH com valores de alto risco (6) são: nordeste de 

GO, faixa oeste de TO, oeste da BA e norte do PI. Nas demais áreas do pais o IH oscilou entre 

muito baixo (2 e 3) e baixo (4). 

 Nos médios níveis, verificou-se que a área que indicava moderada em baixos níveis, 

passou a indicar alto índice de risco (6).  

 Nos altos níveis, somente no centro-oeste de SC e PR, nordeste de MG e sul da BA 

indicaram índice moderado de risco(5). Nas demais áreas do pais baixo e muito baixo ( entre 

2 e 4). (Figura 7.50)  

 

7.6.1 ANÁLISE DAS 00 Z da BAIXA, MÉDIA E ALTA ATMOSFERA DO DIA 

24/09/2003 

 

 
 

 

FIGURA 7.50 Análise do Índice de Haines do dia 24/09/2003 para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera 
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Observou-se nas imagens de satélite NOAA–12 que as áreas indicadas pelo modelo nos 

baixos e médios níveis, ocorreram focos de calor com as mesmas características modelares e 

gráficas indicadas pelo Índice de Haines. ( Figura 7.51)  

 

 

FIGURA 7.51 Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 24/09/2003 

 

TABELA 7.9 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 4.241 focos de calor no Brasil dia 24/09/2003 
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7.6.2 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

 

  

 

 

FIGURA 7.52 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 

24/09/2003 para Baixa e Média Atmosfera 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 24/09/2003 

verificou-se que ambos os modelos indicaram as mesmas áreas de alto risco 6 (crítico – 

ETA/CPTEC) e moderado risco 5 ( Alto – ETA/CPTEC) níveis de risco de fogo ou níveis de 

propagação de queimadas.  
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Ambos os modelos indicaram na costa do Nordeste valores baixo(3) e muito baixo (2) 

do Índice de Haines que vai desde o Estado do RN até o sul da BA, isto é, devido a áreas 

precipitação nesta época do ano. Também ambos os modelos indicaram uma região altos 

níveis 6 (ETA/HAINES) (crítico – ETA/CPTEC) de que passava pelo MA, PI, GO e leste do 

MT. 

 

7.6.3 PREVISÃO DAS 24 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 25/09/2003 

 

Para previsão de 24 horas,  nos Baixos e Médios níveis da atmosféra a área de alto 

índice de risco (6), permaneceu na mesma posição das análises, centralizando-se no centro-

leste do Brasil e no Nordeste. (Figura 7.6.4) 

 

 
 

 
 

FIGURA 7.53  Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 25/09/2003 

 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z, indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimadas isoladas, principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, 

principalmente na região Nordeste.( Figuras 7.54) 

 

O modelo gerou as previsões de IH para 48 horas a partir da análise e verificou-se que 

tanto na baixa e média e alta atmosfera os IH permaneceram no patamar de moderado risco 

(5) a alto risco (6), principalmente em TO, oeste da BA e nas Regiões Centro-Oeste e 

Nordeste. (Figuras 7.6.) 

Na alta atmosfera as previsões do IH, permaneceram no patamar de muito baixo (2 e 

3) e baixo (4), principalmente na faixa norte do Brasil e na Região Amazônica.  
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FIGURA 7.54  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 25/09/2003 

 

TABELA 7.10 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 3.759 focos de calor no Brasil dia 25/09/2003 
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7.6.4 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES PREVISÃO DE 

24 HORAS 

 
 

 

 

FIGURA 7.55 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 

25/09/2003 para Baixa e Média Atmosfera 
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Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 25/09/2003, 

verificou-se que ambos os modelos previram áreas próximas,  para previsão de 24 horas,  nos 

Baixos e Médios níveis da atmosfera a área de alto índice (6), permaneceu na mesma posição 

das análises, centralizando-se no centro-norte do MS, centro-leste do MT, GO, TO, PI, CE e 

oeste da BA. Ressalta-se, que ambos os modelos indicam valores baixos 2,3 (ETA/HAINES) 

e mínimos (TEA/CPTEC) na região Sul, onde estava atuando um sistema frontal. Fotos de 

satélite GOES-8 ( Figura 7.55).  

 

7.6.5  PREVISÃO DAS 48 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 26/09/2003 
      

   

FIGURA 7.56 Previsão do modelo em 48 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 26/09/2003 

 

Para previsão de 48 horas,  nos Baixos e Médios níveis da atmosfera a área de alto 

índice (6), permaneceu na mesma posição das análises, centralizando-se no centro-leste do 

Brasil e no Nordeste ( Figura 7.56).  Confirmando os focos de calor indicados pelo NOAA –

12 do dia 26/09/03 que estas áreas continuaram ativas com focos de calor permanecendo 

durante 48 horas ( Figura 7.57). 
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FIGURA 7.57 Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 26/09/2003 

 

 

TABELA 7.11 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 1.257 focos de calor no Brasil dia 26/09/2003 
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7.6.6  PREVISÃO DAS 72 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 

27/09/2003  

 

 
  

FIGURA 7.58 Previsão do modelo em 72 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 27/09/2003 

 

 

FIGURA 7.59  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 27/09/2003 
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TABELA 7.12 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 1.521 focos de calor no Brasil dia 27/09/2003 

 

   

Dia 24/09/02 as 21Z Dia 25/09/02 as 21Z Dia 26/09/02 as 21Z 

FIGURA 7.60 Imagens de Satélite  24, 25 e 26/08/2003 GOES-12 às 21Z (18 horas local) 

 

As imagens de satélite mostram que havia nebulosidade na Região Amazônica, MT e 

na Região Sul. Observa-se um sistema frontal que estava atuando sobre a faixa leste  da 

Região Sul  (Figura 7.60).  Nota-se que no modelo da analise e nas previsões de até 72 horas, 

o Índice de Haines indica somente no Nordeste, os altos índices (6), onde havia predomínio de 

subsidência de um sistemas de alta pressão atuando sobre o Nordeste. Nota-se a convergência 

dos parâmetros entre o Índice de Haines (6) alto e moderado (5), para as áreas de estiagem, 

favorecendo e indicando áreas de maior risco de propagação de focos de calor sobre estas 

áreas. 
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7.6.7 PREVISÃO DAS 72 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 27/09/2003 

 

 

 

 

FIGURA 7.61 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 

27/09/2003 para Baixa e Média Atmosfera 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 27/09/7.603, 

para previsão de 72 horas, verificou-se que ambos os modelos indicaram e mantiveram as 

mesmas áreas de moderado risco 5 (alto – ETA/CPTEC) e alto risco (6) ( crítico – 

ETA/CPTEC) níveis de risco de fogo ou níveis de propagação de queimadas, no Nordeste, 

leste do MT, GO e TO.  



 162 

Observa-se que, ambos os modelos indicaram valores baixo(3) e muito baixo (2) do 

Índice de Haines no centro-leste de SC e PR, devido ainda da presença do sistema frontal que 

estava atuando sobre estas áreas ( Figura 7.61).  

 

 

7.6.8 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ENTRE OS DIAS 24/09/2003 a 26/10/2003  
 

 

FIGURA 7.62  Evolução diária da relação entre os focos de calor ( NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 Km) – Período entre 24/09/2003 a 26/09/2003 
 

 

Verificamos que no dia 24/09/2003, em todo o Brasil ocorreu 4.241 focos de calor, 

podemos observar graficamente, o Índice de Haines Moderado(5) e Alto(6) cresceu durante 

este dia.  

  No dia 25/09/2003, em todo o Brasil ocorreu 3.759 focos de calor, uma queda de 88% 

em relação ao dia anterior. Porém, o Índice de Haines - Moderado (5) e Alto(6), também 

ambos decresceram paralelamente em relação ao número de queimadas.  

No dia 26/09/2003, em todo o Brasil ocorreu 1.257 focos de calor, o modelo 

acompanhou o crescimento dos focos de calor, no índice de Haines moderado(5) e de alto (6) 

proporcionalmente ao número de queimadas, indicando que estas queimadas a partir deste dia  

ofereceriam perigo de alta propagação durante este dia.  (Figura 7.62) 
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7.7      A ANÁLISE E PREVISÃO GERADA A PARTIR DO 11/10/2003 

   

 Na análise gerada do dia 11/10/2003, verificou-se nos baixos e médios níveis da 

atmosfera o IH mostrou de moderado (5) a alto(6), que indicavam uma região triangular que 

passava pelo norte de MG, leste de TO, PI, CE e centro-oeste da BA. (Figura 7.63)  

Nas demais áreas do país o IH oscilou entre muito baixo (2 e 3) e baixo (4). 

 Nos médios níveis verificou-se que a área que indicava moderada em baixos níveis 

passou a indicar alto índice (6). 

 Nos altos níveis em todo o país o índice indicou baixo e muito baixo (entre 2 e 4). 

(Figura 7.63)  

 Observa-se uma área linear de baixo(3) e muito baixo (2) do Índice de Haines que atua 

sobre a Região Sudeste e passa pelo centro-sul de MG, GO e MT, verificou-se que estava 

atuando um sistema frontal sobre esta região ( Imagem de satélite GOES-12 do dia 11/10/03 – 

Figura 7.64). Com isto, comprova-se que o modelo esta indicando parâmetros sinóticos de 

grande escala (Sistema Frontal) que influenciam na modelagem e na indicação dos Índices de 

Haines.  

 

 

 

FIGURA 7.63 Análise do Índice de Haines do dia 11/10/2003 para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera. 
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 Observou-se nas imagens de satélite NOAA–12 que a área triangular indicada pelo 

modelo, ocorreram focos de calor com as mesmas características modelares e gráficas 

indicadas pelo Índice de Haines. (Figura 7.64)  

As imagens de satélite GOES-12 do dia 11/10/03 mostram que havia nebulosidade 

significativa e convectivas somente na Região Amazônica e no norte do MT. Observa-se um 

sistema frontal que estava atuando sobre a região Sudeste e estendia-se até a região Centro-

Oeste, nota-se que no modelo da analise do Índice de Haines há uma faixa de baixos índices 

(2 e 3), exatamente sobre a região de atuação do sistema frontal.  

Nas demais áreas do país havia um sistema de alta pressão atuando sobre o Nordeste e 

outro na retaguarda do sistema frontal, na região Sul. Nota-se claramente a convergência dos 

parâmetros entre o Índice de Haines (6) alto e (5) moderado para as áreas de estiagem, no 

Nordeste, favorecendo e indicando áreas de maior risco de propagação de focos de calor sobre 

esta Região. 

   

FIGURA 7.65  Imagens de satélite  11, 12 e 13/10/2003 GOES-12 às 21Z (18 horas local). 

 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimada isoladas principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, 

região norte e nordeste do MT, norte de GO e centro-sul de TO. (Figura 7.65)  

 O modelo gerou as previsões de IH para até 72 horas a partir da análise e verificou-se 

que tanto na alta atmosfera como na baixa atmosfera os IH permaneceram no patamar de risco 

moderado (5) a alto (6), principalmente na região Centro-Oeste. (Figura 7.72)  

Na média atmosfera as previsões do IH, permaneceram no patamar de moderado a 

alto, principalmente no centro-sul do país e reafirmando que na região central do país, TO e 

nos estados do MA e PI são localidade de altos índices. 
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Na alta atmosfera as previsões do IH, permaneceram no patamar de muito baixo (2 e 

3) e baixo (4), principalmente no centro-norte do Brasil e na Região Amazônica.  

 

 

FIGURA 7.66  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 11/10/2003 

 

 

TABELA 7.13 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 2.959 focos de calor no Brasil dia 11/10/2003 
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7.7.1 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

 

  

  

FIGURA 7.66 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 10/10/2003 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 11/10/2003 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 11/10/2003 

verificou-se que ambos os modelos indicaram as mesmas áreas de altos 6 (crítico) e moderado 

5 (Alto) níveis de risco de fogo ou níveis de propagação de queimadas, com maior expansão 

de área no modelo ETA/CPTEC no Nordeste.  

Observa-se que ambos os modelos indicaram uma região triangular o Nordeste com 

configuração semelhante como áreas de altos (6) e moderados (5) riscos modelo 

ETA/HAINES e altos e críticos riscos no modelo ETA/CPTEC. Também ambos os modelos 
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indicaram uma área linear de baixo(3) e muito baixo (2) do Índice de Haines no modelo 

ETA/HAINES e mínimo e baixo no modelo ETA/CPTEC, área linear que limitou-se no 

centro-sul de MG, verificou-se que estava atuando um sistema frontal sobre esta região 

(Imagem de satélite do dia 11/10/03 – Figura 7.65). 

 

 

7.7.2 PREVISÃO DAS 24 H E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 12/10/2003 

  

 

 

FIGURA 7.67  Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 12/10/2003 

 

Para previsão de 24 horas,  nos Baixos e Médios níveis da atmosfera a área de alto 

índice (6) permaneceu na mesma posição das análises, centralizando-se na Região Nordeste, 

Estado do PA, norte de MG, TO, nordeste do MT, norte de GO e em médios níveis no MS.  

Ocorreu uma divergência em relação à previsão no oeste do MT onde ocorrerão 

queimadas e o modelo não indicava níveis para que houvessem queimadas a níveis de altos 

índices de propagação. (Figura 7.67).  
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FIGURA 7.68  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 12/10/2003 

 

 

TABELA 7.14 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 735 focos de calor no Brasil dia 12/10/2003 
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FIGURA 7.69 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 11/10/2003 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 12/10/2003 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 12/10/2003 

verificou-se que ambos os modelos continuaram a prever áreas críticas e de alto índice na 

região Nordeste, principalmente nos estados do MA, PI, CE, BA e oeste dos pequenos estados 

do Nordeste e no centro-norte de MG. (Figura 7.69) 
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7.7.3 PREVISÃO DAS 48 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 13/10/2003 

 
 

 

FIGURA 7.70  Previsão do modelo em 48 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera, dia 12/08/2003. 

 

Em 48 horas o modelo transferiu os níveis moderados (5) e altos (6) de queimadas da 

Região Nordeste para a Região Centro-Oeste, no qual o surgimento e os indicativos das 

modelagens das queimadas sobre estas regiões estão acompanhando e prevendo as queimadas. 

( Figura 7.70) 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimada isoladas principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, no 

centro-sul do MT, no MS e na Região Nordeste. (Figura 7.71) 
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FIGURA 7.71  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 13/10/2003 

   

TABELA 7.15 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 999 focos de calor no Brasil dia 13/10/2003 
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7.7.4  PREVISÃO DAS 72 H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 14/10/2003 

   

FIGURA 7.72  Previsão do modelo em 72 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera, dia 14/08/2003. 

Em 72 horas o modelo manteve as mesmas previsões de 48 horas, os níveis 

moderados (5) e altos (6) de queimadas da Região Nordeste para a Região Centro-Oeste, no 

qual o surgimento e os indicativos das modelagens das queimadas sobre estas regiões estão 

acompanhando e prevendo as queimadas. ( Figura 7.72) 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z, indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimadas isoladas principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, no 

centro-sul do MT, no MS e na Região Nordeste. (Figura 7.73)  

 

FIGURA 7.73  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 14/10/2003 
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TABELA 7.16 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 1208 focos de calor no Brasil 14/10/2003 

 

Comparando os dois modelos verificou-se que ocorreu divergência no leste da 

Região Sul e na faixa leste da BA, porém em ambos os modelos indicaram as mesmas 

localidades particulares no Nordeste. No MT continuaram a ocorrer às queimadas e o Modelo 

ETA/CPTEC não indicou esta região com valores altos ou críticos, indicando valores 

mínimos, ressalto que ambos os Modelos indicaram no sul do MT com valores críticos de 

risco de queimadas. Ressalta-se novamente que os modelos usam parâmetros diferenciados 

em relação à interpolação modelar.   
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FIGURA 7.74 Comparação do modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 11/10/2003 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 13/10/2003 
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7.7.5 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ENTRE OS DIAS 11/10/2003 a 13/10/2003  
 

 

FIGURA 7.75 Evolução diária da relação entre os focos de calor (NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 Km) – Período entre 11/10/2003 a 13/10/2003 
 

 

 

Verificamos que no dia 11/10/2003, em todo o Brasil ocorreu 2.969 focos de calor, 

podemos observar que graficamente o Índice de Haines Moderado(5) cresceu durante este dia. 

Porém o índice de Haines alto (6) decresceu paralelamente com o número de queimadas. 

  No dia 12/08/2003, em todo o Brasil ocorreu 735 focos de calor, uma queda de 404% 

em relação ao dia anterior. Porém, o Índice de Haines  - Moderado (5), e Alto(6) também 

cresceram paralelamente em relação ao número de queimadas.  

Novamente no dia 13/10/2003, em todo o Brasil ocorreu 1000 focos de calor, 

mantendo o modelo estável o índice de moderado(5) e  de altos índices de Haines Alto (6) 

proporcional  ao número de queimadas, indicando que estas queimadas não ofereceriam 

perigo de propagação alta durante este dia ( Figura 7.75)   
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7.9      ANALISE E PREVISÃO GERADA A PARTIR DO DIA 26/06/2004 

   

 Na análise gerada do dia 26/06/2004, verificou-se nos baixos e médios níveis da 

atmosfera o IH mostrou de baixo(4) a moderado (5), que indicavam na Regiões Centro-

Oeste, parte da Região Sudeste  e centro-leste do PA. (Figura 7.87) Nas demais áreas do pais 

o IH oscilou entre muito baixo (2 e 3). 

 Nota-se que nas imagens de satélite do NOAA–12 indicaram focos de calor, 

principalmente na região central do MT.( Figura 7.88) 

 Nos médios níveis verificou-se que a área que indicava baixo risco (4) em baixos 

níveis da atmosfera, passou a indicar moderado índice de risco (6). 

 Nos altos níveis em todo o país os índices indicaram baixo e muito baixo risco ( entre 

2 e 3). (Figura 7.87) 

   

7.9.1 BAIXA, MÉDIA E ALTA ATMOSFERA ANÁLISE DAS 00 Z  DIA 26/06/2004 

   

FIGURA 7.87 Análise do Índice de Haines do dia 26/06/2004 para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera 

Observa-se sobre a Região Sul áreas de baixo risco (3) e muito baixo risco (2) do 

Índice de Haines, verificou-se que estava atuando um sistema frontal sobre esta região  
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(Imagem de satélite GOES-12 do dia 26/06/04 – (Figura 7.89)). Com isto, comprova-se mais 

uma vez que o modelo esta indicando parâmetros sinóticos de grande escala (Sistema Frontal) 

que influenciam na modelagem e na indicação dos Índices de Haines. 

 

 

FIGURA 7.88   Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 26/06/2004 

 

 

TABELA 7.17  Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 1.131  focos de calor no Brasil dia 26/06/2004 

OBS: Ressalta-se que ocorreram somente no estado do MT 1067 focos de calor. 
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As imagens de satélite GOES-12 do dia 11/10/03, mostram que havia nebulosidades 

convectivas significativas somente na Região Amazônica e no oeste do MS, no dia 

26/06/2004. Um sistema frontal, que estava atuando sobre a Região Sudeste no decorrer deste 

período estendia-se até a região Centro-Oeste. Na análise do Índice de Haines há uma faixa de 

baixos índices (2 e 3), exatamente sobre a região de atuação do sistema frontal, Região Sul e 

no sul do Estado de São Paulo.  

Nas demais áreas do Pais havia um sistemas de alta pressão atuando sobre o Nordeste 

e outro na retaguarda do sistema frontal, na região Sul. Nota-se a convergência dos 

parâmetros entre o Índice de Haines de moderado risco (5) para as áreas de estiagem no MT, 

favorecendo e indicando áreas de maior risco de propagação de focos de calor sobre a Região 

Centro-Oeste. 

   

FIGURA 7.89  Imagens de satélite  26, 27 e 28/06/2004 GOES-12 às 21Z (18 horas) 
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7.9.2 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES  

 

 
 

  

FIGURA 7.90 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 10/08/2003 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 26/06/2004 
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Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 26/06/2004 

verificou-se que ambos os modelos previram as mesmas áreas, moderado 5  (Alto - 

ETA/CPTEC) níveis de risco de fogo no norte do MS, MT, GO e TO. nos baixos e médios 

níveis da atmosfera o modelo ETA/HAINES indicou pontos isolados de moderado risco (5). 

de O modelo (ETA/CPTEC)  indicou níveis de crítico no leste do MT e centro-sul de TO, 

porém o maior índice de focos ocorreram na região central do MT.  

 

7.9.3 PREVISÃO DAS 24 H E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 27/06/2004  

 

Para previsão de 24 horas, nos Baixos e Médios níveis da atmosféra a área de 

moderado índice (5) permaneceu na mesma posição das análises, centralizando-se na Região 

Centro-Oeste. 

Na Analise indicavam índices moderados (5) no Estado de SP, porém nas previsões de 

24 horas surgiram queimadas  no centro-oeste do Estado de SP, ocorrendo assim uma boa 

previsibilidade do Modelo sobre esta região. ( Figura 7.91)  

 

   

FIGURA 7.91  Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 27/06/2004 
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FIGURA 7.92  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 27/06/2004 

 

 

 

TABELA 7.18 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 383  focos de calor no Brasil no dia 27/06/2004 

OBS: Ressalta-se que ocorreram somente no Estado do MT, 278 focos de calor. 
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7.9.4 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

 

  

  

FIGURA 7.93  Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 26/06/2004 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 27/06/2004 
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Comparando o modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 27/06/2004 

verificou-se que ambos os modelos indicaram as mesmas áreas de altos 6 (crítico – 

ETA/CPTEC) e moderado 5 ( Alto – ETA/CPTEC) níveis de risco de fogo ou níveis de 

propagação de queimadas, no MT, TO e em GO. 

Observa-se que ambos os modelos indicaram valores baixo(3) e muito baixo (2) do 

Índice de Haines na região Sul, isto devido a presença de sistema frontal que estava atuando 

sobre estas áreas (Figura 7.93)  

 

 

7.9.5 PREVISÃO DAS 48H E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 28/06/2004 

 

Em 48 horas o modelo manteve os níveis moderados (5) de queimadas da Região 

Centro-Oeste, TO e sul do PI no qual o surgimento e os indicativos das modelagens das 

queimadas sobre estas regiões estão acompanhando e prevendo as queimadas.  

 

   

FIGURA 7.94  Previsão do modelo em 48 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 28/06/2004 

 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimadas isoladas principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, no 

Região Centro-Oeste, TO e sul do PI. (Figura 7.95). 
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FIGURA 7.95  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 28/06/2004 

 

 

TABELA 7.19 Distribuição dos focos de calor por estado detectado pelo satélite NOOA–12  

total de 219  focos de calor no Brasil no dia 28/06/2004. 

OBS: Ressalta-se que ocorreram somente no Estado do MT, 129 focos de calor 
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7.9.6 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES  

 

 
 

  

FIGURA 7.96  Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 26/06/2004 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 28/06/2004 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 28/06/2004 

verificou-se em baixos e médios níveis da atmosfera o modelo ETA/HAINES indicou pontos 

isolados de moderado risco (5), no norte e nordeste do MT, norte de GO e no TO. 
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7.9.7 PREVISÃO DAS 72H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 29/06/2004 

   

FIGURA 7.96   Previsão do modelo em 72 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 29/06/2004 

Em 72 horas, o modelo expandiu e manteve as mesmas previsões de 48 horas, os 

níveis de moderado risco (5) e o surgimento de pontos isolados de altos níveis de propagação 

de queimadas (6), no centro-sul do CE, oeste do PI, no norte e sul do PI e norte do MS. No 

qual o surgimento de novas áreas de altos riscos (6) são indicativos das modelagens das 

queimadas sobre estas regiões estão acompanhando e prevendo as queimadas (Figura 7.96) 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimadas isoladas, principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, 

principalmente no centro-norte do MT. ( Figura 7.97) 

 

 

FIGURA 7.97  Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 29/06/2004 



 199 

 

 

7.9.8 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DIÁRIA ENTRE OS DIAS 26/06/2003 a 28/06/2003  
 

Verificamos que no dia 26/06/2004, em todo o Brasil ocorreu 1.131 focos de calor, 

podemos observar que graficamente o Índice de Haines (Alto – 6 ) decresceu paralelamente 

com o número de queimadas. Enquanto que no nível de moderado (5) houve um crescimento 

gradativo no decorrer deste dia.  

 

 

FIGURA 7.98  Evolução diária da relação entre os focos de calor ( NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 Km) – Período entre 26/06/2004 a 28/06/2004 
 

 

 No dia 27/06/2003, em todo o Brasil ocorreu 383 focos de calor, uma queda de 34% 

em relação ao dia anterior. Porém, o Índice de Haines ( Alto – 6) cresceu em relação ao 

número de queimadas.  

Novamente no dia 28/06/2004, em todo o Brasil ocorreu 219 focos de calor, ocorrendo 

uma divergência entre os focos de calor e Índice de Haines moderado (5) e alto(6), no 

decorrer do deste dia o Índice de Haines teve uma tendência estável em relação ao número de 

queimadas, indicando que estas queimadas ainda ofereceriam perigo de propagação durante 

este dia (Figura 7.98).  
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7.10    ANALISE E PREVISÃO GERADA A PARTIR DO DIA  29/07/2004 

   Na análise gerada do dia 29/07/2004, verificou-se nos altos níveis da 

atmosfera o IH mostrou de baixo(4) a muito baixo ( 2 e 3 ) no centro-oeste e norte do país. 

Nas demais áreas indicou valores de moderado risco (5), principalmente na região Sudeste.  

 Nos médios e baixos níveis da atmosfera as áreas de moderado risco (5), centralizou-

se em MT, norte do MS e leste do PA. Os índices de alto risco de propagação, concentro-se 

no sul e sudoeste do MT e no leste do PA.  Nas demais áreas do pais o IH oscilou entre muito 

baixo (2 e 3). ( Figura 7.99) 

 Observa-se sobre a Região Sul áreas de Índice de Haines de baixo risco (3) e muito 

baixo risco (2), verificou-se sinoticamente que estava atuando áreas de instabilidade sobre 

esta região (Imagem de satélite GOES-12 do dia 29/07/04 – Figura 7.101)). Com isto, 

comprova-se que o modelo está indicando parâmetros sinóticos de grande escala (Sistema 

Frontal) que influenciam na modelagem e na indicação dos Índices de Haines.  

 

7.10.1 ANALISE DAS  00Z DA BAIXA, MÉDIA E ALTA ATMOSFERA DO DIA 

29/07/2004  

 

Nota-se que nas imagens de satélite do NOAA–12, indicaram focos de calor, no centro-norte 

do MT, centro-sul do PA e em TO, no qual o modelo indicou estas áreas com altos índices de 

propagação (6). 
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FIGURA 7.99 Análise do Índice de Haines do dia 29/07/2004 para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera 

   

Houve queimadas intensas no centro-sul do PA, no qual o índice pluviométrico 

registrou valores muito baixo com precipitações inferiores a 5 mm  nos últimos 10 dias.  

(Figura 7.100) 

 

 

FIGURA 7.100   Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 29/07/2004 
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As imagens de satélite GOES-12, no dia 30/07/2004, havia um sistema frontal intenso 

atuando sobre a região Sul, com isto a análise do Índice de Haines, indica uma faixa de baixos 

índices (2 e 3) sobre esta na região. Nas demais áreas do país não havia nebulosidade 

significativa. Na faixa leste do Nordeste também os níveis de propagação estavam baixos, 

pois nesta época do ano as chuvas são oriundas das ondas de leste que atuam sobre o Nordeste 

brasileiro.  

Entre os dias 31/07/04 e 01/08/03, mostram que havia nebulosidade significativa e 

convectivas somente no norte da Região Amazônica  (Figura 7.101) 

 

   

FIGURA 7.101  Imagens de satélite  29, 30 e 31/07/2004 GOES-12 às 21Z (18 horas) 

 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 29/07/2004 

verificou-se que ambos os modelos previram as mesmas áreas de moderado (5) 

ETA/HAINES e  (Alto - ETA/CPTEC) níveis de risco de fogo no norte do MS, MT, GO, TO 

e leste do PA.  

Nos médios níveis da atmosfera o modelo ETA/HAINES indicou pontos isolados de 

alto risco (6) no sudoeste do MT e no leste do PA. O modelo (ETA/CPTEC)  indicou níveis 

de crítico também nestas áreas porém com maior extensão. ( Figura 7.102).  
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7.10.2 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES  

  

 

 

FIGURA 7.102   Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado 

no dia 29/07/2004 para Baixa e Média Atmosfera  
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7.10.3 PREVISÃO DAS 24 H E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 30/07/2004 

 

Para previsão de 24 horas, nos Baixos e Médios níveis da atmosfera moderado 

índice (5), foram indicados nas áreas do centro-norte e oeste do MT, RR, no AC e centro-sul 

do AM (indicações raras). Somente no sul do MT, na média atmosfera, ocorreu uma indicação 

de alto risco de propagação (6). ( Figura 7.103) 

 

   

FIGURA 7.103   Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 30/07/2004 

 

Nota-se nas imagens de satélite do NOAA–12, indicaram focos de calor, 

principalmente centro-norte do MT, centro-sul do PA e em TO, no qual o modelo indicou 

estas áreas com moderados índices de propagação (5). ( Figura 7.104) 

 

FIGURA 7.104   Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 30/07/2004 
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7.10.4 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

  

 
 

FIGURA 7.105   Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado 

no dia 29/07/2004 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 30/07/2004 
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Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 30/07/2004 

verificou-se que ambos os modelos indicaram as mesmas áreas de moderado risco 5 (crítico – 

ETA/CPTEC), no centro-norte do MT, oeste de TO e no sul do PA. 

Observa-se que ambos os modelos indicaram valores baixo(3) e muito baixo (2) do 

Índice de Haines na região Sul, isto devido a presença de sistema frontal que estava atuando 

sobre estas áreas (Figura 7.101) 

 

7.10.5 PREVISÃO DAS 48H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 31/07/2004  

 

Em 48 horas, nos baixos níveis o modelo manteve os níveis moderado risco (5) de 

queimadas no centro-norte do MT.  

 

   

FIGURA 7.106    Previsão do modelo em 48 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 31/07/2004 

 

Nos médios níveis, no sudoeste norte de TO, sul do MA e no sul do CE houve 

previsão de altos níveis de propagação (6), acompanhando as previsões das queimadas o 

modelo indicou focos de calor sobre estas regiões, pois às 24 horas anteriores já havia 

queimadas sobre estas regiões e o modelo com sua previsão, indicou para estas áreas níveis 

moderados (5) e altos índices(6). (Figura 7.106). 
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FIGURA 7.107    Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA–12 no dia 31/07/2004 

 

As imagens de satélite do NOOA-12, indicaram que durante este período continuaram 

a ocorrer queimadas isoladas, principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, no Região 

Centro-Oeste e principalmente no norte de TO, sul do MA e no sul do CE. (Figura 7.107) 
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7.10.6 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES  

  

 

 

FIGURA 7.108   Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado 

no dia 29/07/2004 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 30/07/2004 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 31/07/2004 

verificou-se em baixos e médios níveis da atmosfera o modelo ETA/HAINES indicou pontos 

isolados de moderado risco (5), no nordeste do MT, sul do MA, sul e norte de TO e no oeste 

de PE. (Figura 7.108) 
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7.10.7 PREVISÃO DAS 72H E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 01/08/2004 

 

Em 72 horas, o modelo em baixos e médios níveis da atmosfera, manteve as mesmas 

previsões de 48 horas, os níveis moderados (5) no centro-norte do MT e o surgimento de 

pontos isolados de alto  risco de propagação de queimadas (6) no norte do PA e sul da BA.  

O surgimento de novas áreas de altos riscos (6) são indicativos das modelagens das 

queimadas sobre estas regiões estão acompanhando e prevendo as queimadas 

 

  
 

FIGURA 7.109  Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 01/08/2004 

As imagens de satélite do NOOA-12 das 12Z, indicaram que durante este período 

continuaram a ocorrer queimadas principalmente no centro-norte do MT. (Figura 7.110) 

 

 

FIGURA 7.110    Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA–12 no dia 01/08/2004 
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7.10.8 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DIÁRIA ENTRE OS DIAS 29/07/2004 a 31/07/2004  

 

Verificamos que no dia 29/07/2004, em todo o Brasil ocorreu 1.558 focos de calor, 

podemos observar que graficamente o Índice de Haines (Alto – 6) manteve-se baixo e estável 

com o número de queimadas. Enquanto que no nível de moderado (5) permaneceu paralelo ao 

número de queimadas. Somente no Estado do PA ocorreram 746 focos de calor e no Estado 

do MT, 585 focos. 

 

 

FIGURA 7.111 Evolução diária da relação entre os focos de calor ( NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 Km) – Período entre 29/07/2004 a 31/07/2004 
 

 

 No dia 30/07/2004, em todo o Brasil ocorreu 769 focos de calor, uma queda de 49% 

em relação ao dia anterior. Assim, o Índice de Haines (Alto – 6) decresceu em relação ao 

número de queimadas.  

Novamente no dia 31/07/2004, em todo o Brasil ocorreu 502 focos de calor, ocorrendo 

uma convergência entre os focos de calor e Índice de Haines moderado (5), no decorrer do 

deste dia. O Índice de Haines alto (6), não indicava uma tendência de queimadas que 

poderiam oferecer perigo de propagação durante este dia. (Figura 7.111) 
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8      CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

São listadas a seguir, as conclusões finais: 
 

# A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), durante o verão é um fator 

climatológico importante nesta estação do ano, o que significa o semiestacionamento de 

sistemas frontais sobre o Sudeste e Centro-Oeste, causando muita nebulosidade com dias 

chuvosos com precipitações esparsas, inibindo o desenvolvimento de focos de calor sobre o 

Brasil, durante este período. 

# Na climatologia dinâmica sobre o Brasil, a Alta Subtropical do Atlântico, durante o período 

de inverno/primavera, desempenha um papel importante, pois os ventos dominantes dos 

quadrantes Norte/Nordeste e Leste estão relacionados com este centro de ação deste sistema, 

o deslocamento do Anticiclone para o continente no inverno acaba induzindo o fenômeno de 

subsidência, uma atmosfera estável, que é responsável por céu azul e ausência de chuvas, 

favorecendo os altos níveis de propagação dos focos de calor. 

# Nos meses de Agosto e Setembro, as velocidades dos ventos sobre o Brasil, elevam-se 

ligeiramente na periferia deste sistema, isto é, devido ao deslocamento da Alta Subtropical do 

Atlântico Sul para leste, que por sua vez, a periferia deste sistema atua sobre a costa do 

Continente Sul Americano, favorecendo a diminuição da umidade do ar, acrescentando ainda 

mais os níveis de propagação dos focos de calor.  

 

# Em 2003, a precipitação observada de maio a novembro, na região central do Brasil, onde 

ocorrem as maiorias das queimadas, foi acima da média, enquanto que em 2004 as anomalias 

de chuva foram negativas.  
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Em 2004, os valores de precipitação, temperatura máxima do ar e umidade relativa foram 

abaixo da média climatológica; esta situação foi interpretada como um dos indicadores 

significativos das ocorrências de focos de calor, no qual depende condicionalmente de 

aspectos climatológicos associados a fenômenos antrópicos e a padrões locais de uso do solo.  

 

# O mês de Setembro, é considerado o mês mais crítico (primeira quinzena) em relação ao 

número de focos de calor com altos (5) e moderados (6)  Índices de Haines sobre o Brasil.  

 

# Em todos os estudos realizados na comparação entre os Focos de Calor e o Índice de Haines 

pelo modelo Eta que foram:  

1) Reanálise.  

2) Analise gráfica comparativa Regional.  

3) Evolução diária da análise e previsão de 24, 48 e 72 horas da baixa e média atmosfera em 

2004 e 2003. 

4) Análises e previsões diárias. 

Todos estes estudos convergiram em um único ponto, a primeira quinzena do mês de 

Setembro é o período mais crítico na evolução dos Focos de calor no Brasil.  

 

# No mês de setembro de 2003, os estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia e Tocantins registraram queda significativa do número de queimadas, valores entre 

59% e 23%, em função das chuvas ligeiramente acima da média que ocorreram nestas áreas. 

Reafirmando a relação da climatologia com os focos de calor. 

# Os resultados modelares indicaram que a média atmosfera é um grande indicador do Índice 

de Haines, também concluímos que, se a baixa atmosfera indicar altos (6) ou moderados (5) 

Índices de Haines. A média atmosfera também indicará sobre as mesmas áreas, altos (6) ou 

moderados (5) índices e em raros casos, se a alta atmosfera indicar estes mesmos valores, 

concluímos que, fatalmente sobre esta específica área ocorrerá um “Blow-Up”. Isto é, 

incêndios florestais incontroláveis. Concluímos também, se ocorrer à combinação na baixa e 

na média atmosfera, níveis de altos (6) e moderados (5) Índices de Haines, consequentemente 

as queimadas sobre esta região estarão em fase crítica de desenvolvimento destes focos. 



 

 

225 

225 

# As queimadas podem ter origem humana, natural, acidental ou criminosa. As queimadas 

após iniciadas têm seu desenvolvimento de acordo com as condições atmosféricas propícias, 

tais como a falta de chuva, altas temperaturas e baixa umidade do ar. Porém, relatórios do 

IBAMA, mostram que nas áreas de proteção ambiental também ocorrem queimadas, que o 

modelo ETA/HAINES indicou estes pontos críticos. 

 

# As atividades convectivas flutuantes elevam-se para a média atmosfera, transportando o 

“calor sensível”, isto é, mudança da temperatura, ocorrendo assim a sua elevação. Segundo 

Hortzwortth (1972) a profundidade da camada de mistura é que define na maioria dos casos 

Índices de Haines moderados (5) e alto (6) na média atmosfera (850 hPa ~ 1.500 m), devido a 

este transporte de calor.   

 

# A detecção dos 29.229 focos de incêndios foi realizada pelo satélite NOAA-12 em 2003, no 

horário da tarde. A expansão de terras cultivadas na Amazônia brasileira e a prática 

costumeira de uso do fogo,  são as principais causas de queimadas nos períodos de estiagem 

no Brasil Central, Sul e Nordeste. 

 

# As posições das correntes de jatos, subsidências, sistemas de altas pressões, efeitos Foehn 

locais associados a baixas unidades do ar, baixas pressões em altos níveis, altas freqüências de 

baixas unidades do ar, resultado pela subsidência associado com sistema de alta pressão 

(Escala Sinótica), mostraram resultados modelares muito satisfatórios com altos Índices de 

Haines (5 - moderados e 6 - altos), principalmente no Brasil Central.  

 

# Na Reanálise constatou-se que existe um “ANEL 6” na região Brasil Central, região na qual  

ocorre o maior índice de queimadas no Brasil, principalmente na primeira quinzena de 

setembro. 

 

# A evolução temporal dos focos de calor e a distribuição mensal de precipitação sobre o 

Brasil, indicam comportamento sazonal com aproximadamente seis meses de defasagem entre 

a incidência máxima de Focos de calor e os máximos de precipitação e de umidade relativa, 

porém em fase com o campo de temperaturas máximas. Confirmando o estudo realizado por 

Justino, 2002. 
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# O acompanhamento diário da distribuição dos Focos de Calor realizado pelo INPE e 

IBAMA nos últimos anos, leva-se a conclusão de que a principal causa das queimadas  e dos  

incêndios florestais e devido a remoção da vegetação para diversos objetivos.  

 

# Confirmamos que a maior parte das queimadas e incêndios florestais é detectada nos 

períodos de estiagem, baixa umidade relativa e altas temperaturas. Porém, como sua ignição 

depende na maioria dos casos de intervenção humana, padrões locais de uso do solo, de 

transformação da vegetação e de tecnologias agrícolas, devem necessariamente ser 

incorporados em modelos de potencial ocorrência de queimadas e incêndios intencionais, 

inclusive em períodos chuvosos.  
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9    SUGESTÕES 
 

 

Algumas sugestões poderiam ser feitas para o prosseguimento do presente trabalho, 

entre elas: 

 

# Gerar publicações através de informações regionalizadas para a melhoria no uso do fogo 

controlado na agricultura, com material de mídia para os agricultores e outros.  

Com a finalidade de mitigar o uso do fogo, durante os períodos críticos onde que ocorrem as 

grandes queimadas.  Controlando e reduzindo o uso das queimadas nas áreas e períodos 

críticos indicados pelo modelo.   

 

# Colocar em prática e em uso operacional este Índice (Haines), em órgãos Públicos e 

privados, no qual consolidou neste estudo, que poderá ser usado no Brasil como mais uma 

ferramenta no controle e combate ao uso desordenado da prática de queimadas. 

 

# Aplicação do Índice de Haines especificamente para os todos os parques e áreas de 

preservação ambiental do Governo Federal.  

 

# Expandir este estudo para os anos de El Niño, para verificar a influência das queimadas com 

este fenômeno no qual afeta o clima global. 

 

# Estudar o caso de Roraima, para verificar se realmente o modelo iria indicar valores altos e 

moderados de desenvolvimento de focos de calor sobre aquela região e durante aquele 

período.   
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7.11   ANALISE E PREVISÃO GERADA A PARTIR DO DIA 14/08/2004 

   

 Na análise gerada do dia 14/08/2004, nos baixos e médios níveis da atmosfera o IH 

mostrou de moderado risco (5) a alto risco (6), no qual indicavam uma região triangular 

que passava pelo Sul do AM, TO, oeste de GO, norte do MS e em praticamente os Estados do 

MT e RR. (Figura 7.112).  Nas demais áreas do país o IH oscilou entre muito baixo (2 e 3) e 

baixo (4). 

 Nos médios níveis, verificou-se que as áreas que indicavam moderado risco (5) em 

baixos níveis, passou a indicar alto índice de risco (6) neste nível da atmosfera. 

 Nos altos níveis, em toda a região Sul, MS, SP, sul de GO e Triângulo Mineiro 

indicaram índices de risco moderado (5). Nas demais áreas do país os índices ficaram baixo e 

muito baixo ( entre 2 e 4). ( Figura 7.112) 

 

7.11.1 ANÁLISE DAS 00Z DA BAIXA, MÉDIA E ALTA ATMOSFERA DO DIA 

14/08/2004  

 

 Ressalta-se que na Região Sul em altos níveis da atmosfera indicaram altos riscos (6), 

Estes valores estão associados ao sistema pré-frontal que estava atuando ao sul da Região Sul, 

favorecendo valores altos do Índice de Haines, neste nível da atmosfera.  

 Nota-se, que somente no mês de Setembro os altos níveis da atmosfera são 

influenciados por parâmetros atmosféricos, que é devido a influência da alta subtropical do 

Atlântico, associados aos baixos níveis de umidade e o ligeiro aumento dos níveis dos ventos 

em sua periferia, contribui para que haja um aumento significativo das queimadas no Brasil.   

(Figura 7.112) 
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 FIGURA 7.112 Análise do Índice de Haines do dia 14/08/2004 para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera 

 Observa-se que na Região Sul os altos valores do Índice de Haines (6), são 

conseqüência de um sistema pré-frontal, que estava atuando no norte da Argentina e no sul do 

Uruguai. ( Imagem de satélite do dia 14/08/04 – Figura 7.113)). Com isto, comprova-se que o 

modelo estava indicando parâmetros sinóticos de grande escala (Sistema Frontal) que 

influenciam na modelagem para indicações dos Índices de Haines.  

 

   

FIGURA 7.113   Imagens de satélite dias 14, 15 e 16/08/2004 GOES-12 às 21Z (18 horas) 

 

As imagens de satélite mostram que havia nebulosidade significativa somente na 

Região Amazônica. Observa-se um sistema frontal de fraca intensidade que estava atuando 

sobre a região Sul 

Nas demais áreas do Pais havia predomínio de um sistemas de alta pressão atuando 

sobre o Brasil Central. Nota-se, a convergência dos parâmetros entre o Índice de Haines de 

alto risco (6) e de moderado risco (5), para as áreas de estiagem, indicando e favorecendo 

áreas de maior risco de propagação de focos de calor sobre estas regiões. 
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Observou-se nas imagens captadas pelo satélite NOAA–12 que a região central do Brasil 

ocorreram focos de calor com as mesmas características modelares e gráficas indicadas pelo 

modelo do Índice de Haines, principalmente no norte do MT e no sul do PA, com pontos 

isoladas na Região Sul, em SP, PR e em SC. ( Figura 7.114) 

 

 

FIGURA 7.114    Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 29/07/2004 
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7.11.2 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES  

  

  

FIGURA 7.115  Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado 

no dia 14/08/2004 para Baixa e Média Atmosfera  

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC no dia 14/08/2004 

verificou-se que ambos os modelos previram as mesmas áreas de moderado (5) (Alto - 

ETA/CPTEC) níveis de risco de fogo no norte do MS, MT, oeste de GO, sul de TO e sul do 

PA.  ( Figura 7.115).  Nota-se que ocorreu uma divergência de valores no oeste da Região Sul, 

no qual o modelo ETA/HAINES indicou valores de alto de risco de queimadas (6) e o modelo 

ETA/CPTEC indicou valores baixos.  
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7.11.3    PREVISÃO DAS 24 H E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 

15/08/2004 

 

Para previsão de 24 horas,  nos Baixos e Médios níveis da atmosfera a área de alto índice de 

risco (6) centralizou-se no centro-oeste do MT. Nos médios níveis o modelo previu altos 

índices (6) no centro-sul do RS que é consequência de um sistema pré-frontal que estava 

atuando no sul do Uruguai. ( Imagem de satélite do dia 14/08/04 – Figura 7.113). Com isto, O 

modelo está indicando parâmetros sinóticos de grande escala (Sistema Frontal) que 

influenciam na modelagem para indicar os Índices de Haines.  

As imagens de satélite do NOOA-12, indicaram que durante este período continuaram 

a ocorrer queimadas isoladas, principalmente nas áreas indicadas pelo modelo, no norte do 

MT, sul do PA e em TO. ( Figura 7.117)  

 

 

  

FIGURA 7.116  Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 15/08/2004 

 

FIGURA 7.117   Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA –12 no dia 15/08/2004 
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7.11.4 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES 

 
 

  

FIGURA 7.118 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 29/07/2004 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 15/08/2004 

 

Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 15/08/2004 

verificou-se que ambos os modelos indicaram as mesmas áreas de moderado risco 5 (crítico – 

ETA/CPTEC), no centro-norte do MT, oeste de TO e no sul do PA. 
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Observa-se que ambos os modelos indicaram valores baixo(3) e muito baixo (2) do 

Índice de Haines na região Sul nos baixos níveis da atmosfera, isto devido a presença de 

sistema frontal que estava atuando sobre estas áreas (Figura 7.113). Ressalto, que em médios 

níveis da atmosfera no oeste do RS, indicava altos índices de propagação, neste caso poderia 

ocorrer, devido a atuação pré-frontal neste dia. ( Figura 7.116) 

 

7.11.5 PREVISÃO DAS 48 H E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 16/08/2003  

 

O modelo gerou as previsões de IH para 48 horas e verificou-se que a partir da atuação 

do fraco sistema frontal,  no sul do país, 24 horas antes indicavam altos índices (6) no centro-

sul do RS. 

   

FIGURA 7.119  Previsão do modelo em 48 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 16/08/2004 

Após a passagem deste sistema os níveis de propagação mantiveram com valores altos 

(6).  Indicando que, o modelo manteve sobre estas áreas altos níveis de propagação de focos 

de queimadas. A partir da análise, verificou-se que tanto na alta atmosfera como na baixa 

atmosfera, os IH permaneceram atuando, paralelamente com sua integração. Nos baixos 

níveis, o modelo indicou pontos isoladas no sudoeste do MT , norte do PA e no norte o PI. 

Nos médios níveis o modelo indicou no nordeste da BA e em AL. ( Figura 7.119) 

Na alta atmosfera as previsões do IH, observa-se na Região Sul e no MS, índices de 

moderado(5). ( Figura 7.119) 
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FIGURA 7.120   Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA–12 no dia 16/08/2004 
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7.11.6 COMPARAÇÃO DOS MODELOS ETA CPTEC x ETA HAINES  

  

  

FIGURA 7.121 Comparação do modelo ETA HAINES como modelo ETA/CPTEC gerado no 

dia 29/07/2004 para Baixa e Média Atmosfera com previsão para o dia 16/08/2004 
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Comparando o modelo ETA/HAINES como modelo ETA/CPTEC do dia 16/08/2004 

verificou-se em baixos e médios níveis da atmosfera o modelo ETA/HAINES indicou pontos 

isolados de moderado risco (5), no nordeste do MT, sul do MA, sul e norte de TO e no oeste 

de PE. Ressalta-se que em RO o modelo ETA/HAINES indicava valores de moderados riscos 

(5) e que estava ocorrendo queimadas em praticamente todo o estado, ocorrendo divergência 

com o modelo ETA/CPTEC no qual indicava valores mínimos de risco. ( Figura 7.121) 

 

7.11.7 PREVISÃO DAS 72H  E COMPARAÇÃO DOS MODELOS DO DIA 17/08/2004 

 

Em 72 horas, o modelo em baixos e médios níveis manteve as mesmas previsões de 48 

horas, os níveis moderados (5) no MT e o surgimento de pontos isolados de altos níveis de 

propagação de queimadas (6), no oeste do MT, norte do PI, oeste do CE e oeste do RS.  

 

 
  

FIGURA 7.122  Previsão do modelo em 24 horas Eta/Haines para a Baixa, Média e Alta 

Atmosfera,  dia 17/08/2004 

 

O surgimento de novas áreas de altos riscos (6) são indicativos das modelagens das 

queimadas sobre estas regiões estão acompanhando e prevendo as queimadas, principalmente 

no oeste do Estado do RS e PR 

As imagens de satélite do NOOA-12 indicaram que durante este período continuaram 

a ocorrer queimadas principalmente no centro-norte do MT, RR, centro-sul do PA e o 

surgimento de novas queimadas no oeste da Região Sul. ( Figura 7.123) 
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FIGURA 7.123   Focos de queimadas detectados pelo satélite NOAA–12 no dia 17/08/2004 

 

 

7.11.8 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DIÁRIA ENTRE OS DIAS 14/08/2004 a 16/08/2004  

 

 

FIGURA 7.124   Evolução diária da relação entre os focos de calor ( NOAA-12) e o Índice de 

Haines – Análise da Média Atmosfera (40x40 Km) – Período entre 14/08/2004 a 16/08/2004 

 

Verificamos que no dia 14/08/2004, em todo o Brasil ocorreu 2.220 focos de calor, 

podemos observar que graficamente o Índice de Haines (Alto (6) e moderado (5) decresce 

com o número de queimadas.Somente no Estado do PA ocorreu 1171 focos de calor e no 

Estado do MT, 918 focos. 
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  No dia 15/08/2004, em todo o Brasil ocorreu 2.360 focos de calor. Assim, o Índice de 

Haines (Alto – 6) manteve o decrescimo em relação ao número de queimadas. Em relação ao 

nível de moderado ocorreu um acrescimo no decorrer do dia. 

No dia 16/08/2004, em todo o Brasil ocorreu 1014 focos de calor, ocorrendo uma 

divergência entre os focos de calor e Índice de Haines moderado (5), no decorrer do deste dia. 

O Índice de Haines alto (6), não indicava uma tendência de queimadas que poderiam oferecer 

perigo de propagação durante este dia. ( Figura 7.124) 
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FIGURA ANEXO 1:: Evolução Modelar do Índice de Haines da Análise da Média 

Atmosfera durante o mês de Setembro de 2003: Período: 01/09/2003 a 30/09/2003 


	TCC parte 1
	00000CAPA-TESE
	0000INDICE DE FIGURAS
	000ÍNDICE
	1- INTROD-JUST
	00DEDICATÓRIAagradeceResumo
	2 - sistemasinotCIRCULAÇÃO GERAL
	2.1 a  2.4 - sistemasinotCIRCULAÇÃO GERAL
	2.5 a 2.5.3 - CIRCULAÇÃO GERALZCAS
	3 - IntegracaoCLIMATOLOGIA BRASIL
	3.1 - mapasCLIMATOLOGIA BRASIL
	4 e 5 - ANÁLISE DA DISTRIB QUEIMADAS NO BR
	6 e 6.2 - METODOLOGIA-ETA-CPTEC
	6.3 - ESTABILIDADE ATMOSFERICA
	6.4 e 6.5 - ÍNDICE DE HAINES - usa metodo
	7- RESULTADOS 7.1 ANÁLISE GRÁFICA COMP.regional
	7.2 - REANALISEdeHAINES
	7.3 - EVOLUÇÃO DIÁRIA GRÁFICA ANUAL2004
	7.4 - ANÁLISES IH 280603
	7.5 - ANALISES IH 100803
	7.6 - ANÁLISES IH 240903
	7.7 - ANALISES IH 111003

	7.9 - ANÁLISES IH 260604
	7.10 - ANÁLISES IH 290704
	8 e 9 - CONSIDERACOESFINAISeSUGESTOES
	7.11 - ANÁLISES IH 140804
	10 - -BIBLIOGRAFIA
	ANEXO 1- mes de setembro

