
INDICADOR AMBIENTAL

DENSIDADE DE FOCOS DE CALOR POR MUNICÍPIO (NÚMERO/HECTARE)
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) gera rotineiramente o número de focos 
de calor, em diferentes níveis de espacialização, para todo o país. Diversos sensores são 
utilizados em tal tarefa. O indicador adotado pelo Boletim Regional, Urbano e Ambiental 
utiliza os registros de focos de calor do satélite Aqua (sensor Modis – moderate resolution 
imaging spectroradiometer), que corresponde ao satélite de referência adotado pelo Inpe, ou 
seja, aquele que é utilizado para comparações temporais no trabalho de monitoramento 
realizado pela instituição. De maneira específica, os dados correspondem às informações 
geradas no período da manhã (passagem das 4:00 GMT) e da tarde (passagem das 17:00 
GMT), e que são apresentados na base de dados do Inpe como Aqua M-T.1

O mapa 1 apresenta as densidades municipais no período de 2012 a 2016. Entre 2016 
e 2015, houve uma redução de 20,3% no número de focos de calor registrado no país, o que 
se reflete em uma diminuição generalizada da densidade de focos por município. Como nos 
anos anteriores, maiores densidades de focos de calor aparecem em municípios localizados no 
centro e sul do Maranhão, nordeste do Tocantins, oeste do Piauí e Bahia. As áreas constituídas 
por estes estados, conhecida como Matopiba, correspondem à última fronteira agrícola dos 
Cerrados brasileiros, e têm sido alvo de forte expansão do agronegócio, em particular da 
cultura da soja. Como em 2015, destacam-se também o noroeste de Rondônia e municípios 
adjacentes do sul do Amazonas e áreas contíguas do Acre. Finalmente, observa-se, ainda 
em 2016, aumento da densidade de focos de calor nos municípios de Corumbá e Porto 
Murtinho, região pantaneira de Mato Grosso do Sul; Prudentópolis, na região central do 
Paraná; e em municípios na região do alto rio Pelotas, na divisa entre Santa Catarina e  
Rio Grande do Sul.

1. Para mais detalhes, ver: <https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/>.
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MAPA 1
Densidades de foco de calor
1A – 2012
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1B – 2013
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1C – 2014

Densidade de focos de calor em 2014
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1D – 2015

Densidade de focos de calor em 2015
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1E – 2016

Densidade de focos de calor em 2016
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Fonte: Inpe.
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