
 

 

Boletim de Focos de Queimadas e Precipitação do Estado do Amazonas 

 
O Boletim de Focos de Queimadas e Precipitação do Estado do Amazonas é um 
informativo para rápida análise e tomada de decisão para prevenção e controle 
do fogo de brigadas municipais, gestores públicos e técnicos de instituições 
ligadas ao Combate e Controle de queimadas e precipitações rurais e florestais 
do Estado do Amazonas. Elaborado semanalmente pelo Centro Integrado Multi-
agências de Prevenção, Controle e Combate ao Desmatamento e Queimada do 
Amazonas (CIMAM-AM). As informações são disponibilizadas gratuitamente 
pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), sobre o monitoramento operacio-
nal de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por satélites. 

                                                 Focos de queimada na Amazônia Legal 

Analisado o período de 12 a 18/03 de 2018 foram registrados 314 focos na Amazônia Legal. Observou-se uma redução de  

-0,24% em comparação ao mesmo período em 2017 onde se registrou 414. Dos nove Estados que compõem a Amazônia 

Legal, apenas os Estados de Mato Grosso, Roraima e Rondônia registraram redução.     

                     Figura 1— Mapa de distribuição da precipitação nos Estados do Amazonas e Roraima 

Boletim número: 006/2018 
Período: 12 a 18 de março de 2018. 

                   Fonte: INPE/queimadas 2018             

Distribuição da Precipitação 

                    Figura 2— Comparativo de registro de focos  relativo ao mesmo período do ano anterior (12 a 18/03  de 2017-2018) 

       (12 a 18/03 de 2018)             

.A climatologia da precipitação da região Amazônica durante o mês de março apresenta um aumento gradativo das chuvas no estado do 
Amapá, nordeste do Pará e norte do Maranhão, com a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) passando a ocupar sua posi-
ção climatológica mais ao sul. Os valores mínimos de chuva são encontrados no norte do Amazonas, noroeste do Pará e no estado de Rorai-
ma. Conforme a Figura 01, para o período de 12 a 18 de março de 2018, os menores registros de precipitação foram observados no estado 
de Roraima, com predomínio de volumes inferiores a 01 mm, e também no norte do Amazonas onde predominou acumulados inferiores a 
10 mm. Esse padrão é coerente com o esperado pela climatologia, descrita acima. Já os maiores acumulados se concentram na faixa centro-
sul do Amazonas, com áreas superando os 50 mm (áreas em tom de azul mais escuro) 

Neste período o estado do Amazonas registrou 26 focos de calor. Dos 62 municípios, 04 apresentaram ocor-

rência de focos de queimadas, (Quadro 1).  
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Município 
N. de Fo-

cos de 
queimadas 

Município 
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Focos 

de 
quei-

madas 

Município 
N. de Focos 
de queima-

das 

1°  SÃO G. DA CACHOEIRA       21     

2°  BENJAMIN CONSTANT 2     

3°  JUTAÍ 2     

4°  SANTA ISABEL R.N. 1     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Focos de  Queimadas nas Subunidades Territoriais  

Analisando as subunidades territoriais do estado, houve 21 registro de queimadas para o período analisa-

do,   sendo: 2 em UC Estaduais, (*)  em UC Federais e 19 em Terras Indígenas ( Quadro 2). 

   Quadro 1— Número de focos de queimadas por município no Estado do Amazonas. 

          Figura 3 - Mapa de densidade de focos de queimadas no Estado do Amazonas no período (12 a 18/03 de 2018)  

           Fonte: DEGAT/SEMA, adaptado do INPE/queimadas 2018             

                                                                                                                                                                                              Fonte: INPE/queimadas2018            



 

 

     Informações:  
INPE: www.inpe.br/queimadas 
SIPAM: www.sipam.gov.br 
PREVFOGO: www.ibama.gov.br/prevfogo 
DENÚNCIA/IPAAM: (92)2123-6761 

        Quadro 2 – Subunidades territoriais sem incidência de focos de calor para o período 

        Fonte: INPE/

   

UC Estaduais Focos 
 

Focos 

REBIO MORRO DOS SEIS LAGOS 2 ESTRELA DA PAZ 1 

  MACARRÃO 1 

UC Federais  Focos TUKUNA PORTO ESPIRITUAL 1 

           ( * Não houve registro )    

    

Terras Indígenas  Focos 
  

MÉDIO RIO NEGRO 9   

CUÉ-CUÉ MARABITANAS 4   

ALTO RIO NEGRO 2   

BALAIO 1   


