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INFORMATIVO METEOROLÓGICO DE ALERTA PARA RISCOS DE 
INCENDIOS FLORESTAIS    

11 de agosto de 2020 

N° 3/2020 

APRESENTAÇÃO  

Este informativo será editado quando  os avisos  lançados pelas instituições : Defesa 

civil , CPTEC INPE, INMET ,CEMADEN; decretarem estado de atenção ou alerta meteorológico 

para umidade relativa baixa no Estado de Rondônia; a partir de então as análises e monitoramento 

de condições meteorológicas atuais e previsão (umidade relativa, intensidade e direção do vento a 

10 metros)  , irão compor o conteúdo principais deste informativo. Pois tais variáveis aumenta o 

risco de incêndios florestais e queimadas em geral.    

O objetivo é subsidiar as ações da defesa civil, corpo de bombeiro e gestores públicos com a 

analises de informações mais especificas baseados em dados disponíveis; Dentro deste contexto este 

vem a anunciar  o evento meteorológico   do dia 11 a 12 de julho  de 2020. 

AVISO DE EVENTOS METEOROLOGICOS PERIODO DAS 11 :00 Até AS 17:00 min  de 11 /08 /2020 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1 – Área de abrangência do alerta 
Fonte: http://alert-as.inmet.gov.br/cv/emergencia/cap/ 14272  

               http://alert-as.inmet.gov.br/cv/emergencia/cap/ 14273 

Aviso de: Umidade relativa do ar. Grau de 

severidade: Perigo Potencial  

 

• O INMET publica aviso iniciando em: 11/08/2020 
11:00 ate  as 17:00. umidade relativa do ar muito baixo, 
resultando em risco de alto a crí tico para ince ndios 
florestais e/ou queimadas. A umidade relativa ira  
variar entre 30% e 20% no perí odo da tarde na maior 
parte do Estado (Figura 1), com exceça o da porça o 
sudoeste que apresenta variaça o de umidade entre 20 
a 12%.    Tais condiço es de tempo apresentam ale m do 
risco para ince ndios florestais, e  nocivo para sau de:  
risco de Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, 

boca e nariz. 

  



Atença o: Informativo elaborado pela SEDAM. A utilização das informações contidas neste informativo é de completa responsabilidade do usuário. A SEDAM não 

dá nenhuma garantia em relação a estes produtos. Em nenhum caso a SEDAM – RO pode ser responsabilizado por danos especiais, indiretos ou decorrentes, ou 
nenhum dano vinculado ao que provenha do uso destes produtos. 
 

CENÁRIO FUTURO : UMIDADE RELATIVA DO AR E  PARA 24h 

Previsão para umidade relativa do ar e a intensidade e direção do vento   Previsão INMET  

(modelo COSMO 07 km) 

 

 
Figura 2– Umidade relativa do ar  no Estado de Rondônia 

para o dia 11/08/2020  das 18UTC 

Fonte: http:// http://www3.sipam.gov.br/. 

Figura. 3 – Previsão Umidade relativa do ar  no Estado de 

Rondônia para o dia 12/08/2020 as 18 UTC 

Fonte: http:// www3.sipam.gov.br/.. 

Fonte : Instituto Nacional  de Meteorologia t 

Segundo o  INMET ( Figuras 1 e 2) , a previsão de umidade relativa (UR) e direção do vento para o dia 11/08  

no período da tarde será de 25 a 20% e ventos predominantes no Estado serão de noroeste, vide Figura 2. O dia 12 segundo 

previsão  será de UR  variando de 25 a 15%, predominando as umidades mais baixas no setor centro ao sul  de Rondônia. 

Os ventos predominantes serão de oeste (modelo Cosmo 7km x 7km do INMET). Portanto para este último período umidades 

relativas em níveis muito baixos (segundo a Organização Mundial de Saúde -OMS).  

CENÁRIO FUTURO: RISCO DE FOGO PARA  24h 

Risco de fogo para  24h [mm] INPE   

 

 
Figura. 4 – Risco de fogo   no estado de Rondônia para o dia 12/08/2020  



Atença o: Informativo elaborado pela SEDAM. A utilização das informações contidas neste informativo é de completa responsabilidade do usuário. A SEDAM não 

dá nenhuma garantia em relação a estes produtos. Em nenhum caso a SEDAM – RO pode ser responsabilizado por danos especiais, indiretos ou decorrentes, ou 
nenhum dano vinculado ao que provenha do uso destes produtos. 
 

O que esta  representado na Figura 4, e  um risco muito alto (crí tico) de fogo em quase todo o Estado, este 
tem como fatores principais o nu mero de dias sem chuva e as umidades relativas muito baixa 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os avisos enviados pela rede de alerta do Inmet (Figura 1), as previso es de umidade relativas (Figura 2 e 3), 

associado ao risco de fogo (previsa o do INPE) apontam perigo meteorolo gico para as 24h. Tais resultados indicam 

potencial alto para ince ndios florestais ou controle difí cil de queimadas  

PARCERIAS  

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


