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APRESENTAÇÃO 
 
Este documento será editado quando se constatar, por meio de previsões 

climáticas, a tendências de impactos negativo mediante condições extremas déficit 

ou excesso de precipitação no Estado, que analisaremos em forma de cenários1. 

Estes cenários poderão ser os hidrológicos: enchentes ou secas nos rios, o agrícola: 

déficit hídrico para culturas, o meteorológico: pancadas de chuvas intensas com 

trovoadas e ventanias, e o de risco de queimadas (baixas umidade relativa e 

déficit de precipitação) que são representados por análise espaço temporal dos 

focos de calor. Os cenários não são estáticos podendo haver variações, a depender 

das condições climática no período; sendo assim e necessário mensalmente 

averiguar se as tendências climáticas para o referido trimestre são idênticas; caso 

contrário tem-se que mudar os resultados dos cenários. 
 

CENÁRIO FUTURO 
PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMENTRAL (JUNHO–JULHO –AGOSTO) 

 

 

 
 

A previsão  probabilística de chuva para o Estado de 
Rondônia, neste trimestre (junho–julho-agosto 2020),  
segundo mostra o mapa na Figura 1 (fonte INMET 
organizado pela SEDAM);  é de mais de 60% neste 
trimestre, de apresentar um total  de precipitação 
abaixo da normal histórica: Na parte norte e oeste do 
Estado. No extremo leste  e parte central de Rondônia 
a probabilidade é mais de 50% de ser abaixo da 
normal do referido periodo.  Portanto, se faz 
necessário uma vigilância nas regiões que 
apresentam probabilidade de terem precipitação 
abaixo da normal, visto que habitualmente este 
período apresenta totais de precipitação muito 
baixo (Figura 2), está previsão indica que o déficit 
de precipitação vai ser significativo, podendo 
assim impactar nos níveis dos rios e bacias do 
Estado, principalmente aqueles que apresentam 
influência direta com o regime de precipitação, 
como exemplo a Bacia do Rio Machado.   
Fonte: INMET/ Organizado e analisado pela SEDAM   

Figura 1. Previsão probabilística de chuva para o Estado de Rondônia. 
Probabilidade (%) da categoria mais provável desconsiderando-se a normal. 

 

 
1 Cenário neste documento significa de forma figurada: os fatos ou situações que acontecem ou 

aconteceram num dado momento.  

Prognóstico de anomalias de precipitação para o 
trimestre JJA de 2020. 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/prev_

estocastica 
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Atenção: Informativo elaborado pela SEDAM. A utilização das informações contidas neste informativo é de 
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CENÁRIO CLIMÁTICO MENSAL DO PERÍODO SECO NO ESTADO 
  

O perfil climático para o trimestre (junho a agosto), é de totais de 

precipitação muito baixo, em relação aos demais meses do ano. O mês de junho 

apresenta precipitação de 10  a 50 mm, a porção norte do Estado apresenta os 

maiores totais mensais acumulados do Estado (Figura 2); julho os menores totais de 

precipitação deste período , de 10 a 20 mm; e agosto surge condições mais 

favoráveis a precipitação o total deste mês é de 20 a 50 mm. 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Climatologia de precipitação mensal, baseada nos métodos dos Quantis - 1970 a 2011.  
Fonte: Atualização da base do ZSEE-RO. 
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CENÁRIO: FOCOS DE CALOR EM  2020 
 

O gráfico 1 representa a evolução histórica do número de focos de calor em 

forma de linhas de máximas, média e mínima; para serem relacionadas com os 

focos de calor registrados em 2020. O objetivo principal por ter utilizado este tipo de 

gráfico, é que além do monitoramento baseado em referencias estatísticas, também 

é gerar as linhas de tendências, buscando assim subsidiar as ações de combate e 

controle realizadas pelos gestores públicos.  

 Observa-se no gráfico 1 que as linhas de tendências não foram geradas, isto 

porque o número de focos de calor no primeiro semestre foi muito pequeno (800 

focos de calor) em relação ao que geralmente é registrado no segundo semestre. 

Outra justificativa é que, como mostra o gráfico 2 (ampliação em escala do 

comportamento de focos de calor no primeiro semestre), onde é visto que o número 

de focos de calor ao longo deste período ficou entorno da média histórica. Desta 

forma no momento não se tem tendências significativas, além da de se manter 

entorno da média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Evolução do número de focos de calor ao longo do ano com as linhas de máximo, médio e 
mínimo da série histórica (2012 -2019) em relação aos valores de 2020. Fonte: INPE satélite NPP / 
Organizado e analisado pela SEDAM. 
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Gráfico 2. Evolução do número de focos de calor no primeiro semestre de 2020 em relação à média 

histórica. Fonte: INPE satélite NPP / Organizado e analisado pela SEDAM   

 

Quanto a concentração espaço temporal do número de focos de calor ao 

longo do Estado, tem-se  a Figura 3 que representa um mapa de Kernel : os círculos 

com tonalidades vermelha e amarelas apontam as maiores concentração de focos de 

calor em um raio de 10 km, chamado de núcleo de kernel. Os polígonos em cor 

verdes representam a Unidades de Conservação Estadual (UCE) e Federal (UC).  

Portanto, observou-se no Estado uma densidade de focos de calor 

classificada como muito alta e alta (Figura 3) envolvendo a região de Porto Velho (166 

focos), Vilhena (76), os de media concentração estão em São Francisco do Guaporé e 

Alto Paraiso. Estas passam a ser as áreas de maior densidade de focos de calor 

dentro do Estado, como mostra os núcleos de kernel, que estão em tonalidade 

vermelha e laranja, o restante do Estado foi classificado como de baixa a muito baixa 

densidade de focos (Figura 3).  
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Figura 3. Densidade de focos de calor no Estado de janeiro a 27 de maio de 2020 utilizando método de Kernel. 

Fonte: INPE satélite NPP / Organizado e analisado pela SEDAM. 
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A nível de município, 2020 em relação a 2019,  estão representados no Gráfico 3. 
Observou-se bem os perfis e comportamento deste primeiro semestre. Os municípios estão 

ranqueados do maior para os menores  número de focos de calor registrados de janeiro a maio de 2020. Logo  
Porto Velho , Vilhena e São Francisco do Guaporé mantem-se pelo segundo ano consecutivo os de maiores totais 
de focos de calor registrado no primeiro semestre.   
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Gráfico 3. Número de focos de calor de janeiro a maio (2019 e 2020) para os municípios do estado de Rondônia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Monitorar a distribuição espaço temporal dos focos de calor, é de grande relevância 
para subsidiar no planejamento dos gestores públicos no combate as queimadas, seja por 
ações educativas ou de fiscalização. Observa-se que os focos registrados neste primeiro 
semestre de 2020 se localizam mais na região norte e no setor sul , porém observando os 
Gráficos 1 e 2 constata-se que ao longo do primeiro semestre o total de focos de calor no 
estado variou próximo as valores médios históricos ; visto  que o risco de incêndios florestais 
neste período ainda é baixo , devido a  umidade relativa alta; no entanto considerando o perfil 
climatológico do período seco (Figura 2) e a previsão para o trimestre: junho, julho e agosto, 
(Figura 1); que aponta uma probabilidade de 60% da parte central do Estado ficar com 
precipitação abaixo da média , aumentando ainda mais o risco de incêndios florestais, logo 
tem-se que monitorar este período com muito cuidado e atenção .   
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