
Muito obrigado pela oportunidade !





Sequência desta apresentação INPE sobre o SISAM

- introdução

- histórico

- atuais desenvolvimentos

- possibilidades futuras do SISAM para o VIGIAR

Expectativas da reunião:

- apresentar o contexto atual do SISAM

- saber o atual interesse do 

MS_SVS_DSAST_CGVAM_VIGIPEQ(?)_VIGIAR

- em caso de interesse, como criar nova iniciativa 

conjunta, prevendo aspectos formais e fontes de 

recursos



Onde estamos ?



O SISAM é 

um dos 

muitos 

produtos do 

Programa 

Queimadas 

do INPE



O marco do SISAM está nas queimadas que ocorriam, ocorrem e ocorrerão ...

Exemplo mostrando centenas de queimadas/incêndios em 2016 afetando 

populações com concentrações proibitivas de fumaça com gases e aerossóis 

tóxicos.



O SISAM com acesso web 

existe desde 2011 !

= http://sisam.cptec.inpe.br/



O SISAM combina o Monitoramento de Focos com a Estimativa de Emissões e sua 

Dispersão, e com o banco de Dados Meteorológicos do CPTEC, todos operacionais.

+

+ =

+

+



Dados Disponíveis

- Precipitação (Chuva) 

- Umidade Relativa do Ar 

- Temperatura do Ar 

- Focos de Queima

- Radiação UV

- Concentração de Poluentes CO 

- Concentração de Poluentes PM 2,5 

- Concentração de Poluentes O3 



Seleção de variáveis



Apresentação parte WEB

Resultado da pesquisa dos Dados Tabulados:



Apresentação parte WEB

Dados em Mapas: ultimo dia cadastrado.



Apresentação parte WEB

Dados em Mapas: consulta do formulário.



Apresentação parte WEB

Dados em Mapas: consulta do formulário.



Apresentação parte WEB

WebServices:

Presentes no link



• Acesso a mapas via WMS (Web Map Service)

Exemplo de Cliente OGC



Exemplo de Cliente WebService

Obter dados Ambientais



Apoio a usuários

Apresentação pratica da WEB:

-Demonstração de acesso aos Dados Tabulados: 

- http://sisam.cptec.inpe.br/msaude/info.formulario.logic

-Demonstração do acesso aos Dados em Mapas:

- http://sisam.cptec.inpe.br/sisam/index.php

- Demonstração de acesso aos WebServices.



H i s t ó r i c o   d o   P r o j e t o    S I S A M

• OMM,1998. Health Guidelines for Vegetation Fire Events.

• Contatos com Dr. Flávio Nunes 1999-2002 ref. uso dos dados 

de queimadas INPE; depois c/ Ana Paula P.P.R.Leal; OPAS.

• Seminário Nacional do VIGIAR em Brasília, 05-07/abril/2006

com apresentação dos produtos de queimadas do INPE.

• Contatos técnicos abril-agosto/2006 com Marcel Pedroso

p/ integrar os dados do INPE no sistema de dados do VIGIAR.

• Novos produtos de emissões de queimadas desenvolvidos pela

Dra. Karla Longo (e Dr. Saulo Freitas) do CPTEC/INPE.

• Novo Sistema de Informações Geográficas de Queimadas do

INPE iniciado para apoio ao VIGIAR.

• Apoio do Projeto Milênio II coordenado pelo Prof. Paulo E.

Artaxo, IFUSP, 2005-2007, para o novo sistema.

• Projeto “SISAM” via Fiocruz a/c Sandra Hacon, 2008-10.

• Apoio adicional (muito sofrido), 2011 via Min.Saúde e APLBA



Exemplos do final da 

década de 1980 mostrando 

a relevância na mídia do 

tema queimadas e da 

fumaça gerada



1997-98

El-Niño

A questão dos efeitos 

da fumaça das 

queimadas nas 

populações do Brasil 

Central e Amazônia se 

tornou marcante nos 

anos 1997- 98, como 

resultado da estiagem 

causada pelo El-Niño 

que favoreceu a 

queima da vegetação. 

2010 foi outro ano 

crítico.

Fonte da figura (em 

24/Ago/2014), 

http://data.giss.nasa.gov/gistem

p/graphs/Fig.E.lrg.gif

2010



No caso dos efeitos das 
queimadas na saúde, foi a 
imprensa que também 
motivou ações do governo 
nas décadas 1980 e 1990.



A estiagem 

1997-98 foi 

crítica para 

várias 

regiões de 

desmata-

mento no 

planeta



1995: 1os. estudos relacionando a 

fumaça das queimadas a doenças 

respiratórias.



Relação entre casos de “influenza” e queimadas, 1997



Participação no documento da 

Organização Mundial da Saúde (1999) 

sobre efeitos na saúde decorrentes 

dos grandes episódios de queima de 

vegetação na América do Sul e 

Sudeste da Ásia.



http://www.who.int/peh/air/vegetation_fires.htm 

Um dos resultados 

deste documento foi a 

iniciativa do Ministério 

da Saúde atendendo as 

solicitações da 

Organização Mundial 

da Saúde, OMS 

(WMO), e Organização 

Panamericana de 

Saúde, OPAS (PAHO) 

para se preparar e 

adequar aos próximos 

grandes incêndios.



Início formal em 2000

Após inúmeros contatos, 

e na esteira dos 

episódios graves de 

saúde causados pelas 

queimadas brasileiras 

nas décadas de 1980 e 

1990, houve  1o. evento 

objetivando interação 

entre o monitoramento de 

queimadas do INPE e a 

OMS + OPAS + CGVAM 

+ FUNASA.



A motivação incluía 
tanto os episódios 
nacionais de fumaça 
das queimadas como 
a diretriz da 
Organização Mundial 
de Saúde.



A interação INPE x 
FUNASA quase saiu 
em 2001, porém os 
recursos disponíveis 
eram insuficientes 
(da ordem de 
R$5.000 para cobrir 
tudo !!!).

Outras iniciativas 
ocorreram ao longo 
dos anos, porém 
sem possibilidade 
de avanços, até que 
em 2006 ...



Seminário Nacional de Vigilância em Saúde

Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar

Brasília, DF, 05-07/Abril/2006

MS/SVS/CGVAM - Ministério da Saúde

Sistema de Vigilância em Saúde

Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental

Monitoramento de queimadas na América do Sul

e a dispersão de suas emissões

Alberto Setzer

INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos



...a palestra irá responder à pergunta da Ana Paula 

Leal, 06/março/2006:

...

“Nosso interesse é saber se é possível utilizar os 

dados do INPE para correlação com dados de saúde 

(Taxas de morbimortalidade por agravos 

respiratórios) para realização de estudo ecológico de 

séries temporais para as regiões impactadas pela 

queima de biomassa.”

...



1. A abordagem da Proposta VIGIAR quanto a queimadas e 

incêndios florestais.

“... pode-se dizer que a poluição atmosférica de origem natural 

sempre existiu, porém, somente após a descoberta do fogo 

pelo homem teve início a poluição atmosférica chamada de 

antropogênica, a qual ganhou importância, sobretudo, a partir 

da revolução industrial e do uso massivo de combustíveis 

fósseis como fonte de energia.”

“Deste modo, o campo de atuação dar-se-á, prioritariamente, em:

Regiões metropolitanas;

Centros industriais;

Áreas sob impacto de mineração;

Áreas sob influência de queimadas; 

Áreas sob influência de incêndios florestais; e

Áreas sob influência de atividades que utilizam carvão mineral 

como combustível.”

(Proposta VIGIAR do MS/SVC/CGVAM, abril/2006)



“As doenças respiratórias representaram, para o ano de 2001, a 

primeira causa de internações hospitalares no Brasil, com 

aproximadamente 16% do total, segundo dados do Sistema de 

Informação Hospitalar – SIH e, a partir da década de 90 passou a 

figurar com a quarta causa de óbitos na população total, segundo 

dados do Sistema de Informação de mortalidade–SIM”.

“Diante dessa realidade, o setor Saúde, representado pela 

Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental – CGVAM, 

vem, por intermédio desse documento, propor um modelo de 

vigilância e estratégias de ações intersetoriais e multidisciplinares 

para estruturar a Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à 

Qualidade do Ar – VIGIAR, visando reduzir agravos à saúde 

relacionados à exposição à poluição atmosférica no Brasil, 

utilizando métodos e modelos de intervenção capazes de 

identificar e avaliar os fatores ambientais de risco, estudar e 

monitorar os agravos nas populações expostas e promover ações 

que previnam e minimizem problemas de saúde.”

(Proposta VIGIAR do MS/SVC/CGVAM, abril/2006)



Publicado em 2005

Queimadas 

são nossa 

prioridade 

no. 1

Em paralelo 

outros 

desdobrament

os ocorrerram





Mapa 22-Densidades de queimadas/Focos de calor-Brasil 2002

Fonte: Atlas nacional do Brasil digital.

Rio de Janeiro: IBGE, 2004. 1 DVD

Outro 
exemplo da 
preocupação 
com as 
queimadas: 
nosso atlas 
tem mapa de 
queimadas !



Queimadas e 

seu impacto na 

saúde pública

A Gazeta

Cuiabá, 

13/agosto/2005



Queimadas e 

seu impacto na 

saúde pública



Reunião do Grupo Técnico Assessor para 

Construção da Proposta de Metodologia para 

Mapeamento das Áreas de Atenção Ambiental 

Atmosférica de Interesse Para a Saúde – 4AS

Brasília, 15 e16/agosto/2006

Integração dos dados INPE de focos e de 

emissões de queimadas no VIGIAR/SVS

Alberto Setzer – CPTEC/INPE



Contexto da Reunião deste Grupo Técnico Assessor

...as localidades onde as populações estão expostas a poluentes 

atmosféricos em regiões metropolitanas, áreas sob impacto de 

mineração e áreas sob a influência da queima de biomassa, 

constituem o campo de atuação do VIGIAR.

O desafio metodológico a ser superado, atualmente, por essa 

vigilância, é a identificação dos grupos populacionais 

expostos. O primeiro passo para o cumprimento dessa meta, 

constituí-se no desenvolvimento de metodologia para 

identificação e mapeamento das 4AS.

O objetivo da reunião é discutir proposta de metodologias 

que sejam aplicáveis na definição da abrangência dessas áreas 

e definir instrumento de coleta de informações necessárias (“ficha 

de mapeamento das 4AS”), a ser alimentada pelos Estados.
Referência.

De: Ana Paula Pinho Rodrigues Leal

Enviada em: sexta-feira, 11 de agosto de 2006 19:48 



Os dados de queimadas do INPE passaram a integrar a Vigilância 
Ambiental desde 2006.



Referência ao 
monitoramento de 
queimadas do INPE 
entre os fatores de 
pressão/risco da 
Vigilância Ambiental 
Nacional do VIGIAR 
– CGVAM/Min.Saúde



2008: finalmente, após tanto esforço, saiu o projeto !!!



Objetivos 1 a 

5 executados 

como 

previsto



Devido a atrasos 

no uso dos 

recursos, seu 

término foi em 

julho/2010.



Ùltimo apoio, de 

2009, e aprovado 

em 2010 p/ uso em 

2011

As propostas de 

renovação, a de 2010 e 

a de 2011-2013, e as 

centenas de horas-

homem investidas, não 

deram em nada, detidas 

pelas barreiras 

administrativas do MS ...



Mais um exemplo (a partir de 2008) de como a questão do fogo 

está tendo suas aplicações ampliadas de maneira formal e 

nacional.



Nosso índice de Desenvolvimento Sustentável é baseado 

também no uso do fogo. IBGE, RJ, 2008

Focos



Inclusive, no contexto de Desenvolvimento Sustentável nossas 

áreas de conservação estão sendo analisadas quanto à 

ocorrência de fogo. IBGE, RJ, 2008



Exemplo de 

divulgação do 

IDS

(Hoje somos 

todos 

“sustentáveis” ) 



Inserir slide ICMS ecológicoi



Exemplo de como os dados gerados 

pelo Projeto VIGIAR-SISAM foram  

usados na prática a partir de 2009 :

Secretaria de Estado de Saúde, MT

Boletim Informativo VIGIAR



A vigilância das 

emissões das 

queimadas feita 

com produtos 

SISAM



A entrega oficial do SISAM gerando resultados foi em Julho/2010



O fenômeno das 

queimadas e 

incêndios e suas 

emissões é cíclico, 

pois decorre do 

clima e das 

atividades 

humanas



Basta uma 

estiagem  

para causar o 

uso 

descabido do 

fogo em 

alguma parte 

do País, com 

efeitos 

graves, como 

em Manaus, 

AM, out/2009



A estiagem em Abril/2009 resultou em queimadas críticas 

para Corumbá no Pantanal



E os problemas de saúde devido a 

queimadas e incêndios continuam, como 

nestes exemplos de 2010, um ano crítico





Trabalhos científicos comprovam o 

óbvio: queimadas são nocivas para 

a saúde.







Queima da cana-de-açúcar para sua colheita manual e seus impactos na saúde



No passado recente, 2010 foi o 

pior ano em número de 

queimadas e do impacto na 

população da fumaça emitida





Exemplo de uso 

do SISAM em 

publicações 

referenciadas



Exemplo de uso do SISAM em publicações referenciadas



Exemplos de trabalhos acadêmicos feitos a partir do SISAM



Exemplo de uso do 

SISAM em 

projetos/pesquisas 

acadêmicos



Brasília, 2011

SP, 2011



Pesquisas científicas com dados SISAM apontam a gravidade da situação



2011

2012



2013
2014

E o problema persiste ...



E 2016 não foi diferente...



E 2016 

não foi 

diferente..

.



E 2016 

não foi 

diferente...



E 2016 não foi 

diferente ... 

Nem mesmo no 

Estado de SP





Parte relevante dos dados do 

Observatório é fornecida pelo 

SISAM

Outra iniciativa foi tentar a 

integração do SISAM com o 

Observatório do Clima e Saúde –

o qual, pelo jeito, não decolou ...



O VIGIAR no Rio Grande do Sul utiliza os dados INPE - SISAM desde 2011



O VIGIAR no Rio Grande do Sul utiliza os dados INPE – SISAM, 2014



O VIGIAR no Rio Grande 

do Sul utiliza os dados 

INPE – SISAM, 2014



Exemplos de 

solicitações de dados 

SISAM por parte de 

usuários 



Exemplos de 

solicitações 

de dados 

SISAM por 

parte de 

usuários 



Para o período Set/2015 a 

Mar/2018 os recursos para 

aprimorar o SISAM saíram do 

BNDES-Fundo Amazônia, 

cobrindo os custos de uma 

Doutora (Fernanda Batista).

Por meio do Projeto CNPq 

BRFLAS são pagos uma 

bolsista pós-doutorado e um 

analista/programador.

Outros integrantes do Programa 

Queimadas doo INPE apoiam 

voluntariamente o SISAM



Destaca-se:

• Pleno cumprimento dos objetivos iniciais do SISAM

• Acesso SISAM na internet disponível ao público

• Uso do SISAM em publicações, projetos e pesquisas científicas

• Uso do SISAM em trabalhos acadêmicos

• Uso do SISAM pelo VIGIAR em alguns estados

• Solicitações de usuários pedindo apoio e mais dados

• Uso do SISAM pelo Observatório Clima e Saúde

• Tudo isso sem divulgação do SISAM até agora

• Sem recursos, de 2011 – 2015

• (apoio BNDES-Fundo Amazônia 2015-2017)

• Trabalho voluntário de alguns idealistas no INPE



Em 2017 

fecharemos 

estes dois 

itens que 

faltavam



Agora, em 2016:

- Temos recursos via BNDES-Queimadas p/ 2 anos

- Contratamos 2 pessoas (1 PhD e 1 técnico

- Tentando superar as limitações dos modelos

BRAMS & PREPCHEM

- Impasse – conseguiremos acertar os modelos ???

Se acertamos os modelos em outubro/2016:

- Retomar iniciativa no MS, VIGIAR, etc

- Envolver as comunidades de Saúde, Medicina, etc

- Atender os que nos querem financiar



Obrigado

www.inpe.br/queimadas

( https://queimadas.dgi.inpe.br/sisam/ )

A apresentação agora segue com a 2ª. parte 

re.  avanços/aprimoramentos recentes do 

SISAM, a/c Fernanda Batista


