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Objetivo do Boletim 
 

Disponibilizar informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que possam contribuir com 

as atividades desenvolvidas pela Vigilância em Saúde. 

 
 

 

 
 



De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foram registrados 44 focos de calor no 

Estado do Rio Grande do Sul, no período de 19/07 a 25/07/2012. Os satélites detectam as 

queimadas em frentes de fogo a partir de 30 m de extensão por 1 m de largura, portanto, muitas 

queimadas estão sub-notificadas em nosso Estado. Além do mais, a detecção das queimadas ainda 

pode ser prejudicada quando há fogo somente no chão de uma floresta densa, nuvens cobrindo a 

região, queimada de pequena duração ocorrendo no intervalo de tempo entre uma imagem e outra 

(3 horas) e, fogo em uma encosta de montanha enquanto o satélite só observou o outro lado. Outro 

fator de sub-notificação é a imprecisão na localização do foco da queima. Considerando todos estes 

elementos podemos concluir que o número de queimadas neste período no Estado do Rio Grande do 

Sul, pode ter sido maior do que 44 focos.  

Quando a contaminação do ar tem fonte nas queimadas ela se dá pela combustão incompleta ao ar 

livre, e varia de acordo com o vegetal que está sendo queimado, sua densidade, umidade e condições 

ambientais como a velocidade dos ventos. As queimadas liberam poluentes que atuam não só no 

local, mas são facilmente transportadas através do vento para regiões distantes das fontes primárias 

de emissão, aumentando a área de dispersão. 

Mesmo quando os níveis de poluentes atmosféricos são considerados seguros para a saúde da 

população exposta, isto é, não ultrapassam os padrões de qualidade do ar determinada pela 

legislação, ainda assim interferem no perfil da morbidade respiratória, principalmente das crianças e 

dos idosos. (Mascarenhas et al, 2008; Organización Panamericana de la Salud, 2005; Bakonyi et al, 

2004; Nicolai, 1999). 

 
 
 

Mapa de Risco de Fogo para o dia 26/07/2012 – Região Sul 
 

 
                                                                                                                                                                                                                       



 
 
3 – Tendências e previsão do Tempo 
 

26/07/2012: No norte do RS, SC e o PR: nublado com pancadas de chuvas. Nas demais áreas da 
região: sol e poucas nuvens. Temperatura baixa no sul do RS. Temperatura máxima: 28C no norte do 
PR. Temperatura mínima: 1C no sul do RS. 

27/07/2012: No norte do RS, SC e o PR: nublado com pancadas de chuva, podendo ser localmente 
forte no leste de SC e do PR. Nas demais áreas da região: sol e poucas nuvens. Temperatura baixa no 
sul do RS. 

Tendência: No centro-norte do RS, SC e o PR: nublado com pancadas de chuvas. Nas demais áreas da 
região: sol e poucas nuvens. Temperatura baixa no sul do RS. 

Atualizado 26/07/2012 – 10h 

 

 

 

3.1.1 – Mapas de Tendência Meteorológica para os dias 26 a 28/07/2012. 
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3.1.2 – Mapas de Tendência de Temperatura Mínima para o período de 26 a 28/07/2012. 
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3.1.3 – Mapas de Tendência de Temperatura Máxima para o período de 26 a 28/07/2012. 
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Fonte:  http://tempo.cptec.inpe.br/ 
Atualizado 26/07/2012 – 10h 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

Notícia 

 

EUA defendem plano ambiental global para reduzir poluição do ar  
Americanos querem diminuir fuligem e evitar impacto da mudança climática. 
Ação ambiental liderada pelo país conta com outros 19 governos. 

A redução da fuligem e de outros poluentes do ar pode ajudar a "ganhar tempo" na luta contra a 
mudança climática, disse uma autoridade norte-americana nesta terça-feira (24), enquanto sete 
países se uniram a um plano ambiental liderado por Washington. 

A poluição atmosférica, proveniente de fontes que vão dos fogões a lenha da África aos carros na 
Europa pode ser responsável por até 6 milhões de mortes por ano no mundo e ainda contribui para o 
aquecimento global, afirmou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). 

Sete países (Grã-Bretanha, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália e Jordânia) uniram-se 
formalmente à Iniciativa para o Clima e o Ar Limpo, liderada pelos EUA, elevando o total de membros 
para cerca de 20 desde que o plano foi lançado, em fevereiro. 

"Se formos capazes de fazer isso, poderíamos de fato ganhar tempo no contexto do problema global 
de combater a mudança climática", disse em Paris o enviado especial adjunto dos EUA para mudança 
climática, Jonathan Pershing, em um briefing à imprensa por telefone. 

Pershing afirmou que é preciso "desesperadamente" de tempo para desacelerar o aquecimento 
global. Diferentemente de outros países desenvolvidos, os EUA não aprovaram leis para cortar as 
emissões de gases de efeito estufa, apesar dos cortes propostos pelo presidente Barack Obama. 
 
EUA tenta atrair mais países para plano 
Pershing disse que o governo dos EUA está tentando atrair mais países para o projeto sobre poluição 
atmosférica, incluindo a China e a Índia, que estão respectivamente na posição um e três no ranking 
de emissões de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos estão em segundo lugar. 

O plano liderado pelos EUA em Paris concentra-se em impor limites à fuligem, ao metano, ao ozônio 
no nível do solo e aos gases HFC. A fuligem, por exemplo, é capaz de acelerar o derretimento do gelo 
do Ártico quando cai como um pó escuro que absorve mais calor e derrete o gelo. 

http://tempo.cptec.inpe.br/


 

Em contraste, os planos da Organização das Nações Unidas (ONU) para combater a mudança 
climática concentram-se principalmente no dióxido de carbono, principal gás de efeito estufa 
liberado pela queima de combustíveis fósseis, aos quais se atribui um aumento na ocorrência de 
estiagens, inundações, incêndios florestais e a elevação do nível dos oceanos. 

Fonte: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/07/eua-defendem-plano-ambiental-global-para-reduzir-poluicao-do-
ar.html 

 

                                                                                                                                                                                                  
 
Endereço eletrônico do Boletim Informativo do VIGIAR/RS: 
 http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=4669  
 
 
Dúvidas e/ou sugestões 
Entrar em contato com a Equipe de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar. 
 
 

Telefones: (51) 3901 1081 (55) 3512 5277 
E-mails:   
Cléo Lindsey Machado Ramos  
cleo-ramos@saude.rs.gov.br 
 
Elaine Teresinha Costa  
elaine-costa@saude.rs.gov.br 
 
Liane Farinon  
 liane-farinon@saude.rs.gov.br  
 
Salzano Barreto 
salzano-barreto@saude.rs.gov.br 

 
 
 
 
                                                                    Responsável técnico pelo boletim: Bióloga Liane Beatriz Goron Farinon 
                                                                                                   e Téc. em Cartografia Sanit. Elaine Terezinha Costa 

 
 
 

AVISO:  
O Boletim Informativo VIGIAR/RS é de livre distribuição e divulgação, entretanto o VIGIAR/RS não se 

responsabiliza pelo uso indevido destas informações. 
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