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O que é MAP-FIRE?

Plano de adaptação de múltiplos atores para lidar com florestas sob risco crescente de incêndios extensivos
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O que é MAP-FIRE?

O projeto considera que a ocorrência atual e futura
de incêndios florestais é uma grande ameaça.
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Ecossistemas 

Habitantes

Emissões de CO²



✓Águas: bacias hidrográficas transfronteiriças;

✓Ecossistemas florestais;

✓Alta diversidade biológica e cultural.

Fuente: Selaya et. al. 2017.
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Região MAP: O que nos une?

✓Transformação das economias regionais;

✓Migrações humanas;

✓Transformação de ecossistemas - mudanças no uso
da terra: desmatamento e queimadas;

✓Extremos climáticos de inundações e secas severas.

Desafios



Contexto para a região MAP

Fonte: Projeto MAP-Fire



Área queimada – Estado do Acre

De janeiro a agosto de 2021 o  
total de: 230.916 ha foram 

queimados!

No histórico do mapeamento  os anos 
mais críticos foram 2005, 2010 e 2020.

Como estamos no Acre? 



O desmatamento na Amazônia alcançou seu pior abril em 15 anos

Fuente: Instituto do Homem do Meio Ambiente da Amazônia- Imazon

“Por isso, com o inicio da
estação seca, em maio, é
um algo importante e
urgente intensificar as
inspeções e punições
contra os deforestadores
ilegais”.

Imazon, 2022

Amazônia e o fogo



Tipos de fogo mais utilizados na região amazônica
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Tipos de fogo mais utilizados na região amazônica

Amazônia e o fogo



Amazônia e o fogo

Fonte: Aragão et al. (2014)
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Taxa de desmatamento (km2 ano-1 )

Relação entre incêndios e desmatamento na Amazônia



Maior temperaturas e menor quantidade de precipitaçãoCultural

Amazônia e o fogo



Custos associados aos incendios florestais

∙ Danos econômicos
∙ Perda de produção agrícola
∙ Emissão de CO2
∙ Perda de fauna/flora
∙ vítimas
∙ Danos à saúde humana

Fuente: Leite-Filho et al (2021)

Previsão de perdas econômicas

Perdas anuais de US$ 16 milhões

2008 a 2012:   ± US$ 307 milhões

Amazônia e o fogo



O que fazer? 

✓ O uso seguro do fogo como ferramenta é questionável e devemos pensar em técnicas de manejo da terra sem o uso do fogo na 
Amazônia;

✓ Devemos buscar o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e modelos de previsão de incêndios para prevenir e mitigar 
a ocorrência de incêndios florestais;

✓ Proponha soluções envolvendo a comunidade científica, escolas, sociedade, governo e outras instituições relacionadas!

+ educação ambiental

+ ciência cidadã com diferentes atores

+ participação dos alunos

+ conservação e sustentabilidade

Como fazer? 

Amazônia e o fogo



15Produtores rurais, extrativistas, sociedade civil (intergeracional), brigadistas, voluntários, comunidade escolar, CBMAC, SENAMHI (BO e PE). 

Quem são os atores?
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Financiero:



If (... ? ) then ...

Tempo

modelo x

if x
return 2

endif

Modelo conceitual de sistema de alerta e gerenciamento de risco

Gestão de Riscos e Impactos de Incêndios Florestais

Fonte: Anderson et al. (2019)
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Gestão de Riscos e Impactos de Incêndios Florestais



Plataforma MAP-Fire -
http://terrama.cemaden.gov.br/mapfire

Análise de resposta e capacidade de reação:

(1) Municípios
(2) Áreas de Conservação

(3) Territórios Indígenas
(4) Propiedades Rurais

Projeto:

Fonte de dados:

Gestão de Riscos e Impactos de Incêndios Florestais

Monitoramento 
e Alerta

Observação, coleta 
de dados, 

organização e análise 
para produzir 
informação



Plataforma MAP-Fire
http://terrama.cemaden.gov.br/mapfire

Gestão de Riscos e Impactos de Incêndios Florestais



Previsão de fogo nos próximos três meses nas Áreas de Proteção da América do Sul
Sistema de gestão e de alerta de previsão subsazonal de probabilidade do fogo

Gestão de Riscos e Impactos de Incêndios Florestais

Capacidade 
de prevenção

Habilidade para 
mitigar os riscos



Atividades humanas
Condicões

climatológicas

PROBABILIDADE FOGO para 
ÁREAS DE PROTEÇÃO da 

América do Sul

∙ Tendência de focos 
de calor

∙ Focos de calor 
acumulados no período

∙  Probabilidade da 
temperatura ser maior 

do que a média

∙ Probabilidade da 
precipitação ser menor 

do que a média

∙ Início e duração da 
estação seca

Previsão de fogo nos próximos três meses nas Áreas de Proteção da América do Sul

Gestão de Riscos e Impactos de Incêndios Florestais



Educação para 
Redução do Risco de 

Desastres - ERRD

Estudantes de ensino fundamental e médio (formal)

Varios formatos de aplicação/desenvolvimento de atividades

Implementação de metodologias científicas adaptadas

Modo de inserção da temática Fogo no currículo

Gestão de Riscos e Impactos de Incêndios Florestais



Propostas de 
atividades MAP-Fire
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É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas

• História Oral: memória e percepções sobre problemas
relacionados ao uso do fogo e seus impactos;

• Monitoramento da região de minha escola: queimadas, 
incêndios florestais, qualidade do ar e condições
meteorológicas;

• Introdução ao Teatro;

• Cartografia Social: espacializando os riscos socioambientais
em regiões de risco de incêndios florestais;

• Produção de Curta Metragem / Stop Motion;



História Oral: memória e percepções sobre problemas relacionados ao uso do fogo e seus impactos

✓ Revela as diferentes percepções
sobre os riscos e impactos dos IF;

✓ Coleta a narrativa e testemunhos de
eventos de queimadas e IF;

✓ Documenta/preserva e resgata
memórias coletivas e individuais
sobre as mudanças socioambientais
do local;

✓ Envolve diversos atores de
diferentes gerações.

É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas



Produção de curta metragem / Stop motion

✓ Construção audiovisual de roteiros, documentários
sobre o fogo;

✓ Possibilidade de utilizar produtos de outras
atividades.

É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas



Introdução ao Teatro

✓ A arte da encenação reportando a temática 
queimadas e incêndios florestais locais;

✓ Usar essa linguagem como forma de
denunciar, comunicar, orientar e chamar
atenção da comunidade para a problemática
do fogo é uma forma lúdica e acessível a
todos.

É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas



Cartografia Social: mapeando os riscos socioambientais em regiões de risco de incêndios florestais

É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas



Cartografia Social: mapeando os riscos socioambientais em regiões de risco de incêndios florestais

Escola Professor Flodoardo Cabral - Acre Comunidade Vista Alegre Capixauã - Pará

É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas



Monitoramento da região de minha escola: queimadas, incêndios florestais, qualidade do ar e condições 
meteorológicas

✓ Utilizar ferramentas online para o manuseio de
informações geográficas para construir o
entendimento sobre riscos por meio do
monitoramento;

✓ Planejar estratégias e ações de autoproteção e
reflexões sobre a mitigação das queimadas e IF na
comunidade onde vivem.

É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas



É Fogo!: Guia de atividades

Metodologias científicas



Disseminação do conhecimento



Disseminação do conhecimento



Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns e Floresta Nacional Tapajós – Pará, Brasil



Disseminação do conhecimento



Disseminação do conhecimento



Disseminação do conhecimento





Disseminação do conhecimento



Universität Bonn Colômbia, Espanha, Brasil, Peru e Bolívia



1° Edição de entrevistas: investigadores

2° Edição de entrevistas: comunidade

Disseminação do conhecimento
Capacitações e comunicações

Disseminação do conhecimento

Psicóloga e instituições



Prêmio Nacional

Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF) – Rio Branco

Protagonismo de jovens cientistas!



Prêmio de Mérito

Troféu 1° lugar na 
categoria “escola”

________
Instituto de 
Educação

Lourenço Filho
IELF



6° Edición de campañas #aprenderparaprevenir

Cemaden Educação e MAP-FIRE



6° Edição da Campanha #aprenderparaprevenir

Cemaden Educação e MAP-FIRE



6° Edição da campanha #aprenderparaprevenir

Cemaden Educação e MAP-FIRE

Sara Ximenes - 16 anos, 2° série EM - CMPDII

Prêmio Destaque de Visualizações + 80 mil Tik Tok





Disseminação do conhecimento

R$ 132,082/ US$ 24,801 (Impressões, transporte, passagens e diárias) - Taxas: R$ 198,56

Integração e contrapartida de mais de 65 instituições governamentais e não

governamentais (combustível, deslocamento terrestre, fluvial e aéreo,

impressão, organização de eventos, comunicação audiovisual e etc.)

35 instituições escolares envolvidas pelo componente de educação ambiental

Mais de 9398 mil estudantes e 442 professores envolvidos diretamente

Custo muito maior que R$ 113.737,40



Trajeto entre comunidades na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns – Pará, Brasil
Você é mais forte do que 

imagina! (Brown, 2016)



PANTANAL

Capacitações e comunicações

Disseminação do conhecimento



Como queremos nossa Amazônia??



Obrigada!

Yara de Paula

depaula.yap@gmail.com

Site do Projeto MAP-Fire: 
www.treeslab.org/map-fire.html

Site do Livro ¡Fuego!:
https://efogo.weebly.com/

Link da Plataforma: 
http://terrama.cemaden.gov.br/mapfire

@mapfireproject

@mapfire.project

Projeto MAP-Fire

Projeto MAP-Fire

http://www.treeslab.org/map-fire.html

