
 

Monitoramento dos focos de queimadas, 

incêndios florestais e risco de fogo no 

DataGEO 
Manual de acesso às informações  

   
 



 

Apresentação 
 

O DataGEO é uma ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA/SP) para  

estruturar, organizar e disponibilizar as bases de informações ambientais e territoriais do Sistema 

Ambiental Paulista, além de reunir bases espaciais oriundas de outras instituições. 

Em fevereiro de 2015 importantes informações relacionadas aos incêndios florestais passaram a integrar 

a base do DataGEO. Em parceria com o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 

disponibilizados os focos de queimadas e incêndios florestais detectados por satélite e um conjunto de 

informações meteorológicas relacionadas ao risco de fogo em coberturas vegetais.      

 

São muitas as utilidades desta ferramenta, entre as quais, destacamos: 

 

-Obtenção em tempo real de produtos oriundos de satélites de observação; 

- Acompanhamento dos focos de queimadas e incêndios florestais; 

- Planejamento e desenvolvimento de ações de prevenção e combate ao fogo, no âmbito da Operação 

Corta Fogo. 

 

O manual contém um tutorial passo a passo para a melhor utilização das informações disponíveis na  

ferramenta. Para utilizar os mapas online, o usuário deverá acessar o site: 

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/ 
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Informações disponíveis 

Focos de queimadas e incêndios florestais  

• Focos de Queimadas do Satélite AQUA_M-T 2 Dias  

• Focos de Queimadas do Satélite AQUA_M-M Acumulado 2016 

• Focos de Queimadas do Satélite AQUA_M-T Acumulado 2016 

• Focos de Queimadas do Satélite GOES-13 Acumulado 2016 

• Focos de Queimadas do Satélite TERRA_M-T Acumulado 2016 

• Focos de Queimadas do Satélite NPP_ 375 Acumulado 2016    

Mapas de Risco de Fogo  

• Mapa de Risco de Fogo Previsto para Hoje 

• Mapa de Risco de Fogo Previsto para Amanhã 

• Mapa de Risco de Fogo Previsto para 3 dias  

Satélite de Referência da Operação Corta Fogo 

Fonte: INPE - http://peassaba.cptec.inpe.br/queimadas/  

http://peassaba.cptec.inpe.br/queimadas/


1º Passo: Para acessar o DataGEO digite o endereço http://datageo.ambiente.sp.gov.br/  

 no seu navegador. 
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2º Passo: Clique no ícone “Fiscalização”.   



3º Passo: Clique na opção          ao lado da camada “Queimadas”.  



4º Passo: Selecione a informação desejada (Focos de Queimadas ou Mapa de Risco de Fogo). 



5º Passo: Agora você pode adicionar outras camadas que desejar. Nesse exemplo, além dos 

focos de queimadas estão selecionadas as camadas “Limite Estadual” e “Limite Municipal”.    



Nesse outro exemplo, podemos visualizar o Mapa de Risco de Fogo em conjunto com as camadas 

“Limite Estadual”, “Limite Municipal” e “Áreas Protegidas”.    



 

SISTEMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

Comitê Executivo 
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