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Pesquisadores da UFMG
desenvolvem tecnologia que
prevê incêndios �orestais
  7 de Setembro, 2020    Vittor Amorim   0 Comments   Contra

incêndios, Desenvolvimentode tecnologia, Florestas brasileiras, Natureza,
queimadas, Satélite, Universidade Federal de Minas Gerais

Um software desenvolvido por pesquisadores do Centro de
Sensoriamento Remoto (CSR) da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) pode ajudar no combate a incêndios �orestais. A
tecnologia visualiza áreas com maior risco.

De acordo com o pesquisador do CSR Ubirajara Oliveira, a
tecnologia prevê como o fogo vai se comportar, como será o
espalhamento, se vai se manter, ser intenso ou não. “A tecnologia
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← Praias de Morro de São Paulo e Praia do Forte �cam
lotadas no primeiro �m de semana de reabertura

Universidade Federal de São Carlos abre feira virtual de
livros →

faz isso usando uma série de dados ambientais como vento,
declividade, umidade e secura da vegetação”, explicou Oliveira.

As queimadas em Minas Gerais aumentaram 23% em agosto deste
ano se comparado ao mesmo mês do ano passado. De acordo com
o Corpo de Bombeiros, em 2019 foram registrados 3.177 incêndios
�orestais e, em 2020, 3.899.

O professor disse que o modelo faz download das imagens do
satélite e processa para encontrar a porcentagem de umidade da
vegetação. “A ferramenta já é utilizada para orientar a escolha de
locais para se fazer aceiros negros, ou seja, áreas queimadas
previamente para bloquear o avanço do fogo, protegendo, assim,
as áreas de matas ou de Cerrado fechado”, disse o pesquisador.
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