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SITUAÇÃO DE QUEIMADAS E DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA E NO ACRE EM 2019 e 2020 
 

1. INDICADORES DE QUEIMADAS NA AMAZÔNIA E NO ESTADO DO ACRE  

1.1 Focos de queimadas 

De 01 janeiro a 31 de julho de 2020 na Amazônia Legal foram registrados 24.189 focos de queimadas, 
segundo dados do Satélite de Referência (INPE, 2020). Entre os estados que compõe essa região, Mato 
Grosso apresentou o maior percentual com 37,9 %, seguido do Pará com 15,1 % e do Tocantins (14,4 %), e 
são também os estados que apresentam maior densidade de focos de calor (Figura1).  

Segundo dados do Satélite de Referência, o estado apresentou 466 focos de queimadas, no período, 
representando 1,9 % dos focos de queimadas acumulados na Amazônia Legal. No estado Acre os focos 
apresentam maior densidade no Oeste do estado, mas estão ocorrendo ao logo de todo o estado embora 
em menor intensidade. Os municípios acreanos com maior número acumulado de focos no período de 
janeiro a julho de 2020 foram: Tarauacá (81 F), Feijó (55 F) e Cruzeiro do Sul (50 F), Sena Madureira (36 F) 
e Rio Branco (32 F).   

Para o mesmo período em 2019 foram registrados na Amazônia Legal 25.209 focos, desses 375 focos de 
queimadas ocorreram no Acre. Os dados mostram que os indicadores de queimadas em 2020 já 
superaram valores observados em 2019. 

As imagens abaixo mostram a espacialização da densidade de focos de calor na Amazônia Legal e no Acre, 
indicando as áreas de maior criticidade (Figura 1). 

 
Figura 1 – Densidade de Focos de calor nos estados da Amazônia Legal e no Acre   

 
 
Fonte: Inpe/ Programa Queimadas 
Focos de calor de 01/01/2020 a 11/08/2020. Satélite Referência/Inpe 
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A Tabela 1 a seguir indica a representatividade do Acre no contexto da Amazônia Legal. Percebe-se que o 
ano de 2019 superou os anos de 2018 e 2017, mas nenhum evento climático anômalo justificou esse 
aumento, a não ser pelo uso antrópico do fogo, na grande maioria, de forma ilegal, pois não foram 
emitidas licenças pelo órgão ambiental que justificasse esse fato. O Acre representou percentuais que 
oscilaram entre 4 e 7 % dos focos de queimadas registrados na Amazônia Legal nos anos analisados.  
 
Tabela 1. Focos de calor na Amazônia Legal e Acre, de janeiro a dezembro de 2005, 2010 e de 2016, 2019 e 2020 
até 31/07* 
 

Anos Amazônia Acre % 
2005 263.994 15.993 6,1 

2010 215.775 8.661 4,0 

2016 124.046 7.684 6,2 

2017 149.411 6.295 4,2 

2018 90.408 6.626 7,3 

2019 126.091 6.802 5,4 

2020* 24.189 466 1,9 

*Focos de calor de 01 de janeiro a 31 de julho de 2020 
  Fonte: Satélite de Referência/INPE 

De 01 de janeiro a 31 de julho de 2020, as Unidades de Conservação apresentaram 51 focos, sendo 24 
deles localizados na Reserva Extrativista Chico Mendes; 09 no Parque Nacional da Serra do Divisor; e 06 
nas Resex do Alto Juruá e Resex Riozinho da Liberdade.  Quanto à Terras Indígenas, foram observados 28 
focos de queimadas, com destaque para a TI Alto Rio Purus (04 F), TI Jaminawa do Rio Bagé (03 F) e TI 
Poyanawa (03 F).  

 
1.2 Cicatrizes de queimadas  

O mapeamento das cicatrizes de queimadas nas áreas urbanas, periurbanas e rurais da capital do Estado, 
começou a ser realizado em maio, devido à falta de imagens com baixa cobertura de nuvens. De 16 de 
maio a 04 de agosto de 2020 foram registrados 2.485,1 hectares de áreas degradadas pelo fogo em Rio 
Branco, sendo a 6ª Regional a mais afetada, com 666,2 hectares, conforme indicado nas Figuras 2 e 3. 

Figuras 2  e 3 - Distribuição de cicatrizes de queimadas em Rio Branco, de maio a agosto de 2020  
 

Fi  
 

Fonte: Sema, 2020. 

 

2. DESMATAMENTOS EM 2019: CENAS PRIORITÁRIAS 
 

2.1 Taxas e incremento do desmatamento em 2019 
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Queimadas significativas ocorreram nos municípios de Capixaba em 18/07/2020, em Plácido de Castro e 
Senador Guiomard em 27/07/2020, conforme mostram as Figuras 4  a 6 produzidas pelo LAbGama/CZS, 
a partir de imagens Landsat. 
 

Figuras 4 a 6 – Imagens de satélite Landsat indicando áreas queimadas nos municípios acreanos de Capixaba em 
18/07 e Plácido de Castro e Senador Guiomard e Capixaba em 27/07/2020 

      

Fonte: LabGama/Ufac-CZS 

 

1.3 Qualidade do ar 
 
Segundo dados da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Ministério Público do Estado do Acre-
MPAC - (www.purpleair), trabalhados pelos pesquisadores da Universidade Federal do Acre – Ufac, a 
qualidade do ar nas cidades acreanas estão aumentando desde maio, e apresentou picos significativos 
em julho, conforme indicado na Figura 7, produzida pelo Laboratório Gama – UFAZ/CZS. 

Figura 7 - Criticidade da qualidade do ar nas cidades do Acre 
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A capital Rio Branco apresentou em 2020, vários dias com médias diárias acima da recomendação da 
Organização Mundial de Saúde – OMS (Figura 8). 

Figura 8 - Concentração de material particulado em Rio Branco de jun/2019 a jul/2020 

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, o limite é de 25 μg/m3 para partículas de até 2,5 μm/m2, 
na média para 24 horas de exposição, e de 10 μg/m3 para média anual.  

De acordo, com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental 
Protection Agency – EPA), a concentração média de PM2.5 superiores a valores de 89 μg/m3 em 1-3 horas 
já são considerados nocivos a grupos de risco (pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idoso e 
crianças).  

A Secretaria de Estado da Saúde do Acre - Sesacre, através do Departamento de Vigilância em 
Saúde/Divisão de Vigilância Ambiental, informou que o número de casos de doenças respiratórias no 
estado do Acre já superou o ano de 2019, sendo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasileia e Sena 
Madureira, os municípios com os maiores percentuais, corroborando as informações anteriores e 
indicando que a fumaça afeta a saúde da população (Figura 9). 

Figura 9 - Número de casos de doenças respiratórias por município no Acre até a 22ª. Semana epidemiológica  

 
Fonte: Sesacre, 2020 
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2. DESMATAMENTOS EM 2019 E ALERTAS EM 2020 
 

2.1 Taxas de desmatamento em 2019 

As taxas anuais de desmatamento são publicadas pelo Instituto de Pesquisas Espaciais - Inpe, a partir do 
Projeto de Monitoramento do Desflorestamento da Amazônia Legal – Inpe/Prodes, indicando para o 
período de agosto de 2018 a julho de 2019 uma taxa de desmatamento de 10.129 km2, representando 
um aumento de 34 % na Amazônia Legal em relação a 2018. O estado do Acre, com uma taxa de 682 
km2 teve um aumento de 54 % de 2018 para 2019 (Tabela ). 

Tabela 2 - Taxas de desmatamento dos estados da Amazônia Legal de 2004 a 2019 

 
Fonte: Inpe/Prodes, 2020. * Atualizado em 15/06/2020 

 
O desmatamento acumulado no estado do Acre até 2019 corresponde a 14,6% do seu território. No 
período de 2008 a 2019 os desmatamentos concentraram-se principalmente nas classes de pequenos e 
médios polígonos. Os municípios de Rio Branco, Sena Madureira e Feijó possuem a maior extensão de 
áreas desmatadas em todo o estado, mas os maiores percentuais de territórios desmatados estão em 
Plácido de Castro, Senador Guiomard, Acrelândia e Brasileia. 

Os projetos de assentamentos são a classe fundiária que mais contribuiu com os desmatamentos no 
estado do Acre, seguidos das propriedades particulares. As Terras Indígenas e as Unidades de 
Conservação no estado do Acre são as classes fundiárias que menos contribuem com o desmatamento. 
Dentro da categoria de Unidades de Conservação, a Resex Chico Mendes, a APA São Francisco e a Resex 
Alto Juruá foram as que mais contribuíram com o total de desmatamentos nas UCs. 

Os desmatamentos que ocorreram em 2019 sã os maiores já registrados nos últimos 11 anos, e estão 
próximos de áreas anteriormente antropizadas, ou seja, ao longo das principais rodovias, hidrovias e dos 
cursos hídricos, em geral, principalmente nas regionais do Baixo Acre e Tarauacá/Envira. 
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2.2 Alertas de desmatamentos de 01 de janeiro a 31 de julho de 2020  
 
O Instituto de Pesquisas Espaciais - Inpe1, por meio do projeto DETER-B, mapeia diariamente as alterações 
na cobertura florestal da Amazônia Legal, com área mínima próxima a 1 hectare, mas apenas o Instituto 
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama tem acesso a esses dados diariamente.  

Desse modo, o Governo do Estado do Acre utiliza os dados disponibilizados na Plataforma TerraBrasilis, 
onde os polígonos mapeados possuem dimensão mínima de 6,25 ha e são atualizados cerca de cinco 
dias após a data de detecção, o que possibilita a validação dos alertas.  

Os dados de alerta de desmatamento do Deter B mostram que de 01/08/2019 a 31/07/2020 foram 
emitidos 44.121 alertas para a Amazônia Legal, representando 9.056,24 km2. Esse valor representa um 
aumento de 34,5% em relação ao período anterior (2018/2019). Os estados do Pará (3.865,6 km2) e Mato 
Grosso (1.863,2 km2) ficaram na liderança em termos de número e extensão de alertas de desmatamento, 
seguidos pelo Amazonas (1.253,7 km2) e Rondônia (1.235,1 km2). O estado do Acre está entre os estados 
com menor número de alertas de desmatamentos, com registro de 449,3 km2 de desmatamentos, de 
agosto/2019 a julho/2020 (Figura 10).  

 
Figura 10 - Extensão dos alertas de desmatamentos entre 01/08/2019 a 31/07/2020, na Amazônia Legal 

 

 
 

Fonte: Inpe/ DETER B, até 31/07/2020 
 

Nesse período, os alertas do Deter-B no estado do Acre indicaram que Feijó (61,7 km2), Sena Madureira 
(56,9 km2) e Rio Branco (55,5 km2) lideraram o processo, conforme Figura 11, a seguir.  

  

                                                             
1 http://www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/deter.php 
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Figura 11 – Área de Alertas de desmatamentos em 2020, no Acre, por município 

 
 

Fonte: Inpe/ DETER B 
 

Analisando os alertas em 2020, verifica-se que de janeiro a julho, a área total acumulada de alertas de no 
Acre foi 13.725 ha, segundo dados do Deter B, enquanto o Laboratório Gama da UFA/CZS registrou 
32.993 ha, cujo somatório chega a 46.718 ha, conforme Figura 12. Segundo os dados do Deter B os alertas 
se concentraram em áreas de até 50 ha, enquanto os alertas do LabGama se concentram principalmente 
em áreas de até 20 ha. 

Figura 12 - Alertas de desmatamento do Deter B e LabGama, de janeiro a julho de 2020 no Acre  

 

Fonte: Inpe/Deter B e LABGama/Ufac 
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Nos últimos cinco anos o maior registro de alertas de desmatamento foi em 2019, seguido por 2018 e 
2016, até o momento (Figura 13). De modo geral, os alertas de desmatamento se concentram no mês 
de agosto (figura 14), o que significa que a situação pode ainda se agravar. 

Figura 13 - Alertas de desmatamentos (DeterB) acumulado por ano para o estado do Acre (ha) 

 

 
Segundo os dados do Deter B no mês de julho de 2020 foram indicados 6.581 hectares de alertas de desmatamento 
no Acre, representando uma redução de aproximadamente 36,3 % em relação ao mesmo período de 2019, que 
apresentou 10.337 hectares, nos alertas emitidos (Figura 14). 
 

Figura 14 - Alertas de desmatamentos do Deter B, acumulado (ha) por mês, de 2018 a 2020 no estado do Acre 
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Nesse período, os municípios de Feijó (2.503,7 ha), Rio Branco (1.767,8 ha), Sena Madureira (1.641,8 ha), 
Tarauacá (1.291 ha) e Manoel Urbano (1.049,9 ha) ficaram na liderança dos alertas emitidos pelo Deter 
B, conforme Figura 15.  

 
Figura 15 - Alertas de desmatamentos do Deter B em 2020, para o os municípios do estado do Acre (ha) 

 
Fonte: Deter, 2020 

 
Em termos de classe fundiária, em 2020, o desmatamento foi maior nos projetos de assentamento, nas 
propriedades particulares e nas áreas discriminadas, no entanto os valores foram inferiores aos de 2019, 
como pode ser observado na Figura 16.  
 

 
Figura 16 - Alertas de desmatamentos Deter B em 2020, por classe fundiária do estado do Acre (ha) 

 

 
Fonte: Deter, 2020 
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
O desmatamento acumulado no estado do Acre até 2019 corresponde a 14,6 % do seu território, ou seja, 
o Acre ainda mantém 85,4% de sua cobertura vegetal.  

De 01/08/2019 a 31/07/2020, o Deter B indicou 4.212 alertas para o Acre, representando 449,3 km2. Os 
municípios de Feijó, Sena Madureira e Rio Branco lideraram o processo, no período. 

Os projetos de assentamento da reforma agrária, as propriedades particulares e as áreas discriminadas 
continuam ocupando o ranque das áreas que mais desmatam no estado. As Terras Indígenas representam 
a classe fundiária que menos contribui com o desmatamento no estado. Dentre as Unidades de 
Conservação no estado do Acre, a Resex Chico Mendes é a mais preocupante, compondo o ranque das 
áreas que mais contribuem com o desmatamento no Acre. 

Quanto às queimadas, verifica-se que o Acre, embora encontre-se na 8ª posição no ranque, em relação 
aos demais estados da Amazônia Legal, representando apenas 1,5 % das queimadas da região, esses 
valores já ultrapassaram os de 2019, especialmente nos municípios de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, 
Sena Madureira e Rio Branco. 

De modo geral, a distribuição dos desmatamentos no estado tem relação com a estrutura de ocupação 
territorial, concentrado principalmente no Vale do Acre, ao redor dos centros urbanos e ao longo dos 
grandes rios e rodovias, com destaque para as rodovias federais BR 364 e BR 317. Estes eixos, em geral, 
relacionam-se com o processo de escoamento da produção familiar nos projetos de assentamento e nas 
áreas discriminadas.  

 

4. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE GOVERNO DO ESTADO ACRE 
 
O Governo do Estado instituiu o Comitê de Ações Integradas de Meio Ambiente, através do Decreto 
5.866 de 29/04/2020 para coordenar as ações de monitoramento e combate ao desmatamento ilegal, 
queimadas, incêndios florestais e crimes ambientais no Estado, para fazer frente ao atual quadro de uso 
e ocupação irregulares de terras em várias áreas do estado, por processos contínuos de invasões nas áreas 
públicas, especialmente nas Unidades de Conservação. A equipe técnica da Sema e das instituições de 
Comando e Controle – Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC e Batalhão de Policiamento Ambiental 
– BPA, elaborou um Plano estratégico operacional, que é parte dessa estratégia de governo. Esse Plano 
de ação está vinculado ao Decreto 5.866/2020 e tem o objetivo de promover ações nas áreas de meio 
ambiente, regularização fundiária, segurança, infraestrutura e planejamento para o combate ao 
desmatamento e queimadas ilegais, bem como qualquer ilícito ambiental nas Unidades de Conservação 
e entorno, em função dessas ocorrências. As estratégias estabelecidas visam garantir a conservação das 
florestas e a continuidade dos negócios florestais em curso, tais como as concessões florestais, o manejo 
madeireiro florestal, o manejo não madeireiro, este com cadeias de valor importantíssimas para a 
Bioeconomia, dentre outras atividades apoiadas pelo Governo e que garantem a manutenção de milhares 
de famílias nessas Unidades.  
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Desde 2019, a Sema, em parceria com IMAC, Iteracre e Secretaria de Estado da Produção – SEPA, adotou 
os mutirões ambientais como estratégia para a regularização ambiental do produtor.  Esta metodologia 
tem permitido uma maior aproximação do Governo nas áreas rurais, levando as políticas públicas do 
estado, seguidas de orientação sobre adesão ao CAR e regularização de passivos, através do Programa 
de Regularização Ambiental-PRA, dentre outras atividades.  

A Sema tem trabalhado para o fornecimento de Assistência Técnica Rural – ATER ao pequeno produtor, 
através da inovação dos Planos de incremento produtivo – IPCs para os pequenos produtores, além da 
melhoria de ramais, que permite o escoamento da produção, o deslocamento, facilitando também o 
acesso das equipes de fiscalização e monitoramento no interior do estado. 

O planejamento e a implementação dessas ações tem sido possível graças a recursos de operações de 
crédito do BID e BIRD, recursos não reembolsáveis do PSAM/MMA, do Programa REM/KfW e dos recursos 
do ARPA para o Parque Estadual do Chandless. 

Em termos de queimadas, embora o Acre ocupe o 8º lugar no ranque dos estados da Amazônia Legal, 
representando apenas 1,5 % das queimadas da região, seus valores já superaram os de 2019, 
especialmente nos municípios de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco.  

O Estado está buscando sinergia institucional e celeridade nas ações desenvolvidas pelas instituições para 
aumentar a eficiência e a eficácia no combate o desmatamento ilegal, que gera queimadas e também 
promove aumento das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo sobremaneira a saúde da 
população e a biodiversidade, representando um risco a mais neste período de pandemia da COVID-19. 

 
Vera Reis Brown 
Diretora Executiva da Sema 
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