


Boletim Mensal Integrado dos Avisos de Desmatamento, Degradação e Queimadas na AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA FEVEREIRO | 2021

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Boletim mensal com os resultados agregados dos mapas e estatísticas de áreas com alertas

de supressão e degradação de florestas primárias, e sob atividade de exploração madeireira para a
Amazônia Legal; mapas e estatísticas de áreas de desmatamento e sistema de alerta precoce de
supressão da vegetação nativa para o bioma Cerrado. Quanto a Queimadas e Incêndios Florestais,
são apresentados os mapas indicando a ocorrência de fogo na vegetação, de avaliação e previsão
de risco de fogo, bem como estimativas de área de queimada e da severidade da queima, resumos
com dados numéricos destes produtos, quando aplicável.
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Agregação dos Avisos de Desmatamento e Degradação na
AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA

Apresentação
Este relatório apresenta o agregado dos dados do DETER, avisos de desmatamento e de

degradação florestal, mapeados entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Esses dados indicam
uma tendência do comportamento do desmatamento que deverá materializar-se no mapeamento
feito pelo PRODES para o ano de referência de 2021.

Baseado em imagens de satélite de observação da Terra captadas pelos sensores WFI a
bordo dos satélites CBERS-04 e CBERS-04A, o sistema DETER é destinado a orientar a fiscalização
em campo, feita pelos órgãos competentes. Este relatório destina-se exclusivamente para
compartilhar antecipadamente as principais análises com as autoridades do Governo Federal.
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AVISOS DE DESMATAMENTO E DE DEGRADAÇÃO ACUMULADOS

Período: agosto/2020 a fevereiro/2021
Avisos de Desmatamento: 3.894,68 km²
Avisos de Degradação: 18.412,16 km²

A Tabela 1 apresenta os dez municípios com maiores áreas de avisos de desmatamento,
detectados no intervalo de agosto de 2020 a fevereiro de 2021.

Tabela 1 - Dez municípios com maiores áreas de desmatamento no intervalo ago/2020 – fev/2021.

Avisos de desmatamento agosto/2020 – fevereiro/2021

Município UF
Área dos avisos de

desmatamento km2

Número de ocorrências na lista dos 10
municípios com maior área desmatada no

PRODES nos últimos 10 anos

Porto Velho RO 244.7 10

São Félix do Xingu PA 205.29 10

Altamira PA 176.54 10

Lábrea AM 149.87 8

Pacajá PA 105.01 6

Portel PA 97.21 4

Colniza MT 94.37 8

Itaituba PA 86.16 5

Novo Progresso PA 80.82 5

Rurópolis PA 72.09 0
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Período: fevereiro/2021
Avisos de Desmatamento: 85,74 km²
Avisos de Degradação: 76,72 km²

A Tabela 2 apresenta os dez municípios com maiores áreas de aviso de desmatamento
detectados apenas no mês de fevereiro de 2021.

Tabela 2 - Dez municípios com maiores áreas de desmatamento em fevereiro/2021.

Avisos de desmatamento fevereiro/2021

Município UF
Área dos avisos de

desmatamento km2

Número de ocorrências na lista dos 10
municípios com maior área desmatada no

PRODES nos últimos 10 anos

Apuí AM 9 0

Rorainópolis RR 7.74 0

Altamira PA 6.58 0

Novo Aripuanã AM 6.12 0

Caracaraí RR 4.69 1

Jacareacanga PA 4.19 0

Juara MT 4.04 10

Porto Velho RO 3.96 0

Colniza MT 3.72 0

Novo Repartimento PA 3.44 0

Na Tabela 1, cabe destacar que todos os dez municípios estavam presentes na mesma lista
para o período de agosto de 2020 a janeiro de 2020, denotando que esse grupo tende a se
consolidar como os líderes da temporada 2020/2021, e que o desmatamento acumulado desses
municípios foi de pouco mais de 1/3 do total da Amazônia (33,7%). A Tabela 2 apresenta grande
dinâmica entre os municípios com mudança de 9 dos 10, o único que esteve nos dois meses foi
Altamira/PA. O valor acumulado para esses 10 municípios também se encontra perto de 1/2 do
total da Amazônia (43,6%). O estado com maior ocorrência de desmatamento no mês de
fevereiro/2021 foi o PA, que também teve 3 dos 10 municípios com maior ocorrência. Entretanto é
importante destacar que o mês de fevereiro, tem uma presença muito forte de chuvas na região, o
que diminui a ocorrência de desmatamento e dificulta a sua detecção, isso foi especialmente
verdadeiro na última semana do mês.

PPA20/23 - Ação 20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais do Governo Federal 5



Boletim Mensal Integrado dos Avisos de Desmatamento, Degradação e Queimadas na AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA FEVEREIRO | 2021

A Figura 1 apresenta um gráfico comparativo com a área de avisos de desmatamento no
mês de fevereiro dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e o valor médio do mês de
fevereiro de 2016 a 2020.

Figura 1: Gráfico comparativo com a área de avisos de desmatamento no mês de fevereiro
dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e o valor médio do mês de fevereiro de 2016 a 2020.

Destaca-se que o valor encontrado para fevereiro de 2021 foi 33,9% menor que o valor de
fevereiro de 2020 e 8,9% menor que a média do mês de fevereiro.
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A Figura 2 apresenta um mapa de ocorrência dos avisos de desmatamento e degradação no
período analisado, agosto de 2020 a fevereiro de 2021. É observada a ocorrência de avisos de
desmatamento e degradação florestal em toda a frente de expansão.

Figura 2: Distribuição espacial dos avisos de desmatamento e degradação do DETER no intervalo agosto/2020 a fevereiro/2021.
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A Figura 3 apresenta o mapa de ocorrência dos avisos de desmatamento e degradação,
apenas no mês de fevereiro de 2021. Observa-se maior ocorrência em Roraima, que se encontra no
período seco, e também na região oeste do Pará.

Figura 3: Distribuição espacial dos avisos de desmatamento e degradação do DETER no mês de fevereiro/2021.
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A Tabela 3 lista os 12 avisos de desmatamento com maiores áreas (polígonos com mais de
100 ha) para o mês de fevereiro/2021.

Tabela 3: Vinte maiores avisos de desmatamento em fevereiro/2021.

Nº Nome UF Data Área km2
Número de ocorrências na lista dos 10

municípios com maior desmatamento

(últimos dez anos)

1 Altamira PA 07/02/2021 4.62 10

2 Juara MT 02/02/2021 2.36 0

3 Colniza MT 24/02/2021 1.91 8

4 Altamira PA 07/02/2021 1.77 10

5 Rorainópolis RR 19/02/2021 1.76 0

6 Porto dos Gaúchos MT 02/02/2021 1.71 0

7 Jacareacanga PA 22/02/2021 1.7 0

8 Paragominas PA 06/02/2021 1.45 0

9 Novo Aripuanã AM 19/02/2021 1.37 4

10 Dom Eliseu PA 06/02/2021 1.09 0

11 Canutama AM 01/02/2021 1.06 0

12 Caracaraí RR 10/02/2021 1.02 0

Os polígonos listados na Tabela 3 são áreas de grandes dimensões (>100 ha), que foram
convertidas de uma única vez. Tal operação envolve um investimento significativo para a realização
de desmatamento, estimado entre R$2.000,00 e R$3.000,00 por hectare1. Outro ponto importante
é que somente o somatório da área destes 12 polígonos perfaz 21,84 km2, o que representa 17,8%
da área total de avisos de fevereiro de 2021. Também se nota que a maior parte dos grandes
desmatamentos (8 de 12) ocorreram em municípios que não figuram nas listas anuais dos dez
municípios com maior contribuição, fato normal nesse período do ano, pois a região com maior
atividade no desmatamento encontra-se em pleno período de maior abundância de chuvas, o que
dificulta tanto a realização do desmatamento, como sua detecção.

1 Fonte: Arantes, Carlos Augusto. 2016. “O Custo Do Desmate Em Avaliação de Pastagens Quando e Como Considerar?” In XXXI
Congresso Pan-Americano de Avaliações, edited by Instituto Brasileiro de Perícia e Avaliações - IBAPE. Rio de Janeiro.
http://www.mrcl.com.br/upav_rj/R0072_2.pdf.

https://www.otempo.com.br/brasil/investigacoes-revelam-quadrilhas-e-ganho-milionario-por-tras-do-desmate-1.2229571#:~:te
xt=Paulo%20o%20procurador%20Joel%20Bogo,chegar%20a%20R%24%202%20mil.

PPA20/23 - Ação 20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais do Governo Federal 9



Boletim Mensal Integrado dos Avisos de Desmatamento, Degradação e Queimadas na AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA FEVEREIRO | 2021

A Figura 4 apresenta o acumulado mensal para os meses de agosto a fevereiro para os
anos-referência 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Já a Figura
5 apresenta o total acumulado para os mesmos períodos.

Figura 4: Acumulado mensal do período agosto a fevereiro para os anos referência
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Figura 5: Acumulado total do período agosto a fevereiro para os anos referência
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
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Vale ressaltar que esse documento é uma análise dos dados produzidos pelo INPE entre
agosto de 2020 e fevereiro de 2021, últimos sete meses, portanto, com o objetivo precípuo de
auxiliar o governo em seu processo decisório neste tema. O DETER não deve, em NENHUMA
hipótese, ser considerado como uma taxa mensal de desmatamento. No entanto, o DETER
apresenta uma alta correlação com o PRODES nesse sentido, o que muito provavelmente será
demonstrado quando da divulgação deste ao final de 2021.

Como parte de suas atribuições institucionais, o INPE desenvolveu técnicas de
monitoramento, modelagem e análise de desmatamento para posterior disseminação sistemática
desses dados aos órgãos federais e estaduais, responsáveis pelas ações de comando e controle
ambientais, como o IBAMA, o ICMBio e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente.

Este relatório faz parte dessa estratégia de comunicação com vistas ao combate dos ilícitos
ambientais. Sua divulgação pelo INPE está restrita ao MCTI, à Vice-Presidência da República, ao
MAPA e ao MMA para apreciação e eventuais ações cabíveis.

Os dados do DETER podem ser consultados a partir da página http://terrabrasilis.dpi.inpe.br
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DADOS DE QUEIMADAS

Apresentação
O INPE mantém há mais de 30 anos um programa operacional de monitoramento de fogo

na vegetação por satélite. Ao longo destes anos foram desenvolvidas várias metodologias e
sistemas computacionais que permitem identificar focos de fogo ativo em imagens de 10 satélites
com resolução espacial entre 375 a 4 km. Atualmente são empregados os satélites da série NOAA
(18, 19 e 20), GOES (16), TERRA, AQUA, S-NPP, METOP (B e C) e METEOSAT (11). Além das
coordenadas de localização dos focos ativos, o Programa Queimadas produz mensalmente a
cicatriz da área atingida pelo fogo com base nos satélites TERRA e AQUA para toda América do Sul e
quinzenalmente para o bioma Cerrado, com base em imagens do satélite Landsat 8.
Adicionalmente, diariamente é gerado um mapa de risco de foco para América do Sul calculado
essencialmente pelo histórico da precipitação nos últimos 120 dias, considerando ainda dados da
temperatura máxima do ar e da umidade relativa do ar mínima, tipo de vegetação e histórico de
ocorrência de focos.

Período Agosto/2020 – Fevereiro/2021
Esta seção apresenta os dados de monitoramento ambiental produzidos pelo Programa

Queimadas do INPE no período entre 01 de agosto de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. Na tabela 4
são apresentados os dez municípios com maior quantidade de focos de fogo ativo detectados pelo
satélite de referência na região da Amazônia Legal acumulados no período, sendo neste intervalo
de tempo detectados um total de 128.925 focos para esta mesma área.

Tabela 4: Dez municípios com maior quantidade de focos acumulados no período de ago/2020 – fev/2021,
detectados pelo satélite de referência na região da Amazônia Legal.

Municípios UF Nº Focos

SÃO FÉLIX DO XINGU PA 4.902

POCONÉ MT 4.863

ALTAMIRA PA 4.593

BARÃO DE MELGAÇO MT 3.636

PORTO VELHO RO 3.264

CÁCERES MT 2.522

LÁBREA AM 2.323

NOVO PROGRESSO PA 2.206

APUÍ AM 1.962

COLNIZA MT 1.788
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A Figura 6 apresenta um mapa da distribuição espacial dos 128.925 focos acumulados no
período de ago/2020 até fev/21, detectados pelo satélite de referência na região da Amazônia
Legal.

Figura 6: Distribuição espacial dos focos acumulados no período de agosto/2020 até fevereiro /21.

Considerando os dados no período agosto/fevereiro para os anos de referência 2015 até
2021, o acumulado de focos do satélite de referência é apresentado na figura 7 abaixo.

Figura 7: Acumulados mensal do período agosto a fevereiro para os anos de referência 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 .

PPA20/23 - Ação 20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais do Governo Federal 13



Boletim Mensal Integrado dos Avisos de Desmatamento, Degradação e Queimadas na AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA FEVEREIRO | 2021

Por fim é apresentada na figura 8 uma comparação do acumulado da  quantidade de focos
de cada ano do período de referência.

Figura 8: Acumulado total de agosto a fevereiro para os anos de referência
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Mês Atual – Fevereiro/2021
Considerando apenas o mês atual (Fevereiro/2021) foram registrados 1.190 focos de fogo

ativo detectados apenas pelo satélite de referência. Na tabela 5 são apresentados os dez
municípios críticos quanto à ocorrência de fogo no mês atual.

Tabela 5: Dez municípios com maior quantidade de focos no mês atual, fev/2021,
detectados pelo satélite de referência na região da Amazônia Legal.

Municípios UF Nº Focos

NOVA MARINGÁ MT 40

NOVA UBIRATÃ MT 31

PARAGOMINAS PA 27

QUERÊNCIA MT 25

BONFIM RR 24

FELIZ NATAL MT 23

CANARANA MT 22

NORMANDIA RR 22

UIRAMUTÃ RR 22

BRASNORTE MT 19
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A Figura 9 apresenta um gráfico de barras comparando os totais da quantidade de focos do
satélite de referência apenas no mês de fevereiro dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
e o valor médio do mês de fevereiro considerando o período de 2016 a 2020.

Figura 9: Gráfico comparativo da quantidade de focos detectados pelo satélite de referência na Amazônia Legal no mês de
fevereiro dos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e o valor médio do mês de janeiro de 2016 a 2020.

Analisando os dados apresentados na figura 9 observa-se que fevereiro de 2021 teve valor
de 34,79% abaixo do ano anterior e 17,31% abaixo da média. A Figura 10 apresenta a distribuição
espacial dos 1.190 focos acumulados apenas no mês atual (fev/21), detectados pelo satélite de
referência na região da Amazônia Legal.

Figura 10: Distribuição espacial dos focos acumulados no período de fevereiro/2021.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações sobre os produtos do Programa Queimadas:
www.inpe.br/queimadas

Informações sobre os produtos do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais Biomas+:
terrabrasilis.dpi.inpe.br

Boletim Integrado dos meses anteriores:
http://www.inpe.br/queimadas/boletimintegrado
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