Transparência Florestal
Sul do Amazonas
APRESENTAÇÃO
Este é o terceiro número do boletim
Transparência Florestal Sul do Amazonas e
apresenta dados de desmatamento e de focos de
calor referentes ao período de agosto de 2010 a
julho de 2011 em sete municípios situados no sul
do Estado do Amazonas – Apuí, Boca do Acre,
Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré e Novo
Aripuanã (Figura 1).
Esse boletim é uma iniciativa do Projeto

Fortalecimento Institucional no Sul do Amazonas
(Fortis) e do Projeto Fronteiras Florestais
(PFF), ambos coordenados pelo IEB. O primeiro
é apoiado pela Usaid e desenvolvido em parceria
com ACT–Brasil, CSF, Imazon e Kanindé. O
segundo é apoiado pela União Europeia e
realizado em parceria com Adafax, Gret, Imazon
e IPA. Mais detalhes sobre esses projetos podem
ser obtidos em http://www.iieb.org.br.

Figura 1. Municípios-alvo do boletim “Transparência Florestal Sul do Amazonas” elaborado pelo
Imazon no âmbito do Projeto Fortis e do Projeto Fronteiras Florestais.
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Monitoramento do
Desmatamento
Sistema deAlerta de Desmatamento - SAD
Uma das ações do Projeto Fortis e do PFF
é o monitoramento mensal do desmatamento de
municípios do Sul do Amazonas. Esse
monitoramento é realizado por meio do Sistema
de Alerta de Desmatamento (SAD) desenvolvido
pelo Imazon, que utiliza imagens de satélite
obtidas pelo sensor Modis (a bordo dos satélites
Terra e Aqua da Nasa), com capacidade para
detectar desmatamentos maiores que 6,25
hectares, a cada 16 dias. Devido a essa
capacidade de visitar uma mesma área em curto
intervalo de tempo (alta resolução temporal),
uma das principais aplicações do SAD é a rápida

Desmatamento nos municípios do sul do
Amazonas
A geografia do desmatamento nos
municípios do sul do Amazonas, como acontece
na maioria dos casos, é influenciada pela
distribuição das vias de acesso, principalmente de
estradas, que são pontos de partida para o
desmatamento, com subseqüentes avanços para
áreas mais distantes (Figura 2). Para mais
detalhes sobre estradas ver Box 1.
No último ano (agosto de 2010 a julho de
2011), detectou-se nos sete municípios do sul do
Amazonas um desmatamento total de 173
quilômetros quadrados (km²). O município que
mais desmatou foi Lábrea, responsável por 28%
do total de desmatamento, seguido por Apuí
(22%), Manicoré (17%), Boca do Acre (13%),
Canutama (12%), Humaitá e Novo Aripuanã
(4%) (Figura 3).
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detecção de incrementos de desmatamento (daí o
nome “alerta de desmatamento”), fornecendo
subsídios técnicos para o combate ao
desmatamento ilegal antes que ele atinja maiores
proporções.
Os dados de desmatamento obtidos por meio do
SAD são apresentados de acordo com o
calendário oficial do governo, cujo ano de
desmatamento começa em agosto de um ano e
termina em julho do ano seguinte. Dessa forma,
os dados do desmatamento apresentados a seguir
são referentes ao período de agosto de 2010 a
julho de 2011, correspondente ao último ano do
calendário de desmatamento.

Comparando-se o tamanho da área
desmatada neste último ano (agosto de 2010 a
julho de 2011) com o ano anterior (agosto de 2009
a julho de 2010), observa-se que houve um
aumento de 44% no desmatamento, que passou
de 120 para 173 km².
Dentre os sete municípios com
desmatamento monitorado, cinco deles
contribuíram para esse aumento no último ano,
sendo eles: Canutama (282%), Humaitá (178%),
Lábrea (86%), Boca do Acre (54%) e Manicoré
(22%). Enquanto que os dois municípios
restantes apresentaram queda no desmatamento:
Apuí (redução de 0,2%) e Novo Aripuanã
(redução de 26%). Porém, considerando-se os
valores absolutos, Lábrea foi o campeão de
desmatamento, desmatou quase 50 km² no último
ano, seguido pelos municípios de Apuí (38 km²,
semelhante ao ano anterior) e Manicoré (29 km²)
(Tabela 1).
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Figura 2. Desmatamento acumulado até 2010 (em cinza) e desmatamento no período de agosto de
2009 a julho de 2010 (em preto) e agosto de 2010 a julho de 2011 (em vermelho) nos municípios do sul
do Amazonas (Fonte: Imazon/SAD).

Figura 3. Contribuição percentual dos municípios quanto ao desmatamento detectado no sul do
Amazonas, no período de agosto de 2010 a julho de 2011 (área desmatada: 173 km²). Fonte:
Imazon/SAD.
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Tabela 1. Comparação entre o desmatamento recente (agosto de 2010 a julho de 2011) e o
desmatamento no ano anterior (agosto de 2009 a julho de 2010) detectados nos sete
municípios do sul do Amazonas. Fonte: Imazon/SAD.

Desmatamento por categoria fundiária
Do total de 173 km² desmatados no último
ano (agosto de 2010 a julho 2011) nos sete
municípios do sul do Amazonas, 60% ocorreu em
áreas privadas (propriedades ou posses) ou
devolutas e 34% em projetos de assentamento. Os
6% restantes foram detectados em terras

indígenas (5%) e em unidades de conservação
(1%) (Tabela 2).
O desmatamento aumentou nas quatro
categorias fundiárias e, embora apresente baixo
valor absoluto nas terras indígenas e nas unidades
de conservação, percentualmente ele cresceu
bastante nessas áreas no último ano apesar delas
possuírem maior restrição legal de uso (Tabela 3).

Tabela 2. Desmatamento por categoria fundiária no sul do Amazonas, de agosto de 2010 a julho de
2011(área desmatada: 173 km²). Fonte: Imazon/SAD.

Tabela 3. Comparação entre o desmatamento recente (agosto de 2010 a julho de 2011) e o
desmatamento no ano anterior (agosto de 2009 a julho de 2010) por categoria fundiária
nos sete municípios do sul do Amazonas. Fonte: Imazon/SAD.
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- Áreas Protegidas (TI e UC)
O total de 10,6 km² de desmatamento
detectado no último ano (agosto de 2010 a julho
de 2011) dentro de áreas protegidas do sul do
Amazonas ocorreu em duas UC e em duas TI,
assim distribuídos: 67% na TI Tenharim
Marmelos, situada nos municípios de Humaitá e

Manicoré; 20% no Parque Nacional Mapinguari,
UC de proteção integral situada nos municípios
de Canutama e Lábrea; 11% na TI Tenharim
Marmelos (Gleba B), situada em Humaitá e
Manicoré; e 2% na Floresta Nacional do Iquiri,
UC de uso de sustentável situada em Lábrea
(Tabela 4).

Tabela 4. Desmatamento nas áreas protegidas do sul do Amazonas no período de agosto de 2010 a
julho de 2011. Fonte: Imazon/SAD.

- Projetos de Assentamento
Dez projetos de assentamentos (PA)
foram responsáveis por 58,2 km² de área
desmatada no último ano (agosto de 2010 a julho
de 2011) nos sete municípios do sul do

Amazonas. Os assentamentos que mais
desmataram foram o PA Rio Juma, em Apuí,
responsável por 41% do desmatamento dessa
categoria fundiária; seguido pelo PA Monte, em
Boca do Acre, com 37% e pelo PA Matupi, com
12% (Tabela 5).

Tabela 5. Desmatamento nos projetos de assentamento do sul do Amazonas, de agosto de 2010 a julho
de 2011. Fonte: Imazon/SAD.

¹ Projeto de Assentamento (tradicional); ² Projeto de Assentamento Agroextrativista; ³ Projeto de Assentamento Rápido.
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Focos de
Calor
Os dados sobre os focos de calor foram
extraídos do site do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe)4, considerando-se os
focos captados pelo sensor Modis (a bordo dos
satélites Terra e Aqua), no último ano do
calendário oficial de desmatamento (agosto de
2010 a julho de 2011).
A distribuição dos focos de calor nos sete
municípios do sul do Amazonas acompanha a
geografia do desmatamento (Figura 4). Em
geral, esses focos se situam em áreas já abertas –
cujos detentores utilizam o fogo para limpeza das

mesmas – ou próximo a elas, em florestas
degradadas por sucessivos eventos de incêndio
florestal e/ou exploração madeireira.
No último ano (agosto de 2010 a julho de
2011), detectou-se 1.827 focos de calor nos sete
municípios do sul do Amazonas. O município que
apresentou maior número de focos foi Lábrea,
responsável por quase um terço do total (31%),
seguido por Manicoré (18%), Apuí (13%),
Canutama (12%), Boca do Acre (11%), Novo
Aripuanã (10%) e Humaitá (5%) (Figura 5).

Figura 4. Focos de calor detectados entre agosto de 2010 e julho de 2011 (em vermelho) e no ano
anterior (em preto) nos sete municípios do sul do Amazonas.
Fonte: Inpe; Elaboração: Imazon.
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Figura 5. Contribuição percentual dos sete municípios do sul do Amazonas quanto ao número de focos
de calor detectados no período de agosto de 2010 a julho de 2011 (n=1.827 focos).
Fonte: Inpe; Elaboração: Imazon.
Comparando-se o número de focos de
calor neste último ano (agosto de 2010 a julho de
2011) com o ano anterior (agosto de 2009 a julho
de 2010), observa-se que houve um aumento de
202%, passando de 605 para 1.827 focos de calor
detectados. Todos os sete municípios do sul do

Amazonas apresentaram expressivo aumento no
número de focos de calor. Com exceção de Apuí
cujo aumento foi mais discreto (17,4%), os
demais municípios mais que dobraram a
quantidade de focos de calor nesse último ano
(Tabela 6).

Tabela 6. Comparação do número de focos de calor entre o último ano (agosto de 2010 a julho de
2011) e o ano anterior (agosto de 2009 a julho de 2010) detectados nos sete municípios do
sul do Amazonas. Fonte: Inpe; Cálculo: Imazon.
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Focos de calor por categoria fundiária
Conforme observado em relação ao
desmatamento, os focos de calor também se
concentram em áreas privadas (propriedades ou
posses) ou devolutas (52% do total) e em projetos
de assentamento (25%). Um percentual menor foi
detectado em unidades de conservação (13%) e
em terras indígenas (11%), apesar das limitações
legais para uso do solo nessas áreas (Tabela 7).

Comparando-se o número de focos de
calor deste último ano (agosto de 2010 a julho de
2011) com o do ano anterior (agosto de 2009 a
julho de 2010) por categoria fundiária, observase que ele aumentou expressivamente em todas
elas, com destaque para as terras indígenas e
unidades de conservação em termos percentuais
(aumento de 672% e 618%, respectivamente)
(Tabela 8).

Tabela 7. Focos de calor detectados entre agosto de 2010 a julho de 2011 por categoria fundiária no sul do
Amazonas (n=1.827 focos). Fonte: Inpe; Cálculo: Imazon.

Tabela 8. Comparação entre o número de focos de calor detectado no último ano (agosto de 2010 a
julho de 2011) e no ano anterior (agosto de 2009 a julho de 2010) por categoria fundiária nos
sete municípios do sul do Amazonas. Fonte: Inpe; Cálculo: Imazon.

- Áreas Protegidas (TI e UC)
Quatrocentos e trinta focos de calor foram
detectados entre agosto de 2010 a julho de 2011
dentro de áreas protegidas do sul do Amazonas,
distribuídos em 15 UC e 16 TI. A maioria dos
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focos (75%) ocorreu em quatro áreas protegidas,
sendo elas: a TI Kaxarari (32%), a TI Tenharim
Marmelos (15%); o Parque Nacional Mapinguari
(15%) e a TI Tenharim Marmelos/Gleba B (13%)
(Tabela 9).
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- Projetos de Assentamento
Nos projetos de assentamento foram
detectados 448 focos de calor entre agosto de
2010 e julho de 2011, distribuídos em 13

assentamentos, sendo que maioria dos focos
ocorreu em três deles, a saber: PA Monte (36%),
PA Rio Juma (30%) e PAE Guariba-Aripuanã
(13%) (Tabela 10).

Tabela 9. Focos de calor em áreas protegidas do sul do Amazonas no período de agosto de 2009 a julho
de 2010. Fonte: Inpe; Cálculo: Imazon.

Siglas: FE: Floresta Estadual; FN Floresta Nacional; PE: Parque Estadual; PN: Parque Nacional; RDS: Reserva de Desenvolvimento
Sustentável; Resex: Reserva Extrativista; TI: Terra Indígena; UC: Unidade de Conservação.
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Tabela 10. Focos de calor em projetos de assentamento do sul do Amazonas, de agosto de 2009 a julho
de 2010. Fonte: Inpe; Cálculo: Imazon.

¹ Projeto de Assentamento (tradicional); ² Projeto de Assentamento Agroextrativista; ³ Projeto de Assentamento Rápido.
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Box 1. Estradas nos sete municípios do sul do Amazonas
No último ano (agosto de 2010 a julho de
2011), a intensa cobertura de nuvens no sul do
Amazonas impossibilitou o cálculo do
incremento anual de estradas. Porém, até julho de
2010, os sete municípios do sul do Amazonas
possuíam 9.069 km de estradas, sendo 1.499 km
de estradas oficiais (17%) e 7.570 km de estradas

não-oficiais (83%).
O município com mais extensa rede de
estradas é Lábrea (26%), seguido por Canutama
(16%), Apuí (15%), Manicoré (15%), Boca do
Acre (10%) e Novo Aripuanã (9%). Ver Tabela
11 e Figura 6.

Tabela 11. Extensão da rede de estradas (oficiais e não-oficiais) nos sete municípios do
sul do Amazonas até julho de 2010.

Figura 6. Estradas oficiais (em vermelho) e não-oficiais (em preto) do sul do Amazonas até julho de 2010.
Nota: As estradas não-oficiais foram mapeadas pelo Imazon por meio de interpretação visual de imagens Landsat, escala 1:50.000.
As estradas oficiais foram mapeadas pelo Ministério dos Transportes.
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Conclusão e
Recomendações
Os municípios de Apuí, Boca do Acre,
Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré e Novo
Aripuanã, situados no sul do Estado do Amazonas,
desmataram no último ano (agosto de 2010 a
julho2011) uma área total de 173 km², que
representa um aumento de 44% em relação aos 120
km² desmatados no ano anterior (agosto de 2009 a
julho de 2010). O número de focos de calor teve um
aumento ainda muito maior, de 202% (passou de
605 para 1.827 focos de calor detectados), na
comparação com esses mesmos períodos. No
último boletim, tanto a área anual desmatada
quanto o número de focos de calor no sul do
Amazonas já foram superiores a anos anteriores5,
porém com ritmos de crescimento anual bem
menores (de 6% e 7%, respectivamente) do que os
detectados no último ano (agosto de 2010 a julho de
2011).
A geografia dessa pressão de
desmatamento e queimadas também tem sido
recorrentemente evidenciada nos três anos de
monitoramento do sul do Amazonas, apontando as
áreas privadas (propriedades ou posses) e
devolutas como as áreas de maior pressão, seguidas
por projetos de assentamentos, com destaque para
o PA Monte e o PA Rio Juma, e áreas protegidas,
principalmente as TI Tenharim Marmelos e
Tenharim Marmelos/Gleba B, o Parque Nacional
Mapinguari e a Floresta Nacional do Iquiri.
O histórico de desmatamento (acumulado
e/ou recente) levou dois dos sete municípios do sul
do Amazonas a serem inseridos na lista anual do
Ministério do Meio Ambiente (MMA) de
municípios amazônicos com desmatamento
crítico6, sendo eles: Lábrea, incluído na primeira
lista em 2008, e Boca do Acre, incluído na lista de
2011. Para sair dela, os municípios precisam
reduzir desmatamento, mantendo-o sob um limite
máximo de 40 km² por ano e inserir no Cadastro
5

Ambiental Rural (CAR) no mínimo 80% de sua
área cadastrável (imóveis rurais e de domínio
privado).
Como apresentado neste boletim, no
quesito desmatamento, Lábrea ultrapassou o limite
estabelecido de 40 km²/ano (fechou o ano com 49
km²) e Boca do Acre se manteve abaixo (com 22
km²), precisando avançar no CAR para atender ao
segundo critério de exclusão. O município de
Apuí, embora não integrante da lista do MMA,
encerrou os últimos dois anos com desmatamento
em torno de 38 km²/ano, devendo adotar medidas
para manter essa pressão sob controle.
Enfrentar os desafios de controlar
desmatamento e realizar o CAR requer a definição
de uma estratégia de regularização ambiental com
uso sustentável do solo e dos recursos naturais
apoiada, pelo menos, nos seguintes componentes
básicos (ver também Guimarães et al. 20117):
(i)
pacto pelo controle do desmatamento e
pela regularização ambiental com as entidades
representativas da sociedade local e instituições
governamentais e não governamentais com
atuação na área;
(ii)
fortalecimento da gestão local, em termos
de quadro de pessoal, qualificação técnica e
infraestrutura, para implementação das ações
necessárias à regularização ambiental;
(iii)
informação qualificada e atualizada sobre
o status ambiental do município ou área de
interesse, especialmente em termos de
desmatamento, CAR e potencial produtivo
(florestal e não florestal), que permita dimensionar
os desafios, planejar e executar as ações e avaliar
seus impactos; e
(iv)
parcerias estratégicas para atender à
diversidade e à escala de ações necessárias à
execução e sustentabilidade de um plano local de
regularização ambiental.

Acesse os dois boletins anteriores e o atual em http://www.imazon.org.br/publicacoes/transparencia-florestal/sul-do-amazonas.

6
Em 2008, atendendo ao decreto 6.321/2007, o MMA divulgou a primeira “Lista de municípios prioritários para ações de combate e controle do desmatamento”,
mais conhecida como a lista negra dos municípios que mais desmatam. Essa lista é atualizada e divulgada anualmente e, em sua última versão (maio/2011),
constam 48 municípios amazônicos. Os municípios inseridos nessa lista são alvo de operações conjuntas de fiscalização, de restrição ao crédito, entre outras.
Para sair dessa lista, os municípios precisam cumprir duas exigências principais: ter pelo menos 80% de sua área cadastrável inserida no CAR e ter um
desmatamento anual de no máximo 40 km².
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Guimarães, J; Veríssimo, A; Amaral, P; Demachki, A. 2011. Municípios Verdes: caminhos para a sustentabilidade. Belém-PA: Imazon. 154p. Disponível em:
www.imazon.org.br.
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