
 
1. Analise de focos de queimadas na Amazônia Legal  

No período de 02 a 08/03 de 2020 foi observado uma redução de32% nas queimadas na Amazônia 

Legal. Em relação aos nove Estados que compõem a Amazônia Legal, o Amazonas ocupa o 6º lugar no 

Ranking (Figura 1). 

 

Figura 1- Comparativo de registro de focos relativo ao mesmo período do ano anterior (02 a 08/03/20 

2. Análise de focos de queimadas e precipitação no Estado do Amazonas 

Foram registrados 6 focos de queimadas em três municípios do Amazonas para o período analisado, 
comparado ao ano de 2019 que registrou 64 focos de queimadas, observa-se uma redução de 90%. 
(Tabela 1). 
 
Tabela 1 – Municípios com ocorrência de queimadas 

 
 
 
 
 
Observando a dinâmica da precipitação de chuva na região, nota-se que a as anomalias desta 
precipitação influencia na dinâmica dos focos detectados nos municípios do Amazonas. Os valores 
mínimos de chuva (áreas em tons de amarelo claro) são encontrados nas áreas ao norte do Amazonas, 
especificamente abrangendo os municípios de Barcelos e Presidente Figueiredo, o qual apresentou 4 
focos de queimadas. Nesta região foram verificados registros de precipitação que variaram de 05 a 
10mm. Os valores máximos de precipitação (superiores a 50 mm, áreas em tons de azul escuro) se 
distribuíram sobre grande parte do Amazonas, que apresentaram fortemente o registro de alta 
precipitação, o que é esperado para o período chuvoso do ano no Amazonas. Este fato explica a 
ausência de queimadas nos demais municípios do Amazonas, onde havendo registro de queimadas 
para o período analisado.  

MT RR TO RO PA AM MA

2019 202 435 5 4 5 64 6

2020 249 177 24 17 11 6 5
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Posição Município N° de Focos 

1 PRESIDENTE FIGUEIREDO 4 

2 HUMIATÁ 1 

3 JUTAÍ 1 
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Fonte: ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/CPC_UNI_PRCP/GAUGE_GLB 

Figura 2- Precipitação e mapa com a distribuição dos focos no estado do Amazonas. 

 

3. Distribuição de focos por categoria fundiária 

Dentre as categorias avaliadas, foram observados focos em terras indígenas e em outras categorias. 

(Tabela 2). 

 Tabela 2 – Categoria fundiária e a distribuição dos focos de queimadas: 

        

 

Nota: A análise visa observar o comportamento de focos de queimadas no estado do Amazonas, especificamente na região metropolitana 

de Manaus onde vem ocorrendo uma grande expansão urbana e na região sul do Estado onde se localizam os municípios com os maiores 

registros de focos de queimadas e desmatamento e que sofrem pressão de Estados vizinhos com a expansão agropecuária. Nesse sentindo, 

os dados analisados mostram como se comporta a tendência de focos semanalmente servindo de alerta para tomadas de decisões imediatas 

para o controle e ações dos órgãos competentes. O Estado do Amazonas, situado na região norte do Brasil, é composto por 62 municípios, 

abrangendo uma área de 1.559.149,876 km². Estas informações são disponibilizadas gratuitamente pelo Instituto de Pesquisas Espaciais 

(INPE), sobre o monitoramento operacional de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por satélites. 

Informações: 
INPE: www.inpe.br/queimadas - DENÚNCIA/IPAAM: (92)2123-6761 
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FOCOS POR CATEGORIA DE TERRITÓRIO

Assentamento
Federal

Unidade de
Conservação
Federal
Terra Indígena

Unidade de
conservação
Estadual

Categoria N° de 
Focos 

Assentamento 0 

Terra Indígena 1 

UC Federal 0 

UC Estadual 0 

Outras categorias 5 

(AM) Total 6 
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