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DADOS TÉCNICOS CONSOLIDADOS ATÉ SETEMBRO DE 2021

1. Quantas operações de fiscalização e combate a incêndios foram realizadas em
2021?
Resposta:
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC: 4.388 ações de
combate a incêndios;
Batalhão de Policiamento Ambiental - BPA: 43 operações de combate a ilícitos
ambientais, incluindo desmatamento e queimadas ilegais, sendo 10 integradas
com o Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC e 26 com a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas - SEMAPI, conforme a seguir
detalhadas: IMAC: 10 (dez) operações de combate a desmatamentos e
incêndios de 2021; SEMAPI: 26 operações nas Unidades de Conservação
Estaduais, além de 11 Operações aéreas de combate ao desmatamento,
invasões e outros ilícitos ambientais.
2. Quantas pessoas da secretaria integraram as ações de comando e controle em
2021? E quantas de instituições parceiras?
Resposta:
CBMAC: 252 operadores
BPA: 49 policiais militares pertencentes ao efetivo do BPA; 56 profissionais de
outros órgãos (SEMA 07; IMAC 08; ITERACRE; IDAF; PRF; PF; FUNAI; FN);
3. Qual o valor em multas aplicadas pelo estado?
Resposta: R$ 11.369.137,10.
4. Qual o valor em multas aplicadas pela união, caso houver?
Resposta: informação do IBAMA.
5. Qual a quantidade de maquinário apreendido, tais como escavadeira e trator?
Favor especificar por tipo e quantidade.
Resposta:
IMAC: apreensão de 04 (quatro) tratores.
BPA: 17 maquinários apreendidos, sendo 15 tratores (8 tratores de esteira e 7
tratores de pneus); e 02 aparelhos para girar toras;
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6. Qual a quantidade de maquinário incinerado, tais como escavadeira e trator?
Favor especificar por tipo e quantidade.
Resposta: Nenhum incinerado.
7. Qual a quantidade de armas apreendidas?
Resposta:
BPA: 32 armas de fogo apreendidas
8. Qual a quantidade de madeira apreendida em m³?
Resposta:
IMAC: 407.5234m³ de madeiras apreendidas.
BPA: 803,62 m³ de madeira apreendidas, de diversos tipos e espécies.
9. Quantos veículos de transporte, tais como vans, carros, caminhões, foram
apreendidos?
Resposta:
BPA: 19 veículos apreendidos (carros e caminhões)
10. Quantas motosserras e outros instrumentos de corte foram apreendidos?
Resposta:
IMAC: foram apreendidos 02 (duas) motosserras.
BPA: 38 motosserras apreendidos; 13 armas brancas apreendidas (facas,
terçados e foices).
11. Quantos litros de combustível foram apreendidos?
Resposta:
BPA: 63 litros de combustível apreendidos.
12. Considera importante de destacar outros objetos ou produtos apreendidos? Se
sim, por favor os descreva.
Resposta: É de grande importância, pois os produtos apreendidos pelo o órgão
ambiental não volta para os infratores, principalmente as madeiras aprendidas
que são doadas por parte do IMAC, sendo que os caminhões, tratores e Vans
são encaminhados ao judiciário, onde darão a destinação adequado dos
mesmos.
13. Quantas pessoas foram levadas à justiça por atos relacionados ao
desmatamento e queimadas (presas, processadas, encaminhadas para a
delegacia, etc.)?
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Resposta:
IMAC: foram emitidos 110 autos de infração e todos foram encaminhados para
o jurídico.
BPA: 64 pessoas (entre confecção de TCOs e conduzidos a delegacia).
14. Quantos focos de incêndio foram identificados no estado em 2021?
Resposta: de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2021 os dados do Satélite de
Referência/Inpe mostram que ocorreram 7.695 focos de queimadas nos 22
municípios do estado do Acre.

