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Interpretação visual e classificação de imagens do satélite Landsat 8 com 
resolução 30 m e Sentinel 2 resolução 10 m 
Ferramenta: ArcGIS. 
 
Metodologia: 
- Comparação às imagens do satélite do ano anterior. 
- Vetorização das novas áreas abertas. 
- Cruzamentos com U.Cs, T.Is,  Imóveis rurais, Assentamentos e 

Autorizações, determinação de áreas críticas, etc. 

2015 2016 

Uso da Geotecnologia no 
Monitoramento do Desmatamento 



• Acompanhar a Evolução do desmatamento e da Exploração; 

• Detectar o Desmatamento legal e o ilegal ocorrido no período; 

• Localizar Áreas críticas do Desmatamento e da Exploração Florestal; 

• Indicar os Municípios críticos. 

 

Importância dos dados produzidos: 

• Os dados sobre desmatamento são estratégicos para ações de combate ao 
desmatamento ilegal e cumprimento da política ambiental do Estado.  

 

• O resultado deste trabalho gera insumos que subsidiam as ações de licenciamento 
e fiscalização. 

Objetivos e Resultados do Monitoramento 

Utilização de métodos de 
classificação de imagens 
para áreas de floresta 



  

 

Exemplo de Identificação de Áreas Críticas 

Áreas críticas do Desmatamento Áreas críticas da Exploração Florestal 



1992 
 

 

2017 
 



• 46 % Do Bioma já foi desmatado até 2017 
• 14% São Terras Indígenas 
• 6% São Unidades de Conservação 
• 33% de área remanescente (ARL?)  
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• Os dados do PRODES subsidiam o mapeamento do 
desmatamento, servindo como referência para o 
mapeamento realizado pela SEMA-MT. 

 

• É utilizado como filtro para análises da Autorização 
Provisória de Funcionamento Rural – APF, conjuntamente 
com os desmates identificados da SEMA. 

 

• Utilizados como insumo para ações de Fiscalização 
(Publicados antes que os dados da SEMA). 
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• LEI nº 12.651/2012.  

• Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes 
situações:”  

• § 3o “Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em 
terras públicas ou particulares, a autoridade competente para 
fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade 
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano 
efetivamente causado”.  

• § 4o “É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação 
das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em 
terras públicas ou particulares”.  

• Conceito de nexo causal - o vínculo existente entre a conduta do 
agente e o resultado (dano) por ele produzido.  



• Considerando que o artigo 13 do Código Penal define como causa a 
“ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”.  

• E seu § 2º, onde:  “A omissão é penalmente relevante quando o 
omitente devia e podia agir para evitar o resultado. ”  

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638340/artigo-13-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40




A área mapeada foi de 
aproximadamente 88.119 km², 
essa área refere-se às áreas 
passíveis de inundação e 
adjacências, como áreas com 
solo encharcado, mas não 
necessariamente inundado. 

 



Área (km²) Região % 

903.357 MT 100 

6.007 Guaporé 0,7 

42.471 Araguaia 4,7 

49.388 Paraguai 5,5 

    10,83 

Área (km²) Região % 

88.119 Estudo Araguaia 9,75 

Dados extraídos de cartas topográficas na escala 1:250.000 
do mapeamento topográfico sistemático do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE) contabilizam 
uma extensão de 71.800 km² na região do Médio Araguaia. 
(IBGE, 2013). 
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