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I – DO OBJETIVO  

A presente Nota Técnica tem como objetivo manifestar a fundamentação metodológica 

acerca do monitoramento ambiental de desmatamento e queimadas utilizados por esta 

Secretaria. 

 

II - Metodologia do PRODES 

O PRODES é um programa de monitoramento de longo prazo que tem como objetivo 

fornecer informações precisas e atualizadas sobre a floresta amazônica e contribuir para a 

implementação de políticas públicas de conservação da floresta. A metodologia do PRODES é 

baseada no uso de imagens de satélite de alta resolução como o LANDSAT e o CBERS, e algoritmos 

de processamento de imagem para mapear e monitorar a cobertura florestal e detectar possíveis 

desmatamentos. As imagens são processadas e analisadas por especialistas em sensoriamento 

remoto para identificar diferentes tipos de cobertura florestal, como floresta primária, floresta 

secundária e áreas degradadas. As imagens candidatas a seleção apresentam resolução espacial 

da ordem de 20 - 30 metros, taxa de revisita entre 5 e 26 dias e possuem três ou mais bandas 

espectrais.  

Além disso, o PRODES só identifica polígonos de desmatamento cuja área é superior a 1 

ha. Para a Amazônia, visando manter a harmonia dos dados em toda a série histórica, somente 

são publicados e considerados no cálculo da taxa os polígonos com área superior a 6,25 hectares. 

Polígonos com área entre 1 e 6,25 hectares são armazenados em uma máscara interna, e 

somente serão contabilizados na taxa do ano em que tiver a sua área ampliada de forma que 
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ultrapassem 6,25 hectares, ou sejam agregados a polígonos de desmatamento adjacentes 

maiores que 6,25 hectares.  

O PRODES Inclui também um sistema de alerta precoce para detectar e monitorar 

possíveis desmatamentos na região da Amazônia, e também possui atividades de pesquisa e 

análise para avaliar a dinâmica da floresta e as implicações das mudanças na cobertura florestal 

para o meio ambiente e para as comunidades locais. 

 

 Incremento do Desmatamento 

Uma das principais metodologias utilizadas pelo PRODES é a medição do incremento do 

desmatamento, ou seja, para cada ano de referência o sistema mapeia os novos incrementos do 

desmatamento. Para assegurar essa característica da metodologia a cada ano, uma máscara de 

exclusão é atualizada de maneira a conter todos os desmatamentos detectados pelo PRODES nos 

anos anteriores, impossibilitando que os fotointérpretes mapeiem incrementos em áreas já 

desmatadas em anos anteriores. A máscara de exclusão também contém as classes de não 

floresta e de hidrografia.  

O incremento tende a ser um pouco maior do que a taxa oficial de desmatamento. Mas 

os dois números contam a mesma história em linhas gerais. No entanto, o incremento permite 

monitorar a evolução do corte da vegetação em municípios, unidades de conservação e terras 

indígenas, filtros que não podem ser adotados no cálculo da taxa anual.  

- Conceito Geral 

 Valor medido por interpretação de imagens; 

 Calculado para cada par de imagens LANDSAT; 

 Referente à data de aquisição de imagens. 

 

 Taxa Anual de Desmatamento 
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A taxa de desmatamento é a medida da perda de cobertura florestal de uma região ao 

longo do tempo. Ela é geralmente medida em hectares por ano e pode ser calculada a partir de 

imagens de satélite que permitem mapear e monitorar a cobertura florestal de uma região. 

Para calcular a taxa de desmatamento, é necessário adquirir imagens de satélite de uma 

região em diferentes momentos no tempo e processá-las para identificar as áreas de cobertura 

florestal. Em seguida, é preciso comparar as imagens para identificar as áreas onde houve perda 

de cobertura florestal entre os dois períodos de tempo. A área de perda é medida em hectares e 

a taxa de desmatamento é calculada dividindo essa área pelo intervalo de tempo entre as 

imagens. 

A partir dos incrementos mapeados em um ano PRODES é calculada a taxa anual para 

aquele ano. Por exemplo, a taxa calculada para o ano PRODES 2020 estima o desmatamento 

ocorrido entre 01/08/2019 e 31/07/2020. Esse período é chamado ano PRODES, ou ano-

calendário do desmatamento. 

O cálculo da taxa anual do PRODES é realizado em duas etapas. A primeira etapa ainda 

dentro do ano civil das imagens do ano PRODES. Para isso são mapeados os incrementos das 

cenas que compõem o conjunto de cenas prioritárias da Amazônia Legal. As cenas selecionadas 

como prioritárias devem atender a três critérios:  

1) cobrir a região onde foram registrados pelo menos 90% do desmatamento no período 

ano PRODES anterior;  

2) cobrir regiões onde foram registrados pelo menos 90% dos avisos de desmatamento 

do DETER para o ano PRODES corrente;  

3) cobrir os municípios prioritários para fiscalização referidos no Decreto Federal 

6.321/2007 e atualizado periodicamente por Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

Com base no resultado do mapeamento das cenas prioritárias e usando a metodologia de 

cálculo da taxa, é feita a estimativa da taxa anual, divulgada entre final de novembro e dezembro. 

No ano seguinte, a taxa consolidada para o referido ano PRODES é calculada considerando a área 

de desmatamento mapeada em todas as cenas que recobrem a Amazônia Legal.  
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Conceito Geral  

 Valor estimado; 

 Interpolado para uma data de referência (1/agosto); 

 Leva em conta área coberta por nuvens. 

 

III - Metodologia do DETER – Desmatamento e Degradação 

A partir de 2004 o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) implementou o DETER 

para monitorar o desmatamento por corte raso e degradação florestal. O Deter é uma sigla que 

significa Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. A metodologia do Deter 

desenvolvida pelo INPE é amplamente utilizada no Brasil e em outros países da Amazônia para 

monitorar o desmatamento. O DETER foi concebido com objetivos diferentes do PRODES, foi 

criado para atender ao Governo Federal no Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal, e tem como principal função fornecer informação sobre local 

e dimensão de ocorrências de mudanças na vegetação, para auxiliar a fiscalização e o controle 

de remoção ou uso ilegal da cobertura florestal. 

A partir de 2015 a metodologia do DETER foi aprimorada, passando a utilizar as imagens 

do sensor WFI a bordo dos satélites CBERS-4, 4A e Amazônia-1/INPE. Essas imagens possuem 

resolução espacial entre 56 e 64 metros. Essa metodologia tonou possível a separação dos alertas 

em categorias de desmatamento e degradação. Permitiu também a redução da área mínima dos 

alertas mapeados para 3 hectares.  

As imagens WFI possuem um campo de visada de 866 km, e uma taxa de revisita de um 

ou dois dias, considerando a revisita combinada dos satélites CBERS-4 e 4A e Amazônia-1/INPE. 

A órbita desses satélites garante que todos os dias pelo menos uma faixa da Amazônia seja 

recoberta, o que permite o monitoramento contínuo da cobertura vegetal dessa área.  

Essas imagens são processadas e comparadas para detectar mudanças na cobertura 

florestal. Quando uma mudança é detectada, o sistema gera um alerta e uma equipe de 

verificação é enviada para o local para confirmar a perda de floresta e determinar a causa. 
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No DETER, é especialmente relevante compreender a distinção entre o tempo de 

ocorrência e o tempo de detecção. Uma floresta pode ser desmatada passo a passo, mas sua 

identificação como corte raso ou área degradada ocorre apenas quando é imageada pelo sensor 

a bordo do satélite. No DETER, todo desmatamento identificado em uma imagem, e que não foi 

detectado anteriormente, é considerado desmatamento novo e associa-se a ele a data da 

aquisição da imagem, independentemente da data real de ocorrência do evento que não é 

conhecida 

O Deter é um sistema eficiente para monitorar o desmatamento em larga escala, mas é 

importante lembrar que ele pode ter algumas limitações. Por exemplo, ele pode ter dificuldade 

em detectar desmatamentos de pequena escala ou em áreas com cobertura de nuvem. Além 

disso, o Deter não é capaz de determinar a causa do desmatamento, apenas fornece um alerta 

sobre a mudança na cobertura florestal. 

No início de cada ciclo de monitoramento do DETER, os mapas de desmatamento do 

PRODES do ano anterior são utilizados como uma referência das áreas já desmatadas. O mapa 

do PRODES, contendo o desmatamento dos anos anteriores, as áreas consideradas como não-

floresta e as áreas de hidrografia formam uma máscara de exclusão onde não são mapeados 

novos avisos. Essa máscara impede que áreas já desmatadas ou fora dos limites considerados 

como vegetação primária sejam indevidamente mapeadas em novos polígonos de 

desmatamento ou degradação. 

Os avisos indicados pelo DETER são divididos em dois grupos. O primeiro refere-se aos 

avisos de desmatamento e são classificados como: desmatamento corte raso, desmatamento 

com vegetação e mineração. No segundo grupo estão os avisos de degradação e são classificados 

como: degradação, corte seletivo, geométrico, corte seletivo desordenado e cicatriz de incêndio 

florestal. 

Ressalta-se que após o DETER identificar os polígonos de desmatamento, estes são 

incorporados à máscara de exclusão dos avisos, que é atualizada diariamente, tendo a sua 

classificação mantida até o fim do ciclo de análise. Em relação aos polígonos mapeados como 

degradação, estes podem ser reclassificados parcial ou inteiramente no futuro para uma classe 

Folha: 5



 

 

de desmatamento. Esse método permite que a área analisada apresente uma maior precisão de 

classe. Essa possibilidade torna o monitoramento mais efetivo para as ações de fiscalização, uma 

vez que as alterações passíveis de fiscalização são identificadas e classificadas já desde o início 

da intervenção na cobertura florestal original. 

 

IV - Metodologia dos Dashboards de Monitoramento da SEMA 

 

Em 2022 a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA desenvolveu os painéis de 

alerta para o monitoramento do desmatamento e queimadas, por meio de dados disponíveis 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Os painéis foram desenvolvidos utilizando-

se Software de Business Intelligence (Power BI) e Sistema de Informação Geográfica – SIG. A partir 

dos dashboards criados é possível ter conhecimento de áreas prioritárias e embasar futuras 

ações governamentais para as tomadas de decisões, a fim de suprir o apoio nas ações de combate 

à queimadas e desmatamento no Amazonas.   

A metodologia dos painéis de alerta segue as seguintes etapas: 

1º) As informações vetoriais são baixadas das plataformas do INPE. Para o desmatamento 

utiliza-se dados do DETER, onde são baixados semanalmente conforme publicação no site do 

Terrabrasilis (Plataforma de dados geográficos do INPE) e para os focos de calor utiliza-se dados 

do Banco de Dados de Queimadas (BD-Queimadas); 

2º) Após a aquisição dos shapefiles, os dados são cruzados com as bases fundiárias do 

Estado do Amazonas por meio da Plataforma ArcGis; 

3º) Posteriormente, os dados cruzados são exportados em formato de planilha (xml.) e 

adicionados ao banco de dados também em formato de planilha eletrônica do Excel; 

4º) O banco de dados é vinculado a ferramenta Power BI, e assim gerado o dashboard. Os 

bancos de dados são atualizados diariamente e semanalmente conforme a publicação dos dados 

nas plataformas do INPE. Destaca-se que os painéis são disponibilizados virtualmente para a 

sociedade por meio do site da SEMA, através do endereço: Monitoramento e vigilância ambiental 

– SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente.  

Folha: 6

https://meioambiente.am.gov.br/boletim-focos-de-queimadas/
https://meioambiente.am.gov.br/boletim-focos-de-queimadas/


 

 

 

 
Maycon Douglas de Oliveira Castro 

Chefe da Assessoria de Recursos Hídricos – 
ASSHID/SEMA 

Samanta Lacerda Simões 
Supervisora  –  
ASSHID/SEMA 

Ana Carolina Gomes Correa 
Supervisora  –  
ASSHID/SEMA 
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