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Mosaico de 
imagens Landsat

TM ano 2010.

Antecedentes:

Mecanismos de REDD+ em negociação na UNFCCC desde 
2004 são aprovados na COP de 2013

O Brasil submete o primeiro Nível de Referência de Emissões 
por Florestas (FREL)
Submissão parcial – só desmatamento na Amazônia

Também assume compromisso de 
desenvolver esforços para tratar da degradação
em submissões subsequentes e ampliar
o escopo para alcançar escala nacional com
prioridade para o Cerrado por ser a segunda
fonte de emissões por mudança de uso da terra



OBJETIVOS
Mapear para o ano 2000 as áreas com vegetação natural,
antropizadas, corpos d’água, sombras de relevo, nuvens e sombras
de nuvens do bioma Cerrado, na escala final de 1:250.000 a partir
de dados Landsat.

Realizar mapeamentos de incrementos bienais das áreas
antropizadas maiores que 6 ha entre os anos 2000 e 2010 para o
FREL-Cerrado.

Compatibilizar o mapa de 2010 com o mapa do ano de 2013 feito
no Projeto TerraClass-Cerrado e produzir o mapa de desmatamento
para o ano de 2015(*) para a solicitação de pagamentos por
emissões evitadas no Cerrado.

(*) feito com outra fonte de recursos

Discriminar desmatamentos em formações florestais conforme as
definições adotadas nos relatórios de emissões de gases de efeito
estufa por mudança de uso da terra.

Estabelecer metodologia para o monitoramento do desmatamento
no bioma cerrado a partir de 2016.



Bioma Cerrado conforme IBGE



Regionalização da área de estudo com base 
em mapa de ecorregiões dominantes

• Região A: Parecis-Bananal

• Região B: Araguaia-Lençóis 

• Região C: Chapadão-Parnaíba

• Região E: Paranapanema-Grande

• Região D - Planalto-São Francisco

• Região F - Paraná-Guimarães





Etapas de trabalho (maio a dezembro/2016)

• Etapa 1: Relatório e Mapa do desmatamento 2000 (ano base)

• Etapa 2: Relatório e Mapa 2002 compatibilizado com INEGEE

• Etapa 3: Relatório e  Mapa 2004

• Etapa 4: Relatório e  Mapa 2006

• Etapa 5: Relatório e Mapa 2008

• Etapa 6: Relatório e Mapa 2010 compatibilizado com INEGEE

• Etapa 7: Relatório e Mapa 2013 compatibilizado com TerraClass

• Outro contrato: Relatório e mapa de 2015

• Etapa 8: Conversão de atividades em emissões de GEE



Metodologia de mapeamento com 
TerraAmazon

•Três escalas de integração:

•célula de trabalho, cena Landsat e bioma.



Classes de mapeamento

• Escala de interpretação (máxima): 1:75.000 

• Mapa de 2000 feito por segmentação, 
classificação não supervisionada, mapeamento de 
classes espectrais para classes informativas e 
edição

• Mapas subsequentes feitos por interpretação 
visual

Classe Descrição

ANTRÓPICO Áreas antropizadas.

NO Áreas não observadas (nuvem, sombra de nuvem e sombra de relevo).

HIDROGRAFIA Corpos d’água

DUVIDA Polígonos poderão ser classificados como dúvida para posterior decisão do 
auditor



Exemplo do 

mapeamento

em 2000
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Áreas agrícolas com 
pivôs centrais 
Formas regulares 
(redondas), cores vivas, 
textura lisa

QUEIMADA
Áreas regulares a irregulares, textura lisa, cor escura 

Áreas agrícolas
Formas regulares, cores 
vivas, textura lisa

Vegetação 
áreas regulares e irregulares, textura lisa a rugosa, cores menos vivas, cicatriz de fogo 

Critérios para interpretação nos mapas subsequentes



Critérios para interpretação nos mapas subsequentes

Vegetação



Critérios para interpretação nos mapas subsequentes

Áreas com galpões: como a área não ultrapassa 6ha (área mínima mapeável) o conjunto 
permanece como vegetação natural. 
A área antropizada não atingiu a área mínima mapeável e portanto, não foi mapeada. 



Antropização - mineração

Critérios para interpretação nos mapas subsequentes



PROJETO JALAPÃO



OBRIGADO


