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Objetivo: 

Melhorar o monitoramento do desmatamento do Estado  

(incluindo diferentes fitofisionomias e drivers do 

desmatamento) 

 

1. Capacitação para  identificar e mapear a degradação 

florestal (corte seletivo, legal e ilegal) 

 

2. Elaboração de manual técnico para identificar 

alterações antrópicas no cerrado       



Capacitação 
Detecção de Exploração Seletiva de 

Madeira 

OBJETIVO: 
Identificar e mensurar o Corte Seletivo em área florestal 

 
 

PARTICIPANTES: 
Técnicos da SEMA, IEF, Exército e UNIFAP 



PARTICIPANTES: 
3 instrutores do INPE : INSTITUTO 

NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS 
 
 
 
 
Técnicos  
 SEMA: 5 
 IEF:3 
 Exército: 1 
 UNIFAP 2 



Material / equipamento utilizado. 
 

Metodologia do INPE 

 ( em desenvolvimento) 

 

Software e imagens gratuitos 

SPRING e LandSAT 

                 

 

















Fotografia hemisférica 



Fotografia do Dossel florestal para validação do mapeamento da degradação 





Expectativas e Cenários Futuros 

 O curso atendeu às expectativas da equipe, no que 
tange a utilização da metodologia para identificação de corte 
seletivo, a partir de dados de sensor óptico LandSat.  

 Possibilitará aprimorar a metodologia da qualificação do 
desmatamento em áreas de floresta do Estado do Amapá. 
 
 A metodologia poderá ser replicada e adaptada para as 
áreas florestais do Estado do Amapá. 



• Parceria com o INPE para usar a metodologia com 
imagens diferentes (SPOT e RapidEye). 

• Fazer pela primeira vez o relatório do 
desmatamento com informações sobre 
degradação florestal (corte seletivo) 
 

 
• Pesquisadores do INPE integram agora o grupo de 

Estudo para análise da Biomassa do Estado com 
utilização de imagens radar.  
 

 



Suporte “A La Carte” - Amapá 
 
 
 
 

Manual para 
Identificação das áreas alteradas no cerrado 

 
 
 
 
Graciliano Galdino A. dos Santos  
Salustiano Vilar da Costa Neto  



No Amapá, as savanas ocupam uma área de 
9.986,89 km2 (cerca de 7% do estado)  

No Amapá, as savanas ocupam uma área de 
9.986,89 km2 (cerca de 7% do estado)  

Estimativas 
apontam que até 
2010 menos de 2% 
das savanas foram 
desmatadas (SEMA, 
2011)  





Trabalhos de campo 
•Consultores: para identificação das classes de cerrado e tipos 
de alteração 

Reunião com Técnicos e apresentação preliminar do Manual 

•Técnicos e consultores: aplicação do Manual 
 
 
Palestras 
•12 técnicos de geoprocessamento da SEMA. 1 técnico do IEF 
•Pesquisadores, Técnicos e Acadêmicos 
 

 
Produtos 
•Relatório das Atividades 
•Manual Técnico 
 

 



31 pag 37 pag 



1. campo limpo 
2. campo sujo 
3. campo cerrado  
4. cerrado stricto sensu  



Campos Limpos 



Cerrado stricto sensu  



campo sujo  



Campo cerrado  











Impacto nas atividades: 
 
Parte das alterações no cerrado são possíveis de 
identificação 
 
Identificação das diferentes classes do cerrado 
 
Necessidade de gerar mapa das classes do cerrado 
(apoio dos consultores/pesquisadores) 
 
 
 





Cerrado x Campos inundáveis 

Floresta de 
 Terra Firme 

Cerrado 

Campos  
Inundáveis 



Floresta de 
 Terra Firme 

Cerrado 

Campos  
Inundáveis 

Composição colorida das imagens X e P 



Cerrado – Expansão Agrícola - CAR 

Composição colorida das imagens X e P 



Cerrado 

Composição colorida das imagens X e P 



 
 
 

Thank you! 
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