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Focos de Calor em Áreas Desmatadas Alvo do Projeto Amazônia Protege

SOLICITANTE
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Introdução
O Amazônia Protege é um projeto idealizado pelo Ministério Público Federal que pretende
combater o desmatamento ilegal na Floresta Amazônica brasileira.
Com uma nova metodologia de trabalho, que utiliza imagens de satélite e cruzamento de dados
públicos, o MPF instaura ações civis públicas contra os responsáveis pelos desmatamentos ilegais
com mais de 60 hectares registrados pelo Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na
Amazônia Legal (Prodes/Inpe).
As áreas alvo das ações estão marcadas em mapa interativo conforme as coordenadas
geográficas e disponíveis para consulta pública (http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/). A intenção
é que supermercados, frigoríficos e empresas compradoras de produtos provenientes da Amazônia
deixem de adquirir carne ou alimentos produzidos em áreas desmatadas ilegalmente. O consumidor é
um poderoso aliado nessa fiscalização e pode pressionar produtores e varejistas. Quem quiser
comprar terras na Amazônia poderá identificar se a área desejada é alvo ou não de ação do MPF.
Também os órgãos públicos poderão consultar o site do projeto antes de fornecer documentação a
terras na Amazônia, evitando a regularização fundiária de locais recém-desmatados ilegalmente.
Até o presente momento o projeto possui duas fases lançadas, sendo a primeira referente a
desmatamentos detectados pelo PRODES em 2016 e a segunda em 2017.
Objetivo
O presente laudo tem por objetivo quantificar a ocorrência de focos de calor de 2019 nas áreas
alvo do projeto Amazônia Protege tanto da primeira quanto da segunda fase. A ocorrência de
queimadas nessas áreas pode ser um indicativo que os desmatamentos ainda estão em processo de
expansão e uso das áreas já abertas.
Metodologia
Os dados utilizados para elaboração deste laudo foram:

•

Arquivos vetoriais, formato shapefile, das áreas alvo do Amazônia Protege na primeira e
segundo fases (desmatamentos detectados pelo PRODES acima de 60 ha/ano em 2016 e
2017);
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•

Arquivos vetoriais de focos de calor do satélite de referência AQUA_M-T (sensor MODIS,
passagem no início da tarde) no período de 01/01/2019 à 10/09/2019, baixados no portal de
monitoramento de queimadas do INPE (http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal).

Para determinar o número de desmatamentos alvo do Amazônia Portege com focos de calor,
foi realizada uma interseção das duas camadas vetoriais em um ambiente de SIG (ArcGIS 10.2). Em
seguida foi contabilizado por fase do projeto o número de desmatamentos coincidente com um ou
mais focos de calor.

Como resultado o número de desmatamentos sobrepostos com focos de calor de 2019 foram
354 da primeira fase (2016) e 462 da segunda fase (2017). Esse número representa cerca ⅓ de todos
os desmatamentos alvo do Amazônia protege até o momento.

Figura 1 - Áreas desmatadas alvo do projeto Amazônia Protege sobrepostas a focos de calor do INPE .

Conclusão
A presença de focos em áreas alvo do Amazônia Protege é um forte indicativo que
estas estão em processo de “limpeza” para utilização e expansão como é demonstrado no exemplo
abaixo:
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Resultado

Além disso, as áreas com focos de calor estão localizadas nos principais eixos de expansão
de desmatamento na Amazônia Legal: BR -163, Sul do Amazonas, Apa Triunfo do Xingu e Norte do
Mato Grosso. Esse fato reafirma a indicação de uso e expansão dessas áreas abertas em anos
anteriores.
È a Nota.
Brasília, 10 de setembro de 2019.
ASSESSORIA TÉCNICA DE GEOPROCESSAMENTO/SPPEA/PGR
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Figura 2 - Exemplo de áreas alvo do Amazônia Protege com presença de focos de calor em 2019.

