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RESUMO: olonização oficial do Estado de Mato Grosso integrou o grande plano nacional do regime
militar que começou com a Operação Amazônia em 1966. Os modelos de colonização e
modernização agrícola na Amazônia eram baseados nos princípios da Revolução Verde, visando o
aumento da produção e da produtividade. A área de estudo compreende três assentamentos rurais
denominados (PAC) Carlinda, (PA) Pinheiro Velho e (PDS) São Paulo, todos no município de Carlinda
 MT. O objetivo deste trabalho é mapear e quantificar as áreas em processo de restauração
florestal entre os anos de 2008 a 2018. O mapeamento da restauração florestal se deu de duas
formas: mapeamento utilizando técnicas de classificação automatizada de imagens de satélite na
plataforma Google Earth Engine e o mapeamento manual através da interpretação visual e
vetorização em imagens de satélite usando ArcGIS 10.7. Pelo método da vetorização manual foi
possível mapear 99 polígonos com tamanho de área variando entre 0,096 até 25,99 ha, a área
média foi de 1,32 ha e o desvio padrão foi de 3,67 ha. Pelo método automatizado foi possível
mapear 12.816 polígonos com tamanho de área variando entre 0,0001 até 7,92 ha, a área média
foi de 0,14 ha e o desvio padrão foi de 0,27 ha. O mapeamento manual apresentou resultados mais
conservadores, porém com maior precisão em relação a real área em restauração. Foi observada
uma correspondência de 56% das áreas mapeadas entre os dois métodos. O assentamento que
apresentou os melhores resultados de área em restauração foi o PAC Carlinda, pelos dois métodos
de mapeamento utilizados.
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INTRODUÇÃO
A colonização oficial do Estado de Mato Grosso na década de 70 integrou o grande
plano nacional do regime militar que começou com a “Operação Amazônia” em 1966. Este
plano elaborado e coordenado pelos governos militares tinha em sua essência a lógica
geopolítica de ocupar os espaços vazios da região Amazônica e integrá-la as demais regiões
do país, garantindo assim um padrão de unidade nacional. O slogan divulgado na época era
“integrar para não entregar” (SÁ, 2010).
A dinâmica socioeconômica da Amazônia mato-grossense foi caracterizada por um
intenso processo de ocupação demográfica e econômica, acarretando sérios impactos na
estrutura produtiva e fundiária regional. No início da década de 1970, os modelos de
colonização e modernização agrícola na Amazônia eram baseados nos princípios da
Revolução Verde, visando o aumento da produção e da produtividade através da abertura de
novas áreas e da busca por tecnologias agrícolas mais eficientes (BONINI et al, 2013).
O município de Carlinda – MT localizado na região norte do estado de Mato Grosso,
foi criado oficialmente no ano de 1994 pela Lei Estadual nº 6.594 onde outrora era distrito do
município de Alta Floresta – MT. Seu povoamento foi fortemente influenciado a partir da
criação do assentamento de reforma agrária denominado Projeto de Assentamento Conjunto
(PAC) Carlinda, no ano de 1981. Atualmente, o município possui população de 10.990
habitantes, com uma extensão territorial de 2.416,14 km², densidade demográfica de 4,59
hab./km² e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal igual a 0,665 (IBGE, 2019).
Ao longo de sua história, Carlinda teve grande parte de seus remanescentes de
vegetação nativa suprimidos para dar lugar a áreas de agricultura, pecuária e mineração,
atividades que perduram até os dias atuais e movimentam a economia local. Em contrapartida,
como a maioria destas supressões foi feita de forma desordenada, não levando em conta a
preservação das matas ciliares e a conectividade dos fragmentos de vegetação nativa, houve
grandes impactos ambientais, principalmente ligados aos recursos hídricos.
No ano de 2011, Carlinda conseguiu aprovar um projeto financiado pelo Fundo
Amazônia no valor de 1,8 milhões de reais com foco na recuperação da vegetação nativa de
áreas de preservação permanente (APP) degradadas associadas aos recursos hídricos. O
projeto denominado Nascentes do Buriti englobou quatro sub-bacias hidrográficas, sendo uma
delas a que fornece água para a área urbana, e objetivou a regularização ambiental de
aproximadamente 450 imóveis rurais frente a legislação ambiental vigente.
As ações de monitoramento são necessárias para verificar os resultados efetivos
alcançados. A avaliação de áreas em processo de restauração florestal permite averiguar se
o projeto técnico foi adequadamente executado, o que é fundamental em projetos realizados
como forma de cumprimento de termos de ajustamento de conduta (TAC) e para conferir o
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trabalho executado por uma determinada empresa prestadora de serviços de restauração
(BRANCALION et al., 2013).
Nesse sentido, Silgueiro et. al (2017) afirmam que o uso de ferramentas de
geotecnologias para monitorar áreas que receberam ações de restauração florestal é de
grande valia uma vez que a resposta espectral da cobertura florestal é característica de
destaque em imagens aéreas obtidas com sensores diversos.
Desta forma o objetivo deste trabalho é mapear e quantificar as áreas em processo de
restauração florestal entre os anos de 2008 a 2018 em três projetos de assentamentos rurais
no município de Carlinda - MT.
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
A área de estudo (Figura 1) compreende três assentamentos rurais denominados PAC
Carlinda, Projeto de Assentamento (PA) Pinheiro Velho e Projeto de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) São Paulo, todos no município de Carlinda – MT. Juntos eles somam uma
área de 39.856 hectares, sendo localizados no bioma Amazônico, região com clima do tipo
Equatorial classificado como Am com precipitação média de 2.500 mm/ano segundo a
classificação de Köppen e com temperatura média anual de 24ºC (BERNASCONI et al., 2009).
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Figura 1. Localização da área de estudo.
Fonte: O autor.

Os três assentamentos analisados possuem realidades distintas quanto ao período de
existência e situação ambiental. O PAC Carlinda é o assentamento mais antigo, criado em
1981 e é um dos poucos assentamentos da região em que alguns de seus beneficiários
possuem o título de posse do imóvel rural.
O PA Pinheiro Velho é o segundo mais antigo, criado no ano de 2006 e é o que
proporcionalmente apresenta a pior situação ambiental dos três analisados, com 764,45
hectares de desmatamento, 25% de toda sua extensão territorial, após o ano de 2008, que de
acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651 de 25 de maio de 2012) não se
caracteriza como área consolidada, sendo passível de embargo pelo IBAMA.
O PDS São Paulo é o assentamento mais recente, criado no ano de 2012. É um dos
assentamentos mais novos na região e possui situação ambiental mais equilibrada, pois não
possui desmate após sua criação.
No ano de 2017 o Instituto Centro de Vida (ICV) realizou um estudo sobre a situação
ambiental dos três assentamentos rurais localizados no município de Carlinda – MT, foram
analisados dois aspectos, sendo eles: área de preservação permanente (APP) degradada e
áreas desmatadas após julho de 2008. A tabela abaixo (Tabela 1) apresenta os resultados
deste estudo.
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TABELA 1. Área total, número de lotes, passivo ambiental em APP e áreas desmatas após julho de 2008 nos três
assentamentos analisados.

APP Degradada

Áreas desmatadas após
julho de 2008
Nº de
Área (ha)
polígonos
64
353,87
0
0,00

Área total
Assentamentos
(ha)

Nº de
lotes

PAC Carlinda
34.428,04
PDS São Paulo
2.413,90
PA
Pinheiro
3.014,28
Velho
TOTAL
39.856,22

884
49

Nº de
polígonos
1362
114

108

69

21,47

23

764,45

1.041

1.545

224,53

87

1.118,32

Área (ha)
194,00
9,05

Fonte: O autor.

Os três assentamentos juntos somam uma área de passivo ambiental de 1.342,85
hectares.

Metodologia
O mapeamento das áreas de restauração florestal nos três assentamentos analisados
se deu de duas formas: a primeira, denominada de forma automatizada, consistiu no
mapeamento utilizando técnicas de classificação automatizada de imagens de satélite na
plataforma Google Earth Engine. Esta metodologia foi desenvolvida pelo Instituto do Homem
e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), através do projeto FloreSer, e tem como base a
série temporal de imagens dos satélites LandSat, compreendendo o período de 1985 a 2018.
Esta metodologia se baseia nos métodos de mapeamento do programa Mapbiomas, que
consiste no mapeamento periódico do uso e cobertura do solo do território nacional
(MAPBIOMAS, 2019). Para a área de estudo, o período analisado foi reduzido de 2008 até
2018, desconsiderando os anos anteriores.
Nesse método automatizado, a classificação das áreas em restauração florestal é feita
pixel a pixel e consiste em identificar as áreas que sofreram ação antrópica e perderam sua
cobertura vegetal original, mas que com o tempo, por ação humana ou por processo natural,
apresentou indícios de recomposição de sua vegetação.
A segunda forma de mapeamento das áreas de restauração florestal foi a interpretação
visual e vetorização manual utilizando o Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGIS
versão 10.7. Para isso, foram utilizados mosaicos de imagens MI 1560 e 1629 do satélite
SPOT-5 do ano de 2008, com resolução espacial de 2,5 metros, fornecidas pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT). E, para o ano de 2018, foram adotadas imagens
do satélite Sentinel 2A de órbita/ponto 21LXJ e 21LXK do mês de junho e resolução espacial
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de 10 metros. Com isso, foram analisadas visualmente as imagens em 2008 e 2018,
identificadas e mapeadas áreas com sinais de restauração florestal.
Por fim, foram obtidos os quantitativos de áreas em restauração florestal para ambos
os métodos e buscado traçar alguns comparativos a fim de explicar os ganhos de vegetação
restaurada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelo método da vetorização manual foi possível mapear 99 polígonos de áreas em
processo de restauração florestal no período analisado (Tabela 2).
TABELA 2. Número de polígonos e área em hectares de restauração florestal mapeada pelo método manual nos
três assentamentos analisados.

Assentamentos

Área total
(ha)

PAC Carlinda
PDS São Paulo
PA Pinheiro Velho
TOTAL

34.428
2.413
3.014
39.856,22

Restauração Florestal
Nº de
Área (ha)
polígonos
82
115,9
15
13,8
2
1,7
99
131,55

Fonte: O autor.

Estas áreas estão distribuídas em sua grande maioria nas margens de nascentes,
cursos d’água e reservatórios artificiais (Figura 2). Dentre estes polígonos mapeados o
tamanho das áreas variaram entre 0,096 até 25,99 hectares. A área média foi de 1,32 hectares
e o desvio padrão foi de 3,67 hectares.
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Figura 2. Mapeamento das áreas de restauração florestal pelo método manual.
Fonte: O autor.

Pelo método da detecção automatizada foi possível mapear 12.816 polígonos de áreas
em processo de restauração florestal (Tabela 3).
TABELA 3. Número de polígonos e área em hectares de restauração florestal mapeada pelo método automatizado
nos três assentamentos analisados.

Assentamentos
PAC Carlinda
PDS São Paulo
PA Pinheiro Velho
TOTAL

Área total
(ha)
34.428
2.413
3.014
39.856,22

Restauração Florestal
Nº de
Área (ha)
polígonos
12.185
1.762,8
211
38,7
420
50,6
12.816
1.852,23

Fonte: O autor.

Estas áreas estão distribuídas de maneira diversa ao longo dos limites dos
assentamentos (Figura 3). Dos polígonos mapeados tivemos área variando entre 0,0001 até
7,92 hectares, a área média dos polígonos foi de 0,14 hectares e o desvio padrão foi de 0,27
hectares.
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Figura 3. Mapeamento das áreas de restauração florestal pelo método automatizado.
Fonte: O autor.

Fazendo um comparativo com os dois métodos de mapeamento, dos 99 polígonos
mapeados manualmente, 56 deles coincidiram com o método de mapeamento automatizado,
o que corresponde a um percentual de 56% de correspondência (Figura 4). Os demais
polígonos (43), não coincidiram principalmente pelo fato de apresentarem extensão territorial
muito pequena, com valor médio de área igual a 0,53 hectares. Em contrapartida o método
automatizado superestimou a restauração florestal em área e em número de polígonos como
pode ser observado na Tabela 3.
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Figura 4. Áreas coincidentes detectadas e mapeadas pelos dois métodos utilizados.
Fonte: O autor.

A superestimativa obtida pelo método automatizado pode ser explicada pelo fato do
algoritmo classificador identificar os indícios de restauração florestal através de valores de
reflectância da radiação eletromagnética em cada pixel da imagem, considerando toda a série
temporal.
Dos três assentamentos analisados, o PAC Carlinda foi o que apresentou os melhores
resultados quanto a restauração florestal tanto em número de polígonos quanto em área. Isto
pode ser explicado pelo fato deste ser o assentamento com maior extensão territorial e
consequentemente ter um maior número de famílias. Também explica, o fato desse
assentamento receber um forte apoio do projeto Nascentes do Buriti, uma vez que se encontra
bem próximo da área urbana de Carlinda – MT.
Quanto as áreas de restauração florestal mapeadas, sabe-se que a maioria delas
foram plantadas com mudas e sementes. Mas justificam-se trabalhos posteriores com intuito
de caracterizar essas áreas por meio de levantamentos de campo.
CONCLUSÃO
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O mapeamento manual apresentou resultados mais conservadores, porém com maior
precisão em relação a real área em restauração. Foi observada uma correspondência de 56%
das áreas mapeadas entre os dois métodos.
O assentamento que apresentou os melhores resultados de áreas em restauração
florestal foi o PAC Carlinda, com maior número de polígonos e maior área pelos dois métodos
de mapeamento utilizados.
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