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TUTORIAL TÉCNICO

Este tutorial técnico busca apresentar 
as funcionalidades da plataforma 
Global Forest Watch (GFW) no trabalho
de monitoramento das mudanças 
na cobertura do solo ocasionadas 
por incêndios e desmatamento. 
Destina-se especialmente a 
promotores públicos, analistas e 
técnicos de órgãos governamentais 
e não governamentais, consultores, 
pesquisadores, acadêmicos 
e sociedade em geral que se 
interesse pelo tema.
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O Global Forest Watch (GFW) é uma plataforma web de acesso livre que fornece 
informações sobre mudanças na cobertura florestal em nível global e em tempo 
próximo ao real. Esta plataforma começou a operar em 1997 por meio de uma 
iniciativa da World Resources Institute (WRI) e seus parceiros, cujo objetivo era 
criar uma rede de monitoramento global da cobertura florestal.

Este trabalho usa ciência e tecnologia avançada para fornecer alertas de mudança 
na cobertura florestal em todas as partes do mundo. Para recebê-los, é necessário 
cadastrar uma ou mais áreas de interesse: um limite político de município, uma 
bacia hidrográfica, um bioma, uma propriedade rural ou um polígono qualquer.

Por meio de dados de sensoriamento remoto aliados com algoritmos 
computacionais, a plataforma emite alertas via e-mail assim que alterações 
ocorrem nas áreas de interesse pré-cadastradas. 

A partir disso, os usuários podem visualizar a localização geográfica das 
alterações por meio do webmap, fazer a validação por meio do banco de imagens 
de satélite disponível na plataforma e informar as autoridades responsáveis 
sobre possíveis ilícitos ambientais.



Em Mato Grosso, a partir de julho de 2018, a Promotoria de Justiça do município 
de Itiquira passou a adotar os alertas da plataforma Global Forest Watch para 
monitorar os desmatamentos ilegais e incêndios em tempo próximo ao real. 
Cruzando as informações de alertas com a base de dados do Cadastro Ambiental 
Rural e, ainda, com informações dos proprietários, o Ministério Público de Mato 
Grosso (MPMT) passou a monitorar e notificar (pelos correios, telefone e até 
aplicativos de mensagens) todos os proprietários dos imóveis em que incidiam 
os alertas. 

Como a grande maioria estancava as ações irregulares após a notificação da 
Promotoria de Justiça, os escassos recursos para a fiscalização in loco eram 
direcionados para os casos em que não se conseguia realizar a notificação ou em 
que ela não havia sido exitosa. Essas ações presenciais pontuais frequentemente 
resultavam na apreensão de maquinários e condução em flagrante dos 
responsáveis pelas ações.

Essa metodologia, que recebeu o nome de Projeto Olhos da Mata, teve seu valor 
reconhecido pela comunidade jurídica brasileira ao vencer a 16ª edição do Prêmio 
Innovare (categoria Ministério Público), o mais importante da Justiça brasileira. 
Ela também influenciou o modo de se realizar a fiscalização por sensoriamento 
remoto por outras iniciativas de fiscalização no próprio Ministério Público e pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) que, logo em seguida, passou 
a adotar procedimento semelhante.

Finalmente, a partir de uma parceria institucional entre o Instituto Centro de 
Vida (ICV) e Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), apoiada pela WRI, 
apresentamos nesse tutorial uma versão atualizada dos procedimentos 
inicialmente utilizados no projeto Olhos da Mata no uso da plataforma Global 
Forest Watch, visando identificar e validar desmatamentos ilegais e incêndios, 
bem como localizar os responsáveis pelos imóveis rurais onde ocorreram. 

Este material busca expandir a experiência bem-sucedida da Promotoria de 
Justiça de Itiquira para outras Promotorias de Justiça em Mato Grosso e demais 
instituições ligadas ao assunto, considerando esta ser uma ferramenta útil e de 
fácil aplicação, em que qualquer pessoa, com um mínimo de capacitação, pode 
ter acesso aos alertas e desempenhar ações de forma a reduzir os impactos na 
degradação dos remanescentes florestais no Estado de Mato Grosso.
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LOGIN E CADASTRO DE 
ÁREA DE INTERESSE

   FIGURA 1. Endereço eletrônico plataforma Global Forest Watch.

   FIGURA 2. Cadastro com login e senha na plataforma GFW.

1.

Acesse a página da plataforma Global Forest Watch pelo seguinte endereço eletrônico https://www.globalforestwatch.
org/ (Figura1).

Cadastre uma conta inserindo login e senha para ter acesso aos alertas de suas áreas de interesse. Clique no botão 
“MEU GFW” na parte superior direita da página. Ao fazer isso, será aberta uma página semelhante à da Figura 2. Caso 
não possua uma conta na plataforma, clique em “Registre-se” e insira um e-mail juntamente com uma senha. Se for 
vinculado a uma instituição, é recomendável utilizar um e-mail institucional.
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   FIGURA 3. E-mail de confirmação de conta na plataforma Global Forest Watch.

Ao fazer o cadastro, você receberá uma mensagem de confirmação no e-mail cadastrado junto ao seu login na plataforma 
(Figura 3). Clique em “Confirmar” para que sua conta seja ativada na plataforma Global Forest Watch.

Após realizar o cadastro na plataforma, o próximo passo é cadastrar as áreas de interesse para começar a receber os 
alertas de mudança na cobertura florestal, seja por desmatamento, por incêndios florestais ou por ambos.

Após fazer o login com senha, ao clicar em “MEU GFW” a plataforma apresentará o local onde serão cadastradas suas 
áreas de interesse e onde você poderá gerenciá-las, inserindo novas ou removendo áreas que não forem mais de seu 
interesse.

As áreas de interesse podem variar entre as mais diversas formas como: um município, uma bacia hidrográfica, uma 
região política, uma propriedade rural ou simplesmente uma área delimitada com interesses particulares de cada 
usuário, enfim, a área de interesse pode ter a forma e o tamanho que o usuário desejar.
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   FIGURA 4. Acesso ao mapa da plataforma.

   FIGURA 5. Webmap da plataforma Global Forest Watch.

Com webmap aberto, o usuário poderá habilitar ou desabilitar diferentes camadas que estarão disponíveis pela 
plataforma como assim desejar (Figura 5).

Para delimitar uma área de interesse, o usuário cadastrado na plataforma deve clicar na opção “MAPA” (Figura 4), assim 
será aberto o webmap onde o usuário poderá selecionar, delimitar manualmente ou importar de um arquivo externo sua 
área de interesse.
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   FIGURA 6. Cadastrando área de interesse.

   FIGURA 7. Cadastrando área de interesse.

Para selecionar uma área de interesse clique em ANÁLISE, assim a plataforma disponibilizará duas opções: CLIQUE EM 
UMA CAMADA NO MAPA ou DESENHAR OU FAZER UPLOAD DA FORMA (Figura 6).

Escolhendo a opção CLICAR EM UMA CAMADA NO MAPA, a plataforma disponibilizará três opções: Fronteiras políticas; 
Ecorregiões terrestres e Bacias Hidrográficas. Dessa forma, é possível escolher uma destas opções, localizar no mapa 
por meio do zoom e selecioná-la com um clique (Figura 7).
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Após selecionar sua área de interesse, clique na opção SALVAR NO MEU GFW, dessa forma a plataforma abrirá uma 
página onde deverão ser inseridas informações sobre sua área de interesse, como: nome da área, tipo de alerta que 
deseja receber (desmatamento, queimadas ou ambos) e o idioma desejado (Figura 8).

   FIGURA 8. Configurações da área de interesse.



11

   FIGURA 9. Confirmação de cadastro da área de interesse.

   FIGURA 10. Seleção da área de interesse.

Após definir as opções de alerta e nomear a área de interesse, clicando em SALVAR aparecerá uma mensagem de 
confirmação (Figura 9). Em seguida, acesse o e-mail e confirme a inscrição da área de interesse.

Escolhendo a opção DESENHAR OU FAZER UPLOAD DA FORMA, a plataforma disponibilizará a seguinte opção
(Figura 10).
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   FIGURA 11. Desenhando área de interesse.

   FIGURA 12. Salvar área de interesse desenhada.

Clicando em FAÇA O DESENHO o usuário poderá delimitar a área de interesse da forma que desejar (Figura 11).

A cada clique, o usuário insere um vértice e, para finalizar a área do polígono, o usuário deve dar dois cliques para fecha-
lo (Figura 12).
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   FIGURA 13. Fazer upload da área de interesse.

   FIGURA 14. Escolha do arquivo da área de interesse para upload.

Para salvar esta área como de interesse clique em SALVAR NO MEU GFW.
A plataforma também oferece a opção de fazer o upload de um arquivo contendo os limites da área de interesse. Na 
opção DESENHAR OU FAZER UPLOAD DA FORMA, será disponibilizada a opção “Arraste e solte seu arquivo de dados 
polygon, ou clique aqui para fazer o upload” (Figura 13).

O arquivo da área de interesse precisa estar em formato de polígono, com sistema de coordenadas definido, com 
tamanho não superior a 1 megabyte e extensão do tipo .kml ou shapefile. Estando o arquivo no formato shapefile, este 
precisa necessariamente estar compactado no formato .zip (Figura 14).
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Ao fazer o upload do arquivo da área de interesse, a plataforma a espacializa e o usuário pode salvá-la clicando em 
SALVAR NO MEU GFW (Figura 15).

   FIGURA 15. Salvar área de interesse após delimitação do arquivo importado.

   FIGURA 16. Confirmando área de interesse através do link no e-mail.

Clicando em SALVAR NO MEU GFW a plataforma abrirá a página de configuração da área de interesse (Figura 8).

Para começar a receber os alertas da sua área de interesse, é necessário que o usuário confirme a inscrição clicando no 
link enviado por e-mail pela Global Forest Watch (Figura 16 e 17).
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   FIGURA 17. Notificação por e-mail.
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GERENCIANDO ÁREAS
DE INTERESSE

   FIGURA 18. Gerenciar áreas de interesse.

   FIGURA 19. Editar área de interesse.

2.

Ao fazer o login na sua conta, na aba MEU GFW, a plataforma mostrará suas áreas de interesse cadastradas. Neste local, 
é possível gerenciá-las, modificando, excluindo ou inserindo novas áreas (Figura 18).

Clicando em EDITAR, é possível modificar o nome, o idioma e as notificações de recebimento dos alertas (desmatamento 
e incêndios) da área de interesse em questão, marcando ou desmarcando as opções disponíveis na plataforma. Em 
EDITAR, também é possível excluir a área de interesse (Figura 19).
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   FIGURA 20. Compartilhando área de interesse.

   FIGURA 21. Dashboard da área de interesse.

Clicando em COMPARTILHAR, é possível fazer o envio da área de interesse para qualquer pessoa por meio do link 
disponibilizado na plataforma (Figura 20).

Ao clicar no link de compartilhamento é possível visualizar o dashboard da área de interesse.
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RECEPÇÃO DOS
ALERTAS

   FIGURA 22. Alertas de desmatamento GLAD notificados por e-mail.

3.

Após definir a(s) área(s) de interesse, o usuário começa a receber os alertas de mudança na cobertura florestal desta(s) 
área(s), conforme definido.

Os alertas de mudança na cobertura florestal podem ser de duas formas: alertas de incêndios e alertas de perda de 
cobertura arbórea (desmatamento). Os alertas de incêndios são detectados pelo sistema VIIRS (Visible Infrared Imaging 
Radiometer Suite). Já os alertas de desmatamento são obtidos pelo sistema GLAD (Global Land Analysis and Discovery).

A plataforma Global Forest Watch detecta estes alertas e envia para o e-mail do usuário (Figura 22) notificações que 
podem ser visualizadas no mapa online (webmap) ou por meio de download do arquivo em formato .csv que pode ser 
aberto no software Google Earth Pro ou outro similar que o aceite.

No cabeçalho do e-mail, a plataforma identifica o tipo de alerta (desmatamento ou incêndio). Os alertas de desmatamento 
estão na cor rosa e os de incêndios estão na cor laranja. Ainda no cabeçalho, a plataforma identifica o nome da área 
em questão na qual foi identificada mudança na cobertura florestal, de acordo com o nome mencionado no cadastro da 
área de interesse.
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   FIGURA 23. Alertas de incêndios VIIRS recebidos no e-mail.

Os alertas GLAD que são enviados pela plataforma abrangem as ocorrências de perda de cobertura florestal em um 
período de 8 dias. A plataforma quantifica os polígonos de desmatamento identificados no período e os compara 
com anos anteriores. Assim, o usuário consegue identificar se os valores atuais estão aumentando, diminuindo ou 
permanecendo estáveis em relação a anos anteriores.

Ao receber os alertas no e-mail, o usuário pode visualizá-los no webmap (VER NO MAPA), abrir o dashboard (ABRIR 
PAINEL) ou fazer o download da tabela contendo o centroide de cada área (BAIXAR TABELA COMPLETA .CSV) (Figura 
23).

As notificações de alertas de incêndios (VIIRS) são semelhantes aos alertas GLAD (Figura 23).
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VALIDAÇÃO DOS
ALERTAS

   FIGURA 24. Visualizando os alertas no webmap.

4.

O processo de validação dos alertas se dá em duas etapas. A primeira é verificar se de fato houve a alteração na cobertura 
florestal, seja por incêndio ou por desmatamento. Nessa etapa, com base na data do alerta, o usuário pode verificar, no 
banco de imagens de satélite disponíveis na plataforma, uma imagem com data anterior e outra com data posterior ao 
possível dano ocorrido e assim, por interpretação visual, confirmar ou não a alteração na cobertura florestal.

A segunda etapa é verificar se o desmatamento ou o incêndio foi legal ou ilegal. Para isso é preciso acessar o banco de 
dados das autorizações de queima controlada (AQC) e de desmate (AD) disponibilizado no site da SEMA/MT, e cruzar 
as informações dos alertas com as áreas autorizadas. Com isso, é possível verificar se estas alterações na cobertura 
florestal foram autorizadas pelo órgão ambiental competente ou não.

O detalhamento da primeira etapa, tanto para os alertas de incêndio quanto para os alertas de desmatamento, é 
apresentado a seguir. 

 4.1 Validação dos alertas de incêndios

No caso dos alertas de incêndio (alertas VIIRS), ao recebê-los no e-mail e clicar em VER NO MAPA, a plataforma abrirá o 
webmap e mostrará as ocorrências para a área de interesse cadastrada. Os alertas VIIRS são representados por pontos 
na coloração laranja na plataforma (Figura 24).
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   FIGURA 25. Ativando a camada de alertas VIIRS na plataforma.

O próximo passo é configurar o período dos alertas, pois nem sempre a plataforma deixará ativados os alertas 
automaticamente. Caso os alertas não estejam ativados, o usuário deve clicar no botão MUDANÇA FLORESTAL, primeira 
opção na aba localizada no canto superior esquerdo da plataforma (Figura 25).

Após ativar a camada de alertas VIIRS, faz-se necessário configurar o período de análise destes alertas. Conforme 
relatado anteriormente, a plataforma nem sempre os ativa de forma automática, ou seja, o período apresentado no 
webmap pode não corresponder ao mesmo do alerta enviado no e-mail.
 
Desta forma, é possível fazer ajustes clicando em LEGENDA. A plataforma apresentará o período dos alertas mostrados 
no webmap, o usuário pode clicar na data inicial e final e definir manualmente pelo calendário qual período deseja que 
a plataforma apresente os alertas ou arrastar a barra na cor ve rmelha reduzindo ou aumentando o período conforme 
desejar (Figura 26).



Uso do Global Forest Watch (GFW) para coibir desmatamentos e incêndios florestais ilegais em Mato Grosso22

   FIGURA 26. Ajuste da data dos alertas.

   FIGURA 27. Extraindo informações sobre os alertas.

Após ajustar o período, o próximo passo é identificar a data de registro. Nos alertas VIIRS, cada ponto representa um 
local onde o sensor a bordo do satélite conseguiu identificar um foco de calor por meio da radiação emitida durante a 
combustão do material inflamável. Ao clicar sobre o alerta, a plataforma fornece várias informações, tais como: latitude 
e longitude, data, horário (UTC), radiatividade e brilho (Kelvin) (Figura 27).
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   FIGURA 28. Escolha da imagem antes do possível crime ambiental.

Dentre elas, destacamos a data do alerta, que serve como referência para a validação do possível dano ambiental. Após 
identificá-la, o usuário deverá buscar cenas de imagens de satélite antes e após esta data e por interpretação visual 
buscará identificar evidências de degradação ambiental.

Clicando no ícone em formato de satélite no canto inferior direito, a plataforma apresentará seu banco de imagens 
de satélite disponível para o usuário. As imagens disponibilizadas são dos satélites Planet (resolução espacial de 3 
metros), Sentinel (resolução espacial de 10 metros) e Landsat-8 (resolução espacial de 30 metros). A periodicidade 
dessas imagens varia de uma semana a um mês, dependendo da sua disponibilidade na plataforma e, principalmente, 
da aquisição de imagens livres de nuvens.

O usuário pode configurar a tolerância de cobertura de nuvens clicando na barra com coloração verde. Ao clicar em uma 
cena, a plataforma mostra sua visualização imediatamente e é possível identificar sua data, a porcentagem de cobertura 
de nuvem e o satélite/sensor que a captou (Figura 28).

Desta forma, o usuário deverá escolher uma cena com data anterior ao alerta e uma cena com data posterior e buscar 
evidências de dano ambiental ocasionado por incêndio. Estes podem ser cicatrizes de incêndio, que correspondem a 
manchas na coloração escura geradas em decorrência de incêndio, e/ou fumaça, caso a imagem tenha sido capturada 
no momento em que o incêndio estava ativo (Figuras 29 a 31).
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   FIGURA 29. Imagem antes do dano ambiental.

   FIGURA 30. Imagem durante o dano ambiental.

Após ajustar o período, o próximo passo é identificar a data de registro. Nos alertas VIIRS, cada ponto representa um 
local onde o sensor a bordo do satélite conseguiu identificar um foco de calor por meio da radiação emitida durante a 
combustão do material inflamável. Ao clicar sobre o alerta, a plataforma fornece várias informações, tais como: latitude 
e longitude, data, horário (UTC), radiatividade e brilho (Kelvin) (Figura 27).
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   FIGURA 31. Imagem após o dano ambiental.

   FIGURA 32. Função “saúde da vegetação” antes do dano.

A plataforma também disponibiliza a opção de composição de cena “saúde da vegetação” (Vegetation Health). Esta opção 
permite um melhor realce das imagens de satélite, aprimorando a visualização das cicatrizes de incêndio. A coloração 
vermelha corresponde à floresta sadia e a coloração mais próxima do verde ou do cinza corresponde à vegetação que 
sofreu algum tipo de perturbação (Figuras 32 e 33).



Uso do Global Forest Watch (GFW) para coibir desmatamentos e incêndios florestais ilegais em Mato Grosso26

 4.2 Validação dos alertas de desmatamento

Os alertas de desmatamento GLAD, diferentemente dos alertas VIIRS, são apresentados na forma de polígonos e não 
como pontos (Figura 34). Isto acontece porque a forma de detecção dos desmatamentos é diferente da forma de 
detecção dos incêndios. Outro ponto de atenção sobre os alertas de desmatamento é que, ao acessar a plataforma no 
navegador on line, não é possível, pelo menos até a data de elaboração desse tutorial, identificar a data exata de emissão 
do alerta. O que é possível ao acessar e visualizar os alertas através do aplicativo Forest Watcher1, vinculado ao GFW. 

Contudo, sua validação pode ser realizada de forma bem semelhante à validação dos alertas de incêndio. Ao receber o 
alerta no e-mail, o usuário deve clicar na opção VER NO MAPA, assim a plataforma abrirá o webmap e mostrará a área 
de interesse selecionada. Caso não esteja ativada a camada “Alerta de desmatamentos (GLAD)” faz-se necessário ativá-
la, clicando na aba lateral esquerda, na parte superior, opção MUDANÇA FLORESTAL. Vale lembrar que mais de uma 
camada pode ser ativada ao mesmo tempo, tal como alertas GLAD e alertas VIIRS, por exemplo. Após essa etapa, faz-se 
necessário ajustar o período dos alertas de forma semelhante aos alertas VIIRS.

1 - Aplicativo Forest Watcher – World Resources Institute – Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forestwatcher 

   FIGURA 33. Função “saúde da vegetação” após o dano.
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   FIGURA 34. Alertas de desmatamento GLAD.

   FIGURA 35. Seleção de imagens antes do dano GLAD.

Após ajustar o período de análise, os alertas serão filtrados de acordo com o período definido. Assim, para proceder a 
validação, leva-se em consideração a data inicial do filtro dos alertas, como no caso deste exemplo (Figura 35) do dia 
1º de agosto de 2020. Dessa forma, o usuário deve selecionar uma imagem de satélite com data anterior a 01/08/2020 
e, em seguida, ir selecionando imagens com data posterior a 01/08/2020, até encontrar vestígios da perda de cobertura 
florestal que comprove o dano.
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   FIGURA 36. Configurando a opacidade dos alertas, imagem antes do dano de desmatamento 
(GLAD).

   FIGURA 37. Imagem após o dano de desmatamento (GLAD).

Devido ao fato de os alertas serem apresentados na forma de polígonos preenchidos, pode haver uma dificuldade para o 
usuário visualizar a área objeto, a fim de validar a ocorrência do desmatamento. Com isso, faz-se necessário aplicar uma 
transparência nos polígonos de alertas, clicando no botão de opacidade. Desse modo, o usuário pode ajustar o nível de 
transparência que melhor o auxilie no momento da validação (Figura 36).

Com a opacidade ajustada, fica fácil visualizar as cicatrizes de desmatamento (Figuras 37).
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   FIGURA 38. “Saúde da vegetação” antes do dano de desmatamento (alerta GLAD).

   FIGURA 39. “Saúde da vegetação” após o dano de desmatamento (alerta GLAD).

A função “saúde da vegetação” (Vegetation Health) também pode ser aplicada para validação dos alertas de desmatamento 
(Figuras 38 e 39).
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ACESSO A DADOS 
EXTERNOS

5.

Para verificação da legalidade ou ilegalidade dos alertas validados, faz-se necessário fazer o cruzamento destes com 
as áreas autorizadas pelo órgão responsável, que majoritariamente em Mato Grosso é a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA/MT).

A SEMA disponibiliza, em um portal na internet, o banco de dados contendo as áreas com autorizações de desmate 
(ADs) e de queima controlada (AQCs), onde qualquer usuário pode acessar e fazer o download dos arquivos. O acesso a 
essa plataforma pode ser feito pelo link: http://transparencia.sema.mt.gov.br/#/home 

Contudo, na data de elaboração desse tutorial técnico, as funcionalidades do portal que permitem acesso aos dados, que 
são SIMGEO (Navegador Geográfico Unificado) (Figura 40) e SIMCAR, para consulta dos limites dos imóveis cadastrados 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (Figura 41), encontram-se temporariamente indisponíveis.

Provisoriamente, a SEMA/MT tem reunido e disponibilizado os dados na seguinte página: http://www.sema.mt.gov.br/
transparencia/index.php/sistemas/simgeo 

   FIGURA 40. Acesso ao SIMGEO da SEMA/MT.
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Vale ressaltar que os dados disponibilizados nestas duas plataformas nem sempre estão atualizados. Assim, recomenda-
se que os interessados no monitoramento aqui apresentado solicitem acesso aos dados diretamente à SEMA ou ao 
órgão público responsável pela gestão de informações da área que se pretende monitorar, de forma que possam ter 
acesso a base de dados mais atualizada e fidedigna possível.

   FIGURA 41. Acesso ao SIMCAR da SEMA/MT.
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VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE 
DOS ALERTAS DE INCÊNDIO
E DESMATAMENTO

6.

De posse das áreas de autorização de queima controlada (AQCs) e de desmatamento (ADs) e dos centroides dos alertas 
VIRS e GLAD, é possível fazer o cruzamento destas áreas e verificar se os alertas incidem sobre áreas autorizadas ou 
não.

No caso dos alertas não incidirem sobre áreas autorizadas, os mesmos automaticamente são classificados como 
supostamente ilegais e, de posse dos limites dos imóveis cadastrados no CAR, é possível identificar o(s) proprietário(s) 
do imóvel para continuidade da investigação e solicitação de mais informações sobre o ilícito.

A plataforma GFW ainda não permite o upload de arquivos externos. Dessa forma faz-se necessário utilizar outros 
softwares livres onde seja possível fazer este cruzamento de informações. O software recomendado é o Google Earth, 
por ser fácil de usar, bastante acessível e por ser muito comum no dia a dia (Figura 42).

Este software usa a extensão .kml e, por isso, é necessário que todas as bases de dados a serem inseridas no Google 
Earth estejam nesta extensão. Caso não estejam, faz-se necessário convertê-los utilizando um software de Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). Na versão Google Earth Pro, é possível também visualizar dados em outros formatos, tais 
como shapefile (.shp), o que amplia a possibilidade de uso de dados em outros formatos.

   FIGURA 42. Bases de dados inseridas no Google Earth.
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Ao receber o alerta no e-mail, o usuário tem a opção de “BAIXAR A TABELA COMPLETA .CSV”. Neste arquivo estão 
armazenadas as informações referentes à coordenada geográfica dos centroides dos alertas sejam eles de incêndios ou 
desmatamento. Importante destacar que, apesar dos alertas de desmatamento serem apresentados como polígonos na 
plataforma, no Google Earth estas áreas são apresentadas como pontos.

Para importar esta tabela no Google Earth, clique no menu Arquivo – Importar. Com isso, será aberta uma caixa solicitando 
o local onde o arquivo está armazenado. Em alguns casos, pode acontecer de o usuário localizar a pasta onde o arquivo 
está armazenado, mas ele não aparecer como opção de escolha. Isso acontece porque o software não está configurado 
para importar qualquer tipo de arquivo. Assim, no botão localizado na parte inferior direita escolha a opção “Todos os 
arquivos (*.*)” (Figura 43), com isso o arquivo que estava oculto aparecerá como opção.

Ao escolher o arquivo .csv, será aberta uma página com as configurações do arquivo a ser importado no Google Earth. 
Escolha o tipo de campo “Delimitado” e, como delimitador de campo, escolha a opção “Vírgula”. Ao escolher estas 
opções, clique em Avançar.

   FIGURA 43. Importando arquivos no Google Earth.
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   FIGURA 44. Importando arquivos no Google Earth.

   FIGURA 45. Importando arquivos no Google Earth.

Em seguida, o software pedirá quais campos serão utilizados para referência geográfica, ou seja, para espacialização 
do dado (geralmente são os campos “Latitude e Longitude”). Na maioria das vezes, o software já identifica e seleciona 
estes campos, como neste exemplo (Figura 45), mas caso isso não ocorra automaticamente, o usuário poderá escolher 
manualmente. Feito isso, clique em Avançar.
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   FIGURA 46. Importando arquivo no Google Earth.

   FIGURA 47. Aplicar modelo aos dados recém inseridos.

Na sequência, o software apresenta os campos que foram importados oriundos da tabela .csv (Figura 46). Estando de 
acordo com as informações apresentadas, clique em Concluir.

Ao clicar em Concluir, o Google Earth pergunta se o usuário deseja aplicar um modelo aos dados recém importados. 
Escolha a opção “Não”.
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   FIGURA 48. Espacialização dos alertas.

   FIGURA 49. Alerta de desmatamento incidido sobre área autorizada.

Por fim, os dados serão espacializados no formato de ponto (Figura 48).

Quando os alertas incidem sobre área autorizada, tem-se a comprovação de que o mesmo é legal (Figura 48).
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   FIGURA 50. Alerta de desmatamento incidido sobre área não autorizada.

   FIGURA 51. Identificação do detentor do imóvel.

Já quando os alertas incidem sobre uma área não autorizada, tem-se uma possível ilegalidade identificada.

Pela base dos limites dos imóveis cadastrados no CAR, é possível identificar o detentor do imóvel responsável pela 
degradação ambiental.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

7.

Neste tutorial, apresentamos o passo-a-passo de como usar a plataforma 
Global Forest Watch para identificar e validar desmatamentos ilegais e 
incêndios detectados. Também demonstramos como dados públicos de 
limites geográficos, tais como imóveis rurais, unidades de conservação, 
terras indígenas, entre outros limites que podem ser associados com uma 
área de interesse, podem ser utilizados para identificar o responsável pela 
área utilizando um software livre e também de fácil acesso e manuseio, o 
Google Earth.

Esperamos que o procedimento operacional ora apresentado possa 
ser útil para os órgãos de controle ambiental e para sociedade civil no 
monitoramento da degradação florestal e responsabilização pelos danos 
ambientais causados.

Ainda, recomendamos a atualização e reciclagem constante desse 
tutorial, sobretudo em razão do avanço geotecnológico rápido que nossa 
sociedade vem alcançando nos tempos atuais, com o desenvolvimento 
de novas ferramentas e disponibilização de imagens com alta resolução 
espacial para auxiliar no monitoramento cada dia mais eficiente da 
cobertura vegetal.
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