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Dentre as diversas atribuições do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), 
está a proteção ao meio ambiente. Mato Grosso é um estado que constantemente apa-
rece entre as unidades da federação com alta ocorrência de incêndios e área desmata-
da, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Identificar e punir os infratores são medidas importantes para conter o avanço dos 
crimes ambientais no estado, mas grande parte das promotorias de justiça têm 
enfrentado limitações pela baixa disponibilidade de servidores e recursos finan-
ceiros, o que impacta diretamente nas ações e limita a eficiência dos órgãos. So-
ma-se a isso a enorme extensão territorial do estado, o que torna o trabalho mais 
complexo e desafiador.

Diante desta realidade, a Promotoria de Justiça de Itiquira (MT), com o promotor 
Claudio Angelo Correa Gonzaga à frente, começou a utilizar, por iniciativa própria, a 
plataforma do Global Forest Watch (GFW) desde o segundo semestre de 2018. 

A plataforma web de acesso gratuito fornece informações sobre mudanças na co-
bertura florestal a nível global e em tempo próximo ao real. Por meio de dados de sen-
soriamento remoto, aliados a algoritmos computacionais, a plataforma emite alertas 
via e-mail assim que alterações na cobertura do solo ocorrem nas áreas de interesse 
pré-cadastradas.

O uso desta plataforma veio de encontro com a grande demanda de localizar as áreas 
de ocorrência de desmatamentos e incêndios ilegais e identificar os possíveis infra-
tores. A partir de dezembro de 2018, a Promotoria de Justiça de Itiquira (MT) adotou 
um procedimento operacional para combinar as novas tecnologias que permitem o 
conhecimento de sinais de alteração da cobertura florestal com as prerrogativas ju-
rídicas que dispõe o Ministério Público. O objetivo foi reduzir ao máximo o tempo de 
reação do Estado diante de indícios de ilícito ambiental. A iniciativa deu origem ao 
Projeto Olhos da Mata. 

Contexto1
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O Projeto Olhos da Mata contribuiu significativamente na gestão ambiental do mu-
nicípio de Itiquira, o que levou à redução drástica das ocorrências de incêndios e de 
desmatamentos ilegais. Além disso, trouxe eficiência não apenas na identificação e 
responsabilização dos infratores, mas também na prevenção de crimes ambientais. 
A resposta rápida ao encontrar indicativos de ilícitos ambientais fez com que gran-
des frentes de desmatamento e incêndios fossem contidas e danos maiores ao meio 
ambiente fossem evitados.

A experiência do uso da plataforma no Projeto Olhos da Mata foi muito exitosa e cul-
minou, no ano de 2019, no reconhecimento nacional da iniciativa obtido pela conquis-
ta do prêmio Innovare1.

Após esta experiência muito bem-sucedida, surgiu a ideia de promover a expansão 
do aprendizado para outras comarcas de outras regiões do estado. Desta forma, foi 
escrita uma proposta de projeto solicitando apoio da World Resources Institute (WRI), 
instituição desenvolvedora do GFW, para promoção de capacitações em promoto-
rias do estado. 

O projeto recebeu o nome de “Uso da plataforma Global Forest Watch para coibir des-
matamentos e incêndios florestais ilegais em Mato Grosso” e teve início em agosto 
de 20202. Foram atendidas as promotorias de justiça de bacias hidrográficas loca-
lizados no bioma Pantanal e Cerrado, com capacitações para promotores, técnicos, 
assessores, parceiros e demais servidores das promotorias de justiça dos seus res-
pectivos municípios na utilização da plataforma GFW para identificação de áreas de 
ocorrência de crimes ambientais e de possíveis infratores.

1. MPMT, 03.dez.2019. MPMT vence Innovare com projeto “Olhos da Mata”. Disponível em: 
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/80639/mpmt-vence-innovare-com-projeto-olhos-da-mata

2. ICV, 21.out.2020. Projeto inovador de coibição do desmatamento e dos incêndios florestais é ampliado em Mato 
Grosso. Disponível em: https://www.icv.org.br/2020/10/projeto-inovador-de-coibicao-do-desmatamento-e-
incendios-florestais-e-ampliado-em-mato-grosso/

https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/80639/mpmt-vence-innovare-com-projeto-olhos-da-mata
https://www.icv.org.br/2020/10/projeto-inovador-de-coibicao-do-desmatamento-e-incendios-florestais-e-ampliado-em-mato-grosso/
https://www.icv.org.br/2020/10/projeto-inovador-de-coibicao-do-desmatamento-e-incendios-florestais-e-ampliado-em-mato-grosso/


AS EXPERIÊNCIAS COM O USO DO GLOBAL FOREST WATCH (GFW) 
PARA COIBIR DESMATAMENTOS E INCÊNDIOS FLORESTAIS ILEGAIS EM MATO GROSSO4

Em Mato Grosso, o MPMT é subdividido em 13 Promotorias de Justiça Especializada de 
Bacia Hidrográfica (PJBH). Tal divisão foi criada para facilitar a fiscalização e a defesa 
da gestão dos recursos hídricos, uma vez que ultrapassa as barreiras formais e res-
tritas da tradicional divisão geográfica das promotorias de justiça, e promoveu uma 
gestão mais eficiente com base nos limites naturais das bacias hidrográficas3. 

Para este projeto foram selecionadas seis PJBH’s em todo estado, sendo elas: PJBH 
Alto Araguaia, PJBH Alto Paraguai, PJBH Cuiabá, PJBH Guaporé, PJBH Médio Ara-
guaia e PJBH São Lourenço. As seis PJBH’s envolvem um conjunto de 42 municípios 
que abrangem uma extensão territorial de 323,6 mil km², o que corresponde a 37% de 
toda extensão territorial do estado (Figura 1).

No projeto havia a previsão de capacitações presenciais, uma em cada sede muni-
cipal de cada PJBH, o que totalizaria seis encontros presenciais. Pela pandemia da 
Covid-19, entretanto, as capacitações tiveram que ser realizadas de forma virtual. 
Desta forma, optou-se por utilizar a aplicação gratuita da Google (Google Meet) para 
realização das capacitações (Figura 2), o que não comprometeu a qualidade e o bom 
andamento das atividades.

As capacitações foram subdivididas em duas etapas e foram ministradas em dois dias 
com carga horária de quatro horas cada, o que totalizou oito horas. A primeira etapa 
abordou de forma teórica as principais aplicações da plataforma no monitoramento de 
focos de calor e frentes de desmatamento, usando exemplos reais do dia-a-dia. 

A segunda etapa foi realizada de forma prática, onde os participantes criaram sua 
conta na plataforma, cadastraram suas áreas de interesse e começaram a receber 
os alertas de desmatamento e incêndios das suas respectivas áreas. Na sequência, 
fizeram as validações dos alertas com base nas imagens orbitais e, por fim, identifi-
caram possíveis infratores com base nos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Treinamentos2

3. MPMT, 2021. Promotoria de Justiça de Bacia Hidrográfica. Disponível em: https://pjedaou.mpmt.mp.br/pjbh/ 

https://pjedaou.mpmt.mp.br/pjbh/
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FIGURA 1. Mapa da área de abrangência das seis PJBH’s selecionadas 
para capacitação pelo projeto.

FIGURA 2. Capacitação realizada de forma virtual pelo Google Meet.
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Resultados3

No total, foram capacitadas mais de 70 pessoas entre promotores, assessores, téc-
nicos e parceiros do MPMT para o uso da plataforma em suas atividades de rotina. A 
capacitação preenchou algumas lacunas nas atividades de gestão ambiental. O meca-
nismo do sistema de automatização de alertas, envio de notificações por e-mail, possi-
bilidade de cálculo de área e disponibilização de acesso a imagens orbitais atualizadas 
trouxe um enorme ganho em eficiência de trabalho, uma vez que tais atividades preci-
sariam ser realizadas de forma individual, caso não existisse a plataforma.  

Logo após os treinamentos, alguns servidores do MPMT relataram a identificação 
de casos de áreas com sinais de ilícito ambiental por meio da plataforma e foram 
capazes de localizar e contatar os possíveis infratores em seus municípios de atua-
ção. Tais resultados mostram que a plataforma tem sido útil no trabalho de conter o 
avanço dos desmatamentos e incêndios ilegais.

Além das capacitações, foram realizados três workshops para compartilhamento de 
experiências de uso da plataforma entre os participantes já capacitados. Nos even-
tos, os participantes compartilharam suas principais dificuldades e como a platafor-
ma é útil na gestão ambiental de seus municípios.

As capacitações tiveram início em dezembro de 2020 e encerraram em maio de 2021. 
Já os workshops aconteceram nos meses de abril, maio e julho de 2021. Após o perío-
do de capacitações, a equipe do ICV e a promotoria de Itiquira (MT) se prontificaram 
a fornecer suporte técnico as pessoas que necessitassem de auxílio após os treina-
mentos. Também foi desenvolvido um tutorial técnico sobre as funcionalidades da 
plataforma GFW no trabalho de monitoramento das mudanças na cobertura do solo 
ocasionadas por incêndios e desmatamento, disponível digitalmente4 e em uma sé-
rie de vídeos no Youtube5.

4. ICV, 2021. Tutorial técnico: Uso do Global Forest Watch (GFW) para coibir desmatamentos e incêndios 
florestais ilegais em Mato Grosso. Disponível em: https://www.icv.org.br/publicacao/tutorial-uso-do-global-
forest-watch-gfw-para-coibir-desmatamentos-e-incendios-florestais-ilegais-em-mato-grosso/

5. ICV, 2021. Global Forest Watch: série de tutoriais sobre tecnologia de monitoramento do desmatamento. 
Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLH0XsN2wGrLATqJesckApo9S9OHd-1r94

https://www.icv.org.br/publicacao/tutorial-uso-do-global-forest-watch-gfw-para-coibir-desmatamentos-e-incendios-florestais-ilegais-em-mato-grosso/
https://www.icv.org.br/publicacao/tutorial-uso-do-global-forest-watch-gfw-para-coibir-desmatamentos-e-incendios-florestais-ilegais-em-mato-grosso/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH0XsN2wGrLATqJesckApo9S9OHd-1r94
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Desafios e oportunidades4

Após os treinamentos, a principal dificuldade apresentada pelos usuários da plata-
forma foi a interpretação visual das imagens orbitais, o que é algo comum para ini-
ciantes e habilidade que se aperfeiçoa com a experiência nas atividades cotidianas. 
Para superar essa dificuldade, muitas interações aconteceram entre os técnicos do 
ICV e os servidores do MPMT após os treinamentos, o que resultou no fortalecimento 
ainda maior da relação de parceria. 

Outra dificuldade apontada pelos promotores foi o acúmulo de função que ocorre 
com frequência nas promotorias e o baixo efetivo de servidores disponíveis, situa-
ções que comprometem a disponibilidade de tempo para o monitoramento periódico 
dos focos de calor e desmatamentos.

Além do uso habitual da plataforma para identificar focos de calor e frentes de des-
matamento, a mesma tem sido usada também para gestão territorial dos municípios. 
As experiências bem-sucedidas com o uso desta plataforma no estado de Mato Gros-
so mostram que podem ser expandidas para outros estados da federação. 

O uso de ferramentas tecnológicas que trazem automação e são capazes de co-
brir grandes extensões territoriais são uma verdadeira revolução no trabalho de 
gestão ambiental.


