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Em todo este manual, poderão ser observados vários símbolos que ajudarão a orientá-lo pelo 
trabalho:

 
Tudo que for importante você saber antes de prosseguir com o exercício 
estará marcado por este símbolo.
 

 Qualquer dica que possa ajudá-lo com a ferramenta estará marcada por este 
símbolo.

 Qualquer observação adicional estará marcada por este símbolo.
 

 1    INTRODUÇÃO

2



 
 
Deforestation Alert System Workbook Version: 0.0.1 - 5 Oct 2011

O Sistema de Alerta de Desmatamento fornecido pelo Google Earth Engine está baseado no Sistema 
de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon, operacional desde 2008. O SAD usa as imagens de 
reflectância do MODIS para gerar alertas mensais de desmatamento e degradação florestal para 
todo o bioma florestal da Amazônia Brasileira. O algoritmo de detecção de mudanças em florestas 
do SAD utiliza informações fracionárias de Cobertura Verde, Solo, Vegetação Não Fotossintética 
(VNF) e Sombra para calcular o NDFI (Normalized Differencing Fraction Index, índice de diferença 
normalizada de frações). O NDFI é, então, usado para detectar mudanças nas florestas entre duas 
datas consecutivas. Os resultados desse algoritmo de detecção de mudanças são avaliados e, 
uma vez validados, mapas com alertas e estatísticas de desmatamento e degradação poderão ser 
produzidos para informar as autoridades, administradores de florestas e parques, e a sociedade em 
geral dessas ameaças à floresta. 
 
O sucesso do SAD no Brasil motivou o Google a implementar esse sistema na plataforma do Google 
Earth Engine a fim de permitir que outros países monitorem rapidamente mudanças em florestas.

 2    VISÃO GERAL DO FLUXO DE TRABALHO

A seguir, há uma visão geral das etapas necessárias para gerar e validar um mapa de 
desmatamento e degradação florestal, bem como criar relatórios baseados nesses mapas. O 
desmatamento e a degradação florestal são detectados automaticamente com o algoritmo do SAD. 
Os analistas devem, então, validar a detecção automatizada antes de enviar alertas.

2.1 Acesso ao sistema e seleção de células

 
Você pode acessar o Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon por meio de sua Conta do 
Google. Todo o seu trabalho de validação será salvo em sua conta, de modo que seu progresso 
possa ser retomado posteriormente e rastreado como parte de um projeto geral.

2.2 Ajuste de visualização e configurações

 
A Deforestation Validation Tool [Ferramenta de Validação de Desmatamento] do Imazon tem 
diversas configurações que podem ser ajustadas antes de validar o desmatamento ou a degradação 
florestal de uma célula-mapa em particular. Use essas configurações para ajustar sua visualização 
e exibição, para que você possa determinar com a máxima precisão a classe correta de uma 
determinada área classificada automaticamente como desmatamento ou degradação florestal.

2.3 Validação de classificação automática

 
Selecione uma área ou um grupo de áreas para confirmar ou rejeitar os resultados automatizados 
de classificação (classes de desmatamento, degradação ou floresta).

2.4 Geração de relatórios de desmatamento e degradação
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Selecione um conjunto de dados (unidades de conservação, territórios indígenas ou outras regiões 
de interesse) ou um polígono individual, ou crie um polígono personalizado, e produza uma planilha 
de relatório com o tamanho da área desmatada ou degradada. 
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 3    ACESSO AO SISTEMA E SELEÇÃO DE CÉLULAS

3.1 Acesso ao Sistema

 
1. Vá para http://sad-training.appspot.com, e clique em “Sign in” [Acessar].  
 
2. Acesse o sistema usando sua Conta do Google.
 
3. Clique em ANALYSIS [Análise] no canto superior direito da página. A ferramenta de validação 

será aberta.
 
Será exibido um mapa da Amazônia Brasileira, coberto de megacélulas:

 

 
O processo de validação é conduzido no nível de base (o nível mais detalhado) das células-mapa, 
que são agregadas às células intermediárias, e depois para megacélula no nível superior (o nível 
do mapa não refinado). As células são codificadas por cor -- células em que foi detectado um grau 
maior de desmatamento e degradação são mais alaranjadas, e aquelas com um grau menor são 
mais amareladas. Os usuários podem iniciar o processo de validação nas áreas que apresentam um 
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grau maior de desmatamento e degradação. 
 

3.2 Seleção de uma megacélula para aproximação

 
1. Clique em uma das megacélulas do mapa para selecioná-la. Pode ser uma megacélula de sua 

escolha, ou uma célula que você tenha selecionado no passado e na qual gostaria de continuar 
trabalhando.
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Isso aumentará a célula selecionada para uma visão mais aproximada, na qual você deverá 
selecionar uma célula-mapa para validar. Células com um padrão listrado têm células que já foram 
trabalhadas, mas que não foram fechadas. Quando fechadas, as células aparecem escurecidas.
 
A qualquer momento, você pode clicar em “go back” [voltar] no canto superior direito, para voltar à 
tela anterior e escolher uma célula diferente.
 

3.3 Seleção de uma célula-mapa para validar

 
1. Clique em uma célula-mapa para validar seu desmatamento e degradação florestal.
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Isso aproximará a célula selecionada, e mostrará o mapa de desmatamento/degradação que será 
validado:
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 4    AJUSTE DE VISUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÕES

4.1 Alteração de camadas

 
É possível alterar as camadas exibidas na visualização do mapa clicando em um dos botões no 
canto superior direito do mapa.
 

 
 
 
1. Clique no botão superior para change visible layers [alterar camadas visíveis]. Será exibida uma 

lista de camadas que podem ficar visíveis para ajudá-lo na validação:

 
 

 NDFI Analysis [Análise NDFI]: A diferença bruta entre NDFI t1 e NDFI t0.
 Brazil States Public [Público de Estados Brasileiros]: Polígonos para estados brasileiros.
 Brazil State Conservation Unit Public: [Brasil Público Estadual Unidade de Conservação]: 

Polígonos das unidades de conservação Brasil Estado
 Brazil Federal Conservation Unit Public [Público de Unidades de Conservação Federais 
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Brasileiras]: Polígonos para unidades de conservação federais brasileiras.
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 Brazil Municipalities Public [Público de Municípios Brasileiros]: Polígonos de municípios 
brasileiros.

 LANDSAT L7_L1T: A imagem mais recente do Landsat 7 para o local determinado
 SMA: Os resultados espectralmente não misturados da Análise de Mistura Espectral, 

considerando a separação de vegetação, solo, vegetação não fotossintética (não verde) e 
sombra, para o período que está sendo validado. * 

 RGB: O composto temporal RGB do espectro visível descontinuado para o período que está 
sendo validado: (R = Banda 1 do produto MODIS 250m, G = Banda 4 do produto MODIS 
500m e B = Banda 3 do produto MODIS 500m).

 NDFI t0: o Normalized Difference Fraction Index que mede a fração de cobertura verde 
em relação a outra (solo, vegetação não fotossintética [não verde] e sombra), para o mês 
anterior.

 NDFI t1: o Normalized Difference Fraction Index que mede a fração de cobertura verde em 
relação a outra (solo, vegetação não fotossintética [não verde] e sombra), para o período 
que está sendo validado. *

 Brazil Legal Amazon [Amazônia Legal Brasileira]: A fronteira legal da Amazônia Brasileira.
 True color RGB141 – Um trecho linear de 2% com R = Banda 1 do produto MODIS 250m, G = 

Banda 4 do produto MODIS 250m e B = Banda 1 do 500m.
 False color RGB421 -  Um trecho linear de 2% com R = Banda 4 do produto MODIS 500m, G = 

Banda 2 do produto MODIS 250m e B = Banda 1 do 250m.
 F color infrared RGB214 [F color infravermelho RGB214] - Um trecho linear de 2% com R = 

Banda 2 do produto MODIS 250m, G = Banda 1 do produto MODIS 250m e B = Banda 4 do 
500m.

 Validated polygons [Polígonos validados]: Os polígonos validados de desmatamento e 
degradação desenhados até o momento.

 
*  O “período sendo validado” e um mosaico temporal das imagens do MODIS escolhido 
para o mês determinado.

 
2. Certifique-se de que as caixas próximas das seguintes camadas estejam visíveis (marcadas):

 Análise NDFI
 Amazônia Legal Brasileira

 
3. Clique no botão inferior para change map background [alterar fundo do mapa]. Serão exibidos 

os fundos-padrão do Google Maps:
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 Terrain [Terreno]: mostra o fundo do mapa do terreno.
 Satellite [Satélite]: mostra o fundo de imagens de satélite.
 Roadmap [Mapa de estradas]: mostra estradas, fronteiras e pontos de interesse.
 Hybrid [Híbrido]: mostra o fundo de imagem por satélite com estradas, fronteiras e pontos 

de interesse sobrepostos no topo.
 
4. Selecione o círculo próximo a “Hybrid” [Híbrido] para mudar para o fundo de mapa híbrido. 

Então, se você preferir o fundo do mapa "Terrain", mudá-lo de volta para o terreno.

4.2 Ajuste de visualização usando a configuração “Compare View” 
[Comparar Visualização]

 
As configurações “Compare View” [Comparar Visualização] permitem adicionar “visualizações de 
mapas”. Você poderá usar essas “visualizações de mapas” para personalizar que camadas são 
vistas, o que o ajudará a determinar se uma área está desmatada, degradada ou está preservada e 
saudável.

1. Passe o mouse sobre “Compare View” [Comparar Visualização] no 
canto superior direito do mapa.

 
2. Selecione a visualização nas três opções laterais.
 
3. Na visualização superior direita, clique no botão “Change Visible 

Layers” [Alterar Camadas Visíveis] e torne a camada NDFI t0 visível.
 
4. Na visualização centro-direita, clique no botão “Change Visible Layers” 

[Alterar Camadas Visíveis] e torne a camada NDFI t1 visível.
 
5. Na visualização direita inferior, clique no botão “Change Visible Layers” [Alterar Camadas 

Visíveis] e torne a camada LANDSAT L7_L1T visível.
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A tela deverá ter a seguinte aparência:

 
Assim, será mais fácil comparar seu mapa principal à esquerda com outros tipos de visualizações 
de mapas, o que o ajudará a determinar se uma área está atualmente desmatada ou não. Miras 
aparecem no centro da janela principal e das visualizações de mapas à esquerda quando a página é 
visualizada com uma ou mais visualizações de mapas. Essas miras podem ajudá-lo a alinhar o que 
você vê na janela principal com o que é visto nas visualizações de comparação. Você também pode 
ampliar para ver os pixels individuais mais claramente.

4.3 Ajuste do mapa de desmatamento/degradação com as “NDFI settings” 
[Configurações do NDFI]

 
As “NDFI settings” [Configurações do NDFI] permitem ajustar o limite do que é simbolizado como 
desmatamento (em vermelho), degradação (em amarelo) ou floresta (em verde). Teste os valores 
de limites movendo as quebras de faixa para a esquerda e para a direita e escolhendo uma boa 
representação para a célula em particular que está sendo validada.
 
1. Passe o mouse sobre “NDFI settings” [Configurações do NDFI] no canto superior direito.
 
Você verá as configurações, conforme abaixo. (Os valores de faixa podem diferir dos representados 
aqui.)
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2. Certifique-se de que “degradação”, “desmatamento”, “floresta” e “desmatado” estejam todos 

marcados em “NDFI visibility” [Visibilidade do NDFI). Cada uma dessas opções mostram algo 
diferente no mapa:
 Degradation [degradação]: áreas que, atualmente, são florestas degradadas – os valores de 

faixa escolhidos devem fazer com que todas as áreas degradadas apareçam em AMARELO 
no mapa.

 Deforestation [desmatamento]: áreas que, atualmente, são florestas desmatadas – os 
valores de faixa escolhidos devem fazer com que todas as áreas desmatadas apareçam em 
VERMELHO no mapa.

 Forest [floresta]: áreas que, atualmente, são de florestas preservadas – os valores de faixa 
escolhidos devem fazer com que todas as áreas de floresta apareçam em VERDE no mapa.

 Old deforestation [desmatamento de idade]: áreas que foram anteriormente desmatadas.
 
3. Mova as quebras de limite para a esquerda e para a direita para alterar os limites do que 

aparece como desmatado, degradado e floresta. Os melhores limites podem ser determinados 
usando as imagens e os dados nos mapas de comparação, bem como o que você julgar mais 
apropriado. Os limiares foram definidos emperically padrão para detectar mudanças florestais 
por deforestaiton e degradação florestal. Você vai fazer pequenos ajustes aos limiares padrão 
usando as imagens e os dados nos mapas de comparação, bem como informações contextuais 
(forma e tamanho dos polígonos, a localização relativa de polígonos de áreas anteriormente 
desmatadas e ruído nuvem).

 

 Os valores da faixa de NDFI foram escalados de -1 a 1 a 0 a 200
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Você não deverá passar para a próxima etapa até que esteja satisfeito com os 
limites de NDFI escolhidos por você!
 

 

 5    VALIDAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

 
Uma vez definidos os limites nas configurações do NDFI, você poderá escolher entre dois métodos 
para validar se uma área é de desmatamento ou de degradação.

5.1 Validação de um polígono com a ferramenta Selection Wand [Varinha 
de Seleção]

 
1. Clique na ferramenta Selection Wand [Varinha de Seleção] na barra de ferramentas.

 
 
2. Clique em um retalho de uma única cor (vermelho ou amarelo, que representa desmatamento 

ou degradação, respectivamente). Uma linha branca aparece ao redor do retalho, mostrando 
que está selecionado.
 Clique um retalho VERMELHO para confirmar que é uma área desmatada.
 Clique em um retalho AMARELO para confirmar que é uma área degradada.
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3. Clique em quantos retalhos você desejar confirmar como desmatamento ou degradação.
 

Você pode usar as vistas laterais para ajudar a tornar suas decisões.
 

5.2 Validação de um polígono com a ferramenta Draw Polygon [Desenhar 
Polígono]

 
1. Clique na ferramenta Draw Polygon [Desenhar Polígono] na barra de ferramenta.

 

2.
Clique no botão, ,  para desenhar um polígono que define uma área como 
DEFORESTATION (DEF) [desmatamento].

 
3. Desenhe um polígono clicando no mapa ao redor de uma área que esteja desmatada. Você 

deverá fechar o polígono clicando no primeiro nó criado por você. Após o fechamento do 
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polígono, a cor mudará para vermelho e o polígono será validado como área de desmatamento.
 
Você deverá fechar o polígono clicando no primeiro nó criado para o polígono.

 

4.
Clique no botão, , para desenhar um polígono que define uma área como 
DEGRADATION (DEG) [degradação].

 
5. Desenhe um polígono no mapa e feche o polígono clicando no primeiro nó criado por você. 

Dessa vez, a cor mudará para amarelo – o polígono será validado como área de degradação.
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Ao desenhar um polígono para rotular como desmatamento ou degradação, 
certifique-se de desenhar somente nos pixels que você deseja validar. 
QUALQUER pixel que interseccione o polígono será rotulado de acordo com sua 
escolha. Aproxime para desenhar um polígono mais preciso!

 
6. Usando as ferramentas Selection Wand [Varinha de Seleção] e Draw Polygon [Desenhar 

Polígono], valide mais áreas como desmatamento ou degradação.
 
7. Se desejar excluir um polígono que tenha selecionado ou desenhado, clique no botão da lixeira 

e, em seguida, clique em um polígono criado por você. Isso excluirá permanentemente o 
polígono.
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8. Se desejar adicionar uma observação relacionada à célula, clique no link NOTES [Observações] 

no canto superior direito.
 

 
Será exibida a janela NOTES [Observações], e você poderá inserir uma observação que será salva 
com a célula; em seguida, clique em “ADD NOTE” [Adicionar observação].
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9. Quando tiver terminado a validação da célula-mapa, clique em “DONE” [OK].  Depois de fechada, 

a célula-mapa não poderá mais ser editada. Agora, quando outros usuários visualizarem a célula 
fechada no mapa, ela estará escurecida. Células que foram trabalhadas, mas que não foram 
fechadas, apresentam um padrão listrado. Células que foram fechadas aparecem escurecidas.
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 6    CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESMATAMENTO OU DEGRADAÇÃO

6.1 Acesso ao sistema se necessário

 
1. Se você já tiver acessado o sistema, clique na guia REPORTING [Criação de Relatórios] no canto 

superior direito da página. A ferramenta de geração de relatórios será aberta.
 
Se você ainda não tiver acessado o sistema, vá para http://sad-training.appspot.com e clique 
em “Sign in” [Acessar] e faça login com sua Conta do Google. Certifique-se de que esteja 
visualizando a guia REPORTING [Criação de Relatórios] no canto superior direito da página.
 
Será exibido um mapa do Brasil com diversas camadas de fronteiras aparecendo no mapa, inclusive 
áreas estaduais de conservação, áreas federais de conservação e territórios indígenas:

 

6.2 Alteração de camadas e pesquisa de uma localidade

 
1. Altere as camadas exibidas na visualização do mapa clicando no botão “Change Visible Layers” 

[Alterar Camadas Visíveis] no canto superior direito do mapa.
 
2. Você pode deixar as seguintes camadas visíveis (ou não visíveis) marcando (ou desmarcando) 

a caixa ao lado do nome da camada. Por exemplo, deixe Legal Amazon [Amazônia Legal], 
Indigenous Land [Terras Indígenas] e State Conservation [Conservação Estadual] marcadas, mas 
desmarque Federal Conservation [Conservação Federal].
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3. Clique na lupa para pesquisar uma localidade na Amazônia, como uma cidade, um estado ou 

uma área protegida. No exemplo abaixo, foi pesquisado por “Sinop”.
 

4. Clique no resultado que desejar e essa localidade será aproximada.

6.3 Download de relatório
 
Existem três métodos para baixar um relatório de desmatamento e degradação: para um conjunto 
inteiro de dados, para um polígono individual e para um polígono personalizado criado por você.

22



 
 
Deforestation Alert System Workbook Version: 0.0.1 - 5 Oct 2011

 
MÉTODO 1: Obter um relatório de um conjunto inteiro de dados.
 
1. Passe o mouse sobre a faixa temporal e ajuste a barra deslizante do tempo clicando e 

arrastando o início e o fim da estrutura de tempo que você deseja que seu relatório abranja.

 
2. Clique em “DOWNLOAD REPORT” [Baixar relatório].

Será exibida uma janela que permitirá a seleção de um conjunto de dados para os quais você deseja 
baixar um relatório.
 
3. Escolha “STATE CONSERVATION” [Conservação Estadual] como o conjunto de dados para o qual 

você deseja baixar um relatório.
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4. Clique no botão DOWNLOAD [Baixar].

 
5. Escolha o local onde deseja salvar o arquivo CSV e clique em Salvar. Ao abrir o arquivo CSV, você 
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verá um relatório na forma de uma planilha das datas inicial e final, bem como o tamanho da 
área desmatada e degradada.

 
MÉTODO 2: Obter um relatório de um polígono individual.
 
1. Passe o mouse sobre a faixa temporal e ajuste a barra deslizante do tempo clicando e 

arrastando o início e o fim da estrutura de tempo que você deseja que seu relatório abranja.

 
2. Escolha que camadas você deseja tornar visíveis.
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3. Clique em um polígono para o qual deseja baixar um relatório e clique em REPORT [Relatório].
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4. Clique no botão DOWNLOAD [Baixar].
5. Escolha o local onde deseja salvar o arquivo CSV e clique em Salvar. Ao abrir o arquivo CSV, você 

verá um relatório na forma de uma planilha das datas inicial e final, bem como o tamanho da 
área desmatada e degradada.

 
 
MÉTODO 3: Obter um relatório de um polígono personalizado.
 
1. Passe o mouse sobre a faixa temporal e ajuste a barra deslizante do tempo clicando e 

arrastando o início e o fim da estrutura de tempo que você deseja que seu relatório abranja.
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2. Desenhe um polígono da área para a qual deseja um relatório. Você deverá fechar o polígono 

clicando no primeiro nó criado. Quando o polígono for fechado, será exibido um balão de 
informações em uma janela pop-up. Clique em REPORT [Relatório].

 
Você deverá fechar o polígono clicando no primeiro nó criado para o polígono.
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3. Clique em DOWNLOAD [Baixar].
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4. Escolha o local onde deseja salvar o arquivo CSV e clique em Salvar. Ao abrir o arquivo CSV, você 
verá um relatório na forma de uma planilha das datas inicial e final, bem como o tamanho da 
área desmatada e degradada.
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