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MENSURAÇÃO DA OCUPAÇÃO DA ÁREA URBANA POR MEIO DE
FERRAMENTA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG): UM
ESTUDO EM SINOP-MT
Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar a dimensão do desflorestamento no
perímetro urbano do município de Sinop-MT nos anos de 2001, 2007 e 2014. Para o alcance
deste, foi utilizado como metodologia o sensoriamento remoto disponível no software de SIG
(Sistema de Informação Geográfica), em particular, com uso de imagens do Satélite Landsat 5
e Landsat 8. Após a aplicação do método máxima verossimilhança, os resultados foram
apresentados em tabelas, mapas e imagens. Observou-se que o período de maior
desflorestamento ocorreu entre os anos 2001 a 2007, quando a variação do desflorestamento
chega a 54,68%. Contudo, no período de 2007 a 2014 há uma sensível diminuição na área
desflorestada (6,82%), fato se contrapondo com o volume de área verde do município em seu
perímetro urbano, que neste último período, cresceu, 5,58% (de 18,15% em 2007, para 23,73%
em 2014).
Palavras-chave: Desfloretamento; perímetro urbano; Sistema de Informação Geográfica;
Sinop/MT.
Introdução
Este trabalho se dá no acompanhamento da evolução do desflorestamento na área urbana do
município de Sinop-MT, quando comparado a cobertura de áreas verdes originais no perímetro
limitante pelo plano diretor.
Considerando que o município se encontra integralmente no bioma Amazônia, esta sua
localização e o desflorestamento sofrido pela mesma pode influenciar nas alterações ambientais
da região, onde os efeitos destas alterações podem colaborar com a mudança no clima e no
período de intensidade de chuvas sobrepassando os limites do meio ambiente regional
(CORREIA et al, 2007).
Metodologia
Para a realização do estudo utilizou-se imagens do satélite LANDSAT 5 e LANDSAT 8, e uso
do software livre Quantum Gis para manipulação das imagens, obtenção de mapas e extração
de áreas. Considerando que o georreferenciamento não influencia na mensuração das áreas de
desflorestamento, as composições das imagens não terão seus registros refeitos, e as imagens
utilizadas foram adquiridas pela disponibilização da agência espacial NASA dos Estados
Unidos da América. O balizamento do perímetro da área urbana do munícipio tem seus
caminhamentos fornecidos pelo Plano Diretor do munícipio de Sinop-MT.
Resultados e Conclusões
A confiabilidade do resultado das classificações é expressa a matriz de erro das classificações
de áreas verdes e desflorestamentos das imagens dos anos de 2001, 2007 e 2014. O resultado
da acurácia das classificações, 1 (Área Verde) e 2 (Desflorestamento), nos anos apurados
descrevem resultados de 99,99% na classificação de Área Verde, 96,63% na acurácia da
classificação de Desflorestamento e de 98,66% no conteúdo geral para o ano de 2001. No ano
de 2007 a matriz de erro das classificações, 1 (Área Verde) e 2 (Desflorestamento), descrevem
a acurácia de 100% na classificação de Área Verde, 98,85% na classificação de
Desflorestamento e de 99,18% no conteúdo geral. No ano de 2014 a acurácia das classificações,
1 (Área Verde) e 2 (Desflorestamento), descrevem resultados de 99,37% na classificação de
Área Verde, 99,05% na classificação de Desflorestamento e de 99,17% no conteúdo geral.

A Tabela 1 apresenta o somatório de pixels, o percentual dos pixels das classificações e as áreas
resultantes originadas pelas classificações de Área Verde e Desflorestamento nos anos de
2001,2007 e 2014.
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Tabela 1 - Área das classificações dos anos 2001,2007 e 2014
Ano
Class.
PixelSum
1 (Área Verde)
198170
2 (Desflorestamento)
222726
420.896
Total
1 (Área Verde)
76.378
2 (Desflorestamento)
344.518
420.896
Total
1 (Área Verde)
99871
2 (Desflorestamento)
321025
420.896
Total

Percentagem %
47,08
52,92
100,00
18,15
81,85
100,00
23,73
76,27
100,00

Área [Km2]
178,35
200,45
378,80
68,74
310,07
378,81
89,88
288,92
378,80

A partir dos dados da Tabela 1 elaborou-se a Tabela 2, onde se observa uma queda no
cobrimento do solo referente a área verde de 61,46% e um aumento de 54,68% de
desflorestamento no período de entre 2001 a 2007. Este aumento no desflorestamento pode ter
decorrido da influência no incentivo ao qual a população rural e mais a margem do perímetro
urbano recebia para ocupação do solo em pequenas lavouras ou por implantação de novos
loteamentos urbanos e/ou rurais.
Todavia, no período de 2007 a 2014 é possível observar uma redução no desflorestamento de
6,82% e um aumento de 30,76% na área verde dentro do perímetro urbano de Sinop-MT. Esta
mudança de sentido em relação a curva observada no período anterior, pode ter sido motivada
não apenas pelas fiscalizações nas zonas do perímetro urbano do município, mas também por
meio de novas ações como conscientização à população por meio de cursos e instruções
educacionais nas influencias diretas ocasionadas na qualidade de vida dos cidadãos quando
estes sentem a ações de áreas desflorestadas.
Tabela 2 - Percentual de evolução das áreas nos períodos de 2001 a 2014
Período
2001-2007
2007-2014
Variação

Área (Km²)

Percentual (%)

Área (Km²)

Percentual (%)

Área Verde
Desflorestamento

-109,61

-61,46%

21,14

30,76%

109,61

54,68%

-21,14

-6,82%

Conclui-se que o período de maior desflorestamento ocorreu entre os anos 2001 a 2007, quando
a variação do desflorestamento chega a 54,68% neste período. Apesar de menos acentuado, no
período de 2007 a 2014 observou-se a diminuição na área desflorestada em 6,82%, o que acaba
por descrever o acréscimo na área verde dentro do perímetro urbano de Sinop-MT de 30,76%.
Esta mudança de amplitude do segundo período em relação a curva observada no período
anterior, pode resultar da motivação alcançada por meio social e administrativa da gestão,
quando apresentado em planos de conscientizações por meio de instruções educacionais e/ou
pelas fiscalizações nas zonas do perímetro urbano do município de Sinop-MT. Todavia, ainda
com o valor expresso em percentagem, quando observado a dimensão em quilômetros
quadrados (km²) entre a área dos anos de 2001 e de 2014, este representa apenas 19,29% do
aumento efetivo da área em área verde no perímetro urbano do município, o que se comparado
com base no limite da área rural para desmatamento, esta área verde ocupada no perímetro
descreve uma baixa taxa de ocupação.

