
Estruturando o SIG para fornecer 
suporte para elaboração e implantação 
do Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica



SIG – Sistema de Informação Geográfica

• O SIG é um sistema de Informação adequado 
para trabalhar com informações onde as 
características espaciais são relevantes (como é 
nosso caso).



SIG – Entrada, Processamento e Saída
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Objetivo do SIG

Para  se estruturar um sistema de informação primeiramente deve-se 
delimitar o seu objetivo.
Podemos considerar como objetivo do nosso SIG: 

• Fornecer suporte para elaboração e implantação do PMMA incluindo:
– O diagnóstico da situação atual do município de modo a 

conhecer a situação dos Remanescentes de Mata Atlântica e 
suas possíveis ameaças;

– A definição de ações prioritárias para a conservação e 
recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade da Mata 
Atlântica do município;

– O acompanhamento da situação dos remanescentes com 
respectivos históricos de ocorrências; 

– O acompanhamento da situação de áreas criticas em relação a
ameaças aos remanescentes da Mata Atlântica.



Conteúdo do SIG

• O conteúdo do SIG é em função do objetivo

• Para atender ao objetivo vamos precisar de uma série 
de informações.....



Bases Cartográficas Digitais

• O Município deve dispor de bases cartográficas...

– ela pode ser preparada a partir das bases de restituições digitais (1:10.000 
ou 1:25.000) que o município tenha contratado, quando existirem. 

– Se essas bases não existirem em formato digital, será necessário conseguir 
as cartas em papel e digitalizar as informações. 

– Devem ser utilizadas as bases topográficas oficiais do IBGE nos formatos 
DGN, PDF ou TIF em 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/topograficos/escala_50mil/

• A base cartográfica é o alicerce sobre o qual o 
SIG é construído.

• Servirá de referência para os outros níveis de 
informação.

• Pode-se existir várias bases em diferentes 
escalas para diferentes objetivos finais. 



Bases Cartográficas Digitais

Para acessar e baixar as cartas topográficas Oficiais do IBGE

ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/topograficos/escala_50mil/



Bases Cartográficas Digitais

Exemplo Cartas 
topográficas Oficiais 
do IBGE 1:50.000  
Carta Itaperuna



Bases Cartográficas Digitais

• Para monitorar a implementação do PMMA as bases cartográficas 
deverão ser atualizadas de maneira sistemática e periódica.

• Imagens do Google Earth / Maps podem servir de subsídio para 
atualização da base.

• Para um trabalho mais detalhado no município deve-se considerar:

– Bases Oficiais da Prefeitura 1:10.000

– Cartas Oficiais 1:10.000, ex: IGC em São Paulo
– Imagem de alta resolução espacial

– Ortofotos Retificadas



Bases Cartográficas Digitais

Exemplo: Bases Cartográfica Oficial da Prefeitura  de São Paulo 1:10.000



Bases Cartográficas

Fonte: GeoEye

Imagem de alta resolução espacial GeoEye

Fornecimento de imagens de satélite de alta resolução para os municípios de São Paulo 
pela Secretária de Meio Ambiente - CPLA 
http://www.ambiente.sp.gov.br/wp/cpla/cessao-de-uso-de-imagens/



Bases Cartográficas

Na inexistência de outras bases é possível construir 
uma utilizando o MDE SRTM

Comparação entre 
uma base de rios de 
uma carta 1:50.000 
IBGE com os rios 
extraídos  a partir do 
SRTM

Modelo Digital de Elevação SRTM 

Fonte : Avaliação da Altimetria de Modelos Digitais de Elev ação Obtidos a
Partir de Sensores Orbitais - RAFAEL SILVA DE BARROS  - UFRJ  - Tese Doutorado



Bases Cartográficas

Modelo Digital de Terreno  da Missão Topográfica por Radar do Ônibus Espacial da Agência 
Espacial Americana (SRTM) pode ser obtido em       http://earthexplorer.usgs.gov/
ou em formato KML em http://www.ambiotek.com/topoview
ou  pela Brasil em Relevo da Embrapa em 
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm



Mapeamento dos remanescentes de vegetação 
nativa de Mata Atlântica

• No desenvolvimento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação
da Mata Atlântica deve-se Indicar a localização exata dos remanescentes
de vegetação nativa indicando se estão em áreas urbanas ou rurais;

• O Mapeamento dos remanescente deve ser feito na escala 1: 50.000 ou
menor (desenho maior).

• Deverão ser Identificados os remanescentes de Mata Atlântica que
ultrapassem os limites municipais, pois eles demandarão ações conjuntas
com os municípios vizinhos para a sua proteção.

• Deve-se verificar a existência de corredores a serem preservados, no
âmbito dos limites do Município, ou a existência de áreas de vegetação
nativa integradas com municípios vizinhos.

• Deve-se buscar o mapeamento de todos os tipos de vegetação
(fitofisionomias) da Mata Atlântica existentes no território do município. Os
fisionomias vegetacionais podem ser mapeadas através das cartas do
RADAM 1:1.000.000 ou outros mapeamentos disponibilizados pelo MMA e
IBGE.



Mapeamento dos remanescentes de vegetação 
nativa de Mata Atlântica

• Fontes:
– Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica: é disponibilizado, por Município, na

escala de 1: 50.000 em formato shapefile em: http://mapas.sosma.org.br/dados/
– Levantamento da cobertura vegetal nativa: IBAMA/PROBIO em:

http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/mataatlantica/index.htm
– Mapa da Área de Aplicação da Lei da Mata Atlântica disponível nos sítios eletrônicos 

do IBGE e do MMA http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm; 
– Informações complementares poderão ser obtidas nas cartas de vegetação do IBGE

na escala 1:1.000.000 (Projeto RADAMBRASIL) e no Manual Técnico da Vegetação
Brasileira – IBGE, 1992 (disponível no sítio eletrônico do IBGE : http://www.ibge.gov.br

– Limites dos Biomas http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm;
– Imagens do Google Earth podem servir de subsídio para a elaboração dos

mapeamentos em escala compatível com as necessidades do Plano.
– Eventuais levantamentos já realizados no Município de diversas origens, (Defesa Civil,

mapeamento de riscos, estudos de órgãos estaduais, municipais ou federais para a
implantação de projetos etc.) podem contribuir para o mapeamento necessário ao
PMMA.



Mapeamento dos remanescentes de vegetação nativa 
de Mata Atlântica

• Mapeamento SOS Mata Atlantica
– 1990 – 1:1.000.000

– 1991 – 1:250.000  - 1985 e1990 remanescentes acima de 40 ha 
(concluído em 1993)

– 1998 – 1:250.000  - 1990 e 1995 remanescentes acima de 25 ha
– 2002 – 1:50.000 - 1995 e 2000 remanescentes acima de 10 ha

– 2007 – 1:50.000 - 2000 e 2005 remanescentes acima de 3 ha

– 2009 – 1:50.000 - 2005 e 2008 – remanescentes acima de 3 ha



Mapeamento dos remanescentes de vegetação nativa 
de Mata Atlântica

• Algumas fontes estaduais:
– SP: Inventário Florestal do Estado de São Paulo 

(1:50.000) http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/
– MG: Inventário Florestal da Flora Nativa e dos 

Reflorestamentos de MG -
http://www.inventarioflorestal.mg.gov.br/

– ES: IEMA - Ortomosaicos e mapas -
http://www.meioambiente.es.gov.br/default.asp

– RJ: Superintendência de Biodiversidade e Florestas - SEA 
- http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeConteudo?article-
id=310536 ; INEA – GEOPEA – www.inea.rj.gov.br



• A indicação das áreas de remanescentes de vegetação 
nativa da Mata Atlântica deverão ser feita sobre base 
cartográfica atualizada, em escala 1:50.000 ou maior 
(1:25.000, 1:10.000 etc.).

Mapeamento dos remanescentes de vegetação 
nativa de Mata Atlântica X Base Cartográfica



Lei da Mata Atlântica – Download de Arquivos

http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm



Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica

http://mapas.sosma.org.br/dados/



Remanescentes no Noroeste Fluminense



Remanescentes em Imagem do Google Earth / 
Maps



Remanescente Mata Atlântica 1:50.000

Fonte: arquivos 
em Shape obtidos 
no site 
http://mapas.sos
ma.org.br/dados/
e visualizados no 
ArcGis na escala 
1:50.000. –
Região de Angra 
do Reis



Remanescentes da Mata Atlântica IBAMA
http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/mataatlantica/index.htm



Mapeamento das fisionomias vegetacionais originais

• Os limites dos biomas Brasileiros podem ser obtidos no site do MMA 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm

• Os limites do Bioma da Mata Atlântica definido pela legislação na 
escala 1:1000.000 pode ser igualmente obtido no site do MMA 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm

• Mapeamento de vegetação originário do RADAM pode ser obtido no 
site do IBGE na escala 1:1.000.000 http://www.ibge.gov.br

• O mapeamento da das fisionomias vegetacionais originais pode ser 
obtido no site do IBGE – Mapa de limites dos Biomas
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm#MAPAS

• Informações complementares poderão ser obtidas nas cartas de 
vegetação do IBGE Manual Técnico da Vegetação Brasileira – IBGE, 
1992 (disponível no sítio eletrônico do IBGE : http://www.ibge.gov.br



Mapeamento das fisionomias vegetacionais
originais

Detalhe do mapa de vegetação natural original – IBGE 2004

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm#MAPAS



Detalhamento e Atualização dos Remanescentes

• Detalhamento e Atualização: 

• A partir dos remanescentes delimitados pela SOS Mata 
Atlântica  ou do IBAMA em 1:50.000 pode-se digitalizar 
sobre imagem de alta resolução espacial tais como 
Quick Bird, GeoEye, etc. ou ortofoto.



Detalhamento e Atualização de Remanescentes 
em Ortofoto Retificada 

Em amarelo os limites desenvolvidos pela SOS Mata Atlântica.
Em vermelho exemplo de atualização  e detalhamento  utilizando  ortofoto.



Mapeamento e caracterização dos recursos 
hídricos e mananciais do Município 

• Esta caracterização deverá estar de acordo com o Plano de 
Bacia Hidrográfica, quando houver. 

• As bases com limites das bacias hidrográficas podem ser 
baixadas no site da Agência Nacional de Águas (ANA): 
http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/solicitacaoBaseDados.
asp

• Hidrografia pode ser retirada das bases cartográficas.
• Na inexistência de limites de Bacias, estas podem ser 

delimitadas manualmente sobre a base cartográfica ou 
construídas a partir de um  Modelo digital de elevação MDE 
(SRTM por exemplo).

• Pontos de captação de agua, na falta de informação 
secundárias, podem ser levantados com GPS no campo.



Mapeamento e caracterização dos recursos 
hídricos e mananciais do Município 



Mapeamento e caracterização dos recursos 
hídricos e mananciais do Município 

Fonte: Projeto de Gerenciamento Integrado de Agro ecossistemas em Microbacias Hidrográficas no Norte/Noroeste Fluminense – RIO RURAL GEF



Mapeamento das Áreas de Preservação 
Permanente - APP no Município 

• O mapeamento das APPs deve ser realizado a partir de dois insumos 
básicos: 
a) através da base de hidrografia, gerando os buffers das APPs nas 
margens dos rios entorno de nascentes, lagoas e lagos, conforme a 
legislação; 

b) Para a delimitação das APPs de declividade e topos de morro pode-
se utilizar o Modelo Digital de Elevação  da Missão Topográfica por 
Radar do Ônibus Espacial da Agência Espacial Americana (SRTM) 
obtido em
http://earthexplorer.usgs.gov/ ou  

pelo Brasil em Relevo da Embrapa em 
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm ou 

em formato KML em
http://www.ambiotek.com/topoview



Mapeamento das Áreas de Preservação 
Permanente - APP no Município 

Delimitação de APP de Topo de Morro



Mapeamento das Reservas Legais de 
Propriedades Rurais 

• Verificar e mapear a situação atual das reservas legais 
das propriedades, averbadas em cartório ou registrados 
no Cadastro Ambiental Rural em 
http://www.maisambiente.gov.br/

• Outras fontes de dados podem ser órgãos estaduais ou 
entidades de meio ambiente ou ligados à agricultura.

• Comparar a relação das áreas averbadas ou registradas 
com o número total de propriedades rurais no município.

• Avaliar o seu estado de conservação e a necessidade 
de recuperação de Reservas Legais degradadas. 



Mapeamento das Reservas Legais de 
Propriedades Rurais 

Fonte: Apremavi - http:// www.apremavi.org.br



Mapeamento e caracterização das Unidades de 
Conservação Federais, Estaduais, Municipais e das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

• Deve-se localizar e mapear as Unidades de Conservação, criadas 
pela União, Estado ou Município, de acordo com sua categoria 
específica assim como indicadas áreas onde já se localizam 
eventuais RPPNs. 

• Identificar as respectivas zonas de amortecimento nas Unidades de 
Conservação.

• Verificar se as Unidades de Conservação existentes no Município 
estão implantadas, regularizadas, se têm Plano de Manejo, se 
admitem algum tipo de uso público e a forma como são gerenciadas.

• Identificar as Unidades de Conservação que extrapolam os limites 
municipais, pois isso pode caracterizar a necessidade de adoção de 
diretrizes e medidas de caráter supramunicipal ou microrregional.

• Identificar e mapear também as áreas tombadas como patrimônio 
natural.



Mapeamento e caracterização das Unidades de 
Conservação Federais, Estaduais, Municipais e das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

• Fontes: 
– A base de Unidades de Conservação pode ser baixada do 

Cadastro Nacional de UCs do MMA: http://www.mma.gov.br/areas-
protegidas/cadastro-nacional-de-ucs ou 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm

– A base de RPPNs federais pode ser baixada no SIMRPPN do 
ICMBio: http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/

– A base de RPPNs estaduais deve ser pesquisada na Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado. 

– As RPPN estaduais e federais podem ser pesquisadas também no 
Cadastro Nacional de RPPN: 
http://www.reservasparticulares.org.br/

– As áreas tombadas podem ser levantadas junto aos órgãos federal 
e estaduais.



Mapeamento e caracterização das Unidades de 
Conservação Federais, Estaduais, Municipais e das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural 



Mapeamento e caracterização das Unidades de 
Conservação Federais, Estaduais, Municipais e das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural 



Indicação das terras indígenas, quilombolas e de outras 
comunidades tradicionais

• Localizar terras indígenas nos registros da FUNAI ou MMA em 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm

• Localizar terras quilombolas com auxílio da Fundação 
Palmares, do Ministério da Cultura, ou do respectivo órgão 
estadual. 

• Localizar as demais populações tradicionais da Mata Atlântica, 
tais como os povos dos faxinais, fundos de pasto, cipozeiros, 
ilheiros, pescadores artesanais, entre outros. Exemplo: Projeto 
“Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Brasil” em 
http://www.novacartografiasocial.com

• Solicitar a identificação de populações tradicionais na 
Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável no MMA.



Indicação das terras indígenas, quilombolas e de outras 
comunidades tradicionais

Mapa das comunidades quilombolas do Estado de São Paulo (Fonte: Itesp)



Levantamento e indicação cartográfica das terras 
públicas e devolutas

• Indicar terras públicas ou devolutas para fins de 
conservação.

• Consultar a Secretaria do Patrimônio da União, órgão ligado 
ao Ministério do Planejamento ou órgãos estaduais 
fundiários.



Levantamento e indicação cartográfica das terras públicas 
e devolutas



Levantamento e indicação cartográfica de 
propriedades privadas

• Identificar propriedades privadas (imóveis rurais) no 
programa ”Mais Ambiente” em: 

http://www.maisambiente.gov.br/

• O Cadastramento Ambiental Rural será realizado pelos 
Estados. As informações serão posteriormente 
disponibilizadas por sistemas estaduais.

• Informações sobre as propriedades privadas podem ser 
obtidas nos órgãos e entidades de apoio a agricultura.



Levantamento e indicação cartográfica de 
propriedades privadas



Levantamento das áreas de risco e do estado de 
conservação ou de degradação no Município 

• Levantamentos das áreas de risco (deslizamentos, 
enchentes e outros) e do estado de conservação ou 
degradação do Município:
– Existem: Logo deverão ser promovido de forma 

articulada com os órgãos responsáveis, como a 
Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e demais 
órgãos estaduais ou federais

– Em vias de realização: Idem.
– Não existem: devido à importância da matéria, deve 

ser priorizada como programa a ser objeto de 
obtenção de recursos.



Levantamento das áreas de risco e do estado de 
conservação ou de degradação no Município 



Levantamento e indicação cartográfica das áreas verdes 
urbanas, dos atrativos turísticos e das belezas cênicas 

situadas no Município

• Mapear as áreas verdes como praças, jardins e áreas 
vazias cobertas por cobertura florestal, entre outras. 

• Fontes: 

– Plano Diretor Municipal

– Plano de Desenvolvimento Turístico

– Legislação municipal pertinente, ambiental e 
urbanística.

– GPS em campo



Levantamento e indicação cartográfica das áreas verdes 
urbanas, dos atrativos turísticos e das belezas cênicas 

situadas no Município



Indicação de árvores nativas relevantes como matrizes 
para coleta de sementes e de viveiros existentes no 

Município

• Levantar as árvores nativas relevantes como matrizes 
para coleta de sementes e de viveiros existentes no 
Município para a definir futuras ações de obtenção de 
sementes de qualidade para os trabalhos de 
recuperação de áreas degradadas e de áreas de risco.



Indicação de árvores nativas relevantes como matrizes 
para coleta de sementes e de viveiros existentes no 

Município

Coleta de 
dados de 
árvores com 
coletores de 
dados 
integrados a 
GPS



Indicação da existência de áreas já definidas como 
prioritárias para conservação ou recuperação

• Mapear as áreas já identificadas por outros estudos e 
projetos como prioritárias para conservação ou 
recuperação. 

• Fontes:

– Mapa de Áreas Prioritárias, disponibilizado no site do 
Ministério do Meio Ambiente.

– Indicações de áreas prioritárias pelos Estados ou 
Municípios. Ex. Projeto Biota Fapesp em SP, 
Projeto Corredores no ES.



Indicação da existência de áreas identificadas como 
prioritárias para conservação



Sugestão para desenvolvimento do SIG

• Desenvolver sua própria infraestrutura de pessoas e
física (hardware e software).

• Desenvolver a infraestrutura de pessoas e utilizar uma
infraestrutura nas “nuvens”.

• Desenvolver parcerias com Universidades, Institutos
de Pesquisa, ONGs e Consultorias que possuem
especialistas em Informações Espaciais com formação
nas disciplinas de Topografia, Cartografia, Geografia,
GPS, Geodésia, Geociências, Geoprocessamento,
Geomática, Geoinformática e Processamento de
Imagens de Sensoriamento Remoto.


