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1. APRESENTAÇÃO 

Há 12 anos, a Fundação SOS Mata Atlântica, uma organização não-governamental, 
e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais {INPE), um órgão do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, vêm monitorando a Mata Atlântica com a ajuda de imagens 
geradas pelo satélite Landsat TM. Trata-se do "Atlas dos Remanescentes Florestais 
e Ecossistemas· Associados da Mata Atlântica", fruto de um convênio pioneiro 
voltado à produção de informações permanentemente aprimoradas e atualizadas 
desse biorna. 

O primeiro mapeamento, publicado em 1990 com a participação do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), teve o 
mérito de ser um trabalho inédito sobre a área original e a distribuição espacial dos 
remanescentes florestais da Mata Atlântica. Desenvolvido em escala 1: 1.000.000, 
tornou-se uma referência para pesquisas científicas relacionadas ao tema e para o 
desenvolvimento das ações políticas de conservação do biorna. 

No ano seguinte, a SOS Mata Atlântica e o INPE iniciaram um mapeamento mais 
detalhado, em escala 1:250.000, em dez Estados brasileiros, da Bahia ao Rio 
Grande do Sul. Concluído em 1993, o "Atlas dos Remanescentes Florestais e 
Ecossistemas Associados da Mata Atlântica", monitorou a ação antrópica nos 
remanescentes florestais e nas vegetações de mangue e de restinga no período 
1985-1990. 

Uma nova atualização foi lançada em 1998, desta vez cobrindo o período de 1990- 
1995, com análises mais precisas devido aos aprimoramentos, tais como a 
digitalização dos limites das fisionomias vegetais da Mata Atlântica e de algumas 
Unidades de Conservação (UCs) federais e estaduais e o cruzamento com a malha 
municipal digital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1 entre 
outros. 

Em 1999, utilizando-se dos benefícios da tecnologia de ponta nas áreas de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto, a SOS Mata Atlântica e o INPE 
iniciaram a atualização dos dados abrangendo novo período, 1995-2000. Esta atual 
fase, tem como grande inovação a interpretação visual digital na tela do 
computador de imagens dos satélites TM/Landsat 5 ou 7, em escala 1:50.000, 
portanto mais precisas e um pouco mais próximas da realidade terrestre, 
identificando fragmentos florestais, desflorestamentos ou áreas em regeneração 
acima de 10 hectares. Até a etapa anterior, só áreas acima de 25 hectares foram 
possíveis de serem mapeadas. 

Em todas as etapas, o Atlas contou com a participação, contribuição e apoio de 
diversas instituições, órgãos governamentais, entidades ambientalistas, 
universidades, institutos de pesquisa, empresas, especialistas ou ambientalistas. 
Entre 1985 e 1990, obteve a participação da Imagem Sensoriamento Remoto e o 
patrocínio do Bradesco S.A., da Metal Leve e das Indústrias Klabin de Papel e 
Celulose. De 1990 a 1995, teve a participação do Instituto Socioambiental e da 
Imagem Sensoriamento Remoto e o patrocínio do Bradesco S.A. e da Polibrasil 
Indústria e Comércio e co-patrocínio do Fundo Nacional do Meio Ambiente/MMA. A 
etapa atual 1995 a 2000, conta com a participação da Fundação de Ciências, 
Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), Geoambiente Sensoriamento Remoto e 



ArcPlan Geoprocessamento, com o patrocínio do Bradesco S.A. e o.co-patroclnio da 
Colgate/Kolynos·Sorriso Herbal e das Indústrias Klabin de Papel e Celulose. 

A Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE têm a grata satisfação de apresentar à 
sociedade os novos dados do "Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 
Atlântica". Este relatório apresenta a situação do Estado de Santa Catarina no 
período 1995~2000. Parcial, pois os dados serão complementados na medida em 
que os trabalhos de todas as etapas sejam concluídos. 

Espera-se que as informações geradas, os produtos elaborados contribuam 
efetivamente para subsidiar estratégias e ações políticas de conservação da Mata 
Atlântica, considerada um dos mais ricos conjuntos de ecossistemas do planeta e 
um dos mais ameaçados de extinção. 
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2. INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica, um complexo e exuberante conjunto de ecossistemas de grande 
importância para o país e para o mundo, encontra-se em estágio crítico, com 
elevado risco de extinção. Sua área original abrangia 1.360.000 km2 em 17 Estados 
(PI, CE, RN, PE, PB, SE, AL, BA, ES, MG, GO, RJ, MS, SP, PR, se e RS), o que 
correspondia a aproximadamente 15% do Brasil. 

O alto grau de interferência na Mata Atlântica é conhecido. Desde o descobrimento 
do Brasil pelos europeus, os impactos dos diferentes ciclos de exploração e da alta 
densidade demográfica, entre outros fatores, fizeram com que sua vegetação 
natural fosse reduzida drasticamente. 

Para destacar sua importância no cenário nacional e internacional, trechos 
significativos deste conjunto de ecossistemas foram reconhecidos como Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica e considerados Sítios Naturais do Patrimônio Mundial da 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
Além disso, foi indicada como Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988. 

Inúmeros são os benefícios, diretos e indiretos, que a Mata Atlântica proporciona a 
cerca de 108 milhões de brasileiros1 que nela vivem, ou seja, 60% da população 
brasileira, nos 3,4 mil municípios total ou parcialmente inseridos em seu domínio. 
Para citar alguns, protege e regula o fluxo de mananciais hídricos, que abastecem 
as principais metrópoles e cidades brasileiras, e controla o clima. Além disso, abriga 
rica e enorme biodiversidade e preserva um inestimável patrimônio histórico 
cultural de várias comunidades indígenas, caiçaras, ribeirinhas e quilombolas. 

A partir de meados da década de 80, iniciou-se no país uma intensa mobilização da 
sociedade civil pela preservação da Mata Atlântica. O movimento ambientalista, no 
entanto, contava com poucas informações consistentes sobre a área original, a 
dimensão e a distribuição espacial, a estrutura e a situação dos remanescentes 
florestais do biorna. 

Com o objetivo de suprir essas lacunas, sem o que não seria possível traçar ações 
efetivas de conservação, a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE, em parceria com 
o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), concluíram o "Atlas dos Remanescentes Florestais do Domínio da Mata 
Atlântica" em 1990. Primeiro mapeamento da Mata Atlântica realizado no País a 
partir da análise de imagens de satélite, incluiu, além das fisionomias florestais, os 
ecossistemas associados, na escala 1: 1.000.000, determinando sua área original e 
estabelecendo uma referência inicial para o desenvolvimento de novos estudos. A 
escala adotada neste primeiro trabalho apresentou limitações para estudos mais 
detalhados, pois algumas unidades de pequena extensão não puderam ser 
mapeadas e polígonos de remanescentes descontínuos foram agrupados. 

Dando continuidade a esta iniciativa, a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE 
iniciaram um novo mapeamento em 1990, para obter informações mais precisas e 
detalhadas. Denominado "Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais e 

1 Estimativa, tendo como base o Censo 2000 do IBGE e os municípios com mals de 50% de 
suas áreas no Domínio da Mata Atlântica. 
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Ecossistemas Associados no Domínio da Mata Atlântica - Período 1985-1990", o 
trabalho foi concluído em 1993 e permitiu avaliar a dinâmica dos remanescentes 
florestais e de ecossistemas associados da Mata Atlântica em 10 Estados, da Bahia 
ao Rio Grande do Sul. Foram utilizadas técnicas de interpretação visual de imagens 
analógicas TM/Landsat, na escala 1 :250.000, levantamentos de campo para 
checagem e aferição dos dados e análise dos dados por especialistas. 

Os dados foram digitalizados, e o cálculo das áreas foi efetuado através de um 
sistema de informação geográfica. A execução dos serviços de interpretação das 
imagens, digitalização e produção dos mapas foi realizada pela Imagem 
Sensoriamento Remoto S/C Ltda. A conclusão dos trabalhos de atualização foi 
submetida a pesquisadores e especialistas em Mata Atlântica, conhecedores da 
situação florestal dos Estados analisados, que emitiram pareceres técnicos a 
respeito dos mapeamentos produzidos. 

Diante dos resultados obtidos, a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE iniciaram 
uma nova atualização de dados, analisando a dinâmica do biorna entre 1990-1995. 
Esta etapa abrangeu todos os Estados da fase anterior, com exceção da Bahia, e 
vários aprimoramentos foram incorporados, graças ao avanço tecnológico, o que 
permitiu uma melhor visualização das classes mapeadas e deu, conseqüentemente, 
uma maior confiabilidade aos dados gerados. Outro aperfeiçoamento importante foi 
a inclusão de uma avaliação estatística, supervisionada pelo INPE, que apontou o 
índice de exatidão global do mapeamento do Espírito Santo. 

Além dos aprimoramentos anteriormente citados, o Instituto Socioambiental, com 
quem a Fundação SOS Mata Atlântica assinou convênio em 1995, digitalizou os 
limites das fisionomias vegetais que compõem o Domínio da Mata Atlântica e os 
limites de algumas Unidades de Conservação federais e estaduais. Com base nestes 
dados, foi possível avaliar a dinâmica da Mata Atlântica de forma mais precisa e 
localizada, permitindo a definição de políticas de conservação mais objetivas e 
coerentes com cada situação. Este aperfeiçoamento permitiu, ainda, que os dados 
sobre as formações florestais da Mata Atlântica fossem separados dos dados de 
outros biornas, principalmente savana e estepe, que na etapa anterior estavam 
incluídos no cômputo geral. 

Em meados de 1999, a SOS Mata Atlântica e o INPE iniciaram a concepção de um 
novo mapeamento, agora referente ao período 1995-2000, no qual foram incluídas 
várias inovações metodológicas, fruto do aprimoramento de máquinas e de 
aplicativos disponíveis. 

Esse aperfeiçoamento incluiu o uso de imagens TM/Landsat 5 ou 7 em formato 
digital, permitindo ampliar a escala de mapeamento para 1:50.000. As antigas 
bases (mapas) temáticas, geradas anteriormente foram então georreferenciadas, 
reintepretadas e utilizadas como base de interpretação para a geração de uma nova 
base, ainda referente aos dados do período 1990-1995, mas incluindo dados na 
escala 1:50.000. Essa nova base temática foi então atualizada com dados de 
imagens referentes ao período 1999-2000. Seguiram-se os mesmos procedimentos 
anteriormente adotados de análise dos produtos gerados por consultores em cada 
Estado, levantamentos de campo e sobrevôos e a conseqüente correção de 
possíveis imperfeições de interpretação, bem como todas as demais etapas de 
quantificação de temas e análise dos resultados. 



O projeto continuará verificando a dinâmica das ações antrópicas n.a Mata Atlântica, 
o que envolve mais do que o acompanhamento do desmatamento. Envolve análises 
qualitativas das áreas críticas ou potenciais para a conservação da biodiversidade e 
uma série de diagnósticos, que a SOS Mata Atlântica e o INPE, em parceria com 
outras instituições já iniciaram em alguns trechos do biorna. 

Os trabalhos envolvem ainda, a busca pelo aprimoramento da legislação e de sua 
implementação, com a participação de vários elementos da sociedade civil, 
fiscalização eficiente, recuperação de áreas degradadas, atuação local e 
conscientização ·da população sobre a importância de lutar pelo futuro das florestas 
etc. Espera-se que este material, que possibilita a análise da dinâmica das 
mudanças dos remanescentes nos Estados e municípios, permita ações imediatas e 
mais efetivas pela proteção e pela recuperação da Mata Atlântica. 



3. METODOLOGIA 

3.1 Considerações gerais 

O mapeamento temático dos remanescentes florestais, de vegetação de restinga e 
de mangue da Mata Atlântica e a avaliação da dinâmica ocorrida entre 1995 e 2000 
abrangem áreas desse biorna em dez Estados. Este relatório apresenta as 
atividades desenvolvidas e os resultados obtidos nos trabalhos do Estado de Santa 
Catarina. 

Neste estudo, foram exploradas as técnicas de interpretação visual de imagens 
TM/Landsat 5 ou 7, disponibilizadas em formato digital, o que constituiu uma 
inovação em relação aos levantamentos anteriormente executados, que utilizavam 
as imagens em formato analógico. Essa inovação permitiu a ampliação da escala 
para 1:50.000, o que por sua vez permitiu reduzir a identificação de áreas mínimas 
de 25 hectares para 10 hectares. 

Considerando que a alteração metodológica incluiria incompatibilidades nas 
avaliações da dinâmica ocorridas nos temas mapeados quando da comparação 
entre os dados dos trabalhos efetuados no período de 1990 a 1995 (imagens 
analógicas na escala 1:250.000 e área mínima de 25 ha), decidiu-se pela repetição 
do mapeamento desse mesmo período (1990-1995), agora com a utilização das 
imagens em formato digital, seguido da interpretação utilizando as imagens 
referentes ao período 1995-2000. 

A título de documentação do projeto, foram realizadas comparações entre os 
mapeamentos realizados na escala 1:250.000 (1990-1995) e aqueles realizados na 
escala 1:50.000 (nova metodologia), mas referente ao mesmo período (1990- 
1995). Esperava-se com isso permitir uma melhor compreensão dos resultados 
encontrados mediante a adoção da nova metodologia. 

3.2 Bases cartográficas 

Como base cartográfica para os mapas temáticos produzidos, foram utilizadas 12 
folhas topográficas na escala 1: 250.000 do mapeamento sistemático do Território 
Nacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela 
Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), referente ao Estado de Santa Catarina. As 
informações planimétricas, tais como estradas e rios, foram extraídas destas cartas 
e serviram para o georeferenciamento das imagens orbitais. 

Tabela 1 - Relação das cartas topográficas utilizadas 

MIR Nome Cena I Cena II Cena III Cena IV Estado 
514/515 Curitiba 220/77 220/78 221/77 221/78 PR se 
516 Pato Branco 222/78 222/79 223/78 223/79 PR se 
517 Clevelândia 221/78 221/79 222/78 222/79 PR se 
518 Mafra 220/78 220/79 221/78 221/79 PR se 
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519 Joinville 220/78 220/79 . PR se 
521 Chapecó 222/79 223/79 RS se 
522 Erechim 221/79 222/79 RS se 

- 
523 Lages 220/79 221/79 se RS 
524 Florianópolis 220/79 se 
529 Vacaria 220/79 220/80 221/79 221/80 se RS 
530 Criciúma 220/79 220/80 se 
536 Gravataí 220/80 220/81 221/80 221/81 RS se 

3.3 Legenda adotada 

Para o caso do Estado de Santa Catarina, as principais tipologias consideradas no 
mapeamento foram: 

Remanescentes Florestais: formações florestais (primárias e secundárias 
com mata densa em estágio avançado de regeneração) de Floresta Ombrófila 
Densa, Floresta Ombrófila Mista (Mata de Pinheiros}, Floresta Estacionai 
Decidual e a Savana Gramíneo-lenhosa; 

Remanescentes de Vegetação de Restinga: refere-se à cobertura vegetal 
típica de terrenos arenosos da área litorânea, englobando a Floresta 
Ombrófila de Terras Baixas, ou Restinga Higrófila; 

Remanescentes de Vegetação de Mangue: cobertura vegetal litorânea 
característica de ambientes salobros. 

Considerando a necessidade de compatibilizar as legendas dos mapeamentos 
anteriores, bem como adequar os trabalhos de interpretação frente às alterações de 
escala e de metodologia adotada, a legenda considerada foi: 

Mata 
Mata sob nuvem 1995 
Mata sob nuvem 2000 
Decremento mata 
Incremento mata 
Restinga 
Restinga sob nuvem 1995 
Restinga sob nuvem 2000 
Decremento restinga 
Incremento resttnqa 
Mangue 
Mangue sob nuvem 1995 
Mangue sob nuvem 2000 
Decremento mangue 
Incremento manque 
Nuvem 1995 
Nuvem 2000 
Intersecção de nuvens 
Área Urbana 
Lago/lagoa/reservatório 
Oceano 

ID 



Foram ainda atualizados os seguintes itens da toponímia e limites políticos: 

Rodovia Federal 
Rodovia Estadual 
Ferrovia 
Rio margem dupla 
Rio margem simples 
Limite estadual 
Limite internacional 
Limite do Domínio da Mata Atlântica 

3.4 Produtos de sensoriamento remoto utilizados 

Para a identificação dos itens da legenda apresentada, foram utilizadas imagens 
orbitais TM/Landsat 5 ou 7 em formato digital, dos períodos considerados para o 
mapeamento de 1990-1995 e período de 1995-2000. Como mencionado 
anteriormente, as imagens referentes a ambos os períodos foram disponibilizadas 
em formato digital. Antes do início dos trabalhos de interpretação visual, elas foram 
georreferenciadas mediante a utilização das cartas topográficas relacionadas na 
Tabela 1 e o aplicativo MGE. O sistema de projeção utilizado para o 
georreferenciamento das imagens foi o UTM, com datum Sad69 e zona 23 e 24. O 
procedimento de georreferenciamento foi efetuado utilizando-se as imagens de 
1995 e as cartas acima relacionadas, bem como cartas na escala de 1:50.000 e 
1: 100.000, quando disponíveis, considerando 30 pontos de controle em média. 
Quando da adoção de cartas na escala 1:50.000, o erro médio foi de Sm, enquanto 
que para a escala de 1: 100.000, esse erro foi de 10m. Para o georreferenciamento 
das imagens de 2000, foram utilizadas as imagens de 1995 já georreferenciadas, 
adotando 50 pontos de controle em média por cena. O erro médio admitido foi de 
30m. 

Uma vez georreferenciadas, as imagens foram visualizadas na tela de computador 
sob forma de composições coloridas constituídas pelas imagens das bandas TM3, 
TM4 e TMS, com o filtro azul para a imagem da banda TM3, o filtro vermelho para a 
imagem da banda TM4 e finalmente o filtro verde para a imagem da banda TMS. 
Este procedimento conferiu às formações vegetais tonalidades avermelhadas. Vale 
salientar que a interpretação visual das imagens foi realizada por 4 intérpretes 
treinados, os quais foram supervisionados por um quinto intérprete que atuou como 
homogenizador das interpretações, procurando igualar as decisões de identificação 
dos temas. Quando da ocorrência de dúvidas de interpretação que apresentavam 
muita dificuldade de decisão sobre a natureza (item da legenda) dos objetos 
mapeados, coube à Coordenação Técnica do INPE decidir sobre como proceder. 

A aparência assumida pelas formações vegetais nestas composições coloridas é 
explicada pelo 'processe de interação entre a própria vegetação e a radiação 
eletromagnética (REM). Este processo envolve vários níveis de abordagem, 
incluindo a análise de folhas isoladas em laboratório e/ou campo e conjuntos de 
plantas que caracterizam os chamados dosséis, cujas arquiteturas e densidades 
exercem grande influência sobre a porção de REM refletida, tanto no que se refere 
à intensidade, quanto às suas características espectrais. 



Considerando as características espectrais de uma única folha verde sadia, para a 
amplitude espectral abrangida pelas bandas TM3, TM4 e TMS, estas poderiam ser 
resumidamente.descritas segundo o gráfico apresentado na Figura 1. 
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Fig. 1-Curva de reflectância típica de uma folha .verde. 
FONTE: Novo(1989) 

A análise da Figura 1 indica que a região compreendida entre 0,4 a 2,6 
micrômetros pode ser dividida em três áreas: a) região do visível (0,4 a O, 7 um), 
b) região do infravermelho próximo (O, 7 a 1,3 um) e e) região do infravermelho 
médio (1,3 a 2,6 µm). A seguir são comentados alguns aspectos relacionados ao 
comportamento espectral da folha, em cada uma destas regiões. 

a) região do visível: Nesta região os pigmentos existentes nas folhas 
dominam a reflectância espectral. Estes pigmentos, geralmente encontrados 
nos cloroplastos são: clorofila (65%), carotenos (6%), e xantofüas (29%). Os 
valores percentuais destes pigmentos apresentados nas folhas podem variar 
grandemente de espécie para espécie. A energia radiante interage com a 
estrutura foliar por absorção e por espalhamento. A energia é absorvida 
seletivamente pela clorofila e é convertida em calor ou fluorescência, e 
também convertida fotoquímicamente em energia estocada na forma de 
componentes orgânicos através da fotossíntese; 

b) região do infravermelho próximo: Nesta região existe urna absorção 
pequena da REM e considerável espalhamento interno na folha. A absorção 
da água é geralmente baixa nessa região. A reflectância espectral é quase 
constante nessa região. Gates et ai. (1965) mencionou que a reflectância 
espectral de folhas nessa região do espectro eletromagnético é o resultado 
da interação da energia incidente com a estrutura do mesófilo. Fatores 
externos a folha, corno disponibilidade de água por exemplo, podem causar 
alterações na relação água-ar no mesófilo, podendo alterar a reflectância de 
uma folha nesta região. De maneira geral, quanto mais lacunosa for a 
estrutura interna foliar, maior será o espalhamento interno da radiação 
incidente, e consequentemente, maior será também a reflectância; 



e) região do infravermelho médio: A absorção devido a água líquida 
predomina na reflectância espectral das folhas na região do infravermelho 
médío. A água absorve consideravelmente a REM incidente na região 
espectral compreendida entre 1,3 a 2,0 µm. Em termas mais pontuais, a 
absorção da água se dá em 1,1; 1,45; 1,95; 2, 7 e 6,3 µm. 

Considerando que a folha é o principal elemento da vegetação sob ponto de vista 
de sua interação com a REM, as características espectrais de um dossel deverão ser 
muito semelhantes àquelas apresentadas pelas folhas que o constitui. Contudo 
existem outros fatores que interferem na interação mencionada. Estes fatores 
referem-se principalmente aos chamados parâmetros geométricos de iluminação e 
visada (posição espacial do Sol e do sensor, respectivamente), aos parâmetros 
biofísicos da vegetação (Índice de Área Foliar e Distribuição Angular de Folhas) e 
aos parâmetros espectrais das folhas e do solo no qual a vegetação se desenvolve. 
Alguns detalhes adicionais sobre as diferenças espectrais entre folhas isoladas e 
dosséls podem ser obtidos em Silva e Ponzoni (1995). 

Para o caso das imagens TM aqui relacionadas, os parâmetros geométricos de 
iluminação e visada são considerados fixos para cada composição colorida utilizada 
no mapeamento, sendo assim, a identificação visual dos diferentes ítens da legenda 
mencionada anteriormente torna-se função das diferenças existentes entre estes 
ítens, no que se refere aos parâmetros biofísicos e espectrais, bem como na 
capacidade do sensor TM em detectar e registrar a influências destes parâmetros 
sobre a reflectância dos dosséis vegetais incluídos nestes ítens. 

Através de inúmeros trabalhos realizados com dados TM no estudo da vegetação, 
verificou-se que a separabilidade entre as diferentes formações vegetais existentes 
na superfície terrestre somente pode ser feita considerando suas diferenças 
fisionômicas. Dentro de um mesmo tipo fisionômico, possíveis diferenças 
estruturais precisam alcançar magnitudes bastante significativas para que os 
padrões presentes nas imagens sofram algum tipo de variação visualmente 
perceptível. Neste momento, é possível o aparecimento das chamadas 
ambiguidades, quando diferentes fisionomias podem assumir o mesmo padrão nas 
imagens. De maneira geral, portanto, considera-se que em urna imagem da banda 
TM3 (região do vermelho) a tonalidade apresentada por um dossel deverá ser 
escura, enquanto que em uma imagem da banda TM4 (infravermelho próximo) sua 
tonalidade deverá ser clara e finalmente numa imagem da banda TM5 
(infravermelho médio) a tonalidade deste dossel deverá ser também escura. As 
diferenças apresentadas nestas tonalidades implicarão em alterações nos padrões 
de cor/tonalidade presentes nas composições coloridas, as quais deverão ser 
associadas pelo fotointérprete como alterações fisionômicas/estruturais da 
vegetação. 

3.5 Interpretação visual das imagens 

Esta etapa foi realizada utilizando-se os seguintes materiais: 

. Imagens TM/Landsat na forma de composições coloridas elaboradas a partir 
das bandas 3(B), 4(R) e S(G), processadas com o nível 5 de correção 
geométrica e referentes ao período de 1995-1996; 
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. Imagens TM/Landsat na forma de composições coloridas elaboradas a partir 
das bandas 3(B), 4(R) e S(G), processadas com o nível 5 de correção 
geométrica e referentes ao período de 1999-2000; 

. Cartas topográficas do IBGE e da DSG, na escala de l :250.000 e cartas na 
escala 1:50.000 e 1: 100.000 de áreas específicas que eventualmente 
puderam ser disponibilizadas durante os trabalhos; 

. Mapas temáticos georreferenciados referentes ao período anterior de 
mapeamento (1990-1995). 

Como já mencionado anteriormente, foram efetivados alguns aprimoramentos 
metodológicos ao mapeamento em questão em relação aos demais elaborados. 
Para melhor compreender esses aprimoramentos, destacam-se as seguintes 
etapas: 

georreferenciamento dos mapas temáticos referentes ao período 1990-1995: 
todos os mapas temáticos elaborados no mapeamento anterior e em formato digital 
(escala 1:250.000) foram submetidos a um procedimento de georreferenciamento 
especialmente desenvolvido com o objetivo de corrigir e/ou minimizar possíveis 
diferenças e imperfeições no posicionamento espacial dos polígonos interpretados. 
Esta etapa do trabalho foi desenvolvida na FUNCATE; 

re-interpretsçêo 90-95: os mapas temáticos resultantes da etapa anterior 
foram então superpostos às imagens que lhes deram origem com o objetivo de 
corrigir possíveis imperfeições de interpretação e de posicionamento ainda 
persistentes e ainda de complementar a interpretação, que havia sido feita em 
produto analógico na escala 1:250.000, para a escala 1:50.000 na tela de 
microcomputadores; 

atualização dos mapas terméticos elaborados: a atualização dos mapas 
temáticos foi feita fundamentando-se nos mapas temáticos re-lnterpretados e 
utilizando-se as imagens referentes ao período 1999-2000 na identificação de 
alterações nos temas considerados. Esta etapa de trabalho e a anterior, foram 
inteiramente desenvolvidas pela empresa Geoambiente; 

revisão dos mapas temáticos elaborados pelos auditores: os novos mapas 
temáticos elaborados foram então encaminhados à especialistas previamente 
identificados no Estado de Santa Catarina, que os revisaram inteiramente, 
procurando identificar possíveis imperfeições/ inconsistências de interpretação. Em 
seguida, os mapas retornaram à equipe de intérpretes para proceder as correções 
necessárias, o que resultou na elaboração dos mapas finais que foram então 
encaminhados à empresa ArcPlan para determinação dos dados quantitativos e 
cruzamento de dados. 

trabalho de campo: o levantamento da verdade terrestre foi realizado em 
algumas áreas para confirmação das classes de mapeamento e das ocorrências, 
esclarecendo algumas áreas duvidosas e aferindo os padrões empregados na 
interpretação das imagens. Neste sentido foram empreendidas duas excursões por 
via terrestre em janeiro de 2001. 
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3.6 Obtenção de dados quantitativos 

Para a obtenção dos dados quantitativos de cada tema identificado na etapa 
anterior, foram utilizados os seguintes dados: 

a) cartas temáticas oriundas da interpretação, disponibilizadas em 
formato digital compatível com o aplicativo ArcView; 

b) limites Político-Administrativos dos Estados e Municípios elaborados 
em 1997, com nível de precisão compatível com a escala 1:500.000, 
publicados pelo IBGE - Malha Municipal Digital do Brasil - 
IBGE/DGC/DECAR e disponibilizados em formato digital; 

e) limites das fisionomias vegetais do Domínio da Mata Atlântica, tendo 
como base o Decreto Federal 750/93, com delimitação extraída do 
Mapa de Vegetação do Brasil elaborado pelo IBGE em 1993, escala 
1:5.000.000, digitalizados pelo Instituto Socioambiental em convênio 
com a Fundação SOS Mata Atlântica; 

d) limites de parte das Unidades de Conservação da Mata Atlântica - 
segundo seus decretos oficiais de criação, digitalizados pelo Instituto 
Socioambiental em convênio com a Fundação SOS Mata Atlântica. 

Para efeito de contabilização de áreas e cruzamento de dados, o trabalho de 
interpretação dos remanescentes florestais tem como unidade principal os Estados 
brasileiros, mapeados segundo o corte das Cartas Topográficas 1:250.000 do IBGE 
(projeção UTM e datum SAD69). Quando concluídos os trabalhos de interpretação e 
de revisão das cartas temáticas geradas de cada Estado, os dados são enviados à 
ArcPlan para prosseguimento do trabalho, que inclui o cruzamento de dados para 
geração das informações estatísticas (área dos itens da legenda) e a produção 
cartográfica final. 
As cartas 1 :250.000 em formato digital foram então agrupadas por fuso UTM e 
convertidas para projeção SINUSOIDAL, utilizando como meridiano central o valor 
de -54º e raio do esferóide de referência de 6.370.997 km. Os fusos em projeção 
SINUSOIDAL são unidos formando uma base temática única para cada Estado. Essa 
base é sobreposta ao limite dos Estados elaborado pelo IBGE (1:500.000) para 
eliminar as bordas excedentes aos limites, decorrentes da diferença entre as 
escalas. O resultado dessa superposição foi então justaposto ao limite do Domínio 
da Mata Atlântica, com o objetivo de excluir polígonos que foram interpretados fora 
desse limite. 
Vale salientar que para o caso do Estado de Santa Catarina, esse último 
procedimento não foi aplicado, uma vez que quase todo o território desse Estado 
faz parte do Domínio da Mata Atlântica e para efeito de cálculo, foi considerada a 
totalidade de sua área. A base resultante desse último procedimento foi utilizada 
como referência para os cálculos de remanescentes florestais, incremento e 
decremento de mata, restinga e mangue para todo um Estado. 
Espera-se contar, no futuro, com dados oficiais de limites municipais e de 
fisionomias vegetais em escala maior e com melhor precisão, o que possibilitará o 
refinamento dos dados estatísticos atuais, através da sobreposição dos 
remanescentes florestais com estes novos dados. 
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O resultado deste processo foi sobreposto aos mapas de fisionomias vegetais, 
limites municipais e unidades de conservação, gerando três novos arquivos que são 
utilizados para geração das estatísticas de remanescentes florestais, incremento e 
decremento de mata, restinga e mangue por fisionomia vegetal, municípios e 
unidades de conservação. 

O cálculo da área de remanescentes florestais considera a sornatória da área de 
mata, mais a somatória da área de mata sob nuvem de 1995, mais a somatória da 
mata sob nuvem de 2000 dos dados interpretados pela Geoambiente. A mesma 
lógica se aplica para restinga e mangue. Ao final, os resultados obtidos são: 

Área dos itens da legenda por Estado; 
Área dos itens da legenda por Carta Topográfica 1:250.000; 
Área dos itens da legenda por Fisionomia Vegetal; e 
Área dos itens da legenda por Município. 

E como produtos, foram elaborados os seguintes mapas: 

.Mapa Síntese do Estado - formato Al 
9 Mapas Temáticos por Carta Topográfica 1: 250.000 - formato Ai 
293 Mapas Temáticos por Município - formato A4 

Com referência aos mapas temáticos 1 :250.000, áreas da carta Curitiba, Chapecó e 
Gravataí foram incorporadas às cartas de Joinville, Pato Branco e Vacaria, 
respectivamente. 

OBS: Os mapas não foram inseridos nesse relatório devido à quantidade e ao 
tamanho dos arquivos. O mapa síntese do Estado de Santa Catarina e os mapas 
síntese dos municípios, tendo como base o ano 2000, estão disponíveis para 
impressão, em A3 ou A4, no site da Fundação SOS Mata Atlântica 
(http://www.sosmatatlantica.org.br}. Futuramente, esses dados estarão disponíveis 
também no site do INPE (http://www.inpe.br). Os mapas originais poderão ser 
solicitados através do e-mail: smata@ax.apc.org ou fax. (11) 3885-1680. Os dados 
dos municípios serão disponibilizados juntamente com os mapas. 



4. RESULTADOS 

4.1 Interpretação visual de imagens e auditoria 

Como resultado da interpretação visual das imagens que cobrem o Estado de 
Santa Catarina, foram originados inicialmente 12 mapas temáticos referentes às 
cartas listadas na Tabela 1, já apresentada. Os mapas foram encaminhados aos 
auditores do Estado para a avaliação dos resultados preliminares e para a re 
interpretação das áreas duvidosas ou mais criticas, nas quais foram realizados 
levantamentos de campo que subsidiaram a checagem e aferição dos dados. 

Os consultores questionaram a possibilidade da identificação das áreas de 
remanescentes florestais com ocorrência de bracatingas, o que não foi possível 
devido à escala adotada e aos recursos tecnológicos disponíveis. Para isso, devem 
ser realizados estudos e avaliações qualitativas que permitam maior precisão da 
verdade terrestre. Por outro lado, é importante ressaltar que os critérios 
metodológicos estabelecidos facilitaram a identificação das áreas em diferentes 
estágios sucessivos, resultando em um mapeamento mais preciso e mais 
homogêneo dos remanescentes florestais e demais classes da Mata Atlântica. 

4.2 Resultados quantitativos 

4.2.1. Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados da Mata 
Atlântica no Estado de Santa Catarina - Dinâmica entre o Período 1995-2000 

CLASSES DE 19951 20002 Desmatamento3 
MAPEAMENTO hectares º/o* hectares º/o* hectares º/o** 

Remanescentes florestais 1.579.251 16,55 1.536.617 16,10 42.634 2,70 
Restinqa 84.270 0,88 81.736 0,85 2.534 3,00 
Mangue 8.432 0,09 8.432 0,09 o o 
* em relação à área avaliada do Estado equivalente a 100% 
** em relação aos remanescentes florestais de 1995 

1 Área avaliada no Estado equivalente a 98,28% (1,72% com cobertura de nuvens) 
2 Área avaliada no Estado equtvaíente a 98,70% (1,30% com cobertura de nuvens) 
3 Área avaliada no Estado equivalente a 97,08% (2,92% com cobertura de nuvens) 

4.2.2. Comentários iniciais 

A cobertura florestal natural de Santa Catarina abrangia originalmente 81,50% da 
área do Estado, ou seja, 7. 778. 732 hectares, sendo o restante ocupado por 
restinga, mangue e outras formações. Atualmente, os remanescentes florestais 
totalizam 1.536.617 hectares, que representam 16, 10% do território do Estado e 
19,75% da área de cobertura florestal natural estimada em 1500. 

As maiores extensões de florestas contínuas estão concentradas na Serra do Mar, em 
áreas de relevo acidentado. Destacam-se as regiões do Alto ltajaí; Sul do Planalto 
Leste; o entorno de Joinville, Itapoá e Garuva; região de José Boiteux, Benedito 
Novo e Ibirama; sul de Blumenau, Indaial e Botuverá; Médio Rio Iguaçú; Serra do 
Tabuleiro e Grande Região dos Aparados da Serra. Todas essas áreas foram 



indicadas como de "extrema importância biológica" na Avaliação e Ações Prioritárias 
para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos - 
PROBIO/PRONABIO/MMA. Cumpre ressaltar ainda a região de Chapecó, apontada 
como uma área "insuficientemente conhecida, mas de provável importância 
biológica". 

Esses trechos concentram importantes Unidades de Conservação, como o Parque 
Estadual da Serra do Tabuleiro, a maior área sob proteção estrita do Estado, os 
Parques Nacionais dos Aparados da Serra e São Joaquim, o Parque Estadual da Serra 
Furada, a Área de Relevante Interesse Ecológico da Serra das Abelhas e as Reservas 
Biológicas Estaduais do Sassafrás e da Canela Preta, dentre outras. 

No centro-oeste do Estado, nas florestas estacionais deciduais e ombrófila mista, 
concentra-se apenas reservas indígenas e a Floresta Nacional de Chapecó. Nessa 
região não há ainda nenhuma Unidade de Conservação sob proteção restrita. 

Entre 1995 e 2000, o Estado perdeu 42.634 hectares de remanescentes florestais, 
2,70% do que havia em 1995. Desse total, 31.529 hectares (74%) correspondiam 
a remanescentes de floresta ombrófila mista também conhecida como floresta de 
araucária, o que indica forte pressão antrópica, ritmo bastante elevado de 
destruição e alto grau de ameaça de extinção. 

Os limites originais da floresta ornbróftla mista, extraídos do Mapa de Vegetação do 
Brasil do IBGE, equivaliam a 4.417.124 hectares. Os remanescentes florestais dessa 
fisionomia foram reduzidos a apenas 612.978 hectares, ou seja, 14% desse total. 

Na floresta ombrófila densa, a supressão foi de 7.456 hectares, 17,5% do que 
havia em 1995. 

Os principais e maiores desmatamentos estão concentrados na região de Clevelândia 
e Mafra. Como ocorreu na avaliação dos remanescentes florestais da Mata Atlântica 
do Estado do Paraná no mesmo período, lançado recentemente, os principais 
indutores de redução das florestas naturais em Santa Catarina foram o processo 
irregular de estabelecimento de áreas para fins de reforma agrária e a expansão 
agropecuária. 

Os municípios que mais perderam remanescentes florestais no período de 1995- 
2000 foram: Abelardo Luz (3.577 ha), Passos Maia (2.391 ha), Mafra (2.545 ha), 
Timbó Grande (1.779 ha), Caçador (1.667 ha), Água Doce (1.660 ha), Canoinhas 
(1.465 ha), Calrnon (1.214 ha), Porto União (1.209 ha) e Matos Costa (1.096 ha). 

Os municípios que mais concentram Mata Atlântica em Santa Catarina são: Jolnville 
(52.123 ha), Mafra (37.227 ha), Itaiópolis (35.834 ha), Bom Retiro (31.399 ha), 
Paulo Lopes (27 .034 ha), Apiuna (24.454 ha), Urubici (23.542 ha), 
Santa Terezinha (22.318 ha), Garuva (22.093 ha) e Rio dos Cedros (21.912 ha). 

Áreas críticas do Estado foram atualizadas recentemente, nas quais foram possíveis 
identificar as ocorrências entre agosto de 1999 e julho de 2000. Nesse período, foi 
constatada a redução de mais 1.481 hectares de remanescentes florestais no Estado. 
O município de Mafra perdeu 2.545 hectares de florestas naturais entre 1995 e 1999. 
De 1999 a 2000, foram suprimidos mais 498 hectares, quase 20% do total 
desmatado nos cinco anos. No caso de Porto União, do total de 1.480 hectares 
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desflorestados, 270 ha, ou seja, 18% do total foram suprimidos nesse último ano, 
confirmando a fragilidade dos remanescentes florestais da Mata Atlântica sob pressão 
antrópica. 

Áreas de incremento, ou seja, em processo avançado de regeneração natural, 
totalizaram 3.120 hectares no Estado. 

A vegetação de restinga totaliza 81.736 hectares em Santa Catarina, 67% localizados 
na região nordeste. Os municípios que mais abrigam vegetação de restinga são: São 
Francisco do Sul (13.657 ha), Itapoá (12.787 ha), Araquari (11.415 ha), Joinville 
(5. 779 ha) e Garuva (5.698 ha). Nesse tipo de formação, houve uma redução de 3% 
do total identificado em 1995. O decremento foi de 2.534 hectares, sendo os 
municípios de ltapoé (615 ha), São Francisco do Sul (391 ha), Joinville (378 ha), 
Garuva (332 na) e Araquari (243 ha) os que mais perderam áreas de restinga no 
período avaliado. 

Com base nas técnicas empregadas e na escala adotada para o mapeamento não 
foram identificados focos de degradação em vegetação de mangue entre 1995 e 
2000. 

As áreas cobertas por nuvem nas imagens utilizadas nos dois períodos perfizeram um 
total de 279.096 hectares, ou seja, 2,92% da área total do Estado. 

As áreas por carta topográfica 1: 250.000, por fisionomia vegetal, por município e 
por Unidades de Conservação serão apresentadas futuramente em relatórios 
específicos. 
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4.2.2 Evolução Histórica das Formações Florestais no Est.ado de Santa 
Catarina 

ano área 0/o cobertura florestal natural em 
ha relação à área do estado 

15001 7.778.732 81,50 
19122 7.508.624 78,67 
19593 2.863.337 30,00 
198541b 1. 741.215 18,24 
1990516 1.641.803 17,20 
19956 1.579.251 16,55 
20006 1. 536.617 16,10 

1 KLEIN, R. M. Parques Nacionais e Estaduais; Reservas Biológicas Estaduais e particulares, bem como 
a Estação Ecológica do Estado de Santa Catarina. Estudos de Biologia, nº XVIII, setembro de 1988. 
2 Adaptado de CAMPOS, G. de - Mappa Florestal, 1912. 
3 MAGNANINI, A. - Revista Brasileira de Geografia 13(4), out./dez., 1961. 
4 Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da Mata Atlântica no 
período 1985 - 1990. Fundação SOS Mata Atlântica/! N PE, 1993. 
5 Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da Mata Atlântica no 
~eríodo 1990 - 1995. Fundação SOS Mata Atlântica/INPE/ISA, 1998. 
Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica no período 1995-2000. Fundação SOS Mata 

Atlântica/INPE, 2001. ' 

Obs: esses dados Foram obtidos de fontes diversas e portanto, nao é possível compara-los precisamente, mas são 
estimativas úteis para subsidiar a análise histórica do processo de desmatamento em Santa Catarina. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Esse trabalho prosseguirá verificando a dinâmica das ações antrópicas na Mata 
Atlântica, deste e nos demais estados, através de diagnósticos e análises 
associados a outros temas, estágios sucessionais ou diferentes tipos de vetores de 
pressão nas áreas críticas ou potenciais para a conservação da biodiversidade, que 
a SOS Mata Atlântica e o INPE; em parceria com outras instituições já iniciaram em 
alguns trechos do biorna. 

De forma inédita, a sociedade civil organizada com atuação local, os prefeitos e 
demais poderes e instituições dos cerca de 2,5 mil municípios poderão ter acesso às 
informações sobre a Mata Atlântica. Esta ação permite não só o refinamento de 
nosso trabalho através do monitoramento na esfera local como, principalmente, o 
direcionamento de políticas públicas visando o envolvimento comunitário e a 
recuperação de possíveis áreas desflorestadas ou degradadas. 

Como citado no final da introdução, os trabalhos envolvem ainda outros esforços 
urgentes, tais como a busca pelo aprimoramento da legislação e de sua 
implementação, fiscalização eficiente, participação efetiva de vários elementos da 
sociedade civil e a conscientização da população sobre a importância de lutar pelo 
futuro das florestas para garantir a qualidade de vida, dentre outros. 

Espera-se que este Atlas seja uma das contribuições para estimular a preservação e 
a recuperação do biorna dos mais ameaçados de extinção do planeta. Essas 
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informações, os resultados e os produtos foram desenvolvidos e estão disponíveis 
para subsidiar ações positivas imediatas e mais efetivas pela proteção e pela 
recuperação da Mata Atlântica. 

Para maiores informações, em caso de dúvidas, ou havendo a necessidade de 
quaisquer outros esclarecimentos, sugerimos entrar em contato com Flávio Jorge 
Ponzoni (flavio@ltid.inpe.br), coordenador técnico do Atlas pelo INPE ou Márcia 
Hirota (marcia@sosmatatlantica.org.br), coordenadora do Atlas pela sos Mata 
Atlântica. 
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