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(" 1.0 APRESENTAÇÃO 
("' 

("" A Sociedade Nordestina de Ecologia - SNE vem 
apresentar a PROPOSTA DE MONITORAMEN- ,. 
TO DA MATA A TLANTICA E ECOSSISTEMAS 
ASSOCIADOS DO NORDESTE, abrangendo os 
Estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, visando 
a captação de recursos para a sua implementa 
ção. 
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2.0 INTRODUÇÃO 
A Mata Atlântica do Nordeste é um dos ecossistemas mais ameaçados do pla 
neta, estando hoje reduzida a menos de 8%, e especificamente em Pernambu 
co, menos de 5% de sua extensão original, incluindo seus ecossistemas associ 
ados. Também é um dos mais ricos em número de espécies e formas endêmicas. 
A Mata Atlântica estende-se desde o Nordeste Brasileiro até o Rio Grande do 
Sul, Paraguai e Argentina, predominando em sua maior parte a floresta litorâ 
nea, além dos brejos de altitude, no Nordeste, e das florestas de montanha, 
na região Sul. 

No Nordeste, atualmente estes remanescentes estão reduzidos a fragmentos 
cercados de áreas de atividades antrópicas. Para minimizar ou reverter o pro 
cesso é necessário reduzir o isolamento dos resquícios de mata, através da 
recuperação da vegetação do seu entorno, e criação de corredores de vegeta 
ção unindo as áreas naturais entre si. Para alcançar este objetivo se faz ne 
cessário um conhecimento da situação atual dos remanescentes de Mata 
Atlântica e dos ecossistemas associados. 

Em Outubro de 1993, foi concluído o mapeamento da Mata Atlântica do Nord 
este que subsidiou o projeto para sua conservação e seu reconhecimento como 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, dela fazendo parte 14 estados brasi 
leiros do Ceará ao Rio Grande do Sul. O levantamento elaborado coordenado 
pela SNE resultou no Mapa de Prioridades de Conservação da Mata Atlântica 
do Nordeste, que apresenta os seguintes dados: 
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, 
Areas de Remanescentes da Mata Atlântica 

Estados Área Total de Remanescentes (ha) 

r 

Alagoas 87.747 
Bahia 968.585 
Ceará 274.314 
Paraíba 58.392 
Pernambuco 152.430 
Piauí 2.361 
Rio Grande do Norte 83.965 
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3.0 OBJETIVO 

r- 
' 

Este projeto propõe o mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica e 
ecossistemas associados do Nordeste, abrangendo os estados do Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, inclusive os 
manguezais e as matas de restingas, e o seu monitoramento com uso de ferra 
mentas avançadas de geoprocessamento. 
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4.0 METODOLOGIA 

4.1 Realização de Workshop 

Será realizado um workshop, objetivando o nivelamento dos técnicos repre 
sentantes dos estados envolvidos, no sentido de conscientizá-los para impor 
tância do mapeamento, o conhecimento do material existente em cada região e 
a definição de um cronograma de atividades. 
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4.2 Levantamento do Material Existente 

Inicialmente serão reunidas as informações bibliográficas e cartográficas, em 
meios analógico e digital do nordeste, no que se refere à Mata Atlântica e seus 
ecossistemas associados. A fonte de consulta principal será o mapeamento re 
alizado em 1993, que subsidiou o projeto de reserva da biosfera. 

4.3 Análise e Procedimentos Metodológicos 
fazendo uso da tecnologia de sensoriamento remoto e geoprocessamento, será 
elaborado o mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas 
associados, a partir de interpretação de imagens de satélite e confecção de 
seus mapas temáticos resultantes do geoprocessamento das informações cole 
tadas. 
Serão analisadas as informações cartográficas existentes, adequando-as aos 
seus formatos e sistematização, considerando os aplicativos utilizados para a 
geração desses mapas. 
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Será efetuada a análise específica do mapeamento dos fragmentos do Nordes 
te, elaborado em 1993, a partir do aplicativo CISIG (Sistema de Informações 
da Conservatíon Internatíonal). 

4.4 Base Cartográfica 
Será elaborado o mapeamento, escala 1:100.000, a partir das cartas sistemáti 
cas da SUDENE, que servirão de base para atualização dos remanescentes. 
Esta base será constituldc de informações planimétricas , tais como, estradas, 
rios, manchas urbanas, limites municipais e estaduais, etc. 

4.5 Geoprocessamento 
Para elaboração dos trabalhos cartográficos será utilizado o geoprocessamen 
to, ferramenta que constitui a coleta, tratamento de informações espaciais e 
desenvolvimento e uso de sistemas computacionais. 

G.EO.PRDCESSAM'ENTO 

Levantamen 
to terrestre 

Manipulação 
dos dados 

Aplicativo 
CAD 

Cartografia Processamen 
to de imagens 

Sistemas de ln 
formações Geo 
gráficas - SIG 

Sensoriamento 
remoto 

Gerenciamento 
de dados 

Especialistas 

Display dos 
dados 

Monitoramento 

O geoprocessamento é a tecnologia que abrange o conjunto de procedimentos 
de entrada, manipulação, armazenamento e análise de dados espacialmente re 
ferenciados. 
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4.5.1 Etapas do Trabalho 
' O fluxograma das atividades a serem desenvolvidas abaixo, mostra o sequenci 

amento lógico da metodologia básica proposta. 

Seleção do material bibli 
ográfico/ cartoqráftco . 

Seleção da imagem Lan 
dsat TM e Spot 

Geração de informação 
métrica e semântica 
( registro dos dados) 

Seleção de bandas 
multiesoectrais 

Retificação Geométrica 

Técnicas de realce 

Classificação supervísto 
nada e complementação 
visual 

Trabalho de campo e escritório (aná 
lise) 

Integração dos dados 
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4.5.2 Área do Projeto 

Para o desenvolvimento dos trabalhos serão observados os seguintes critérios: 

• Existência de imagens de satélites da área com um mínimo de per 

centual de cobertura de nuvens; 

• Existência de estudos multidisciplinares referentes à área para sub 

sidiar o projeto. 

4.5.2.1 Programática 

Emprega-se a programática, "software", de tratamento de imagens digitais. 
Trata-se de uma ferramenta econômica e poderosa de coleta e análise de da 
dos de tratamento e de técnicas de mapeamento digital. 

4.5.2.2 Seleção de Material Bibliográfico 
e Cartográfico 

Será utilizado o material bibliográfico e cartográfico anteriormente selecio 
nados na área do projeto. 

4.5.2.3 Seleçã.o de Imagem Landsat - TM 
e/ou Spot 

Será utilizada imagem multiespectral LANDSAT-TM e/ou Spot, referentes as 
bandas existentes da área de interesse. 

Banda 4 Banda 5 

Fig. 1 - Exemplo de bandas espectrais 3, 4 e 5 de uma mesma área 
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4.5.2.4 Seleção das Bandas Multiespec 
trais 

Serão aplicadas técnicas de seleção de bandas para definir os melhores sub 
conjuntos de três bandas, e suas combinações destinadas à geração de compo 
sições coloridas, e definição do melhor realce da vegetação. 

Bandas - 5 .4 ,3 Bandas - 3.5.4 

Fig. 2 - Composições coloridas de bandas de uma mesma área 

4.5.2.5 Retificação Geométrica 

Nessa etapa serão eliminadas as distorções geométricas das imagens, ajustan 
do-as a um conjunto de coordenadas terrestres através de uma transformação 
planimétrica. 

4.5.2.6 Técnicas de Realce 

Serão utilizadas as técnicas de manipulação de contraste e filtragem espacial 
de freqüência. A aplicação dessa técnica terá como objetivo melhorar a visua 
lização da cena e destacar feições. 
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(' 4.5.2. 7 Classificação Supervisionada e 

Complementação Visual 

(' 

Através da classificação supervisionada e complementação visual será realiza 
da a classificação digital com o uso de ferramentas que facilitam a identifico 
ção e extração de informações contidas nas imagens. O resultado desse pro 
cesso fornece a produção de outras imagens com informações classificadas da 
área. 

('"' 

(' 4.5.2.8 Trabalho de Campo e Escritório 

r: 
r: 
r: 

Serão realizados trabalhos de campo visando dirimir dúvidas ocorridas na aná 
lise do mapeamento, bem como fazer face a classificação supervisionada das 
imagens de satélite inferindo os padrões que serão empregados nas interpre 
tações das imagens. 

4.5.2.9 Integração dos Dados 
r: 
r 

("' 

As informações obtidas a partir da interpretação supervisionada e visual, as 
sociadas aos dados anteriormente disponíveis e àqueles levantados, processa 
dos e analisados, possibilitarão um conhecimento mais amplo da área do proje 
to. 

("' 

4.5.2.1 O Mapas Digitais 
Com a integralização dos dados existentes da área, serão elaborados os mapas 
temáticos definidos pelo projeto. 

("' 5.0 PRODUTOS 

r- 
• Mapas na escala de 1:100.000, dos remanescentes de Mata Atlântica e 

ecossistemas associados, referentes ao ano de 1992, editados por estado 
do Nordeste (em meios analógicos e digitais); 

• Mapas na escala de 1:100.000, de atualização dos remanescentes de Mata 
Atlântica e ecossistemas associados, referentes a 1998, editados pores 
tado do Nordeste, com indicação dos limites municipais (em meios analógi 
cos e digitais); 

• Texto acompanhado de tabelas, com dados numéricos da distribuição e ti 
pologia, comparando as perdas no período entre 1992 e 1998. 

r- 
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6.0 PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo para elaboração do projeto dar-se-á em 02(dois) anos. 
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(' 7.0 RECURSOS FINANCEIRO 
("' 

("' 

("' 

DESCRIÇÃO QUANT. VALORUNIT. VALOR TOTAL 
(US$) (US$) 

Consultoria Esoecializada 02 48.000,00 96.000.00 
Servi,os de Terceiros verba 24.000,00 24.000.00 
Nível Médio 03 12.000,00 36.000.00 
Equipamentos 7.300.00 

Computador Pentium II 300 MHz, 32 Mb 
de RAM, HD 4 ,3 GB padrão IDE, monitor 
de vídeo 21n, dot pitch 0,28mm, teclado 
com caracteres de língua portuguesa, 
mouse serial, fax modem 56K, kit multimí- 
dia 42X, estabilizador de lKVA 02 2.500,00 5.000,00 

Jaz Drive com capacidade de 1GB 02 500,00 1.000,00 

Scanner de mesa colorido, tamanho A4 01 300,00 300,00 

01 1.000,00 1.000,00 
Gravador de CD-Rom HP 

Softwares 33.000.00 

Erdas Imagine 01 15.000,00 15.000,00 

ArcView 01 5.000,00 5.000,00 

Autocad 01 3.000,00 3.000,00 

Traccer 02 5.000,00 10.000,00 

Imagens 23.600.00 

Landsat --------- 9.600,00 9.600,00 

Spot - região litorânea --------- 14.000,00 14.000,00 

Material de Consumo 20.000.00 

Papel, disquete, cartuchos de tinta, CD ---------- 20.000,00 20.000,00 

Desnesa com diária e viaoens ---------- ------------------- 20.000.00 
DesDesa Administrativa ---------- ------------~------ 30.000,00 
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[ VALOR TOTAL 2s9.90o,oo] 
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