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RELATÓRIO TÉCNICO FINAL (CONCLUSIVO) 

1. RESUMO 

O Projeto “Núcleo de Geoprocessamento de Bonito - MS” (NUGEO-BONITO), é 

uma iniciativa da Promotoria de Justiça – Comarca de Bonito (PJ-BTO) em parceria com 

a Fundação Neotrópica do Brasil (FNB) e instituições locais, que atuam diretamente em 

ações de conservação e recuperação dos recursos naturais do município de Bonito MS. 

A proposta de criação do NUGEO-BONITO foi originada de uma demanda identificada 

no Planejamento Estratégico do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Bonito 

(COMDEMA). 

 A área de atuação do projeto corresponde ao município de Bonito, localizado na 

porção sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, a 248 km da capital Campo Grande. 

Situa-se em uma região de contato entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Por seus 

atributos naturais, grande parte de seu território é considerada uma área de “alta” 

prioridade para a conservação da biodiversidade no bioma do Cerrado e “extremamente 

alta” no Bioma da Mata Atlântica (PROBIO/MMA, 2003). 

O Projeto, iniciado em janeiro de 2015, foi executado durante 24 meses. O 

objetivo foi implantar um núcleo de geoprocessamento no município de Bonito MS para 

auxiliar na sintetização de informações ambientais existentes em diferentes instituições 

(municipais, estaduais e federais) e auxiliar nas ações do Ministério Público Estadual e 

seus parceiros, incluindo fiscalização, conservação e recuperação dos recursos naturais. 

Em 2015 foi estabelecida uma parceria com a Procuradoria - Geral de Justiça de 

Campo Grande – MS, que permitiu o treinamento do profissional do NUGEO-BONITO, 

bem como a coleta de parte dos dados a serem utilizados em Bonito. Para tanto, 

inicialmente, estabeleceu-se um Termo de Referência (N° 001/2015/FNB/BD_MPE), 

com base no Projeto “Núcleo de Geoprocessamento de Bonito – MS”, que permitiu a 

contratação de um técnico em geoprocessamento que executou suas atividades nos três 

primeiros meses com o fundamental apoio técnico do Núcleo de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto da Procuradoria - Geral de Justiça de Campo Grande – MS.  

A partir de maio de 2015, as atividades passaram a ser realizadas na sede da 

Fundação Neotrópica do Brasil, em Bonito, onde segue a disposição da Promotoria da 

Comarca de Bonito e todos os demais parceiros do projeto. Neste período, as atividades 
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do projeto se intensificaram, com a contratação de mais um técnico, estagiários e 

voluntários, para elaboração dos produtos, relatórios e atendimento as solicitações de 

todos os parceiros do projeto. 

O presente Relatório Técnico final ou conclusivo tem por objetivo descrever e 

apresentar os resultados das atividades realizadas no período de janeiro de 2015 a 

março de 2019. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O município de Bonito, Mato Grosso do Sul, está localizado em uma região de 

contato entre a Mata Atlântica e a porção sudoeste do Cerrado, caracterizada pela 

complexa transição vegetacional e biogeográfica de seus constituintes biológicos. Por 

tais atributos, grande parte de seu território é considerada uma área de “alta” 

prioridade para a conservação da biodiversidade no bioma do Cerrado e “extremamente 

alta” no Bioma da Mata Atlântica (PROBIO/MMA 2003).  

Recentemente vem sendo observado no município conversões no uso do solo 

decorrentes de momentos econômicos distintos. Exemplo disto é o aumento 

significativo da agricultura, saindo de 13.250 hectares em 2010 para 31.050 hectares em 

2014 (APROSOJA, 2015). Em virtude desta dinâmica constante das propriedades rurais, 

é extremamente importante entender como estas mudanças do uso do solo estão 

ocorrendo, pois, o aumento da agricultura e das pastagens aliado a uma possível falta 

de conservação dos solos e da vegetação ciliar ao longo das margens dos rios pode 

causar sérios problemas ambientais para o município, como aumento de processos 

erosivos, perda de solos e alterações na qualidade das aguas dos rios. Esses por sua vez, 

refletem negativamente na atividade turística, principal fonte empregadora para a 

população local.  

Neste contexto, vale lembrar que os rios de Bonito se destacam tanto pela sua 

riqueza em biodiversidade e importância paisagística, como por seu potencial 

econômico e social. Cerca de 80% dos atrativos turísticos estão diretamente ligadas aos 

recursos hídricos (Prefeitura Municipal de Bonito/SECTUR, 2015).  
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Tendo por objetivo subsidiar as ações de fiscalização e monitoramentos 

ambientais previstos pelas instituições competentes, o projeto NUGEO BONITO busca 

obter uma base cartográfica com escala de detalhamento mínimo de 1:100.000, 

constituída a partir de tecnologias livres e gratuitas. Deste modo são de extrema 

importância as informações sobre a superfície da área de estudo, como hidrografia, 

relevo e cobertura dos solos.  

 

3. OBJETIVO 

O presente Relatório Técnico Final ou Conclusivo tem por objetivo apresentar os 

resultados das atividades realizadas no período de 06 de janeiro de 2015 a 15 de junho 

de 2019. 

 

4. RESULTADOS  

4.1. Resumo das Atividades Desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas no projeto atualmente podem ser divididas em 05 

(cinco) fases: Fase I, compreendida pelo período de janeiro a abril de 2015, onde foi 

realizada a contratação e treinamento de um profissional, aquisição e inventário de 

dados, junto ao NUGEO-PGJ (apresentada no relatório técnico parcial I); Fase II, 

compreendida pelo período de abril a outubro de 2015, com início da edição das bases 

cartográficas para constituição do banco de informações ambientais georreferenciadas 

e atendimento aos parceiros (apresentada no relatório técnico parcial II); Fase III, 

compreendida pelo período de novembro de 2015 a abril de 2016, onde deu-se 

continuidade a edição e preparação das bases cartográficas e atendimento aos parceiros 

(apresentada no Relatório Técnico Parcial III);  Fase IV, compreendida pelo período de 

maio de 2016 a outubro de 2016, ainda em continuidade a edição e preparação das 

bases cartográficas previstas no projeto, com a contratação de um segundo técnico para 

reforço aos trabalhos de geoprocessamento e com a contratação de um terceiro técnico 

em caráter temporário para configuração do servidor de mapas (apresentado no 

presente relatório técnico parcial IV); e pôr fim a Fase V, compreendida pela finalização 

do projeto com a conclusão e entrega dos produtos, configuração, carregamento dos 
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dados gerados por meio da plataforma do servidor de mapas e entrega do relatório 

técnico final ou conclusivo. 

 

4.2. Produtos gerados 

4.2.1. Processamento Digital de Imagens de satélite 

Foi realizado a seleção, download e preparação de mais de 40 imagens do 

satélite Landsat, de diferentes períodos entre os anos de 2005 a 2016. A partir de 2016 

foram incluídas imagens do satélite Sentinel-2 neste banco de dados, estas imagens 

possuem resolução espectral de 10 metros, superior as imagens Landsat, possibilitando 

a detecção precisa de alterações na paisagem em áreas de até 0,5 hectare. 

A compilação destas imagens para posterior georreferenciamento e análise foi 

uma ferramenta extremamente útil para atingir os objetivos propostos pelo projeto. O 

uso de imagens de satélite possibilitou quantificar e datar possíveis ocorrências de 

crimes ambientais de maneira remota, ou utilizá-las como ferramenta indutiva para as 

fiscalizações, economizando recursos e tempo em campo, possibilitando ainda 

identificar alterações em lugares de difícil acesso. 

Os procedimentos realizados foram: empilhamento de bandas; mudança do 

sistema de referência de coordenadas; elaboração de mosaico das diferentes cenas; e 

correção geométrica e posicional com o georreferenciador do programa. O 

procedimento mais demorado é a correção geométrica, que consiste em corrigir o 

posicionamento uma imagem reescrevendo suas coordenadas X e Y, com base em outra 

base cartográfica com precisão posicional e geométrica conhecidas. Para isso devem ser 

coletados pontos amostrais bem distribuídos na imagem, seguidos de criteriosa análise 

comparativa do posicionamento dos alvos com outras imagens de referência.  

 

4.2.2. Controle de desmatamento (plurianual):  

Após a preparação das imagens conforme apresentado no item 4.2.1, iniciou-se 

o processo de análise multitemporal das imagens com o objetivo de identificar possíveis 

desmatamentos. Este trabalho compreende o produto controle do desmatamento 
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plurianual, que tem por objetivo servir como uma ferramenta indutora para a 

fiscalização dos desmatamentos no município de Bonito. 

Inicialmente foram analisadas as imagens de 2015, 2014 e 2013, por meio da 

fotointerpretação de imagens, com delimitação das possíveis áreas de desmatamentos 

de forma não automatizada, visando assim maior detalhamento (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Exemplo de monitoramento das alterações antrópicas próxima as cabeceiras de 
córregos, com possíveis supressões ou desmatamentos. Em Sentinel2 - 2018 e Sentinel2 - 2019, 
observa-se a área com remanescente Florestal, Em Sentinel2 – 2018 e 2019, observam-se as 
alterações (tonalidades claras). 
 

O foco das análises foram os processos de conversão de matas e cerrados em 

áreas de pastagem e lavoura. Para organização das tarefas foi gerada uma grade com 90 
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quadrantes de aproximadamente 08 km², compatível com a visualização em tela para a 

escala 1:50.000. A análise realizada entre os anos de 2007 a 2018 resultou na 

identificação de 230 polígonos de alteração antrópica (supressão de matas e cerrados), 

contabilizando, 10.944,1562 hectares com áreas variando entre 0,6 a 868 hectares 

(Figura 2).  
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Figura 2 - Mapa de localização das alterações antrópicas no município de Bonito – MS. 
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Em continuidade aos levantamentos, seguiu-se o mapeamento compreendendo 

até atingir o período dos últimos onze anos (de agosto de 2007 a março de 2019) (Figura 

3). Também foi acordado após reunião com os parceiros, o monitoramento das 

alterações antrópicas para toda a área do Parque Nacional Serra da Bodoquena. 

Neste período foram identificados aproximadamente 11952 hectares de 

alteração antrópica na vegetação natural. 

 

Figura 3 - Gráfico representando a variação das alterações antrópicas, com possíveis 
supressões ou desmatamentos para o período de análise. 
 

Na Figura 03 é possível observar que os maiores índices de alterações ocorreram 

no período de 2011 a 2015.  

Após o levantamento das alterações antrópicas de todo o município, para o 

período de 2007 a 2016, realizamos o cruzamento automatizado da informação com os 

limites conhecidos das propriedades cadastradas no INCRA até agosto de 2015, para 

assim identificar, quando possível, em quais propriedades ocorreram às alterações 

antrópicas previamente mapeadas. Como resultado identificou-se que dos 191 

fragmentos de alteração antrópica, 134 estão distribuídos em 57 propriedades 

conhecidas, o que representa 75 % da área alterada. Este produto está apresentado em 

forma de shapefile, planilha e laudos técnicos dos desmatamentos em formatos 

compatíveis com estruturas básicas de SIGs e editores de texto, facilitando assim a 

facilidade de interpretação do usuário final. 

701
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Evolução do desmatamento em Bonito - MS - 2007 a 

2019 (aprox. 11952 hectares)
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4.2.3. Mapeamento das áreas de vegetação da Mata Atlântica 

De acordo com o estabelecido em reunião, de 20 de abril de 2007, para definição 

da aplicação da Lei da Mata Atlântica nos municípios de Bonito, Jardim, Miranda, 

Bodoquena, Porto Murtinho e Corumbá (Anexo 1 - ATA da Reunião), as instituições de 

fiscalização e controle acordaram sobre a aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 

11.428, de 22 de dezembro de 2006. Com base nesse documento, foi realizado o 

mapeamento detalhado da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica no município de 

Bonito.  

Após diversas buscas e análises em bases de dados e estudos já realizados, 

optou-se pelo mapeamento apresentado na décima edição do "Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica”, que apresenta os remanescentes 

florestais atualizados para o período de 2013 e 2014. Esse mapeamento foi realizado 

para a escala 1:50.000, com metodologia e escala compatível à proposta do projeto 

NUGEO-BONITO.  

As análises encontraram um total de 40.279,4144 hectares de Mata Atlântica no 

município de Bonito, distribuídos especialmente na região da Serra da Bodoquena e na 

porção norte do território (Figura 4). 
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Figura 4 -  Mapa da Mata Atlântica: Remanescentes Florestais 2013-2014. Em vermelho o 
polígono da mata atlântica IBGE, em verde escuro o mapeamento apresentado no Atlas 
dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 2013/2014 
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4.2.3.1. Cobertura Vegetal Multitemporal 
 
O Instituto SOS-Pantanal juntamente com o WWF-Brasil, promovem um estudo 

em toda a Bacia do Alto Paraguai (BAP), que tem por objetivo monitorar o uso e 

ocupação do solo na região. O mapeamento é executado pela Arcplan (instituição 

parceira) por meio de interpretação visual de imagens de satélite e visa atender a escala 

1:250.000. Esta escala se mostra uma boa fonte para análise da cobertura do solo ao 

longo do tempo no contexto municipal (Tabela 1).  

Por este motivo, todas as informações geradas por este estudo e disponíveis nos 

sites do SOS-Pantanal e do WWF-Brasil, referente ao município de Bonito foram 

baixadas e passaram por processos de transformação de SRC, interpretação da tabela 

de siglas, preenchimento das legendas e cálculos de área e porcentagem, preparando 

assim a informação para ser utilizada localmente.  

Tabela 1 - Uso e Ocupação do Solo em Bonito- MS (2014) 

CLASSE 
ÁREA EM 
HECTARES 

PORCENTAGEM EM 
RELAÇÃO A ÁREA 

TOTAL DOMUNICÍPIO 

FONTE DAS BASES 
CARTOGRÁFICAS 

Agricultura 
29207,1738 5,9233 WWF-Brasil e SOS 

Pantanal (2014) 

Pastagem 
272015,1425 55,3548 WWF-Brasil e SOS 

Pantanal (2014) 

Floresta Estacional 
Decidual Submontana 

97996,9228 19,8741 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 

Floresta Estacional 
Semidecidual Aluvial 

19813,4303 4,0182 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 

Floresta Estacional 
Semidecidual 
Submontana 

1373,2024 0,2785 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 

Influência Urbana 
751,9341 0,1525 WWF-Brasil e SOS 

Pantanal (2014) 

Savana Arborizada 
com floresta galeria 

24746,6438 5,0187 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 

Savana Arborizada 
sem floresta galeria 

14066,7331 2,8528 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 

Savana Florestada 
10991,5178 2,2291 WWF-Brasil e SOS 

Pantanal (2014) 

Savana Parque com 
floresta galeria 

3448,9149 0,6995 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 

Savana Parque sem 
floresta galeria 

17919,7047 3,6342 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 

Savava-Estépica 
Arborizada 

6,9994 0,0014 WWF-Brasil e SOS 
Pantanal (2014) 
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Alteração Antrópica 
8311,9777 1,6857 WWF-Brasil e SOS 

Pantanal (2014) 

Água 
178,3854 0,0362 WWF-Brasil e SOS 

Pantanal (2014) 

Parque Nacional 
Serra da Bodoquena 

25607,8527 5,1934 Ucs SISLA-IMASUL (2016) 

APP de Curso Hídrico 38089,1671 7,7246 NuGeo-Bonito 2016 

 

4.2.4. Mapeamento da malha hidrográfica do município de Bonito, MS 

Após a delimitação manual de toda a rede de drenagem do município na escala 

de 1:100.000 (a qual totalizou mais de 3.700 km de drenagem), iniciou-se o processo de 

correção de topologia do arquivo, seguida pela identificação dos nomes dos rios e sua 

devida classificação quanto à ordem hierárquica dentro das bacias (Figura 5).  

Inicialmente foi necessário fazer uma correção minuciosa da rede utilizando o 

programa Qgis (v.2,8). Assim foram eliminados os pseudonós, geometrias inválidas, 

geometrias multi-parte, finais pendentes, pontos duplicados, etc., além de segmentar 

toda a rede de drenagem, a cada encontro com um afluente (Figura 5). 

 

Figura 5 - Diferenças identificadas nas bases cartográficas, em amarelo a base hidrográfica 
disponibilizada pela ANA, em verde o limite político do município, em azul a malha hidrográfica 
editada manualmente sobre imagens de satélite. Em A e B carta topográfica ao fundo, em C 
imagem pancromática e em D imagem multiespectral do satélite Landsat 8. 
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Identificados e corrigidos os erros, utilizou-se o programa Hydroflow (v.1.1), 

para determinar a direção dos fluxos e realizar a hierarquização da rede de drenagem 

de acordo com o proposto por Strahler (1952).  

O resultado destes procedimentos é a disponibilização de uma rede 

hidrográfica, com um nível de detalhamento aproximadamente 75% superior à base 

disponibilizada oficialmente pela ANA (Agência Nacional de Águas), possibilitando 

aplicações para finalidades ambientais diversas, seja no planejamento, gestão, 

monitoramento ou fiscalização que envolva direta ou indiretamente recursos hídricos 

(Figura 6). 
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Figura 6 - Mapa da Rede Hidrográfica de Bonito - MS. 
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4.2.4.1. Delimitação de Bacias Hidrográficas: Rios de Bonito 

No Relatório Técnico Parcial II foi apresentada a delimitação das sub-bacias 

hidrográficas da bacia do Rio Formoso. Nesta etapa seguiu-se o mesmo procedimento 

metodológico apresentado anteriormente, aplicando a delimitação das sub-bacias a 

todos os cursos fluviais inseridos no território do município de Bonito. 

O nível de subdivisão das bacias levou em consideração os principais cursos 

fluviais do município classificados como rio e córrego pelas cartas topográficas DSG 

1:100.000. A metodologia adotada incluiu a delimitação automatizada com uso do 

algoritmo watershed, para identificação dos divisores de água, seguida de suavização 

não automatizada baseada em interpretação de cartas topográficas e curvas de nível, 

utilizando o modelo digital de elevação do projeto TOPODATA (INPE, 2011).  

As sub-bacias delimitadas foram: Nascentes do Rio Salobra; Córregos Bananal e 

Divisa; Nascentes do Rio Perdido; Rio Formoso; Rio da Prata - Margem Esquerda; Rio 

Chapena - Margem Direita; Rio Bacuri; Córrego Tarumã; Córrego Taquarizinho; Córrego 

Roncador; Córrego Mutum; Córrego Coqueiro; Córrego Barreiro; Córrego Baia; Córrego 

Taquaruçu – Miranda e Rio do Peixe (Figura 7). 

mailto:neotropica@fundacaoneotropica.org.br


 

Rua 02 de Outubro, 165 – B. Recreio – CEP 79.290-000 – Bonito MS 
Fone/Fax: 67 3255-3462 – neotropica@fundacaoneotropica.org.br 

 24 

 

Figura 7- Delimitação de Bacias Hidrográficas dos Rios de Bonito. As linhas em cor 
vermelha representam os limites das sub bacias hidrográficas. 
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4.2.4.2. Bacia Hidrografia do Rio Formoso 

As microbacias da bacia hidrográfica do Rio Formoso, foram extraídas de forma 

automatizada, utilizando o algoritmo watershed (divisor de águas), do programa MapWindow. 

Como base foi utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) do Projeto Topodata, desenvolvido 

pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e posteriormente, foi realizada a suavização 

e interpretação visual das microbacias com base nas cotas topográficas extraídas do mesmo 

modelo. 

Estes processos resultaram em um arquivo vetorial, com as microbacias hidrográficas da 

bacia hidrográfica do Rio Formoso (Figura 8). Como os estudos ambientais em sua maioria 

consideram a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento, estes arquivos podem 

ser utilizados para fins diversos, desde a priorização das atividades do NUGEO-BONITO como 

estudos comparativos entre as bacias, justificando ou não investimentos em projetos e estudos 

mais específicos. 
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Figura 8 - Esquema representativo das microbacias hidrográficas da bacia hidrográfica do Rio 
Formoso. 
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4.2.5. Mapeamento das áreas de preservação permanente  

O mapeamento destas áreas foi realizado por meio de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) norteado por critérios estabelecidos pela lei de proteção à vegetação 

nativa brasileira - Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - e dispositivos regulamentados 

pela Lei Orgânica Municipal de Bonito (LOM).  

O Art. 3º inciso II da lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 define as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) como:  

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas.  

No Art. 4º, da lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 são consideradas Áreas de 

Preservação Permanente: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural 

perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da 

calha do leito regular, em largura mínima de:  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 

10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que 

tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham 

de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que 

tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que 

tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em 

faixa com largura mínima de: 

mailto:neotropica@fundacaoneotropica.org.br


 

Rua 02 de Outubro, 165 – B. Recreio – CEP 79.290-000 – Bonito MS 
Fone/Fax: 67 3255-3462 – neotropica@fundacaoneotropica.org.br 

 28 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo 

d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa 

marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água 

artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 

cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; 

  IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos 

d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no 

raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;       

V - as encostas ou partes destas com declividade superior 

a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior 

declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de 

ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em 

projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com 

altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 

25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 

sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 

horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente 

ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) 

metros, qualquer que seja a vegetação; 
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XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, 

com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço 

permanentemente brejoso e encharcado.       

Outro parâmetro utilizado para a delimitação das faixas marginais de proteção 

aos corpos hídricos está disposto no Art. 179 da lei orgânica municipal: 

“Art. 179. Fica proibido o desmatamento, a 

descaracterização e qualquer outro tipo de degradação ao meio 

ambiente no trecho de cinquenta metros das margens de todos 

os rios e mananciais na área rural e de trinta metros das margens 

de todos os rios e mananciais na área urbana do Município.” 

A seguir serão apresentados os resultados preliminares dos estudos para cada 

tipo de APP presente no município, incluindo a localização e quantificação de áreas que 

não estão em conformidade com a legislação ambiental vigente.  

 

4.2.5.1. Delimitação das Áreas de Preservação Permanente de curso hídrico 

Para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) de curso hídrico, 

utilizamos como base cartográfica a rede hidrográfica elaborada pelo NUGEO-BONITO. 

Para tanto foram geradas duas estimativas: uma com base na Lei Federal Nº 12.651, de 

25 de maio de 2012 e outra com base no artigo 179 da Lei Orgânica Municipal de Bonito 

(LOM).  

A LOM em seu artigo 179, considera uma faixa marginal de 50m que deve ser 

preservada em todos os rios e mananciais da área rural e 30m para todos os rios e 

mananciais da área urbana do Município de Bonito. Já a Lei Federal Nº 12.651, considera 

distâncias variáveis de acordo com a largura dos cursos hídricos e nascentes. 

Para uma estimativa mais segura foram identificadas todas as nascentes por um 

método de extração automatizada, que busca todos os vértices iniciais de geometria da 

rede de drenagem previamente delimitada. Outro detalhe a ser destacado foi a inserção 

da largura média dos rios acima de 10 metros de largura, com pontos virtuais de 

controle, como em pontes e locais visitados a campo, quando visíveis nas imagens de 

satélite e onde as larguras eram conhecidas (Figura 9).  
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Figura 9 - Exemplo da delimitação de APP de curso Hídrico, considerando a LOM, em um trecho 
do Rio Formoso com média de 25 m de largura, local conhecido como Ponte Poliana. 

 

Após a coleta de aproximadamente 80 pontos virtuais bem distribuídos em toda 

a hidrografia, foi calculada a largura média dos trechos dos rios, os quais foram 

considerados para o cálculo das APPs de curso hídrico, gerando assim uma estimativa 

mais próxima da realidade. Em seguida foram configuradas as tabelas de atributos dos 

arquivos para posterior geração dos Buffers com distâncias variadas ao longo dos cursos 

hídricos e das nascentes (figura 10). 

 

Figura 10 - Exemplo da delimitação de APP de curso Hídrico, e diferenças apresentadas 
considerando as leis municipais e federais, em um trecho do Córrego Mutum e de nascentes 
contribuintes. 
 

Como resultado obteve-se uma estimativa das diferentes larguras de APP de 

curso hídrico, de acordo com a lei municipal e federal. As diferenças apresentadas 
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podem ser notadas principalmente para os cursos d’água de primeira e segunda ordem 

localizados próximos as nascentes. Em uma comparação simples de área, computou-se 

38.273 hectares de APP de acordo com a LOM, e considerando a Lei Federal Nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012 foram computados 27.045 hectares (uma diferença de mais de 

11.000 hectares). 

 

4.2.5.2. Mapeamento de APP de cursos hídricos. 

Para o diagnóstico de uso e ocupação do solo das APP de cursos hídricos optou-

se pelo método de classificação supervisionada de imagens, onde o usuário informa ao 

software qual classe (vegetação, pastagem, corpo hídrico, áreas úmidas, etc) pertence a 

região de pixel escolhida como amostra e a partir disso o software realiza o mapeamento 

semi-automatizado da imagem. Foram escolhidas quatro classes temáticas para a 

classificação da imagem, sendo elas: áreas úmidas, que compreende as áreas de 

banhados; corpos hídricos, englobando os rios, riachos e lagoas; vegetação nativa e; 

outros usos, contemplando pecuária, agricultura e área urbana (Figura 11-A).  
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Figura 11 - Exemplo do resultado obtido pela classificação supervisionada de imagens, (A) 
imagem classificada e (B) imagem do satélite Sentinel-2 bruta utilizada como base para a 
classificação. 

 
Para a classificação utilizou-se imagens do Satélite Sentinel-2 com resolução 

espectral de 10 metros, datadas de março de 2016 e fornecidas pelo Programa Europeu 

de Monitoramento Global do Ambiente e Segurança - Global Monitoring for 

Environment and Security – GMES (Figura 11-B).  

Após a classificação da imagem foi realizado o recorte utilizando como máscara 

a área da APP de corpo hídrico estabelecida pela LOM, gerada a partir de um buffer de 

50m que representa a faixa marginal a ser preservada (Figura 12).  
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Figura 12 - Esquema de APP de cursos hídricos e nascentes, sobreposta à imagem do Satélite 
Sentinel-2, onde a linha em azul representa o leito do córrego e a linha vermelha representa a 
faixa marginal de proteção estabelecida pela LOM. 

 

Assim foi possível isolar o uso do solo da faixa marginal (APP) do corpo hídrico e 

estimar a quantidade de área que necessitam de atenção quanto ao atendimento dos 

parâmetros estabelecidos pela LOM. Neste caso foi considerado que o tema “outros 

usos”, representado pela cor vermelha, são áreas de conflito de uso do solo (ACUS) com 

a legislação (Figura 13). 

 

Figura 13 – Exemplo de mapeamento do uso do solo no interior da APP. 
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Com este mapeamento foi possível estimar que no município existem 

aproximadamente 7.752 hectares de APP de curso hídrico que necessitam de atenção 

com relação ao cumprimento dos paramentos previstos em lei. A seguir apresentamos 

as informações para cada microbacia do município (Tabela 2). 

Tabela 2 - Área de conflito de uso do solo em APP para as microbacias do município de 
Bonito/MS. 

Microbacia ACUS* em APP (ha) 

Bacuri 1.124 

Baia 148 

Bananal 381 

Barreiro 184 

Chapena 62 

Coqueiro 207 

Formoso 1.496 

Miranda 860 

Mutum 310 

Peixe 1.317 

Perdido 430 

Prata 153 

Roncador 323 

Salobra 22 

Taquarizinho 165 

Taquarussu 46 

Tarumã 324 

Total 7.752 

(*) área de conflito de uso do solo 

 

Verifica-se que a maioria das ACUS em APP estão localizadas em riachos de 

cabeceira, ou seja, córregos de primeira e segunda ordem, cuja conservação e 

restauração destes ecossistemas é essencial para a manutenção dos serviços ambientais 
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a eles associados, tais como a manutenção de nascentes e dos baixos níveis de turbidez 

dos rios de Bonito/MS (Figura 14). 

 

Figura 14 - Mapa de Uso do Solo em APP de Cursos Hídricos de Bonito/MS, 2016 e ACUS – Áreas 
de Conflito de Uso do Solo. 
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A próxima etapa desta análise, a ser efetuada pelos parceiros é o refinamento 

das informações sobre o estado de conservação das APP de corpos hídricos, sendo 

possível relacionar estes dados com as áreas das propriedades rurais. Outra etapa a ser 

realizada durante vistorias, será a validação a campo das situações mapeadas, a fim de 

verificar qual a situação ambiental destes locais.  

 

4.2.5.3. Mapeamento de APP de topos de morros. 

Para a realização do mapeamento foi utilizado como base metodológica o 

trabalho publicado no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, intitulado 

“Metodologia para delimitação de APPs em topos de morros segundo o novo Código 

Florestal brasileiro utilizando sistemas de informação geográfica”. Basicamente para 

delimitar a APP, extrai-se do modelo digital de elevação (MDE) e da hidrografia os 

pontos de topo e base dos morros; em seguida obtêm a amplitude de altitude e 

posteriormente delimita-se o terço superior de cada morro.  

O MDE empregado nesta análise é proveniente de dados SRTM disponibilizados 

gratuitamente pelo USGS na rede mundial de computadores. Este produto possui 

resolução de 30x30 metros. Porém, é importante salientar que este modelo não atende 

a escala 1: 50.000 e, portanto, deve ser usado com certa cautela para análises em escalas 

pequenas. Desta forma, foi possível apenas indicar regiões que possivelmente são 

enquadradas como APP de topo de morro, sendo necessária verificação em campo para 

validação (Figura 15). 

 

4.2.5.4. Mapeamento de APP de declividade. 

Para o desenvolvimento utilizou-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) 

elaborado a partir dos dados SRTM disponibilizados pelo USGS na rede mundial de 

computadores. Este modelo permite a geração de uma carta de declividade em graus, 

onde serão isoladas as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive. Porém, é importante 

salientar que este modelo não atende a escala 1: 50.000 e, portanto, deve ser usado 

com certa cautela para análises em escalas pequenas. Desta forma, foi possível apenas 
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indicar regiões que possivelmente são enquadradas como APP de topo de morro, sendo 

necessária verificação em campo para validação (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Áreas sujeitas a serem enquadradas como APP de topo de morro e encostas.    
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4.2.5.5. Áreas Úmidas 

As maiores áreas úmidas do município de Bonito concentram-se próximo às 

cabeceiras de importantes rios locais, como o Rio Formoso, Rio da Prata e Rio Perdido. 

Entende-se que estas áreas são de extrema importância para o município, tanto no que 

ser refere à conservação da biodiversidade como na preservação do turismo - setor 

econômico que mais emprega no município, e que está diretamente relacionado à 

qualidade e conservação destes ambientes. Estas áreas foram delimitadas por meio de 

fotointerpretação de imagens do satélite Landsat 8 e de cartas topográficas a fim de 

quantificá-las e melhor entendê-las em um contexto municipal e regional (Figura 16).  

 

Figura 16 - Esquema representativo das áreas úmidas de Bonito (A). Nos exemplos B, C e D, um 
destaque ilustrativo do banhado do Rio da Prata, localizado na divisa do município de Bonito 
com o município Jardim. 
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4.2.5.6. Delimitação e Análise da Faixa de Proteção Especial: Rios das Bacias Cênicas  

Para delimitação da faixa de proteção especial considerou-se os dispositivos 

previstos na Lei Estadual nº 1871, de 15 julho de 1998; Lei Estadual nº 2223, de 01 de 

abril de 2001 e; Lei Municipal nº 989, de 09 de dezembro de 2003, os quais dispõem 

sobre a faixa de proteção especial de 150 metros de testada das margens de todos os 

cursos fluviais das bacias dos rios Formoso, Prata e Peixe. 

O objeto de análise foi verificar a regularidade das áreas de agriculturas no 

município, com base na legislação citada, onde a atividade agrícola é vedada dentro da 

faixa de proteção especial de 150 metros (Figuras 17, 19, 20, 21 e 22). 

 Ao realizar a intersecção entre as áreas agrícolas previamente delimitadas, com 

a faixa de proteção especial, foi possível identificar 746,89 hectares de lavoura 

confrontantes, o que representa menos de 2% das áreas totais de lavouras do município 

(FIGURA 18).  

 

Figura 17 - Exemplo de delimitação e análise da faixa de proteção especial: rios das bacias 
cênicas, conforme Lei Estadual nº 1871/1998, Lei Estadual nº 2223/2001 e a Lei Municipal nº 
989/2003 
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Figura 18 – Áreas agrícolas dentro da faixa de proteção dos 150m em rios cênicos. 
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Figura 19 Exemplo de delimitação e análise da faixa de proteção especial: cabeceira de afluentes do córrego Anhumas, conforme Lei Estadual nº 1871/1998. 
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Figura 20 Exemplo de delimitação e análise da faixa de proteção especial: cabeceira de afluentes do Rio Mimoso, conforme Lei Estadual nº 1871/1998. 
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Figura 21 Exemplo de delimitação e análise da faixa de proteção especial: cabeceira de afluentes do córrego Taquaral, conforme Lei Estadual nº 1871/1998. 
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Figura 22 Exemplo de delimitação e análise da faixa de proteção especial: cabeceira de afluentes do córrego Brejão, conforme Lei Estadual nº 1871/1998. 
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4.2.6. Mapeamento das áreas de agricultura: estimativa de 2016 a 2018 

As áreas agrícolas foram delimitadas pelo método de interpretação visual de 

imagem, com delimitação não automatizada visando o maior detalhamento. Como base 

foram utilizadas as imagens Lansat 8, em composições RGB, variando entre as bandas 2, 

3, 4, 5, 6 e 7 e imagens Sentinel 2. Para melhor identificação dos alvos (áreas agrícolas), 

as bandas multiespectrais (30 mt/pixel) foram fusionadas com a banda pancromática 

(15 mt/pixel). Para aumentar a confiabilidade do estudo, foram utilizadas imagens de 

três anos para a análise (2013/2014/2015 e 2018). Embora o estudo tenha sido feito 

apenas de maneira remota, foram utilizados como apoio, imagens do Google Earth de 

áreas consolidadas de agricultura e o conhecimento prévio da resposta espectral das 

imagens, conforme metodologia de interpretação de imagens proposta por Paranhos et 

al. (2008), em composição RGB – 564 (NIR, SWIR 1 e Red respectivamente) do satélite 

Landsat, sensor OLI. 

Por meio da metodologia empregada foi possível a identificação de 

aproximadamente 53.194,60 hectares de lavouras no ano de 2018 (Figura 23), 

espacialmente distribuídas, em sua maioria, próximas as nascentes dos rios das bacias 

hidrográficas do Prata, Formoso, Perdido, Chapena e do Córrego Mutum.  

 

Figura 23. Gráfico representando a evolução das áreas de agricultura em Bonito no 
período de 2016 a 2018. 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015 2016 2017 2018

Evolução das Áreas de Agricultura em Bonito de 
2015 a 2018



 

Rua 02 de Outubro, 165 – B. Recreio – CEP 79.290-000 – Bonito MS 
Fone/Fax: 67 3255-3462 – neotropica@fundacaoneotropica.org.br 

 46 

Estes resultados indicam uma necessidade constante de monitoramento da 

ampliação das áreas de agricultura, visto os impactos decorrentes desta atividade nos 

rios cênicos do município (Formoso, Prata e Peixe), os quais possuem legislações 

específicas (Lei Estadual nº 1871/1998, Lei Estadual nº 2223/2001 e a Lei Municipal nº 

989/2003), que restringem esta atividade em uma faixa de proteção especial de 150 

metros. 
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Figura 24 - Mapeamento das áreas de agricultura em Bonito: estimativa de 2016 a 2018. 
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4.2.7. Acervo de Propriedades Rurais 

Além do acervo de propriedades adquiridas junto ao Nugeo-PGJ (copiados de 

processos do IMASUL) e dos projetos anteriormente executados em Bonito (como os 

Projetos Formoso Vivo, Mimoso Vivo e Nascentes do Rio Anhumas), foi realizado 

download de todas as propriedades disponíveis no portal do INCRA, atualizadas para 

2015.  

Os limites de propriedades cadastradas no INCRA possuem grande fidelidade de 

posicionamento e estão de acordo com os critérios e normas estabelecidas 

nacionalmente, conferindo a estes arquivos uma base legalmente adequada para 

identificação da regularidade ambiental de uma propriedade. No entanto, estes não 

apresentam originalmente algumas informações essenciais, como nome do proprietário 

e da propriedade. Estas informações podem ser identificadas por meio de pesquisa pela 

certificação ou código de cadastro da propriedade no próprio portal do INCRA.  

Assim foram separadas todas as propriedades confrontantes ao município de 

Bonito e posteriormente através de pesquisa foi realizado o preenchimento das tabelas 

de atributos, constituindo um acervo local detalhado disponibilizado em formato 

shapefile (Figura 25). 
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Figura 25 - Esquema representativo do acervo de propriedades cadastradas no INCRA (2015), 
separada para o município. 
 

4.2.8. Mapeamento das áreas com excedentes florestais para futuras instituições de 

cotas de reserva legal. 

A realização deste produto depende exclusivamente dos dados a serem 

disponibilizados pelo IMASUL referentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), onde 

seriam disponibilizados os mapas atualizados das propriedades rurais. Com a 

prorrogação do CAR para todas as propriedades rurais até 31 de dezembro de 2017 e a 

dificuldade de acesso e repasse à informação junto ao IMASUL, justificada segundo o 

órgão por um grande número de erros nos arquivos, não foi possível viabilizar a 

realização deste produto.   

 

4.2.9. Rede Viária do Município de Bonito 

Para edição da rede viária do município, o traçado e análise foram realizados com 

base no conhecimento prévio de campo, interpretação visual de imagens de satélite e 

demais ferramentas disponíveis gratuitamente, como Google Earth e Street View. 

O resultado é um arquivo vetorial atualizado de toda a rede viária do município 

(aproximadamente 1.367 km), com nível de detalhamento superior aos que existem 
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atualmente nos sites oficiais de governo e em formato editável e compatível com 

plataformas de banco de dados. Embutido no arquivo (tabela de atributos) pode se 

encontrar ainda diversas informações, como a classe das estradas divididas em 

estaduais e municipais, pavimentadas e não pavimentadas, públicas e privadas, urbanas 

e rurais (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Esquema representativo da malha viária do município. 

 

4.2.10. Estruturação do servidor web mapas. 

O NUGEO BONITO disponibilizou os dados ambientais gerados em um servidor 

web mapas, de livre acesso aos parceiros. Esta plataforma contém os produtos gerados 

pelo projeto, acrescidos de demais informações disponibilizadas por parceiros, projetos 

e pesquisas ambientais realizadas em realização em Bonito. Este sistema de informações 

geográficas online permite ao usuário consultar dados ambientais georreferenciados em 

escala de detalhamento 1:50000, compatíveis com a realidade municipal. Outa função 

inovadora desta ferramenta é a possibilidade do próprio usuário realizar análises 

ambientais online, como: análises multitemporais de imagens de satélite, mapeamento 

de fenômenos ambientais, cálculo de áreas, etc. Além disso, a plataforma conta com a 

maioria das ferramentas de edição vetorial disponíveis nos sistemas de informações 

geográficas tradicionais. Desta forma este servidor web mapas representa um ganho 
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significativo para as ações de fiscalização e conservação dos recursos naturais do 

município (Figura 27).   

 

Figura 27 - Servidor Web Mapas do projeto NUGEO/BONITO 

 
5. CONSIDERAÇÕES 
 

Esta iniciativa representa um grande avanço no técnico para atividades de 

planejamento, conservação e recuperação ambiental no âmbito municipal. A geração e 

de informações ambientais georreferenciados e disponibilização em um servidor de web 

mapas online, possibilitará ao usuário realizar análises ambientais de paisagem, tornam-

se mecanismos eficientes para a resolução de conflitos ambientais, além de dar maior 

transparência a situação ambiental do município.  

No entanto, a atividade de mapeamento é algo contínuo, tendo em vista que as 

interferências humanas no meio ambiente são constantes, por isso a manutenção das 
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atividades relatadas é essencial e recomendada para subsidiar a tomada de decisão na 

gestão ambiental do município de Bonito. 

Sugerimos que o projeto inicie uma nova fase, com a continuação das ações de 

mapeamento e realização de estudos hidrológicos (vazão, hidrossedimentologia, 

analises de qualidade de água) das bacias hidrográficas dos principais rios com potencial 

turístico (Formoso, Mimoso e Rio do Peixe). A partir daí será possível combinar as 

informações geradas, possibilitando identificar áreas ou fontes de degradação 

ambiental (ex. falta de manejo adequado do solo) que possam trazer danos à qualidade 

ambiental (ex. transparência de rios) exigida para o desenvolvimento do turismo em 

Bonito, assim como e implementar ações em conjunto com os parceiros do projeto para 

mitigar esses impactos. 

   Espera-se que esses produtos subsidiem o desenvolvimento de Políticas 

Públicas para a conservação dos recursos naturais do município de Bonito, como por 

exemplo, a criação de um programa municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais 

(PSA). 
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https://www.embrapa.br/
http://www.fundacaoneotropica.org.br/
http://glcf.umd.edu/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Chico_Mendes_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Biodiversidade
http://www.icmbio.gov.br/
http://www.imasul.ms.gov.br/
http://www.imasul.ms.gov.br/
http://www.incra.gov.br/
http://www.inde.gov.br/
http://www.inpe.br/
http://www.inpe.br/
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MPE-MS, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Disponível em: 
<http://www.mp.ms.gov.br>.  
 
QGIS, Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Disponível em: < 
http://www.qgis.org>. 
 
SPRING, Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas - DPI/INPE. 
Disponível em: < http://www.dpi.inpe.br/spring>.  
 
SOS-Pantanal- Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai. Disponível em: 
Pantanalhttp://www.sospantanal.org.br/ 
 
USGS, United States Geological Survey. Disponível em: < http://www.usgs.gov>. 
 
WWF-Brasil - World Wide Fund for Nature. Disponível em: <http://www.wwf.org.br/> 
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