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Introdução

• O estudo deste projeto ocorreu na área do sistema fluvial do
baixo Rio Araguari sendo esta uma área que sofre grave
processo de impacto ambiental causado pela pecuária.

• O baixo Rio Araguari se caracteriza pela transição da
estrutura geológica do embasamento cristalino para planície
sedimentar.

• A vegetação de grande parte desta área é composta por
vegetação alagada. A atividade econômica principal desta
área é a pecuária bufalina.



Problematização

• No monitoramento ambiental, a análise espacial dos
dados ambientais é importante para a compreensão da
distribuição dos elementos naturais no espaço. A análise
espacial é uma metodologia de estudo ambiental muito
utilizado nos estudos ambientais para a investigação do
comportamento dos elementos naturais no meio
ambiente.

• Neste estudo tentou se determinar o comportamento
espacial de alguns parâmetros físico químicos no Rio
Araguari com o objetivo de poder aplicar a atividade
pesqueira presente no Rio Araguari.



Objetivos
Geral
• Visando inovar os estudos ambientais, o

presente trabalho pretende caracterizar o
comportamento espacial e estacional dos
parâmetros físico-químicos no rio Araguari
utilizando métodos de imagem de satélite.

Específico
• Calcular e espacializar a variação das

concentrações de poluentes inorgânicos na área
de estudo entre as estações chuvosa e seca.



Metodologia
• Para este trabalho utilizou-se a metodologia

empírica através da realização de trabalho de
campo. Isto obriga com que esta pesquisa de
sensoriamento remoto aplique um método
científico comprovado através de coletas de
campo e estudo estatístico. As coletas das
amostras de campo foram realizadas em todo o
canal fluvial do rio Araguari.

• Os pontos de coleta foram georreferenciados e
foram constantes durante todo o trabalho, para
que não haja problemas no estudo estatístico



Metodologia

• O trabalho de campo realizou-se de 8 a 11 de
maio de 2015.

• Os dados de coleta foram tabulados e
analisados estatisticamente.

• Os pontos de coleta foram georreferenciados e
partir disso, construção de um banco de dados
georreferenciado



Metodologia



Resultados Alcançados

• Para este trabalho obteve-se a espacialização dos
parâmetros físicos- químicos.

• Além disso, este trabalho serve de base para a
realização do monitoramento do espelho da agua para a
detecção de qualquer variação na qualidade da agua.
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Resultados Acadêmicos
• Foram realizadas as seguintes monografias de TCC:

• Estudo do espelho da água no reservatório da Usina
Hidrelétrica de Ferreira Gomes.

• Mapeamento de áreas suscetíveis a inundação no
perímetro urbano de Ferreira Gomes-Ap.

• Zona de depleção aplicada ao sensoriamento remoto
estudo de caso da usina Hidrelétrica de Coroacy Nunes.

• Educação Ambiental e geografia: contribuições e
reflexões.



Impactos Esperados

• Foi possível detectar grandes áreas de impacto ambiental no
rio Araguari.

• Com o estudo de imagens de satélite foi possível detectar
que houve grandes mudanças da paisagem ao longo do
canal do Rio Araguari principalmente em áreas que se tem a
pecuária bufalina.

• A partir disso, é necessário que haja politicas publicas para
atendimento a população ribeirinha principalmente, nas
épocas de seca.

• Continuidade e replicação da avaliação para monitoramento
ambiental



Equipe
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• Prof. Me. Fabiano Luís Belém
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• Discente Carla Oliveira de Oliveira
• Discente Mario Uchoa
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