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RESUMO

O Sensoriamento Remoto (SR) e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) têm-se
configurados como tecnologias capazes de auxiliar o homem na tomada de decisões, por
oferecer uma visão sinóptica. Assim, foram criados materiais didáticos baseados em produtos
de SR e SIG do Pantanal e bacia de entorno para o ensino da Geografia, fundamentado nos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), nos Parâmetros
Curriculares Regionais (PCR) e em um livro didático. A constatação da ausência de material
ilustrativo na forma de imagens e mapas baseados em tais técnicas para o Pantanal nos livros
didáticos foi o ponto norteador deste trabalho, destacando-se que a utilização de imagens de
satélite, as confecções de mosaicos de imagens e as visualizações tridimensionais no âmbito
da sala de aula permitem ao aluno uma visão geral do espaço geográfico e sua ação sobre o
meio em que vive, gerando exemplos da sua realidade regional, além de caracterizarem-se
como importantes ferramentas no ensino de geografia. Para a confecção de tais exemplos,
foram utilizados imagens dos satélites CBERS-2, sensor CCD e WFI, do ano de 2005 e
satélite Landsat, sensor ETM+ do ano 2000, modelos digitais de elevação, além de fotografias
aéreas oblíquas tomadas a partir de avião e helicóptero em trabalho de campo no ano de 2005.
Foi possível a discriminação de exemplos de temáticas globais que pudessem ser inseridos
exemplos regionais do Pantanal. Dessa forma, o presente trabalho possibilitou a difusão do
conhecimento acerca do Pantanal e a abriu um leque de opções acerca da temática que
envolve o ensino da Geografia Regional e aplicação de tecnologias no processo de ensinoaprendizagem.

Palavras-chave: Sensoriamento remoto, Sistemas de Informação Geográfica, Pantanal,
Geografia.
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1. INTRODUÇÃO

O Pantanal está inserido na Bacia do Alto Paraguai (BAP) e caracteriza-se por uma
extensa área contínua inundável com cerca de 200.000 km2, sendo que 80% a 85% desta área
estão no Brasil, 10% a 15% estão na Bolívia e próximo a 5% estão no Paraguai. Silva &
Abdon (1983) delimitam a extensão do Pantanal brasileiro em 138.183 km2, dos quais 65%
pertencem ao Estado de Mato Grosso do Sul e 35% ao de Mato Grosso.
Devido à vasta extensão aliada à dificuldade de acesso, o Pantanal é sinônimo de
desafio para o desenvolvimento de atividades de produção e conservação da natureza
(Padovani, et al, 2003). Nesta ótica, é importante destacar o papel relevante do sensoriamento
remoto (SR) e sistemas de informação geográfica (SIG), visto que emprega-se esses recursos
para a obtenção de dados à distancia, possibilitando a visualização, tanto em nível global,
como regional. Dessa forma, tornam-se importantes ferramentas para serem usadas em âmbito
da sala de aula, já que a mesma leva ao aluno à descoberta de um novo modo de ver o seu
espaço e de refletir sobre o seu papel como cidadão, formador e transformador desse espaço.
A importância dessas ferramentas na educação deve seguir a diretriz de conscientização e
busca de soluções para os possíveis problemas sócio-ambientais.
Neste sentido, o presente trabalho disponibiliza produtos de SR e SIG para o
ensino da Geografia do Pantanal, com o propósito primordial de levar aos alunos do Ensino
Médio, informações referentes ao Pantanal.
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA

2.1 Geral

•

Criar material didático baseado em produtos de SR e SIG do Pantanal e bacia de entorno
para o ensino da Geografia.

2.2 Específicos

•

Incorporação de exemplos de SR e SIG no material didático.

•

Gerar produtos de SR e SIG como mosaicos de imagens de satélites, representações
tridimensionais, e mapas temáticos do Pantanal.

•

Analisar os produtos de SR e SIG para o ensino da Geografia Regional do Pantanal ao
nível de ensino médio, baseado nos requisitos curriculares do Ministério da Educação e
Cultura (MEC), nos Parâmetros Curriculares Regionais do Estado de Mato Grosso do Sul
e em um livro didático.

•

Facilitar o ensino da Geografia com base em mapas, SIG e imagens de satélite.

•

Promover o melhor conhecimento do espaço geográfico do Pantanal.
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3. JUSTIFICATIVA

No decorrer dos anos, com a introdução de novas tecnologias no campo espacial,
tem-se delineado um novo cenário para os estudos referentes à superfície terrestre e a fatores
climáticos em todo o planeta. Com a rapidez destes avanços, a sua disponibilidade também
ficou acessível a qualquer cidadão fazer uso dessa ferramenta através dos veículos de
comunicação, como por exemplo, a internet. Dessa forma, é indispensável que a sociedade
tenha um pleno acesso e compreensão dessas tecnologias, não só para uso próprio mas,
principalmente, para a formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade a qual está
inseridos.
Devido a todas essas inovações tecnológicas e a rapidez com a qual elas ocorrem,
o educador, como agente formador deve acompanhar essas tecnologias através de constantes
atualizações, com a produção de novas habilidades e na utilização de recursos didáticos
adequados ao atual período em que vivemos, para estimular o processo de aprendizado do
aluno.
O Ministério da Educação e Cultura, MEC, elaborou diretrizes que orientam a
metodologia de ensino aprendizagem com finalidade de melhorar a qualidade dos ensinos
fundamental e médio oferecidos no país. Essas diretrizes, conhecidas como Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), confirmam que o aluno necessita “saber utilizar diferentes
fontes de informações e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. (PCN,
2000)”. Para que os alunos possam explorar novas tecnologias é imprescindível que os
educadores utilizem metodologias como o sensoriamento remoto e os sistemas de informação
geográfica em suas aulas, através das imagens de satélites e mapas temáticos. É necessário ter
como ponto norteador dessa ideologia que o aluno deva entender o ambiente em que vive;
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refletir e questionar a sua realidade; buscar formas de intervir para solucionar os problemas
sócio-ambientais encontrados, valendo-se dos recursos disponíveis, tendo como objetivo a
melhoria da sua qualidade de vida. Essas tecnologias propiciam formas de aproximação da
realidade social, bem como novas interpretações das dimensões sócio-culturais das sociedades
humanas.
Frente a esse contexto, o sensoriamento remoto e os sistemas de informação
geográfica tornaram-se ferramentas úteis para a compreensão, conscientização e busca de
soluções para os problemas sócio-ambientais, já que a exploração de imagens de satélites em
diferentes escalas e resoluções espaciais e espectrais favorece uma melhor compreensão das
variações ambientais no âmbito global e regional, devido à atuação do homem. Assim, o uso
escolar de tecnologias facilita tanto o estudo do espaço geográfico e do meio ambiente, como
também a utilização de técnicas de interdisciplinaridade. Além disso, desperta a curiosidade
para novas descobertas. Porém, a falta de materiais didáticos regionais de SIG e SR para o
Pantanal, tem-se configurado como o principal ponto norteador deste trabalho.
Por este motivo faz-se necessário a disponibilização destes produtos com vistas a
oferecer maior conhecimento regional, sobretudo do Pantanal.
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4. PROBLEMA

Constata-se a ausência de material ilustrativo na forma de imagens e mapas baseados em
técnicas de SR e SIG sobre o Pantanal, nos livros didáticos. Dessa forma, é possível criar e
incorporar material didático de SR e SIG sobre o Pantanal como apoio para o estudo da
Geografia ao nível regional?
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5. HIPÓTESES

•

As imagens de satélites no âmbito da sala de aula permitem ao aluno uma visão geral do
espaço geográfico e sua ação sobre o meio em que vive, gerando exemplos da sua
realidade regional.

•

A confecção de mosaicos de imagens e as visualizações tridimensionais, caracterizam-se
como importante ferramenta no ensino de geografia.
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6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

6.1. Essência do Sensoriamento Remoto

Sensoriamento deriva da palavra sensor, que significa captação, obtenção. Remoto
leva a pensar em algo distante. Dessa forma o Sensoriamento Remoto (SR) refere-se à
obtenção de dados à distância, ou seja, sem contato físico entre o sensor e a superfície
terrestre. Dentre as várias referencias a respeito do assunto, todas convergem para o mesmo
discurso, que não se trata apenas para a obtenção de dados, mas também do seu posterior
tratamento. Novo (1989, p.2) define Sensoriamento Remoto como:

“a utilização conjunta de modernos sensores, equipamentos para
processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados, aeronaves,
espaçonaves, etc; com o objetivo de estudar o meio ambiente terrestre
através do registro eletromagnético e as substâncias componentes do planeta
terra em suas mais diversas manifestações.”

Trata-se, portanto, de uma tecnologia a disposição do homem para auxiliá-lo na
busca de soluções e manejo do meio ambiente.
Como explica Salinero (2002, p.17):

“... la teledetección no engloba sólo los processo que permitem obtener una
imagen, sino también su posterior tratamiento, en el contexto de una
aplicación...”

Para que haja a obtenção de dados à distância, faz-se necessário que haja uma
interação entre a matéria (objeto) e o sensor. Essa interação é convertida em energia, que em
SR é a radiação eletromagnética, que se reproduz em formas de ondas eletromagnéticas com a
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velocidade da luz (300.000 km por segundo) (Florenzano, 2002). A energia eletromagnética é
o meio para que os dados do objeto sejam transmitidos ao sensor, transformando-se através de
sua freqüência, intensidade e polarização em informação. As interações entre radiação
eletromagnética e os objetos variam ao longo do espectro eletromagnético.
Quanto ao sistema de aquisição de dados por SR é composto por três elementos
fundamentais: fonte de energia eletromagnética, sensor que tem a capacidade de transformar a
energia proveniente do alvo/objeto em sinal e por um analisador que converte as diferentes
intensidades de sinais em informações. Porém, este sinal depende da interação da energia com
a atmosfera e com os objetos da superfície; além da configuração do sensor com relação à
superfície imageada (Novo, 1989).
Segundo Moreira (2005), os procedimentos para aquisição das propriedades
espectrais dos alvos da superfície pode ser realizado em três níveis: terrestre, suborbital e
orbital. O nível terrestre caracteriza-se pela obtenção de imagens dentro de laboratórios, ou
com os seus sensores fixados em nível terrestre. Quanto ao segundo nível, o suborbital,
utiliza-se aeronaves e no nível orbital, caracteriza-se pelo emprego de satélites artificiais. No
presente trabalho, utilizou-se o nível suborbital para a tomada de fotografias aéreas e o nível
orbital com a utilização de imagens de satélite.

6.1.1. Características das Imagens
Depois de interagir com o objeto na superfície terrestre, a radiação eletromagnética
é detectada por sensores. Segundo Rocha (2000) um sistema sensor imageador gera uma
imagem bidimensional da radiância, emitância ou retroespalhamentos destas trocas
energéticas, num específico instante, naquele espaço físico, tornando-se apto a extrair
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informações daquelas regiões. Essas imagens produzidas são caracterizadas por três domínios
de resolução, a saber: espacial, temporal e radiométrica (Moreira, 2005).
A resolução espectral expressa a capacidade do sensor de registrar a radiação em
diferentes regiões do espectro; ou seja, quanto melhor a resolução espectral, maior é o número
de bandas espectrais que podem ser adquiridas sobre os objetos da superfície, possibilitando
maior poder de extração de informações.
No que diz respeito à resolução espacial, esta pode ser definida como a capacidade
do sensor de perceber objetos a partir de uma determinada dimensão. Em outras palavras,
quanto maior a resolução do sistema sensor, menor será o tamanho mínimo dos elementos que
podem ser detectados individualmente.
A resolução radiométrica refere-se a capacidade do sensor de discernir entre
diversas intensidades de sinal ou número de níveis digitais em que a informação se encontra
registrada; quanto maior a resolução radiométrica, maior é a sensibilidade do sensor nas
pequenas diferenças de radiação, aumentando o poder de contraste e discriminação das
imagens.
A resolução temporal representa a freqüência com que a área de interesse é
revisitada ou imageada.
Segundo Rocha (2000) uma outra característica das imagens refere-se à largura da
faixa imageada, ou largura da faixa de varredura, que varia de acordo com o satélite.
As imagens de satélite utilizadas no presente trabalho, caracterizam-se por
apresentarem uma resolução espacial de 30m para as imagens Landsat/TM, e 20m para as
imagens do sensor CCD do satélite CBERS 2. Resoluções consideradas aceitáveis para o
estudo ambiental e para a visualização do espaço com maior teor de visibilidade.
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A literatura consultada considera que a imagem de satélite, produto do
sensoriamento remoto, representa um importante instrumento para a compreensão da
dinâmica das relações sociais e seus impactos no meio ambiente.
Segundo Dos Santos (2005, p.02) o uso e aplicações desta tecnologia espacial se
constitui em um recurso didático para o tratamento de conteúdos curriculares de diferentes
disciplinas, através de atividades em sala de aula e de campo, voltadas à compreensão do
processo de uso e ocupação do espaço.

6.2. Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas
O termo geoprocessamento, de acordo com Rodrigues (1993) é caracterizado
como a “tecnologia de coleta e tratamento de informações espaciais e de desenvolvimento de
sistemas que as utilizam”.
Para Moreira (2005, p.256) o geoprocessamento pode ser entendido como:

“... a atualização de técnicas matemáticas e computacionais para tratar dos
dados obtidos dos objetos ou fenômenos geograficamente identificados ou
extrair informações desses objetos ou fenômenos, quando eles são
observados por um sistema sensor”.

Segundo Câmara e Medeiros (1998, p.03) os instrumentos computacionais do
geoprocessamento são denominados Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s). De acordo
com Mascarenhas & Velasco (1984) os SIG’s são constituídos por programas e processos de
análise, onde sua característica principal é:

“... focalizar o relacionamento de determinado fenômeno da realidade com
sua localização espacial; utilizam uma base de dados computadorizada que
contém informação espacial, sobre a qual atuam uma série de operadores
espaciais; baseia-se numa tecnologia de armazenamento, análise e
tratamento de dados espaciais, não-espaciais e temporais e na geração de
informações correlatas”.
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Dessa forma, os SIG’s não se caracterizam apenas pela coleta e armazenamento de
dados, mas, também, em seu tratamento e análise.
Moreira (2005) conceitua o SIG com duas principais características: a inserção e
integração de informações em uma única base de dados, e, oferece mecanismos para combinar
várias informações através de algoritmos de manipulação e análise, bem como de consulta,
recuperação, visualização e plotagem do conteúdo dessa base de dados georreferenciado.
Quanto aos componentes de um SIG, Teixeira, et al (1992) apresenta os elementos
básicos, onde caracterizam-se por ser: hardware, que corresponde a parte material e aos
componentes físicos do sistema. Segundo Rodrigues (1990) divide-se em sistemas central e
periférico; software, que caracteriza-se por ser a parte lógica do SIG, onde, ainda citando
Rodrigues (1990), pode ser dividido em básico ou aplicativo; recursos humanos, que podem
ser dividido em pessoal de processamento de dados (analistas e programadores) e usuários
finais; base de dados, onde são armazenados os dados em uma ambiente que seja conveniente
e eficiente na recuperação e na inserção de novas informações; e métodos e procedimentos,
são os meios adotados para entrada, processamento e saída de dados.
Conforme Moreira (2005) os SIG’s têm sido empregados em diversas áreas da
ciência, dentre as quais pode-se citar a Geografia, a Cartografia, a Agricultura e Floresta e a
Geologia. Também tem contribuído para o planejamento urbano, entre outros setores.

6.3.Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino da Geografia

6.3.1. Conceitos da Base Estrutural da Geografia

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, tendo como objetivo
o claro entendimento do saber geográfico por parte do educando, estabelece como base
estrutural os seguintes conceitos:

23

Tabela 01. Conceitos da Base Estrutural da Geografia.

Conceito
Espaço
geográfico

Concepção norteadora
Conjunto indissociável de sistemas de
objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de
sistemas de ações (organização do
trabalho, produção, circulação, consumo
de mercadorias, relações familiares e
cotidianas) que procura revelar as práticas
sociais dos diferentes grupos que nele
produzem, lutam, sonham, vivem e fazem
a vida caminhar. (Milton Santos)

Paisagem

Unidade visível do arranjo espacial,
alcançado por nossa visão.

Lugar

Porção do espaço apropriável para a vida,
que é vivido, reconhecido e cria
identidade.

Território

Porção do espaço definida pelas relações
de poder, passando assim da delimitação
natural e econômica para a de divisa
social.
O grupo que se apropria de um território
ou se organiza sobre ele cria relação de
territorialidade, que se constitui em outro
importante conceito da Geografia. Ela se
define como a relação entre os agentes
sociais
políticos
e
econômicos,
interferindo na gestão do espaço.
Distinguem-se dois tipos ou duas visões
básicas: a escala cartográfica e a escala
geográfica. A primeira delas é, a priori,
uma relação matemática que implica uma
relação numérica entre a realidade
concreta e a realidade representada
cartograficamente.
No caso da escala geográfica, trata-se de
uma visão relativa a elementos
componentes do espaço geográfico,
tomada a partir de um direcionamento do

Escala

Elementos de aprofundamento
O espaço é perceptível, sensível, porém
extremamente difícil de ser limitado, quer por
dinâmica, quer pela vivência de elementos
novos e elementos de permanência. Apesar de
sua complexidade, ele apresenta elementos de
unicidade. Interferem nos mesmos valores,
que são atribuídos pelo próprio ser humano e
que resultam numa distinção entre o espaço
absoluto – cartesiano – uma coisa em si
mesmo, independente; e um espaço relacional
que apresenta sentido (e valor) quando
confrontado a outros espaços e outros objetos.
Contém elementos impostos pelo homem por
meio de seu trabalho, de sua cultura e de sua
emoção.
Nela se desenvolve a vida social e, dessa
forma,
ela
pode
ser
identificada
informalmente apenas, mediante a percepção,
mas também pode ser identificada e analisada
de maneira formal, de modo seletivo e
organizado; e é neste último sentido que a
paisagem se compõe como um elemento
conceitual de interesse da Geografia.
Guarda em si mesmo as noções de densidade
técnica, comunicacional, informacional e
normativa.
Guarda em si a dimensão da vida, como
tempo passado e presente. É nele que ocorrem
as relações de consenso, conflito, dominação
e resistência. É nele que se dá a recuperação
da vida. É o espaço com o qual o indivíduo se
identifica mais diretamente.
A delimitação do território é a delimitação
das relações de poder, domínio e apropriação
nele instaladas. É, portanto, uma porção
concreta. O território pode, assim, transcender
uma unidade política, e o mesmo acontecendo
com o processo de territorialidade, sendo que
este não se traduz por uma simples expressão
cartográfica, mas se manifesta sob as relações
variadas, desde as mais simples até as mais
complexas.
Para a escala cartográfica, é essencial
estabelecer os valores numéricos entre o fato
representado e a dimensão real do fato
ocorrente. No entanto, essa relação pode
pressupor a escolha de um grau de
detalhamento que implique a inclusão de fatos
mais ou menos visíveis, dentro de um
processo seletivo que considere graus de
importância para o processo de representação.
No caso da escala geográfica, o que comanda
a seleção dos fatos é a ordem de importância
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olhar científico: uma escala de análise que
procura
responder
os
problemas
referentes à distribuição dos fenômenos.

dos mesmos no contexto do tema que está
sendo trabalhado. Há, nesse caso, uma
seleção efetiva dos fatos a partir dos diversos
níveis de análise, que já se tentou agrupar em
unidades de grandeza, o que pode ser
discutível.
A globalização é basicamente assegurada pela
implementação de novas tecnologias de
comunicação e informação, isto é, de novas
redes técnicas que permitem a circulação de
idéias, mensagens, pessoas e mercadorias,
num ritmo acelerado, criando a interconexão
dos lugares em tempo simultâneo.

O fato gerador é o processo de
globalização, que corresponde a uma
etapa do processo de implementação de
novas tecnologias, que acabaram por criar
a intercomunicação entre os lugares em
tempo simultâneo. Para sua ocorrência,
torna-se fundamental a apreensão das
técnicas pelo ser humano e a expressão
das redes, que não se restringem à
comunicação, mas englobem todos os
sistemas de conexão entre os lugares.
Fonte e Org.: Ciências Humanas e suas tecnologias. / Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília:
MEC; SEMTEC, 2002.
Globalização,
Técnicas e redes.

Nos pressupostos metodológicos da Geografia, transparece a questão essencial que
é o espaço geográfico, conceito central, redefinido e aprofundado por Milton Santos, que
destacou a distinção entre o espaço absoluto e o espaço relacional, algo que regula as relações
econômicas espaciais, dando a esse elemento uma dimensão social, pois é fruto de sua
apropriação pelo homem.
O PCNEM (2000) coloca esses conceitos, não como algo estanque, e sim, como a
necessidade de um profundo aperfeiçoamento, passível de colaboração para a compreensão do
espaço geográfico. Dessa forma, é preciso entender que o espaço geográfico não é algo
abstrato, mas que está estruturado de tal forma que a compreensão de seus mecanismos não é
fácil e só é possível mediante uma análise a partir dos fatos que nele se manifestam.
Assim, segundo os PCN+ (2002; p. 58), há uma evidência de que um dos
elementos indispensáveis à sua compreensão é a abordagem escalar na sua dimensão
geográfica e cartográfica:

“... Tomada à escala como referência de visão, todo o processo de
entendimento do espaço geográfico implica o conhecimento de suas
manifestações e de suas especificidades, dimensionados no lugar, na
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paisagem, no território e nas formas modernas de sua apropriação, com a
globalização, fundamentada nas técnicas e na implementação das redes”.

Os conceitos se referem fundamentalmente ao espaço geográfico e seu dinamismo,
assim como às diferentes visões desse espaço. Dessa forma, pode-se afirmar que o espaço
geográfico constitui-se como a espinha dorsal da Geografia.
Ainda com relação aos conceitos básicos da Geografia, deve-se ressaltar que tais
conceitos caracterizam-se por ser o ponto de partida para o ensino da Geografia. Dessa forma,
de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006; p. 54), faz-se
necessário que o educando construa o seu próprio conceito:
“... a formação dos conceitos por parte dos alunos é o que serve de balizador
para o ensino, pois ao construir o conceito, o aluno vai confrontar seus
pontos de vista resultantes do senso comum e os conhecimentos
científicos...”.

Esses conceitos sevem apenas como pontos norteadores do processo de ensinoaprendizagem.

6.3.2. Competências específicas da Geografia

As competências estabelecidas para a área das Ciências Humanas, têm como
objetivo a análise do “real”. Nessa ótica, para a Geografia, o real refere-se ao espaço
geográfico.
Antes das elucidações relativas as competências a serem desenvolvidas no
educando, faz-se necessário, delimitar os objetivos gerais da Geografia para o Ensino Médio.
Dentre a literatura consultada, as Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006; p. 43),
delimita os objetivos que a Geografia deve alcançar no Ensino Médio:
“Compreender e interpretar os fenômenos, considerando as dimensões local,
regional, nacional e mundial; / Dominar a linguagem gráfica, cartográfica,
corporal e icnográfica; / Reconhecer as referências e os conjuntos espaciais,
ter uma compreensão do mundo articulada ao lugar de vivencia do aluno e
ao seu cotidiano”.
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É necessário despertar no educando as habilidades de compreensão e interpretação
de fenômenos relativos às várias dimensões do espaço, ressaltando a importância de
compreensão do local como primeira etapa, para depois entender as demais dimensões. Outro
objetivo da Geografia para o Ensino Médio é o fato de propiciar ao educando o domínio de
linguagens como a gráfica, através de análise de gráficos, tabelas, escritas, etc.; a linguagens
cartográfica, para oferecer aos seus educandos subsídios para a leitura do espaço geográfico
através de representações como os mapas; também faz-se necessário que o educando aprenda
a ler não apenas os elementos passíveis de serem cartografados, mas também, aqueles que
estão impressos de forma implícitas nos mapas. É necessário levar a este educando a forma de
entender os fatos apresentados em determinada representação. Quanto à linguagem
iconográfica, a mesma refere-se à capacidade do educando de compreender e interpretar
imagens, como por exemplos as utilizadas em sensoriamento remoto. Com relação ao ultimo
objetivo, é necessário que o educando tenha uma visão de sinóptica do mundo articulada ao
lugar em que vive, por este motivo faz-se necessário a compreensão do local de forma a
propiciar um maior entendimento do global.
No âmbito da Geografia, as competências são alinhadas a três perspectivas
também pertencentes às áreas das Ciências Humanas, a saber:

6.3.2.1. Representação e Comunicação
Pode-se afirmar que, na leitura e interpretação dos conteúdos geográficos, há uma
linguagem própria da Geografia, cujas competências estimuladas podem ser resumidas em:
“Ler, analisar e interpretar os códigos específicos de Geografia (mapas,
gráficos, tabelas etc.) considerando-os como elementos de representação de
fatos e fenômenos espaciais ou espacializados.
Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica como
formas de organizar e conhecer a localização, a distribuição e a freqüência
dos fenômenos naturais e humanos (PCN+, 2002, p. 60)”.
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A Geografia, ao trabalhar com o espaço geográfico, verifica a existência de
fenômenos localizados neste espaço ou integrantes a ele como unidade definitiva. Além disso,
identifica fenômenos que por causa da interferência humana se espacializaram passando a
fazer parte deste espaço. Tais registros não são apenas espacias, tendo em vista, situações de
intensidade e ritmo que são registrados e analisados mediante procedimentos matemáticos,
organizados por mapas, gráficos e tabelas.
Com relação à primeira competência elucidada, deve-se ressaltar que a mesma
pode ser alcançada através do uso de mapas, gráficos, tabelas e imagens referentes ao seu
espaço local, já que poderão oferecer ao educando um maior conhecimento de sue espaço
circunscrito e ainda estará cumprindo a primeira competência da Geografia, conforme elucida
as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006; p. 50):
“Os conceitos cartográficos (escala, legenda, alfabeto cartográfico) e os
geográficos (localização, natureza, sociedade, paisagem, região, território e
lugar) podem ser perfeitamente construídos a partir de práticas cotidianas, na
realidade, trata-se de realizar a leitura da vivência do lugar em relação com o
conjunto de conceitos que estruturam o conhecimento geográfico, incluindo
das categorias espaço e tempo”.

Salientando a segunda competência, a disseminação do uso de escalas
cartográficas e geográficas, pode ser realizada através de problematizações que envolvam o
cotidiano do educando, de forma a propiciar ao mesmo, noções de localização, organização,
distribuição, freqüência de fenômenos humanos e naturais. Ainda podem propiciar a interrelação desses fenômenos de forma a fomentar o processo de ensino-aprendizagem. Esta
competência é ressaltada nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006; p. 51):

“Ler os fenômenos geográficos em diferentes escalas permite ao aluno uma
leitura mais clara do seu cotidiano. Dessa maneira, ele entenderá a realidade,
poderá comparar vários lugares e notar as semelhanças e diferenças que há
entre eles. A partir desse entendimento, os saberes geográficos são
estratégicos, pois permitem ao aluno compreender o significado da cidadania
e assim exercitar seu direito de interferir na organização espacial”.
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Dessa forma, pode-se dizer que a geografia deve propiciar a leitura da paisagem e
dos mapas como metodologia do ensino para que o aluno, numa prática pedagógica,
inovadora possa observar, descrever, comparar e analisar os fenômenos observados na
realidade, desenvolvendo habilidades intelectuais mais complexas.

6.3.2.2. Investigação e Compreensão

O segundo grupo de competências trabalha com práticas de investigação e
compreensão, dando à Geografia os instrumentos apropriados para a base investigatória que
deve integrar o trabalho científico na disciplina. São as seguintes competências:
“Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e
interpretação, identificando as singularidade ou generalidades de cada lugar,
paisagem e território.
Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a
observação dos processos de formação e transformação dos territórios, tendo
em vista as relações de trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o
estabelecimento de redes sociais;
Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e
degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento de sua
dinâmica e a mundialização dos fenômenos culturais, econômicos,
tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas
– local, regional, nacional e global (PCN+, 2002; p.62)”.

Com relação à primeira competência elucidada, deve-se destacar que faz-se
necessário despertar no educando a habilidade de reconhecer fenômenos espaciais, de forma a
identificar singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território. Uma das
formas de se alcançar esta competência, seria uma introdução de conteúdos que representem
melhor o espaço que o educando vive, de forma a propiciar subsídios para que o mesmo possa
fazer as distinções entre as singularidades de cada espaço e as suas respectivas generalidades.
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Salientando a segunda competência, faz-se necessário destacar a importância o uso
de tecnologias capazes de propiciar ao homem fundamentos para melhor planejar a sua
intervenção na natureza.
É importante observar que o último item das práticas de investigação sugere que o
educando desenvolva consciência de sua condição humana e que seja estimulado a se engajar
nos movimentos de preservação, direcionando o estudante de ensino médio a exercitar
práticas que ocorrem fora das salas de aula e a interagir em seu contexto socioespacial, por
meio de procedimentos comparativos e interpretativos auxiliando no desenvolvimento das
técnicas e, ao mesmo tempo, na conquista do ser humano como efetivo exercício de
cidadania.

6.3.2.3. Contextualização Sócio-cultural

Esta terceira perspectiva refere-se à contextualização sócio-cultural, uma das bases
essenciais para o exercício de uma prática geográfica, que busca incluir nesse contexto sóciocultural os elementos constitutivos do espaço geográfico, cujas competências são:
“Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço
geográfico atual e a sua essência, ou seja, os processos históricos
constituídos de diferentes tempos e os processos contemporâneos, conjunto
de práticas dos diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças na
organização e no conteúdo do espaço.
Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia.
Identificar e analisar o impacto das transformações naturais, sociais,
econômicas, culturais e políticas do seu “lugar no mundo”, comparando,
analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que
tornaram a realidade concreta e vivida (PCN+, 2002; p.63)”.

A primeira competência refere-se à necessidade de levar o educando a
compreensão, não apenas da aparência do espaço geográfico, mas, que ele possa entender a
essência, ou seja, como esse espaço é construído e reconstruído no decorrer do processo
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humano. Dessa forma, pode-se dizer que este estudo do espaço pode ser realizado através de
imagens de satélite de diferentes épocas, relacionando-as com o tipo de sociedade vigente, a
organização política, as leis ambientais e as que regulam a ocupação e organização do espaço
vigente. Assim, poderá estabelecer uma relação entre o espaço construído em determinada
época com o modo de pensar vigente, e entender que o espaço geográfico é construído a partir
do processo de evolução do homem.
Uma das formas de se alcançar a segunda competência é propiciar ao educando,
que tais conceitos básicos da Geografia são passíveis de serem aplicados no seu cotidiano.
Assim, o uso de exemplos regionais nos conteúdos de Geografia, familiarizam o educando
com os conceitos básicos, favorecendo o seu entendimento pois estará aplicando em uma
realidade próxima. Além disso, propicia um melhor entendimento de tais conceitos, que
poderam ser aplicados em outras realidades.
Com relação à terceira competência, esta faz alusão à necessidade o educando
entender o seu espaço para compreender as implicações mais gerais.
A relação entre as três perspectivas é possível, transversalmente. O trabalho com a
aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico pode ser feito fora da sala de
aula, com a utilização da aula de campo. Essa prática pode gerar, em sala de aula, mapas,
gráficos e tabelas como forma de representação do conhecimento elaborado pelo estudante
fora da sala e baseado em seus conhecimentos anteriores, mesmo que de senso comum.

6.4. Os Parâmetros Curriculares Regionais (PCR) para o Ensino da Geografia

Os Parâmetros Curriculares Regionais (PCR) apresentam-se como complemento
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), levando em consideração as especificidades de
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cada região do país. Dentre isso é um documento em que estabelece as diretrizes curriculares
para o Ensino Médio do Estado de Mato Grosso do Sul. É dividido em unidades temáticas, a
saber: civilização grega; civilização romana; o mundo feudal; a transição para a modernidade;
o desenvolvimento da modernidade; era dos monopólios.
As bases curriculares regionais, adotada pela Secretaria de Estado de Educação de
Mato Grosso do Sul (SED/MS) pautam as suas recomendações para o desenvolvimento do
social do educando. Dessa forma, não há um referencial para se trabalhar a questão física da
Geografia em particular; porém, o que não isenta da possibilidade de trabalhar no educando a
sua responsabilidade com relação ao espaço que é construído e reconstruído pelas as suas
ações.
De acordo com os PCR (2002) estudar Geografia, pressupõe:
“... compreender as relações que a sociedade mantém com a natureza na
interminável luta para manter viva a chama da sobrevivência e estabelecer
novos parâmetros de relações sociais, políticas, econômicas e culturais (p.
06)”.

Dessa forma, é necessário que o educando entenda que homem e natureza andam
juntos, que ambos interagem. É necessário destacar que o caráter social está no ato do homem
sobre o meio em que vive e que a compreensão das relações existentes entre a sociedade e a
natureza só é viável, se for para levar o educando a pensar criticamente no seu papel como
cidadão.
As bases conceituais apresentadas no PCR (2002) para a Geografia leva em
consideração o cotidiano do educando, ou seja, que ele possa aplicar em seu cotidiano
conteúdos aprendidos no decorrer das aulas, considerando o mesmo como ponto de partida, já
que facilita a compreensão dos pressupostos de Geografia. A perspectiva é chegar à essência
(PCR, 2002; p. 23).
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Outra importante contribuição do PCR (2002) para a Geografia é a introdução de
da Evolução do Pensamento Geográfico, colocando este como ponto crucial para que os
educandos entendam o valor da Ciência Geográfica.
Quanto à confecção de mapas, o PCR (2002, p.25) alude à necessidade de
trabalhar no educando, os aspectos técnicos que compõem um mapa de forma a desenvolver
no aluno a leitura cartográfica, considerando os seguintes elementos: título, tipos de mapas
(geral e temático) legenda; escala; orientação, atraves da rosa dos ventos e elementos
complementares. Além de aspectos técnicos, é necessário que as atividades com os mapas
apontem para determinadas situações que não foram objetos de cartografagem, ou seja,
aqueles elementos que não foram cartografados constituem a parte mais importante dos
mapas.
Numa ultima consideração, o PCR (2002; p.26) recomenda os conteúdos a serem
contemplados em todas as unidades temáticas do referido documento. Dentre estes conteúdos,
destaca-se: rochas; relevo e susceptibilidade erosiva; desmatamento e suas conseqüências,
queimadas e incêndios.

6.5. A Importância da utilização de SR e SIG como Recursos didáticos para o Ensino da
Geografia do Pantanal.

Nos últimos anos tem-se verificado um grande avanço tecnológico na área
espacial. Isso tem possibilitado melhorar o acompanhamento de diversos fenômenos que
ocorrem em nosso planeta. Atualmente torna-se evidente que para o desenvolvimento de uma
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sociedade é primordial que as novas gerações tenham acesso e compreensão destas
tecnologias. Como elucida Moraes & Florenzano (2005):
“... um país terá maior potencial para a resolução de seus problemas sociais,
econômicos e tecnológicos, ao propiciar para as suas crianças uma formação
que lhes permita enfrentar novos problemas, tornando-as cidadãos
conscientes de seu papel na sociedade”.

Dessa forma, o SR e SIG tornaram-se técnicas úteis para a compreensão,
conscientização e busca de soluções para os problemas sócio-ambientais, pois a exploração
das imagens de sensores remotos em diferentes escalas e resoluções espaciais e espectrais
propicia um melhor entendimento das variações ambientais regionais e globais relacionadas
com as ações antropogênicas. Conseqüentemente, o uso escolar do sensoriamento remoto
facilita tanto o estudo do espaço geográfico e do meio ambiente como a prática da
interdisciplinaridade (Florenzano, 2002).
Com intuito de melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio no país o
Ministério da Educação e Cultura, MEC, elaborou diretrizes que norteiam o processo de
ensino-aprendizagem. Essas diretrizes, conhecidas como Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), evidenciam que o aluno deve “saber utilizar diferentes fontes de informações e
recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. (PCN MEC/SEF, 1998)”.
Além disso, os PCN´s afirmam que “A Geografia trabalha com imagens, recorre a diferentes
linguagens na busca de informações e como forma de expressar suas interpretações,
hipóteses e conceitos. Pede uma cartografia conceitual, apoiada em fusão de múltiplos
tempos e em linguagem específica, que faça da localização e da espacialização uma
referência da leitura das paisagens e seus movimentos”.
Segundo Moraes & Florenzano (2005) os temas ambientais trabalhados com a
utilização de imagens de satélite propiciam a realização de atividades inter e
multidisciplinares de forma dinâmica e dentro dos princípios construtivistas adotados pela
rede de ensino público. As imagens de satélite são atrativos eficientes na ampliação da
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capacidade de observação dos alunos, agilizando o aprendizado e criando nestes uma nova
consciência ambiental.
O sensoriamento remoto tem por objetivo fornecer informações para o
desenvolvimento e realização de projetos associados às atividades humanas, bem como
auxiliar no diagnóstico sobre as implicações econômicas, sociais e políticas desses projetos
com relação à ocupação dos espaços geográficos.
A proposta de inserir exemplos referentes ao Pantanal nos conteúdos dos livros
didáticos para o Ensino Médio vai ao encontro da permanente necessidade de buscar novos
conhecimentos que contribuam para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, bem
como da possibilidade de através desse processo, disseminar esses conhecimentos mostrando
sua função social. Como salienta Dos Santos (2005):
“... uso didático da tecnologia espacial no âmbito escolar se constitui numa
oportunidade de aproveitar seu vasto potencial de uso e aplicações para a
compreensão do processo de intervenção/repercussão das relações sociais no
equilíbrio/desequilíbrio do meio ambiente”.

Se entendermos a Geografia como a ciência que estuda o espaço, produzido por
relações sócio-culturais, econômicas e políticas, a sua representação deve incorporar esta
dinâmica que o produziu, fruto das relações desiguais e desproporcionais dos Homens entre si
e com a natureza. Contudo, segundo Dos Santos (2005) há evidência de uma “geografia que
exclui o homem, suas necessidade e interações na abordagem da natureza”.
Ainda citando a mesma autora, a conseqüência disso está na elaboração de mapas
e livros didáticos que, ao tratarem da paisagem natural, apresentam muitas vezes informações
incorretas e ou desatualizadas, que se não intencionadas mesmo assim se prestam a
determinados interesses.
A necessidade de repensar esse quadro, sobretudo diante da questão ambiental,
vem exigindo novas reflexões e busca de alternativas para as formas de representação do
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espaço e de seu uso no âmbito escolar, ou ainda, vem apontando para a necessidade de uma
transformação na cartografia didática.

6.5.1. Imagens de Satélite no Ensino

Considerando que a imagem de satélite, produto do sensoriamento remoto,
representa um importante instrumento para a compreensão da dinâmica das relações sociais e
seus impactos no meio ambiente, o uso e aplicações desta tecnologia espacial se constitui em
um recurso didático para o tratamento de conteúdos curriculares de diferentes disciplinas,
através de atividades em sala de aula e de campo, voltadas à compreensão do processo de uso
e ocupação do espaço.
Segundo Dos Santos (2005) as características das imagens de satélite tais como,
repetitividade de cobertura, justaposição de informações, abrangência, cores e formas, vem
despertando o interesse dos alunos em (re)conhecer o espaço geográfico em que vivem.
Como a imagem de satélite é uma ferramenta para a realização da cartografia, as
possibilidades de utilização didática dessa tecnologia, citando a mesma autora, não deve
descartar o uso dos mapas, mas sim, enriquecê-los suprindo suas deficiências e carências na
representação do espaço.
A Geografia, ciência que trabalha com o espaço, oferece ao ser humano a
possibilidade de um planejamento de suas intervenções na natureza e assim minimizar a
degradação ambiental. Esse conhecimento, aliado aos instrumentos de gestão disponíveis,
permite explorar e dominar esse espaço de acordo com interesses individuais e coletivos.
Nesse sentido, Vieira (2001) salienta que a cartografia tem um papel fundamental
no ensino de Geografia, ou seja, um indivíduo, quando “cartograficamente” informado, é
capaz de interpretar mapas e outras representações geográficas. É capaz de buscar contato
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com novos instrumentos e tecnologias para adquirir, processar e expor informações sob uma
perspectiva espacial, habilidade inerente aos dias atuais.
A importância da utilização de imagens de satélites para o ensino da Geografia do
Pantanal brasileiro caracteriza-se por ser de maior relevância já que a mesma oferece uma
visão sinóptica do espaço e da sua inter-relação com o meio ambiente. Outro fator que
predomina é a facilidade de levar ao aluno um conhecimento de uma realidade até pouco
desconhecida. Levá-lo a refletir de como está inserido neste espaço e como sua ação pode ou
não modificar o espaço em que vive. Além disso, permite ao aluno o conhecimento de um
bioma tão próximo e ao mesmo tempo tão distante pela falta da disseminação de informações
do mesmo.
Imagens de sensores remotos de diferentes escalas e resoluções favorecem a leitura
das implicações regionais com a qualidade de vida local e vice-versa. Elas permitem
confirmar que, de maneira geral, os problemas ambientais não são pontuais. Nesse sentido,
salienta (Florenzano, 2002) que o SR e SIG tornaram-se instrumentos para a compreensão,
conscientização e busca de soluções para os problemas da realidade sócio-ambiental
contribuindo na formação da cidadania.

6.5.2. O Ensino de Geografia

O ensino de Geografia objetiva um “trabalho pedagógico que visa a ampliação
das capacidades dos alunos, do ensino de observar, conhecer, explicar, comparar e
representar as características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e espaços
geográficos” PCN’s (2000).
Além disso, a Geografia oferece ao educando um saber estratégico que permite
pensar o espaço e agir sobre ele. Isso requer uma noção prévia dos elementos topográficos e

37

conseqüentemente das formas do relevo da superfície terrestre. De fato, o conhecimento do
modelado de um território, em especial das suas características fisiográficas, é essencial na
definição de áreas susceptíveis à utilização antrópica, assim como, na identificação dos
condicionantes naturais, principalmente se tratando de planejamento territorial.
No ensino de Geografia, a Cartografia, pode auxiliar o desenvolvimento de
habilidades tais como leitura, análise e interpretação do espaço, pois possibilita ao aluno
entender a distribuição espacial das relações entre sociedade e natureza, ao mesmo tempo em
que se apropria de uma técnica imprescindível para desenvolver habilidades de representar,
compreender e interpretar o espaço geográfico (PNLD, 1999).
As atividades cartográficas promovem o desenvolvimento de esquemas mentais
que auxiliam na aprendizagem e autonomia intelectual do aluno reafirmando a importância de
se aliar essas atividades com novas possibilidades de interação oferecidas pelas inovações
tecnológicas.
Imprescindível no ensino de Geografia é auxiliar no ensino de outras disciplinas, a
Cartografia na escola contempla, inclusive a viabilidade do conhecimento e a utilização de
novas tecnologias.

6.5.3. O SIG e as Novas Tecnologias

Apesar do crescimento da degradação ambiental na superfície terrestre, é fato que
novos métodos de avaliação e planejamento têm produzido benefícios ao gerenciamento dos
recursos naturais, como é o caso da integração entre cartografia digital, sensoriamento remoto
e sistemas de informações geográficas. Essa tríade fornece meios para se obter, armazenar e
manipular grandes quantidades de dados geocodificados permitindo sua visualização e
análise. Sua eficiência na apresentação de informações temáticas a coloca com um forte
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potencial didático-pedagógico, uma vez que permite a interação do usuário. Ao interagir com
o sistema, o aluno sente-se motivado e instigado a manipular as informações, refletindo e
buscando soluções para os desafios colocados.
Muito mais que aspectos meramente técnicos, Silva et al (1996) apontam que os
SIG´s quando utilizados no ensino de Geografia, oferecem vantagens no processo
ensino/aprendizagem, tais como:
1. Permitem ao aluno fazer análises, correlações e sínteses contando com a praticidade e
rapidez que o sistema disponibiliza na manipulação de grande quantidade de informação.
2. Colocam alunos e professores em constante contato e manipulação de arquivos, bases de
dados, multimídia e integração de outros tipos de tecnologias tais como o sensoriamento
remoto.
3. Proporcionam participação no processo de aquisição de dados, armazenamento, análise e
representação da informação, dados que constituem uma ferramenta de aprendizagem para
descoberta e experiência pessoal.
4. Contribuem para o desenvolvimento de um raciocínio analítico, sintético e lógicomatemático na medida em que o usuário procura novas possibilidades de resposta, analisando
e sintetizando informação de acordo com os problemas apresentados.
Estes recursos, segundo Pazini & Montanha (2005), atraem a atenção dos alunos e
possibilitam melhorias no raciocínio e no aprendizado. Além do mais, as novas tecnologias
quando utilizadas para o estudo de outros temas, além da Cartografia, possibilitam aos alunos
umas apreensões sistêmicas do assunto, favorecendo a análise do meio ambiente como um
todo, considerando não apenas um único aspecto, mas à multiplicidade de aspectos existentes.
Segundo Vieira (2001), além de criarem desafios educacionais, científicos e
culturais, as novas tecnologias estão possibilitando o desenvolvimento de um indivíduo
diferente quanto a seus hábitos, percepção, atitudes, gostos e processos mentais, ou seja, uma
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nova cultura, apoiada nos recursos audiovisuais. Esta nova cultura no mundo da educação
pressupõe mudanças de comportamento, concepções e método de ensino. É preciso repensar
os instrumentos de ensino para que, integrando a educação global do indivíduo, possibilitem
sua participação como cidadão consciente das questões que envolvem seu espaço.

6.5.4. Capacitação de Professores

Para que haja a ampla divulgação e utilização dessas tecnologias em sala de aula
como recursos didáticos, faz-se necessário que os docentes sejam capacitados para operar tais
tecnologias. Dessa forma, é imprescindível que as universidades disponibilizem a seus futuros
profissionais conhecimentos a acerca das tecnologias passíveis de serem utilizadas no âmbito
da Geografia, como salienta Sausen et al (2005, p.03):

“... que apesar do grande avanço no desenvolvimento dos satélites de
recursos terrestres, bem como das pesquisas e aplicações que fazem uso de
seus dados, a grande maioria da população não tem conhecimento das suas
funções e que tipo de profissionais podem fazer uso destes dados. Isto faz
com que a maioria dos profissionais da área de recursos naturais entre em
contato com esta informação somente depois de concluída a sua graduação”.

Para que os alunos possam explorar estas novas tecnologias é necessário que os
professores sejam capacitados e incentivados a tornarem-se agentes difusores destes novos
conhecimentos. Contudo, mesmo diante da sua importância, o potencial de utilização do
sensoriamento remoto e SIG e conseqüentemente os seus conhecimentos, ainda permanecem
pouco disseminadas; têm sido restritas a planos e ações governamentais ou ao ensino e
pesquisa na graduação em algumas regiões do país, e na pós-graduação em sua maioria.
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7. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área do objeto de estudo é o Pantanal na porção brasileira onde está localizado
entre as latitudes 15° 30’ e 22° 30’ Sul e longitudes 54° 45’ e 58° 30’ Oeste; está inserido na
Bacia do alto Paraguai que ocupa uma área de 361.666 km2. Apresenta uma área de
aproximadamente 138.183 km2 (Silva e Abdon, 1983).

Fig. 01. Mapa da localização da Área de Estudo.
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8. CARCTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

8.1. Hidrologia

De acordo com Mourão et al (2002), a superfície de inundação varia entre 11.000 a
110.000 Km2. A drenagem do Pantanal caracteriza-se por pequenos cursos d’água,
denominados córregos; vazantes que são ilhas de drenagem moderada e caracteriza-se pela
ausência de um canal bem desenvolvido; corixos, que são linhas de drenagem estacionárias e
as baías que são lagos ou lagoas de meandros marginais (Carvalho 1986).

8.2. Relevo

O relevo do Pantanal caracteriza-se por ser relativamente plano, apresentado
altitudes que variam entre 80 a 150 metros. Com relação à declividade, apresenta no sentido
leste-oeste apenas de 6-12 cm km-1 e no sentido norte-sul 1-2 cm km-1 (Brasil, 1979).
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8.3. Clima

O Pantanal apresenta duas características distintas com relação ao seu clima, sendo
quente e úmido, no verão, e seco e frio no inverno, com temperatura média anual de 25° C. A
precipitação média anual no Pantanal apresenta-se entre 1.100 e 1.200 mm (Brasil, 1979).

8.4. Pedologia

Com relação à geologia do Pantanal, Cunha (1980) apresenta três grandes grupos:
o norte é constituído por solos de textura argilosa, como a laterita hidromófica, planossolo,
solonetz solodizado, vertissolo, podzólico vermelho-amarelo, geli pouco húmico e solos
aluviais. O centro, que corresponde ao leque aluvial do Taquari, é formado por sedimentos
arenosos, e encontram-se solos como podzol hidromórfico, areias quartzozas hidromórficas,
planossolo, laterita hidromófica e glei pouco húmico. Nas bordas do leque pode-se encontrar
latossolos vermelho-escuro e brunizém avermelhado. O sul do Pantanal, encontram-se
planossolo, vertissolo, solonetz solodizado, glei pouco húmico e laterita hidromórfica.
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8.5. Geologia

Planície do Pantanal, localizada na porção oeste do estado do Mato Grosso do Sul
e sudoeste de Mato Grosso, está assentada sobre o embasamento cristalino de idade précambriana, preenchida por sedimentos quase exclusivamente quaternários (Brasil, 1982).

8.6. Vegetação

A vegetação do Pantanal caracteriza-se por ser uma síntese de vários outros
biomas como Amazônia, Cerrado e o Chaco Boliviano e Paraguaio (Brasil 1997). Encontra-se
ao norte a influência da Amazônia, ao leste do Cerrado, ao sul das Florestas Meridionais e a
oeste do chaco Boliviano e Paraguaio.

8.7. Atividades Econômicas

As atividades econômicas são diversificadas, destacando-se como principais a
criação de gado de corte, a pesca, a mineração (ferro, manganês, calcário), e o turismo
(Mourão, et al, 2002). Quanto aos principais impactos naturais ou antrópicos, destaca-se os
rios da Bacia do alto Paraguai que apresentam o intenso transporte de sedimentos produzidos
nas sub-bacias e, conseqüentemente, a deposição ocorre no Pantanal, fator este que pode ser
observado no rio Taquari (Padovani, et al. 1998 a, b). Além disso, o desmatamento aliado à
implantação da pecuária e agricultura aumentaram, por conseguinte, os processos erosivos.
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9. MATERIAIS

1. Materiais de Geoprocessamento: Foram utilizadas imagens de satélites, mapas temáticos
digitais, Modelos Digitais de Elevação (DEM’s), micro-computadores e softwares como o
ArcGis, Arcview 3.3 e Erdas Imagine 8.1.

2. Aerofotogrametria: Foi utilizada máquina digital aclopada ao helicóptero.

3. Imagens para Processamento: Foram utilizadas imagens do satélite Cbers 2 sensor CCD E
WFI do ano de 2004 e 2005; Landsat 7, sensor ETM+ e o SRTM.

4. Recursos Físicos: Laboratório de Geoprocessamento da Embrapa Pantanal.
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10. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

É sabido que a opção metodológica é um elemento muito importante para o êxito
de qualquer trabalho científico. Diante disso, o presente estudo obedecerá a operacionalidade
de pesquisa definida por Libault (1971), sob o título “Os Quatros Níveis da Pesquisa
Geográfica”, onde está claramente expressa as etapas a serem desenvolvidas na pesquisa.
Entretanto, estas etapas não podem ser tomadas de modo estático e linear, embora tenham
certa lógica organizacional. As técnicas adotadas para a coleta de dados caracterizam-se por
serem de forma indireta, utilizando-se de variadas fontes. Dessa forma, obedecendo a um
plano seqüencial-lógico de pesquisa geográfica, a presente pesquisa foi desenvolvida
seguindo as seguintes etapas:

10.1. Escolha e Análise do Livro Didático

A escolha do livro didático aplicado ao Ensino Médio se deu através da prioridade
de ter um livro que fosse utilizado pelos professores das escolas locais, levando-se em os
conteúdos na área da geografia física. Dessa forma, o livro escolhido foi de autoria de
Moreira & Sene (2001) sob o título de “Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e
globalização” edição de 2004, onde apresenta as melhores características para a apresentação
de exemplos de SR e SIG para o ensino da Geografia do Pantanal brasileiro.

46

A análise do conteúdo do livro didático foi realizada com base na escolha de
conteúdos que poderiam ser substituídos com exemplos referentes ao Pantanal, os conteúdos
selecionados se encontram na tabela 02.

10.2. Levantamento Cartográfico e Documental

Esta etapa envolve a seleção de informações e levantamentos básicos pertinentes
área de estudo, ou seja, é a temática em foco.
Para a elaboração da pesquisa, realizou-se, primeiramente, um levantamento
bibliográfico através da consulta de livros, revistas, enciclopédias, jornais, normas e
procedimentos curriculares do MEC, referentes à conceituação teórica, utilizando a técnica de
observação sistemática, com a preocupação de abranger o tema da investigação; tendo como
objetivo assimilar conhecimentos acerca da temática do sensoriamento remoto e sistemas de
informações geográficas e sua aplicação no campo da educação, proporcionando assim,
condições favoráveis à discussão do referido tema na área de estudo. Além disso, realizou-se
uma pesquisa documental, com o propósito de complementar a revisão bibliográfica, através
da análise de outros estudos referentes ao tema propostos.
O levantamento Cartográfico foi realizado junto a Embrapa Pantanal e ao INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para compilação de imagens de satélite,
fotografias aéreas e dados de SIG, com o objetivo de agrupar informações necessárias à
geração de exemplos de SIG e SR do Pantanal.
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10.3. Trabalho de Campo

O trabalho de campo foi realizado em três etapas distintas, a saber:
1.

Aerofotogrametria – Esta etapa foi realizada no ano de 2005 quando
foram obtidas fotografias aéreas com o objetivo de enriquecer o
presente trabalho para demonstrar uma variedade de produtos de
sensoriamento remoto aplicados ao ensino.

2.

Visita na SED/MS - Foi realizada no mês de julho de 2006 uma
visita na Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) para a
obtenção do referencial curricular para o ensino da Geografia das
escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

3.

Laboratório – Esta fase foi realizada no Laboratório de
Geoprocessamento da Embrapa Pantanal durante o ano de 2005 e
2006 com o objetivo da caracterização da área em estudo, confecção
e levantamento de produtos a serem apresentados.

10.4. Geração e Análise dos exemplos de SIG e SR para o Pantanal Brasileiro

Nesta etapa foi realizada a caracterização da situação atual do que é requerido dos
órgãos oficiais de ensino (MEC), do livro didático e do que se pretende propor para a área de
estudo utilizando a tecnologia de SR e SIG como recurso didático no estudo da Geografia
regional do Pantanal.
As imagens as imagens obtidas foram processadas, sendo os principais
processamentos, a saber: ajuste geométrico através do modelo polinomial de primeira ordem,
equalização radiométrica, balanço de cores, mosaicagem, recorte e reprojeção.
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Após os primeiros processamentos foram realizados a confecção de mosaicos de
imagens do satélite CBERS 2 sensor CCD e WFI da referida área de estudo para o ano de
2004 e 2005. Além disso, a compilação de imagens do satelite Landsat 7 sensor ETM+ e
visualizações tridimensionais existentes na Embrapa Pantanal, através da associação de
imagens de satélites ou mapas topográficos em formato digital com a imagem de altimetria do
SRTM (Shutle Radar Topography Mission) para a visualização do relevo do Pantanal e
planalto adjacente.
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11. RESULTADOS

11.1. Livro Didático e o Ensino de Geografia: Incorporação de exemplos do Pantanal
Brasileiro.

Diante do exposto, de forma a contemplar os objetivos do trabalho, a proposta de
geração e utilização de exemplos de SR e SIG para o Pantanal brasileiro, vem de encontro
com as diretrizes curriculares nacionais (PCN) e as regionais (PCR), de forma a atender aos
objetivos de ensino da Geografia. Assim, além de atender tais diretrizes, esta proposta leva em
consideração o aprendizado do educando, que estará em contato direto com produtos de
tecnologias espaciais e estimulará o seu processo de aprendizagem, podendo visualizar o seu
espaço peculiar. Esta proposta pauta-se na idéia de entender o local para estimular a
compreensão do global.
Dos Santos (2005; p. 01), destaca o uso de dados do sensoriamento remoto no
ensino da Geografia:
“No ensino da Geografia, a utilização de imagens de satélites, por exemplo,
permite identificar e relacionar elementos naturais e sócio econômicos
presentes nas paisagens tais como serras, planícies, rios, bacias
hidrográficas, matas, áreas agricultáveis, industrias, cidades; bem como
acompanhar resultados da dinâmica de seu uso, servindo, portanto, como um
importante subsidio à compreensão das relações entre homens e de suas
conseqüências no uso e ocupação dos espaços e nas implicações com a
natureza”.

No ensino da Geografia, o sensoriamento remoto e os sistemas de informações
geográficas, podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades tais como leitura, análise e
interpretação do espaço, pois possibilita ao aluno entender a distribuição espacial das relações
entre a sociedade e a natureza, ao mesmo tempo em que se apropria de uma técnica
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imprescindível para desenvolver habilidades de representar, compreender e interpretar o
espaço geográfico.
De acordo com Vissentini (1989) o livro didático é um instrumento do professor
em sua aula para o processo de ensino, porém, não é algo estático, e deve-se valer para dar
subsídios aos educandos na busca de seu constante conhecimento. Assim, explica, que o livro
deve estar adequado à realidade cotidiana do educando, de forma a favorecer no seu processo
de ensino-aprendizagem, já que é mais conveniente entender o seu espaço para compreender o
seu entorno.
Tendo como referência o livro do Ensino Médio “Geografia Geral e do Brasil:
espaço geográfico e globalização” de Moreira & Sene (2004), a proposta de exemplos pautase na importância de levar ao educando a conhecer o seu espaço de forma a despertar a sua
consciência como cidadão modelador deste espaço. Dessa forma, os exemplos gerados para
esse fim seguem na Tabela 02.

Tabela 02. Unidade Temática I do livro didático com os conteúdos a serem substituídos por
exemplos referentes ao Pantanal.
Pág. Unidade
Capítulos
Tema a ser abordado.
Temática.
14 Cartografia Cap. 01: localização e orientação Elementos constituintes de um mapa.
25
Cap. 02: Os mapas
Neste capítulo pode-se retirar subcapítulos para exemplificação do
Pantanal:
1.Escalas: para demonstrar as escalas
de um mapa, pode-se trabalhar com
zoom de determinada área do
Pantanal.
2. Representação do Relevo em cartas
topográficas:Essa temática pode ser
abordada através da utilização de
curvas de nível do Pantanal ou de um
determinada área. Outra ferramenta
para ser utilizada é a de
representações tridimensionais que
podem levar ao educando uma visão
melhor do relevo do Pantanal, que
apesar de parecer plano, apresenta
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certa declividade em seu interior;
Pode-se produzir mapas temáticos do
Pantanal e através deles, demonstrar a
utilização de elementos essenciais
presentes no mapa, como rosa-dosventos, legenda, título, escala, etc.
Cap. 04: Tecnologias Modernas Para a ênfase em SR, faz-se necessário
Aplicadas à cartografia
demonstrar os produtos gerados para o
Pantanal, através de imagens de
satélite e fotografias aéreas.
Com relação à aplicação de SIG, pode
demonstrar mapas produzidos através
do sistema de informação geográfica.
Cap. 03: Representação Gráfica

Fonte e Org.: GOMES, V. S. 2006.

Na Unidade Temática I voltada para a Cartografia, pode-se apresentar no capítulo
01, referente à localização e orientação e no capítulo 03 referente à representação gráfica
mapas do Pantanal com todos os seus elementos básicos constituintes. De acordo com
Almeida e Passini (1991) a leitura do mapa inicia-se pela observação do título, pois é
necessário saber qual o espaço representado, seus limites, suas informações. Um segundo
passo é a observação da legenda ou a decodificação propriamente dita, relacionando os
significantes e o significado dos signos relacionados na legenda. É também preciso levar o
educando a uma análise sobre a distribuição desses significados no mapa. E um último passo
é observar a escala gráfica ou numérica e localização estabelecida através da rosa dos ventos.
De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006; p. 51) esta
leitura de mapas faz-se de maneira imprescindível para a Geografia:
“Ao propor as orientações curriculares com temas geográficos, considera-se
a importância de o aluno aprender a ler mapas, conhecer a simbologia das
legendas, organizar e hierarquizar fenômenos e perceber os detalhes da
relação cidade e campo em diferentes escalas cartográficas. Para a análise
dos fenômenos geográficos, é importante considerar a dimensão local,
regional, nacional ou global, o que facilitará ao seu aluno o seu
entendimento sobre as mudanças que ocorrem em diferentes lugares”.

Dessa forma, os mapas a serem apresentados nas Figuras 2, 3 e 4, evidenciam
situações regionais, de forma a levar o educando a analisar o seu próprio espaço.
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Figura. 02. Exemplo de mapa de localização para o Pantanal.
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Mapas Temáticos:

Figura. 03. Mapa temático do livro didático, p. 39.

Figura. 04. Exemplo de Mapa Temático para o Pantanal – Sub-regiões.
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No capítulo 02 que trata especificamente dos mapas, ao trabalhar a escala,
substitui-se à ilustração presente na página 29 pelo seguinte exemplo:

Figura. 5. Imagem Landsat 7/ETM+ do ano de 2000, da região de Corumbá, fronteira Brasil- Bolívia, nas
escalas de 1: 330.000 (a) na qual a área coberta é maior, e 1:95.000 (b) na qual a área coberta é menor, mas o
nível de detalhe é maior. Como esta imagem foi adquirida em época de seca, a vegetação mais densa aparece em
verde; em verde escuro, azul e preto, são as áreas alagadas do Pantanal; em rosa e branco são as superfícies
expostas e áreas urbanas, e em preto e azul-escuro, os rios e baías.
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Ainda com relação ao capítulo 02, outro conteúdo proposto refere-se a
representação do relevo em cartas topográficas. Assim, dentre os benefícios que a utilização
do sensoriamento remoto pode trazer para o ensino da Geografia, deve-se destacar a utilização
do mesmo nesse ensino, para que não se torne algo perdido ou metódico. Nessa ótica, destacase Reis et al (2005), onde salienta que a importância da construção da noção espacial pelo ser
humano que ocorre durante o desenvolvimento do indivíduo, sendo que o mesmo já possui
um entendimento espacial empírico, porém coloca como técnica de ensino na Geografia a
utilização de imagens tridimensionais:

“... observando-se as modernas formas de representação passíveis de serem
utilizadas, e ainda aquelas usadas e/ou exploradas pelo professor de
Geografia em sala de aula, na atualidade, pode-se afirmar que há um
descompasso temporal-lógico (que muitas vezes é qualitativo). Enquanto, o
professor fica, em geral, restrito às representações do livro didático e/ou
mapas convencionais (...) produtos de alta tecnologia ancorados no
geoprocessamento e no sensoriamento remoto estão hoje disponíveis com
maior acessibilidade, como é o caso das representações tridimensionais...”
(p.01).

As representações tridimensionais são uma ótima ferramenta para auxiliar ao aluno
a habituar-se a interpretar e analisar o espaço o qual está inserido, pois permite uma
visualização geral das características pertinentes ao assunto estudado (Figuras 6, 7 e 8).
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Representações de Relevo:

Figura 06. Exemplo de representação tridimensional – imagem de relevo da NASA (SRTM) com imagem do
satélite CBERS-2 , sensor WFI do ano de 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.

Figura 07. Exemplo de representação tridimensional - imagem de relevo da NASA (SRTM) com
imagem do satélite Landsat do ano 2000.
Fonte: Embrapa Pantanal
Autores: GOMES, V. S., PADOVANI, C. R.
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Figura. 08. Exemplo de Representação tridimensional – Relevo do Pantanal a partir da imagem de relevo da
NASA (SRTM) e do produto de declividades. A linha amarela delimita o Pantanal..
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S., PADOVANI, C. R.
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O livro traz um capítulo somente para trabalhar a questão o uso de tecnologias
Modernas passíveis de serem aplicadas em Geografia. Dessa forma, aborda o sensoriamento
remoto e o sistema de informações geográficas como técnicas a serem utilizadas no processo
de ensino-aprendizagem. Neste capítulo do livro pode-se abordar assuntos referentes à
obtenção de imagens de satélite, fotografias aéreas e ainda problematizar situações para que o
educando possa resolver com auxílio dos SIG’s. Dentro disso, sugere-se a exemplificação na
página 47 a 52 de exemplos como o da fig. 02 e mapas gerados a partir de SIG para
monitoramento ambiental, como pode ser observado nas figuras 09 e10:

Figura. 09. Exemplo de mapa utilizando SIG para o Pantanal.
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Figura. 10. Exemplo de mapa utilizando SIG para o Pantanal.
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Na Unidade II do respectivo livro em questão traz como conteúdo o estudo da
Geografia Física relacionada com o meio ambiente. Assim, os conteúdos a serem substituídos
por exemplos referentes ao Pantanal, seguem na tabela 03.

Tabela 03. Unidade Temática II do livro didático com os conteúdos a serem substituídos por
exemplos referentes ao Pantanal.
Pág. Unidade
Temática.
78

Capítulos

Tema a ser abordado.

Cap. 02: As estruturas e as
formas do relevo

É importante destacar as fisionomias do
relevo existentes na planície pantaneira,
através de fotos e imagens de satélite.
Com relação à erosão é importante
demonstrar o exemplo do rio Taquari, que
com a sedimentação houve a alteração do
modelado do relevo.
Segundo as variadas classificações utilizadas
para o relevo brasileiro, deve-se destacar as
Planícies do Pantanal, mostrando o relevo em
forma tridimensional, destacando a diferença
entre a planície e o planalto na borda leste.
Pode-se também ilustrar com fotos o Pantanal.

116

Cap. 04: Solos

125

Cap. 05: Hidrografia

Neste capítulo pode-se aprofundar mais a
questão da erosão, o cultivo seguindo curvas
de nível, as voçorocas, etc, com o auxílio de
imagens de satélite ou fotos. Ainda pode-se
demonstrar através de imagens de satélite a
resposta espectral que as águas podem
responder ao sensor de acordo com a
quantidade de sedimentos presentes nas
águas de um rio do Pantanal.
Bacias Hidrográficas e redes de
drenagem: pode-se abordar problemas que
são resultados da ação natural e antrópica,
como o assoreamento do rio Taquari. Este
problema pode ser demonstrado através de
fotos e imagens de satélite que possam
evidenciar que compromete a navegação, a
pesca e causa grandes prejuízos para as
pessoas que moram na região. Ainda nessa
temática de bacias hidrográficas e rede de
drenagem pode-se abordar os tipos de canais
fluviais existentes no Pantanal, por exemplo,
ao falar de canal meandrante pode-se
utilizar imagens de satélite ou fotos que
possam mostrar o rio Paraguai.
Formações típicas do Pantanal: É
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necessário demonstrar aos alunos a presença de
formações típicas do Pantanal, como as baías,
corixos, salinas e vazantes. Essa atenção pode
ser dada através de imagens de satélites ou
fotos. Pode-se também demonstrar a diferença
entre essas formações e sua importância para o
Pantanal.

136

Cap. 06: Biomas e
Formações Vegetais:
classificação e situação
atual

O desmatamento e as suas conseqüências:
Destacar o desmatamento no Pantanal,
comparando-o com anos anteriores. Outro fator
a ser abordado, refere-se à ocorrência de
queimadas no Pantanal, estas se caracterizam
como resultado do desmatamento. Outra
implicação que deve ser evidenciada refere-se à
extração de areia próximo às calhas dos rios, o
que é resultado do desmatamento e ainda pode
provocar mudanças no leito do rio.

Principais características das formações
vegetais: Trabalhar com os mapas do PCBAP
para demonstrar as formações vegetais
existentes no Pantanal. Biomas e formações
vegetais do Brasil: Nesta parte do livro podese trabalhar a biodversidade do Pantanal.
Extensão territorial, vegetação, cidades, rios,
etc... Um aspecto geral do Pantanal, através de
imagens de satélites e fotos. Pode-se também
apresentar mapas temáticos do Pantanal.
Fonte e Org.: GOMES, V. S., 2006.

O capítulo 02 da Unidade Temática II aborda as estruturas e as formas do relevo.
Dessa forma, na página 68 que aborda a Evolução Geológica do Planeta – Deriva Continental
e Tectônica de Placas, pode-se inserir exemplos da geologia do Pantanal, através do
soerguimento das Cadeias dos Andes, ocorrendo o rebaixamento da parte interior do
continente, originando a planície pantaneira, como pode ser verificado na fig. 09.Outra
temática a ser trabalhada refere-se a geomorfologia da Bacia do Alto Paraguai (BAP), com o
intuito de enfatizar as formas ocorridas no Pantanal. Outras formas de se trabalhar este tema
podem ser com a utilização de figuras anteriores que retratem o relevo do Pantanal, como
pode ser evidenciada na figura 11.
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Formação do Pantanal:

a

Cadeia dos Andes

b

c

Figura. 11. Formação do Pantanal – Recorte a América do Sul em diferentes zoons em A, B e C. A teoria
mais aceita é de que com o soerguimento dos Andes houve um rebaixamento na região do Pantanal,
formando a planície pantaneira. – Relevo extraído do ArcGlobe do ArcGis.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.
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Geomorfologia:

Fig. 12. Mapa de Geomorfologia da BAP para exemplificação do modelado do relevo do Pantanal e seu entorno.
Fonte: PCBAP, 1997.
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O capítulo 04 refere-se à temática dos solos, dessa forma, um dos exemplos a
serem abordados referem-se às formas de conservação e degradação do solo presentes nas
páginas 122 e 123 (Figuras 13 e 14).

Figura.13. Cultivo seguindo as curvas de nível, no Paraná, 1999 – Retirado do livro didático, p. 122.

Figura.14. Cultivo seguindo as curvas de nível, no planalto, 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal, 2005.
Autores: GOMES, V.S. & PADOVANI, C. R.

O capítulo 05 apresenta a temática voltada para a hidrografia. Assim, na página
127 é abordada a questão das bacias hidrográficas e redes de drenagem onde trabalha-se a
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questão da quantidade de sedimentos que são transportados para os leitos dos rios, em
decorrência de modificações que possam ocorrer nas bacias hidrográficas, como conseqüência
disso, cita o assoreamento. Dessa forma, propõe substituir o exemplo da pág. 127 (fig. 13)
pelo exemplo do rio Taquari, como pode ser visualizado nas figuras 15, 16 e 17.

Figura.15. Rio São Francisco em Pirapora (MG, 2001).

Figura. 16. Assoreamento do rio Taquari, próximo da cidade de Coxim em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R. 2005.
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Figura.17. Exemplo de assoreamento do rio Taquari no arrombado do Caronal – satélite Cbers 2, sensor CCD,
em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.
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Figura.18. Exemplo de assoreamento do rio Taquari – satélite CBERS - 2 sensor CCD, em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R. 2005.

68

Na página 129 do livro, é abordada a questão dos tipos fundamentais de canal
fluvial. Dessa forma, pode-se exemplificar os tipos de canais fluviais existentes nos rios do
Pantanal e a questão dos recursos hídricos, como a captação de água e o lançamento de
esgoto, como pode ser demonstrado nas Figuras 16, 17 e 18.

Figura 19. Vista do rio Paraguai em Corumbá – satélite Landsat 7 ETM+ do ano 2000.

Figura. 20. Meandros do rio Paraguai em frente Corumbá.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.
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Pode-se abordar as formações típicas existentes no Pantanal, como as baías, salinas
e corixos demonstrados abaixo:

Figuras. 21.Exemplo de salina na região da Nhecolândia – satélite CBERS 2, sensor CCD em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R. 2005.
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Figura. 22. Exemplo de corixo na região da Nhecolândia (Corixão da Nhecolândia) – satélite CBERS – 2,
sensor CCD, em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R. 2005.
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Na página 136, aborda conteúdos referentes aos Biomas terrestres e a sua situação
atual. O primeiro tópico abordado refere-se ao “Desmatamento e suas Conseqüências”; assim,
pode-se exprimir tal assunto através da Alteração da Cobertura Vegetal do Pantanal. Além
disso, destacar a ocorrência de queimadas, extração de areia das calhas dos rios.

Figura 24. Exemplo de queimadas próximo de Corumbá – satélite CBERS - 2 sensor CCD, em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.
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Figura. 25. Exemplo de extração de areia no rio Paraguai em frente da cidade de Corumbá satélite CBERS - 2
sensor CCD, em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.
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Com relação às formações vegetais, na página 139, pode-se abordar as formações
existentes no Pantanal. Dessa forma, pode-se propiciar ao educando um conhecimento maior
do Pantanal e sua singularidade com relação aos demais biomas presentes no Brasil (Figura
26).

Fig. 26. Mapa simplificado de Vegetação do Pantanal.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.
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Com relação ao tema “Problemas dos Biomas Brasileiros”, página 152, pode-se
trabalhar com a alteração da cobertura vegetal, queimadas, assoreamento, enfim, outros
problemas evidenciados anteriormente (Figuras 27 e 28).

Figura. 27. Exemplo de desmatamento no Pantanal, as margens do rio Taquari, satélite CBERS – 2, sensor
CCD, em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.
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Figura. 28. Exemplo de desmatamento no Planalto satélite CBERS – 2, sensor CCD em 2005.
Fonte: Embrapa Pantanal.
Autores: GOMES, V. S. & PADOVANI, C. R.

Estes exemplos apresentados exprimem a necessidade de salientar mais o Pantanal
brasileiro para os educandos de escolas regionais de forma a disseminar o conhecimento
acerca da região, e ainda desempenhar as competências da Geografia para o Ensino Médio.
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12. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Não há justificativas para a ausência de materiais didáticos utilizando as
tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento sobre o Pantanal no ensino da
Geografia, pois constatou-se que há material disponível e em abundância além inúmeras
possibilidades de criar tais materiais didáticos. Foram criados materiais baseados em
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento sobre o Pantanal e área de entorno e tais
materiais puderam ser incorporados ao conteúdo do livro didático utilizado, como exemplos
do Pantanal, atendendo aos requisitos curriculares do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), nos Parâmetros Curriculares Regionais do Estado de Mato Grosso do Sul. Os
exemplos utilizados facilitam o ensino da Geografia e o melhor conhecimento espaço
geográfico do Pantanal.
As ferramentas e produtos de sensoriamento remoto e geoprocessamento permitem
uma visão ampla do Pantanal por tornar possível o entendimento de diferentes escalas, formas
de relevo, características físicas e biológicas do ambiente, processos naturais e antrópicos,
sendo uma ferramenta importante e poderosa no ensino da geografia.
Apesar do presente trabalho apresentar novas formas de aplicar os produtos
gerados, existe a preocupação em saber se o corpo docente estaria capacitado para utilizar tais
produtos. Para seu manuseio, o professor deve estar interado das novas tecnologias,
considerando também a atual facilidade de acesso à informação. Dessa forma, recomenda-se a
inserção das disciplinas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto no curso de
licenciatura em Geografia, de forma a suprir as deficiências da falta de qualificação de
professores nas escolas.
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