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Resumo
As mudanças climáticas atuais que o homem enfrenta podem afetar o meio
ambiente por conseqüência de atividades antrópicas locais. Para mudar esta situação
são necessários programas de educação que mostrem a importância das ações locais
no contexto global. Para se fazer educação ambiental em sala de aula é necessário
ferramentas que permitam uma visão espacial dos problemas ambientais e o
entendimento da interação entre os diversos componentes dos mesmos. Neste
contexto, a Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino de São José dos Campos tem
como objetivo implementar o uso da tecnologia de sensoriamento remoto como recurso
didático para educação ambiental na Educação Básica. Algumas escolas estaduais
estão desenvolvendo projeto ambiental com uso da tecnologia de sensoriamento
remoto como programa piloto. Sendo uma tecnologia desconhecida pelos educadores,
fez-se necessário uma orientação técnica, de forma a preparar os professores para o
uso da ferramenta como recurso didático. O acompanhamento do desenvolvimento do
projeto dá-se por encontros semestrais onde são expostos os facilitadores e
dificultadores do uso da tecnologia para o desenvolvimento do projeto. Alguns
indicadores tanto do desempenho como da aceitação já fornecem subsídios para, criar
condições efetivas para a adaptação do recurso no ensino público e poder ser
facilmente adaptado às diversas realidades nacionais. A implementação do programa
procurou atender a necessidade de atualização da educação brasileira e o artigo
apresenta resultados dessa experiência e discute formas de sua implementação
operacional.
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Introdução
As mudanças climáticas atuais como o aquecimento global do planeta, os
desastres naturais, são mudanças ambientais que o homem da atualidade enfrenta por
conseqüência dos desflorestamentos indiscriminados, uso de petróleo, incêndios e
outras atividades antrópicas locais que têm efeito global. Para mudar esta situação são
necessários estudos que subsidiem o planejamento do uso da terra e projetos de
educação ambiental que mostrem a importância das ações locais no contexto global.
Para se fazer educação ambiental em sala de aula, é necessário ferramentas
que permitam uma visão espacial dos problemas ambientais e interação entre os
diversos componentes dos mesmos “... o uso de dados de Sensoriamento Remoto tem
um importante papel nas propriedades fundamentais dos sistemas ecológicos,
caracterizados pelo fluxo de organismos, matéria e energia, que devem ser
compreendidos dentro de um Ecossistema” (SAUSEN, 2005). Neste contexto, a Oficina
Pedagógica da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, tem como objetivo
implementar o uso da tecnologia de sensoriamento remoto como recurso didático para
educação ambiental na Educação Básica. Que vem ao encontro de:
Um aspecto que deve ser cuidado de forma especial é a construção
de práticas coletivas e a participação em organizações e movimentos da
sociedade civil. Trata-se de educar a partir da prática para a construção
comunitária e a participação ativa no coletivo, como aspectos fundamentais
na luta pelos direitos humanos. É necessário estar permanentemente
refletindo sobre o que se vive. Neste sentido é imprescindível sistematizar as
diferentes práticas educativas (Vera Candau, 2002, p 161).

Que os alunos sejam capazes de:
- perceber-se integrante, dependente e agente transformador do
ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles,
contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente.

39

Anais GEOVAP 2006: Primeiro Seminário de Geoprocessamento do Vale do Paraíba, Taubaté, Brasil, 7
de dezembro de 2006, UNITAU, P.38-53

- saber utilizar diferentes fontes de informações e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. (PCN MEC/SEF,
1998).
Algumas escolas estaduais estão desenvolvendo projeto ambiental com uso da
tecnologia de sensoriamento remoto como programa piloto. Sendo uma tecnologia
desconhecida pelos educadores, fez-se necessário uma orientação técnica para
promover motivação para um novo aprendizado, disponibilizar fundamentação teórica,
apresentar materiais e recursos disponíveis, mostrar exemplos do uso dessa tecnologia
na educação básica e apresentar algumas sugestões de atividades dentro do conteúdo
programático, de forma a preparar os professores para o uso da ferramenta como
recurso didático. O acompanhamento do desenvolvimento do projeto ambiental com
uso da tecnologia de sensoriamento remoto dá-se por encontros onde são expostos os
facilitadores e dificultadores do uso da tecnologia para o desenvolvimento do projeto.
Alguns indicadores tanto do desempenho como da aceitação já fornecem subsídios
para criar condições efetivas para a adaptação do recurso no ensino público e poder
ser facilmente adaptado às diversas realidades nacionais. A implementação do
sensoriamento remoto na educação ambiental da educação básica procurou atender a
necessidade de atualização da educação brasileira, no sentido de responder a desafios
impostos por processos globais, contribuindo assim para despertar consciência
ambiental e cidadã nos educandos.
Segundo SAUSEN et al. (2005), os profissionais envolvidos nesta área
descobriram a importância e a necessidade de transmissão desta tecnologia para os
cidadãos em geral, em especial aos alunos do ensino fundamental e médios que serão
os cidadãos do futuro compromissados em preservar o meio ambiente. Ao se permitir
que novas tecnologias, tais como: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento sejam
incorporadas como ferramentas para educação, principalmente, na conscientização da
preservação dos recursos naturais grandes avanços podem ser esperados.
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Material e Método
A Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, para
atender a seus objetivos de implementar o uso da tecnologia de sensoriamento remoto
como recurso didático, desenvolveu seu trabalho da seguinte forma:

- Convocação de 86 escolas da Diretoria de Ensino – São José dos Campos, por
site oficial, dos professores de Geografia e Ciências da 4ª série Ciclo II e professores
de Geografia e Biologia do Ensino Médio. (Dois professores por escola).
- Treinamento dos professores, avaliação dos resultados e reformulação do uso
do material em quatro encontros:

1º Encontro
-

Convite às escolas para participarem do desenvolvimento do

projeto “Conscientização da Preservação do Rio Paraíba do Sul Utilizando
Imagens de Satélites” (LIMA et al., 2005) com uso do sensoriamento remoto.
-

Distribuição do material.

-

Motivação para o profissional da educação – debate e citação de

exemplos.
-

Introdução ao Sensoriamento Remoto – apresentação em projetor

multi mídia do CD Sensoriamento Remoto Aplicações para a Preservação,
conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
-

Interpretação

de

Imagens

–

apresentação

em

PowerPoint

embasado no livro Imagens de Satélite Para Estudos Ambientais com atividade
prática em Cartas em Plots e A4.
-

Escala - apresentação em PowerPoint embasado no livro Imagens

de Satélite Para Estudos Ambientais (FLORENZANO, 2002) com atividade
prática em Plot e lista de exercícios.
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-

Sugestões para uso do sensoriamento remoto em atividades do

conteúdo programático de Ciências, Biologia e Geografia do Ciclo II e Ensino
Médio – apresentação em PowerPoint.
-

Definição

de

Geoprocessamento

de

Imagem,

definição

e

apresentação de softwares de sistema de informações geográficos SPRING e
CTGEO – Escola, em PowerPoint.
-

Apresentação do Projeto “Conscientização da Preservação do Rio

Paraíba do Sul Utilizando Imagens de Satélites” – apresentação em PowerPoint.
-

Oficina: Noções e Conceitos - Tema “água” – sala de informática.

-

Encerramento do encontro - proposta de: trabalhar com alunos em:

Fundamentação em Sensoriamento Remoto, Interpretação Visual de Imagens,
Escala e o tema Água; de apresentar os resultados em PowerPoint ou Painel.

2º Encontro
-

Fixação e apresentação dos painéis realizados pelos professores

com os resultados alcançados com seus alunos.
-

Avaliação

dos

resultados

alcançados

e

levantamento

das

facilidades e dificuldades para realização da primeira etapa de trabalho.
-

Práticas das atividades a serem realizadas nas escolas na segunda

etapa do projeto:
Atividade 1 - Obter de um mosaico de imagem CBERS, a partir da escala
conhecida, à distância do percurso do rio. Mosaico construído com 50 cartas impressas
em A4 na escala de 1:50.000. Pesquisa da distância do percurso da escola ao rio e
comparação com outras distâncias conhecidas.
Atividade 2 - Elaborar um mosaico com imagem CBERS impressa no formato
JPEG em A4, com divisão política e inserir na imagem os estados e os municípios pelo
qual o rio passa, e informações sobre sua nascente e sua foz elaborando uma carta
imagem.
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Atividade 3 - Identificar pelas cartas impressas em A4 de imagens CBERS na
escala de 1:50.000 as regiões urbanas e rurais cortadas pelo rio, e elaborar com papel
vegetal um mapa temático.
Atividade 4 - Usando cartas impressas em A4 de imagens CBERS na escala de
1:50.000, pesquisar e inserir nas imagens os principais afluentes e informações sobre
os mesmos (Carta Imagem).
-

Encerramento do encontro com proposta de trabalhar com alunos:

Atividades 1, 2, 3 e 4; apresentação dos resultados em Painel no próximo
encontro.

3º Encontro
-

Fixação e apresentação dos painéis realizados pelos professores

com os resultados alcançados com seus alunos.
-

Avaliação

dos

resultados

alcançados

e

levantamento

das

facilidades e dificuldades para realização das atividades propostas.
-

Realização práticas das atividades a serem realizadas nas escolas

na terceira etapa do projeto:
Atividade 1 - Identificar as cidades que são abastecidas pelo rio Paraíba do Sul
e seus afluentes (carta imagem). Elaborar um mosaico com imagem CBERS impressa
no formato JPEG em A4, uma tabela com dados da cidade – habitantes/tratamento de
água e esgoto/uso doméstico e industrial/coleta de lixo (banco de dados).
Atividade 2 - Inserir no mosaico com imagem CBERS impressa no formato
JPEG em A4, os principais pontos de pesca predatória e recreativa (carta imagem).
Elaborar uma tabela com os seguintes dados: infra-estrutura para pescador, datas de
torneios, melhores pontos de pesca na cidade, espécies encontradas, ficha técnica das
espécies.
Atividade 3 - Inserir no mosaico com imagem CBERS impressa no formato
JPEG em A4, os principais pontos de recreação e turismo (carta imagem) e elaborar
tabela com os seguintes dados: infra-estrutura para turismo, tipos de recreação, datas
de campeonatos, equipamentos exigidos, etc.
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Atividade 4 - Identificar no mosaico com imagem CBERS impressa no formato
JPEG em A4, a biodiversidade e especificar a cadeia alimentar da bacia hidrográfica
elaborando um mapa temático.
-

Encerramento do encontro com proposta de trabalhar com alunos:

Atividades 1, 2, 3 e 4; apresentação dos resultados em Painel no próximo
encontro.

4º Encontro
-

Fixação e apresentação dos painéis realizados pelos professores

com os resultados alcançados com seus alunos.
-

Avaliação

dos

resultados

alcançados

e

levantamento

das

facilidades e dificuldades para realização das atividades propostas.
-

Realização práticas das atividades a serem realizadas nas escolas

para a próxima etapa do projeto:
Atividade 1 - Elaborar mosaico com 50 cartas impressas em A4 na escala de
1:50.000, identificar no mosaico os pontos de extração de areia e observar se as
legislação ambiental, nos âmbitos municipais, estaduais e federais, estão sendo
respeitadas.
Atividade 2 - Elaborar mosaico com 50 cartas impressas em A4 na escala de
1:50.000, identificar no mosaico as áreas agrícolas e elaborar um mapa temático
usando as imagens como referência. Verificar suas influências no rio, pesquisar o tipo
de agricultura.
Atividade 3 - Identificar coberturas vegetais: regiões de reflorestamento, APA,
mata nativa, mata ciliar e suas falhas no mosaico elaborado na atividade anterior,
usando-o como referência, elaborar um mapa temático, uma carta imagem
identificando as APPs.
-

Encerramento do encontro com proposta de: trabalhar com alunos

as atividades 1, 2, 3 e apresentação dos resultados em Powerpoint enviado por
e-mail ou CD à Oficina Pedagógica.
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Disponibilizar curso “software SPRING”, garantindo certificação,

-

para os professores que participaram do projeto. O curso será ministrado no ano
de 2007 aos sábados, na Oficina Pedagógica.

Resultado

1º Encontro
Durante o debate para a motivação dos professores, ficou evidente a
necessidade da preservação do meio ambiente e a responsabilidade do educador
neste contexto, ficou a certeza unânime de que a educação ambiental é a melhor saída
para a preservação e conservação de nossas riquezas e que é de responsabilidade do
educador fazer educação ambiental nas escolas. Ficou evidente também, que será um
desafio aprender utilizar a tecnologia de sensoriamento como recurso didático, mas
esse desafio trará um desenvolvimento pessoal, que por conseqüência trará
desenvolvimento profissional e reconhecimento por instituições e premiações em
dinheiro.
Para que os professores se familiarizassem com as imagens e fossem capazes
de interpretá-las, foi elaborado um PowerPoint, onde foram abordados os elementos
que auxiliam na interpretação de imagens como: tonalidade/ cor, textura, tamanho,
forma, sombra, altura, padrão e localização (Fig. 1).

Fig.1- Apresentação PowerPoint “Interpretação Visual de Imagem”
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Reforçando a explicação teórica foi proposta a seguinte atividade prática: gerar
um mapa temático prendendo um papel transparente sobre a imagem (Plotada) e
traçar os rios de cor azul, as estradas em vermelho, delimitar a área urbana em cinza e
vegetação em verde (reflorestamento em verde claro e mata heterogênea em verde
escuro). A atividade foi repetida em cartas impressas em A4, porque os professores
encontraram dificuldades em reconhecer os objetos nas cartas “plotadas”, em tamanho
maior, dessa forma a dificuldade foi solucionada.
Para trabalhar com imagens de satélite é fundamental saber trabalhar com
escala e dentro deste contexto fez-se necessário uma aula teórica onde foi
apresentada a definição de escala, como se faz a transformação, sua representação, o
que se obtém em escalas maiores e menores (exemplo visual) e a relação da escala
com a resolução da imagem. Aula através de PowerPoint (Fig.2).

Fig.2- Apresentação PowerPoint “Escala”

A fim de reforçar os conceitos apresentados, foi distribuída uma lista de
exercício de cálculo de escala e para transformarem valores medidos na imagem em
valores reais, no terreno. A realização desta atividade contribuiu para sanar as
dificuldades apresentadas em se trabalhar com escala por parte de alguns professores.
As sugestões para uso do sensoriamento remoto em atividades do conteúdo
programático de Ciências, Biologia e Geografia do Ciclo II e Ensino Médio, foram feitas
através de apresentação em PowerPoint (Fig.3).
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Fig.3- Apresentação PowerPoint “· Sugestões para uso do sensoriamento
remoto em atividades do conteúdo programático”

Foram feitas oito sugestões como mostra o exemplo:
Ensino Médio – Biologia
Atividade Proposta: Uso de imagem para contagem de espécie.
Objetivo: Desenvolvimento de aula de campo com uso da técnica do quadrado.
Conteúdo trabalhado: Dinâmica populacional, potencial biótico, crescimento
populacional, resistência do ambiente, fluxo de energia, etc.
Alguns cuidados foram sugeridos, como: trabalhar com a localidade primeiro
para depois trabalhar outros espaços, fazer um diagnóstico dos problemas locais e
sempre fazer críticas construtivas, se possível propostas de solução.
A princípio pensava-se em trabalhar com o software de Sistema de Informações
Geográficos – SIG, em sala de informática, porém, constatou-se que a capacidade das
máquinas das escolas não eram suficiente para rodar o banco de dados carregado com
imagens de satélites. Sendo assim, optou-se por trabalhar com imagens impressas em
papel e para não onerar muito, teriam que ser em papel A4. Perante essa constatação,
foi trabalhado superficialmente a definição de Geoprocessamento de Imagem e SIG,
através de aula expositiva. Após, foi apresentado os softwares SPRING (Fig.4) e
CTGEO – Escola (Fig.5) apenas para que os professores tomassem consciência da
existência dessas ferramentas e sua utilidade.

47

Anais GEOVAP 2006: Primeiro Seminário de Geoprocessamento do Vale do Paraíba, Taubaté, Brasil, 7
de dezembro de 2006, UNITAU, P.38-53

Fig.4 – Logotipo do SPRING

Fig.5- Logotipo do CTGEO-ESCOLA

A apresentação do Projeto “Conscientização da Preservação do Rio Paraíba
do Sul Utilizando Imagens de Satélites” em PowerPoint (Fig.6), foi recebida com
entusiasmo pelos professores, porém, acharam um projeto muito extenso e que não
seria viável a implementação do projeto em um único ano, ficando acertado que o
cumprimento do cronograma para execução de todas as etapas se daria
respeitando os limites das Unidades Escolares.

Fig.6- PowerPoint “Conscientização da Preservação do Rio Paraíba do Sul
Utilizando Imagens de Satélites”
Para a realização da oficina: Noções e Conceitos - Tema “água”, os professores
foram divididos em dupla, cada dupla tinha uma hora para pesquisar o tema escolhido
e elaborar uma apresentação do assunto em apenas três slides. Os temas trabalhados
foram: “Distribuição da água no planeta, A importância da água para fauna e flora, Ciclo
da água no meio biótico e abiótico, Doenças transmitidas pela água, Exemplos de
tratamento da água, Dicas de preservação e conservação da água e Processo de
degradação do Rio Paraíba do Sul”. Essa atividade foi importante para troca de
endereços eletrônicos dos assuntos de interesse, troca de experiência sob o aspecto
da abordagem desses temas com os alunos e, principalmente, a delimitação do
conteúdo a ser trabalhado com os alunos.
48

Anais GEOVAP 2006: Primeiro Seminário de Geoprocessamento do Vale do Paraíba, Taubaté, Brasil, 7
de dezembro de 2006, UNITAU, P.38-53

O encontro foi encerrado com a proposta de se trabalhar com os alunos os
assuntos tratados neste encontro e apresentação dos resultados alcançados com os
mesmos em forma de Painel para avaliação.

2º Encontro
A apresentação dos resultados alcançados com os alunos sobre os temas
propostos no primeiro encontro, foi na forma de painéis (Fig.7).

Fig.7- Apresentação dos Painéis para avaliação dos resultados alcançados

Após a fixação dos painéis, os professores visitavam os painéis do colega
e trocavam experiências positivas e negativas para execução das atividades propostas
e preencheram uma ficha de avaliação dos resultados.
Num segundo momento, foi realizado um debate sobre as facilidades e
dificuldades para a realização das atividades com os alunos. Constatou-se que a maior
dificuldade estava no gasto com material para a realização das atividades propostas
que ficaram por conta do educador e que alguns professores ainda não tinham se
apropriado da técnica de interpretação de imagem. Como facilitador estava o
entusiasmo dos alunos em trabalhar com um material diferenciado e a facilidade de se
visualizar amplamente uma área sem sair da sala de aula.
Após a avaliação dos resultados, foi realizado na prática as atividades a
serem desenvolvidas com os alunos como segunda etapa do projeto da seguinte
forma:
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Atividade 1 - Os professores foram divididos em 7 grupos, cada grupo recebeu
10 cartas impressas em A4 na escala de 1:50.000 (Fig.8).

Fig.8- Cartas impressas em A4 na escala de 1/50.000

Os grupos montaram o mosaico do trecho do Rio correspondente às cartas que
receberam, mediram com barbante o percurso do rio e passaram para escala real. Na
realização desta atividade a elaboração do mosaico foi difícil, dado o tamanho do
mesmo, porém, achou-se que isso contribuiria de forma lúdica para evidenciar o quanto
o rio Paraíba do Sul é grande. Observou-se que as medidas da distância do Rio obtidas
através das Cartas 1/50.000, não correspondiam às medidas encontradas nos textos
de consulta (Referência Bibliográfica). Após uma breve discussão, chegou-se a
conclusão de que as distâncias encontradas nos textos, eram calculadas desde a
nascente, considerando o “Rio Paraitinga” e nas cartas consideramos a partir da
comporta da represa de Paraibuna, trecho propriamente dito do Rio Paraíba do Sul.
Observou-se que este seria o momento ideal para abordar com os alunos o tema
“nascentes”.
Atividade 2 – Os grupos receberam 7 imagens CBERS impressas no formato
A4, com divisão política (Fig.9) e mapa com divisão política municipal do trecho rio
Paraíba do Sul (Fig.10).

Fig. 9 - Imagem CBERS impressa em A4
com Divisão Política

Fig.10 - Mapa da divisão municipal do
trecho rio Paraíba do Sul
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Os alunos recortaram as 7 imagens e montaram o mosaico do Rio Paraíba do
Sul. Com auxílio do mapa, eles inseriram no mosaico, os municípios e estados que
fazem parte do percurso do rio e elaboraram uma legenda, construindo assim uma
carta Imagem.
Esta atividade foi considerada muito trabalhosa e estabeleceu-se que com os
alunos, até mesmo por questões econômicas de impressão de imagens, cada grupo
trabalharia uma imagem e ao final, seria montado apenas um mosaico.
Atividade 3 – Usando as cartas CBERS na escala de 1:50 000, foi distribuído
uma para cada professor (43) e usando como base sob um papel vegetal, elaborou-se
um mapa temático evidenciando a dimensão ocupada pelas áreas urbanas e rurais às
margens do rio Paraíba do Sul. Terminado a confecção do mapa temático, foi feita uma
discussão e elaborado uma lista das degradações sofridas pelo rio devido às atividades
antrópicas. Para área urbana, fez parte da lista, esgoto doméstico, efluentes industriais,
lixo, desmatamento da mata ciliar, construção nas margens do rio, entre outros. Para
área rural, fez parte da lista, contaminação por agrotóxico, desmatamento da mata
ciliar, erosão, captação de água para irrigação, entre outros. Finalizando esta atividade,
foi feita a leitura dos textos: “Principais Poluentes” (GREEN LANE, 2006), “Ocupação
de Mananciais” (VALE VERDE 2006).
Atividade 4 – Dada à dificuldade em aquisição de dados e mapas de rede com
escalas, foi proposto para realização desta atividade que as escolas próximas a
afluente, trabalhariam com seus alunos as seguintes tarefas:
•

Fundamentação da importância dos afluentes para o Rio Paraíba

do Sul;
•

Visita com os alunos ao afluente para levantamento e registro das

degradações, observando aspectos como: mata ciliar, deposição de lixo, erosão,
desmatamento, construção as margens, legislação e fotografassem;
•

Solicitação aos alunos para sugerirem soluções para os problemas

encontrados.
A integração dessas informações, criação de uma carta imagem e busca de
caminhos para as soluções apresentadas pelos alunos, ocorrerá no 3º encontro.
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No encerramento do encontro, ficou acertado trabalhar com alunos, as
atividades 1, 2, 3 e 4 e apresentação dos resultados em painel no 3º Encontro previsto
para novembro de 2006.
O 4º Encontro será realizado no primeiro bimestre de 2007 juntamente com o
curso para uso do software do SPRING.

Conclusão
A Oficina Pedagógica, mesmo não tendo concluído todas as etapas planejadas
para implementar o uso da tecnologia de sensoriamento remoto como recurso didático
para educação ambiental na Educação Básica, pôde ser considerarada de sucesso
pelos resultados obtidos. Os professores e alunos se empenharam em cada etapa com
muita motivação pelas descobertas que foram se revelando com a utilização desse
recurso. A descoberta de que esta tecnologia possibilita o estudo de um local distante
sem estar presente, uma visão espacial dos problemas ambientais, vieram inovar as
técnicas utilizadas em sala de aula e como resultado a renovação do prazer dos
educandos pela aprendizagem. Os resultados mostraram também que os alunos
perceberam a importância do rio Paraíba do Sul para a qualidade de vida e que as
habilidades e informações trabalhadas durante o projeto foram incorporadas de modo
que passaram a utilizá-las em situações diversas tornando-os cidadãos melhores.
Normalmente, relaciona-se o sensoriamento remoto ao uso de imagens
“plotadas” em “plotters” de grande formato ou ao uso de computadores com
capacidade elevada, que requerem treinamento, muitas vezes de custo elevado.
Embora isso possa ser ideal, esta Oficina demonstrou ser possível à adaptação do uso
de imagens de satélites à realidade financeira da escola pública.
Esses resultados são fornecem subsídios para se criar condições efetivas para a
adaptação desse recurso didático ao ensino público nas diversas realidades nacionais,
atendendo à necessidade de atualização da educação brasileira, contribuindo assim
para despertar consciência ambiental e cidadã nos educandos.
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