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Resumo 

Na relação do ensino e aprendizagem acredita-se que a concepção de que as 
novas Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs devem reformular a 
Metodologia Educacional atual, leva a buscar de que maneira deve-se pensar e 
agir para entender e compreender esta nova estrutura, estrutura está aberta, 
complexa, sem hierarquias. Aprender as novas formas de raciocínio, de 
organização e representação do pensamento não é tarefa fácil. As 
inadequações dos modelos existentes de transmissão do conhecimento, 
processos pedagógicos, dificultam em muito a aplicação no ensino e 
aprendizagem. O que se observa é que as mudanças sócio-econômico-
culturais geradas pela Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 
causaram grandes mudanças nos alicerces da Educação, exigindo 
transformações, na estrutura e nos elementos da educação escolar. Este 
estudo tem como objetivo analisar o uso das novas Tecnologias da Informação 
e Comunicação – TICs na Educação Ambiental, mais especificamente, analisar 
a eficácia da utilização do Atlas Digital Geoambiental como instrumento da 
Educação Ambiental e propor, se for o caso, seu uso no ensino e 
aprendizagem nas escolas de Minas Gerais. A principal hipótese deste estudo 
é que as novas Tecnologia de Informação e Comunicação – TICs, mais 
especificamente o Atlas Digital Geoambiental, pode provocar modificação na 
relação com o saber influenciando o funcionamento das instituições de 
Educação e a formação de profissionais de educação e dos alunos, no que diz 
respeito ao processo de ensino e aprendizagem. Conclui-se que o estudo  
surge como uma nova metodologia da educação para o ensino e aprendizagem 
com uso do Atlas Digital Geoambiental, surge a sala de aula virtual, 
funcionando em “escolas virtuais” tendendo a diminuição do período de aula, 
assim como a disponibilidade de acesso a aula 24 horas/dia. A força de 
trabalho que impulsiona esta nova metodologia é formada por professores que 
atuam com base na informação. 
 
Palavras-Chave: Educação, Educação Ambiental, Gestão Ambiental, 
Metodologia de Ensino, Atlas Digital Geoambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Abstract 

In the relationship of teaching and learning it is believed that the design of the 
new Information and Communication Technologies - ICTs should reformulate 
the current Educational Methodology takes to look that way should think and act 
to understand and grasp this new structure, structure is open, complex, without 
hierarchies. Learning new ways of thinking, organization and representation of 
thought is no easy task. The inadequacies of the existing models of 
transmission of knowledge, pedagogical processes, hampering much 
application in teaching and learning. What is observed and that the socio-
economic and cultural changes generated by the Information and 
Communication Technology - ICT caused major changes in the foundations of 
education, demanding changes in the structure and elements of school 
education. This study aims to analyze the use of new Information and 
Communication Technologies - ICTs in environmental education, more 
specifically, the effectiveness of the use of Geoenvironmental Digital Atlas as a 
tool of environmental education and propose, if necessary, its use in teaching 
and learning in Minas Gerais schools. The main hypothesis of this study is that 
the new Information Technology and Communication - ICTs, specifically the 
Atlas Digital Geoenvironmental may cause change in relation to knowledge 
influencing the functioning of the educational institutions and training of 
education professionals and students, with regard to the process of teaching 
and learning. The study concludes that there is a new methodology of education 
for teaching and learning with use of the Atlas Digital Geoenvironmental comes 
the virtual classroom, working on "virtual schools" tend to decrease the class 
period, as well as the availability of access to class 24 hours day. The workforce 
that drives this new methodology and consists of teachers who work based on 
the information. 
 
Keywords: Education, Teaching Methodology, Atlas Digital Geoenvironmental. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Garcia e Lins (2005) a Internet, aliada as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs, está alterando os processos de 

aprendizagem dos conhecimentos e das informações, uma vez que coloca à 

disposição dos indivíduos, vinte e quatro horas por dia, enorme quantidade de 

informações. Pode-se dizer, portanto, que a Internet permite a entrada de 

todos, ou seja, as informações ficam livres possibilitando o acesso de quem 

quiser. Conforme Rucheinsky (2016), a Internet pode ser considerada um 

espaço de interação que facilita a troca de conhecimento baseado em um 

processo permanente de inovação e aplicação de conhecimentos e 

informações.  

Neste contexto, para os autores citados acima, a rede mundial de 

computadores favorece a disseminação de informações levando a formação e 

desenvolvimento de uma nova sociedade na qual ocorre troca coletiva de 

conhecimentos.  Garcia e Lins (2005) dissertam que a base desta nova 

sociedade coloca-se na capacidade de se gerar, processar e aplicar 

eficientemente as informações e os conhecimentos. Estas características 

influenciam diretamente a estrutura atual na educação.  

A revolução das TICs modifica a forma de desenvolvimento mundial, 

adequando as instituições e organizações a uma nova estrutura. Também para 

Ruscheinsky (2016), as escolas e a formação dos professores na forma como 

estão estruturadas, não atendem mais às necessidades da sociedade e, por 

esta razão todo o processo de ensino e aprendizagem sofre os impactos das 

transformações geradas pelas TICs e das novas exigências socioeconômicas. 

Esta mudança, segundo o referido autor, não é somente estrutural, mas 

cultural, afetando todos os integrantes do meio educacional.  

Diante da mudança da visão pedagógica tradicional de transmissão do 

conhecimento acaba por ocorrer um conflito com a pedagogia de construção do 

conhecimento. A sociedade educacional, portanto, tem consciência que a nova 

dinâmica educacional para o ensino e aprendizagem deve fornecer subsídios 

para uma melhor aprendizagem, contribuindo assim para diminuir as causas e 
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os efeitos da falta de interesse pelo conteúdo. Especialmente no que se refere 

à educação que, segundo Ruscheinsky (2016), deve constituir um instrumento 

de ensino e aprendizado mesmo considerando que os conceitos da educação, 

normalmente são abstratos e utilizam termos e notações complexos, ambíguos 

e confusos. Assim, a responsabilidade da escola e dos profissionais de 

educação devem ser transmitir o conhecimento em uma linguagem mais 

compreensível e próxima a realidade.  

Segundo Garcia e Lins (2005) ocorreu nos últimos anos uma mudança 

em relação ao modelo da transmissão do conhecimento, isto se deve a um 

mundo onde existe um fluxo continuo de informações, além do excesso de 

informações, de qualidade incerta e de renovação constante de conhecimentos 

conforme coloca Garcia e Lins (2005). Tendo como referência os avanços 

tecnológicos atuais e suas rápidas mudanças, torna-se essencial uma reflexão 

quanto ao uso de novas ferramentas tecnológicas no contexto educacional. 

Para os autores Garcia e Lins (2005), o uso de tecnologias da informação para 

subsidiar professores no ensino das questões ambientais é de grande 

importância, pois permite aos alunos observar através das ferramentas web, a 

realidade de cada local em estudo com uma grande riqueza de detalhes e 

assim vislumbrar os problemas que acontecem no seu cotidiano. Mais que isso, 

permite ao aluno decidir por uma mudança de postura para solução de 

problemas em sua comunidade de origem e admitir a melhoria na qualidade de 

vida na mesma.  

Portanto, é importante que as mudanças práticas venham ocorrer de 

forma imediata na sala de aula, sendo a utilização de tecnologias, bem como, a 

integração de mídias responsável por promoção do aprender fazendo, sendo 

associado a figura da aprendizagem a um conhecimento prévio, que tende a 

buscar novos significados naquilo que se está realmente produzindo. 

Diante da utilização das TICs como meio subsidiador dos docentes no 

ensino que permeiam questões ambientais, verifica-se que a devastação 

ambiental acaba por ser ocasionada pelas indústrias, que a cada ano vem 

crescendo, conforme dados apresentados pela Embrapa e Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ1, sendo necessário entender como o meio 

                                            
1
 A Embrapa e a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ estimaram e divulgaram 

através do Portal Ambiente Brasil que em 2015 ocorreram a derrubada de 105.000 hectares de 
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ambiente vem sendo usado pelo homem e como essa utilização pode ser 

sustentável a longo prazo e será na dentro da sala de aula que esse 

conhecimento se dará de forma mais prática e facilitada através das TICs 

inovadoras. 

Apesar de existir grande interesse em entender a atuação do homem 

no meio ambiente, seja ela positiva ou negativa, dentro da educação ambiental 

(EA), na escola ou mesmo na educação informal, surgem as questões: É 

possível avaliar o interesse e a participação das empresas frente à postura 

ambiental adotada? Podemos conservar o ambiente sem perder a 

competitividade e qualidade dos produtos produzidos?  

É certo que hoje o meio ambiente é cada vez mais um tema 

empresarial e acadêmico de grande relevância. As instituições acadêmicas 

estão repassando a seus alunos uma preocupação constante com os possíveis 

efeitos que cada uma das pessoas provoca no meio ambiente, e como seus 

resíduos são eliminados ou como suas ações podem ser minimizadas. 

Paralelamente, segundo Ruscheinsky (2016), as leis em relação ao ambiente 

estão mais rígidas, estabelecendo punições mais severas, o que provoca uma 

reação por parte das instituições acadêmicas em demonstrar seus 

compromissos com o meio ambiente e a preservação ambiental.  

Ruscheinsky (2016) afirma que tendo como objetivo melhorar sua 

imagem frente à sociedade, as instituições educacionais inserem projetos de 

EA em seus municípios, ou seja, métodos educacionais visando conscientizar 

os alunos das consequências das atividades produtivas sobre o meio ambiente, 

possibilitando assim minimizar no futuro as consequências do impacto 

ambiental pelas atividades de produção. Segundo Ruscheinsky (2016), a 

mensuração destas ações é exposta através de projetos de EA que tentam 

demonstrar que as ações a serem adotadas devem refletir exatamente a 

contrapartida das consequências ambientais causadas.  

                                                                                                                                
florestas nativas na Amazônia para industrialização de 3 milhões de toneladas de ferro-gusa do 
polo siderúrgico de Carajás (http://www.ambientebrasil.com.br). Infelizmente a utilização deste 
carvão para produção siderúrgica, na maioria das vezes, é ilegal, ou seja, não cumprem a 
reposição florestal necessária. E isso pode ser comprovadamente observado com base nos 
dados do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 
que aplicou 500 milhões de reais em multas em um único mês (janeiro/2016) aos produtores de 
carvão da região conforme aponta Ruscheinsky (2016). 
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A preocupação de promover a conscientização dos alunos, por meio da 

informação, a fim de promover uma mudança de postura, acredita-se que, com 

a educação, formaremos cidadãos conscientes e responsáveis pelas ações em 

relação ao meio ambiente, e que com esse conhecimento eles irão buscar uma 

melhoria na sua qualidade de vida além de serem multiplicadores do 

conhecimento nas comunidades em que vivem e atuam.  

Ao ser aprovado no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, com 

um projeto de EA nas escolas do município de Itabirito, tinha a intenção de 

ampliar esse projeto para as escolas do estado de Minas Gerais, foi então que 

meu orientador o professor Dr. Leandro Márcio Moreira, me apresentou o 

Instituto Pristino e a Dra. Luciana Kamino.  

A Dra. Luciana Kamino é uma das coordenadoras da instituição, tendo 

como finalidade principal a produção de trabalhos científicos voltados para 

analisar a relevância ambiental no estado de Minas Gerais, vindo a 

desenvolver uma ferramenta composta por base de dados sem precedentes, o 

Atlas Digital Geoambiental (ADG), disponível na internet, sendo este de acesso 

livre. 

Em reunião com estes parceiros surgiu a ideia de se elaborar um 

tutorial pedagógico para uso do ADG pelo professor, em sala de aula, com o 

intuito de complementar suas aulas utilizando uma TIC diferenciada, que 

tornaria o estudo da EA mais atrativo e motivador para os alunos. Isto porque o 

ADG é uma ferramenta que disponibiliza informações em banco de dados de 

acesso livre na internet, que o professor pode promover uma viagem 

georreferenciada pelo estado e municípios utilizando estas informações. 

Diante disto, este estudo tem por objetivo geral analisar um 

instrumento pedagógico facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem usando o ADG como ferramenta da EA nas escolas 

públicas de Minas Gerais. Para tanto, tem-se como objetivos específicos  

 Apresentar a conceituação sobre EA;  

 Analisar o funcionamento do ADG e; 

 Desenvolver um tutorial para a utilização do ADG como 

ferramenta de ensino e aprendizagem da EA nas escolas públicas 

de Minas Gerais. 
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Em relação à metodologia utilizada foi a partir de levantamentos 

bibliográficos, sendo então a pesquisa aplicada dentro de uma abordagem 

qualitativa e exploratória. Por meio do presente trabalho verifica-se a 

necessidade de se olhar para a Pedagogia da Educação, para o processo de 

ensino e aprendizagem não mais com certezas, mas com um olhar crítico, 

desconsiderando a tendência de exercer um pensamento redutor, em uma 

visão distorcida da realidade. Transmitir o conhecimento não é um mero saber 

é a transmissão de toda uma cultura que permite compreender a condição 

humana e que ajuda o indivíduo a viver, estimulando o pensar aberto e livre.  

Portanto, a utilização do ADG por meio de um tutorial voltado para os 

docentes  tem como finalidade servir de instrumento da EA nas escolas 

públicas de Minas Gerais, possibilitando a definição das tarefas a serem 

desenvolvidas tanto pelo professor como pelos alunos. É importante a 

implementação de procedimentos pedagógicos que venham a construir 

procedimentos pedagógicos a serem integrantes do tutorial, possibilitando 

diferentes etapas de aprendizagem, vindo a auxiliar os discentes em relação ao 

que se encontra estabelecido no tutorial para cada etapa da educação escolar, 

abrangendo a utilização do ADG como um instrumento da EA nas instituições 

escolares de Minas Gerais. 

Importante salientar que tal tutorial não tem como finalidade a intenção 

de reduzir a ação do docente e de seus alunos no que diz respeito as 

considerações racionais de tais fatores. Não sendo possível que o tutorial 

venha a definir a utilização do ADG para os professores, objetivando o uso do 

Atlas com base em uma visão definidora de aprendizagem, com a finalidade 

tanto de ensinar como aprender um conteúdo. Portanto, a educação deve ser 

vista como um fator muito além do que este.  

Os processos educacionais advindos do tutorial do Atlas deve interferir 

nas ações tradicionais humanas e, consequentemente, influenciar a cultura 

social. O tutorial do Atlas deve possibilitar, difundir, ou transformar os 

processos educacionais tradicionais.  

A nova percepção educacional com o uso do Atlas, tem por 

característica ser global, informacional e altamente abrangente o que leva os 

agentes educacionais, as escolas, as faculdades e os cursos à busca cada vez 

maior de participação.  O aumento de abrangência na nova metodologia 
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educacional depende apenas da capacidade de gerar, processar e aplicar 

eficientemente a produção do conhecimento.  

 

A educação vem nos últimos anos inserindo uma nova metodologia, 

isto é, a utilização das tecnologias da informação, que em conjunto com o uso 

do ADG, acaba por possibilitar a utilização de computadores ou mesmo 

televisores para a transformação de programas educacionais, atraindo a 

atenção e motivando os alunos. Portanto, surge uma metodologia totalmente 

nova voltada para a educação no que diz respeito ao ensino e aprendizagem 

da EA, sendo possível por meio do tutorial do ADG o surgimento de uma nova 

força de trabalho responsável por impulsionar tal metodologia de educação, 

vindo a forma professores com base na informação. 

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o que é a EA, bem 

como, ocorre o desenvolvimento da mesma perante um ambiente escolar 

pautada na educação informal. O segundo capítulo se estudará as tecnologias 

da educação e também as contribuições das mesmas para a educação. Por 

fim, o terceiro capítulo retratará o Atlas Geoambiental, demonstrando um 

tutorial para sua utilização, e como, o mesmo pode ser usado como ferramenta 

de EA dentro da sala de aula. 
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1.EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Apesar de ser algo amplo, a EA deve sim ser conceituada de modo que 

se possa entender a importância da mesma na formação dos indivíduos e na 

preservação do meio ambiente de modo a disseminar um modo sustentável de 

exploração do mesmo. 

De acordo com Santos (2007), a importância da EA cresceu com o 

agravamento dos problemas ambientais bem como diante de discussões sobre 

a natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade. Tais 

discussões, segundo o autor, cresceram no mundo inteiro como um movimento 

que refletia criticamente as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Esse movimento levou a proposição, a partir da década de 1970, de 
novos currículos no ensino de ciências que buscaram incorporar 
conteúdos de ciência-tecnologia-sociedade – CTS. Considerando que 
essas propostas incorporam uma perspectiva de reflexão sobre 
consequências ambientais, posteriormente elas passaram a ser 
denominadas também ciência-tecnologia-sociedade-ambiente – 
CTSA quando se incluíam obrigatoriamente na cadeia das 
interrelações CTS as implicações ambientais (SILVA, 2007, p.1). 

Observa-se, portanto, que a questão da EA interpassa a necessidade 

do aumento do conhecimento científico por parte dos alunos já no ensino 

fundamental para que estes possam atuar, posteriormente, na comunidade e, 

assim, desenvolver estratégias para ferramentas de desenvolvimento 

sustentável. 

1.1 Considerações Acerca do Conceito 

Segundo Macedo e Ramos (2015), a UNESCO definiu “EA”, em 1987, 

como sendo um  

processo através do qual os indivíduos devem tomar consciência do 
seu próprio contributo para com o ambiente, adquirindo 
conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação 
que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na 
procura de soluções para os problemas ambientais, presentes e 
futuros (MACEDO e  RAMOS, 2015, p. 43) 
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Fica evidente, portanto, a preocupação de órgãos internacionais, já no 

século XX, em conceituar um âmbito específico da corrente ambientalista para 

o ensino da importância da preservação do meio ambiente. Ramos (2012), 

define a EA como sendo uma forma de chave central para um futuro 

efetivamente sustentável das políticas do ambiente, defendendo o 

entendimento de tais políticas passará pela EA, equiparando-a a uma nova 

forma de alfabetização, corroborando com a afirmação de Leão et al (2011, p. 

5) que diz que a EA é “educar sobre o ambiente, no ambiente e pelo ambiente”. 

De acordo com Schmidt et al. (2011), a EA pode ser um processo de 

aprendizagem permanente que se deve  manter ao longo da vida do cidadão, 

no entanto, ocorre basicamente nas escolas e raramente envolve a 

comunidade. Em Portugal, um estudo foi realizado por Guerra et al (2008), em 

15000 escolas, cuja a temática de EA é tida como existente há 30 anos como 

área de ação coletiva para melhoria do meio ambiente em geral.  

Os autores concluíram que é no 1.º Ciclo de estudos que a maioria 
dos projetos ambientais é promovida, sendo que a minoria se 
encontra no ensino profissional. Além disso, apenas 7,1% dos 
projetos envolvem a comunidade em geral, ou seja, é notável a 
presença dos projetos no meio escolar, no entanto, os projetos 
continuam a envolver pouco a comunidade, ficando restritos aos 
muros da escola. No que se refere à duração destes mesmos 
projetos, a maioria não dura mais de um ano letivo, a chamada 
“barreira do tempo”. Estes projetos limitam-se a uma equipa que está 
condicionada pela falta de recursos e que é também vítima da 
mobilidade dos professores, principalmente os mais jovens, 
considerados os mais sensíveis às questões ambientais, 
empenhando-se em boas práticas e iniciativas sustentáveis, como a 
separação e reutilização de resíduos (GUERRA et al, 2008, p.7). 

Portanto, muitas vezes não é transposto no mundo fora dela e, ainda, 

ficam contidas ao ano escolar, ou seja, aos 200 dias letivos, não havendo 

continuação, retomadas ou mesmo rediscussões acerca das temáticas, dando 

a parecer ao aluno que o meio ambiente, talvez, seja também, compartibilizado 

da mesma forma que a EA assim é tomada na educação.  

Segundo Guerra et al (2008) tais projetos são realizados na instituição 

escolar, mas, não se direcionam para a comunicação, sendo necessário a 

implicação de um esforço maior acrescido de dinamização, visto que  

[…] a capacidade de mobilizar parceiros e participantes que possam, 
de uma forma continuada e progressiva, dar sentido e coerência às 
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ações e aos projetos de EA. Projetos estes que implicam um esforço 
acrescido de dinamização e articulação com as comunidades locais 
em particular e com a sociedade em geral num modelo que se requer 
cada vez mais sustentável (GUERRA et al., 2008, p.14). 

Segundo Martins (2011), as universidades devem – ou pelo menos 

deveriam - ser o berço de novas ideias e podem induzir o estudante a 

desenvolver o sentido crítico levando-o a compreender e agir na sociedade, 

tendo sempre em vista que falar sobre sustentabilidade é diferente de praticar 

as ações propriamente ditas. O autor considera que as universidades 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das qualidades 

dinâmicas dos estudantes, levando-os a adquirir capacidade crítica, autonomia 

e determinação, preparando-os para a vida profissional. 

Estas devem também desenvolver com os estudantes competências 
para lidar com a incerteza, situações de indefinição e de conflitos de 
normas e valores, conhecimentos em mudança que obrigam a 
repensar a missão da universidade, os seus cursos e prioridades de 
investigação. Assim se pode levar os alunos a definir normas, valores, 
interesses e a construir uma realidade mais sustentável. Para Wals e 
Jickling (2002), os governos dos diferentes países deveriam apoiar as 
universidades no sentido de criar um instrumento para um mundo 
sustentável, podendo o sucesso para a formação de uma sociedade 
mais consciente relativamente ao meio ambiente estar no Ensino 
Superior (MACEDO e RAMOS, 2015, p.49). 

Assim, observa-se que o aumento da pluralidade de ideias se torna 

cada vez maior e forma-se educadores mais propensos a aceitarem diferentes 

opiniões e ferramentas nos processos de ensino e aprendizagem seja em 

relação à EA, seja em relação aos outros componentes do currículo escolar. 

Infelizmente, é possível ainda observar, segundo Ramos (2012), no que 

concerne o ensino superior, algumas dificuldades na construção de projetos 

institucionais que tratem a EA – que não sejam cursos específicos da área – e 

integrem no processo educativo, sendo esta prática apenas de modo pontual e 

desconectada do projeto pedagógico do resto da universidade. 

Desde os anos 1990 que Ramos (2012, p. 35) tem alertado para  

a necessidade de reforçar a componente ambiental no sistema 
educativo e no sistema de formação para a preparação dos agentes 
indispensáveis à implementação e desenvolvimento da política do 
ambiente (RAMOS, 2012, p. 35). 
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O que é importante, no entanto, é que a formação nos ensinos 

fundamental e médio mesmo que básica e insuficiente, acontece, no entanto, 

no ensino universitário este tipo de formação é praticamente inexistente 

conforme Ramos (2012), sendo apenas exceções os cursos de formação 

ambiental específica, conforme já dito anteriormente.  

Para Macedo e Ramos (2015), é necessário integrar a compreensão 

das questões ambientais nos programas escolares e universitários, pois faz 

falta uma formação permanente para a comunidade, dinamizadores do setor 

rural, técnicos, engenheiros e outros recursos humanos que trabalham nas 

empresas e autarquias que possam multiplicar esse conhecimento e, assim, 

contribui muito mais para a preservação do meio ambiente. 

Através da EA observa-se a necessidade de cuidar dos bens que a 

natureza nos oferece para garantirmos um presente saudável sem 

comprometer as gerações futuras. Para Medina e Santos (2009) esse tema tem 

sido muito debatido por organizações governamentais e não governamentais, 

instituições públicas e privadas, ambientalistas e pela própria educação que 

está inserida na sociedade. 

A EA é a incorporação de critérios socioambientais, ecológicos, éticos 
e estéticos, nos objetivos didáticos da educação. Pretende construir 
novas formas de pensar incluindo a compreensão da complexidade e 
das emergências e inter-relações entre os diversos subsistemas que 
compõem a realidade. (MEDINA e SANTOS, 2009, p. 25) 

Ainda para os autores da citação acima, a ação desencadeadora do 

processo educacional é o principal meio de dispor para reverter a agressão que 

o homem impinge ao planeta. Analisando o dizer que “o mundo que 

deixaremos para os nossos filhos depende dos filhos que deixaremos para o 

nosso mundo”, faz-se imprescindível que os conceitos básicos de EA sejam 

ministrados desde a mais tenra idade, inclusive nos rincões mais longínquos 

das nossas comunidades. Segundo os autores assim como um astronauta tem 

como observância primordial o consciente uso da água e a correta destinação 

dos resíduos sólidos e orgânicos em sua espaçonave, aqui na Terra há a 

necessidade de ter a mesma insistente preocupação, pois é exatamente isso o 

que são os seres humanos, astronautas vagando pelo espaço a bordo de uma 

restrita espaçonave que é o planeta terra.  
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A EA é um processo que afeta a totalidade da pessoa, na etapa da 
educação formal, e que deveria continuar na educação permanente. 
Possui uma forte inclinação para a formação de atitudes e 
competências, definidas desde o Seminário de Belgrado (1975), 
como: consciência, conhecimentos, atitudes, aptidões, capacidade de 
avaliação e de ação crítica no mundo (MAY e LUSTOSA, 2014, p. 
89). 

Não se deve delegar unicamente aos governos, em todas as suas 

esferas, o ônus e o bônus da responsabilidade ambiental. Cumpre a cada um 

ser parceiros e combatentes na defesa do meio ambiente. Isto porque, a teoria 

se distância da prática, mas se todos os cidadãos estiverem envolvidos nas 

questões ambientais, os acordos serão cumpridos e as metas previstas 

alcançadas. Observa-se assim que não existe meio termo quando se tratar do 

meio ambiente.  

De acordo com Dias (2013), o parágrafo abaixo vem confirmar a 

importância da EA: 

A EA é o instrumento de maior importância para a consecução dos 
objetivos priorizados pelo modelo de desenvolvimento sustentável, 
pois a harmonia entre os seres humanos e a natureza pressupõe a 
formação individual integrada ao conjunto de atividades produtivas de 
uma dada realidade socioeconômica. Não se obtém a participação 
efetiva do cidadão no processo decisório para a preservação dos   
recursos naturais e um desenvolvimento, que busque novas soluções 
tecnológicas, sem que realize o processo educativo que esteja 
diretamente vinculado à base produtiva, com a visão econômica, 
assim como todo e qualquer profissional deve ter uma formação que 
contemple a nível de conhecimento cientifico, todos os tipos de 
impactos oriundos  das atividades relativas à sua profissão, 
paralelamente ao conhecimento  legal sobre o assunto. Esta proposta 
de educação deve ser orientada para a busca do desenvolvimento 
sustentável, aumentando a conscientização popular acerca dos 
problemas e soluções para a temática ambiental, considerando o 
analfabetismo ambiental bem como a necessidade de treinamento 
para educadores ambientais (DIAS, 2013, p.40). 

Assim, para Dias (2013) é inegável que os ecossistemas se encontram  

ameaçados pela visão egocêntrica do homem em tirar o máximo proveito da 

natureza sem a preocupação com a sua extinção. Esse termo extinção está 

ambíguo, pois a extinção da natureza leva inexoravelmente à extinção do 

próprio homem. Desde os primórdios que o estudo da ciência (epistemologia) 



32 

destina-se ao prazer, ao consumo e ao embevecimento dos seres humanos, 

sem a preocupação com o desmanche dos ecossistemas.  

Segundo Dias (2013) é necessário a criação de novos projetos sobre a 

preservação do planeta, vindo a se repensar sobre o desenvolvimento 

sustentável para uma melhor qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

2.1 A Sociedade da Informação  

 

Para Mitchell (2009) existem vários aspectos inseridos nas relações 

sociais, tais como intensidade, status, posição social, que se perdem na 

terminologia metafórica de rede. Para o uso analítico da palavra, se limita a 

descrever as redes como grupos de pessoas divididos em ‘nós’ compondo tal 
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rede, enquanto que suas relações são ilustradas através de ‘elos’. Portanto, 

ainda segundo Mitchell (2009), para que a utilização da terminologia não seja 

deturpada ou limitada, ele acredita que para realizar um estudo mais 

aprofundado sobre o tema é necessário relacioná-lo com outros métodos 

sociológicos e antropológicos. 

Werthein (2010) explica que quando se usa a expressão “sociedade da 

informação”, relaciona-se aos últimos anos do século XX, a fim de substituir um 

conceito mais complexo que denominava-se de “sociedade pós-industrial”, 

além de ser uma forma de transmitir um conteúdo específico de um novo 

panorama técnico-econômico que passara a vigorar a partir de então.  Essas 

que, conforme Werthein (2010), já não possuem como elemento-chave os 

insumos de baixo custo energético – como ocorria na sociedade industrial – 

mas sim, insumos barateados de informação, uma característica oferecida 

pelos avanços tecnológicos no campo da microeletrônica e das 

telecomunicações. Tal sociedade pós-industrial ou informacional, se encontra 

intrinsecamente atrelada à ampliação e reestruturação do capitalismo, desde a 

década de 1980. Nesse sentido, Werthein (2010, pag.72), complementa 

dizendo que: 

As novas tecnologias e a ênfase na flexibilidade – ideia central das 
transformações organizacionais – têm permitido realizar com rapidez 
e eficiência os processos de desregulamentação, privatização e 
ruptura do modelo de contrato social entre capital e trabalho 
característicos do capitalismo industrial (WERTHEIN, 2010, p. 72). 

Ainda conforme Werthein (2010) as transformações que direcionaram à 

sociedade da informação, já em etapas avançadas em alguns países 

industrializados ao final da década de 1990, formam uma tendência dominante 

mesmo em economias em desenvolvimento, delineando assim um novo 

paradigma. Esse que será então o da tecnologia da informação, expressando 

uma natureza nessa transformação tecnológica em relações com a economia e 

sociedade. Dessa forma, o novo paradigma em delineamento naquele 

momento, possui características elementares que podem ser apresentadas 

como: 

A informação é sua matéria-prima: as tecnologias se desenvolvem 
para permitir o homem atuar sobre a informação propriamente dita, ao 
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contrário do passado quando o objetivo dominante era utilizar 
informação para agir sobre as tecnologias, criando implementos 
novos ou adaptando-os a novos usos. 

Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade porque a 
informação é parte integrante de toda atividade humana, individual ou 
coletiva e, portanto todas essas atividades tendem a serem afetadas 
diretamente pela nova tecnologia. 

Predomínio da lógica de redes. Esta lógica, característica de todo tipo 
de relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, 
materialmente implementada em qualquer tipo de processo. • 
Flexibilidade: a tecnologia favorece processos reversíveis, permite 
modificação por reorganização de componentes e tem alta 
capacidade de reconfiguração. 

Crescente convergência de tecnologias, principalmente a 
microeletrônica, telecomunicações, optoeletrônica, computadores, 
mas também e crescentemente, a biologia. O ponto central aqui é que 
trajetórias de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do 
saber tornam-se interligadas e transformam-se as categorias segundo 
as quais pensamos todos os processos (WERTHEIN, 2010, p. 72). 

Coutinho e Lisboa (2011) corroboram esse ponto de vista e sintetizam 

que essas características se encontram associadas diretamente ao processo 

de democratização do saber, fazendo com que surjam novos espaços para a 

busca e compartilhamento de informações. Um processo que denominam 

ainda de desterritorialização do presente, uma vez que ausenta as barreiras de 

acesso aos bens de consumo, produtos e comunicação. Nessa sociedade da 

informação, portanto, o que importa não é a tecnologia em si, mas sim as 

possibilidades de interação proporcionadas por ela, por meio de uma cultura 

digital ou cibercultura que se forma (Coutinho e Lisboa (2011). Ainda segundo 

estes autores,  a ideia atrelada ao conceito de sociedade da informação, foi o 

de uma sociedade emergente ao início do século XX que se encontrava em um 

contexto cuja mudança era constante, como um resultado das também 

constantes evoluções científicas e tecnológicas. Além disso a difusão da leitura 

muito contribuiu para o acesso e o conhecimento sobre as questões 

ambientais. 

Para Coutinho e Lisboa (2011) forma-se então uma nova realidade que 

demanda dos sujeitos novas competências e habilidades para que consigam 

lidar com a informatização do saber, tornando os próprios sujeitos mais 

acessíveis, horizontais e menos seletivos em relação à produção e ao acesso 

ao conhecimento. Nesse cenário, estudiosos passaram a anunciar e 
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fundamentar o surgimento dessa nova sociedade da informação, que foi 

denominada também de “terceira onda”. Em vista dos pesquisadores que se 

lançaram na tratativa desse tema, Coutinho e Lisboa (2011, pag.6) explicam 

que: 

[...] é possível dividir o debate sobre a “sociedade da informação” em 
duas grandes correntes: a primeira, constituída pelos teóricos 
defensores do pós-industrialismo (Daniel Bell), pós-modernismo (Jean 
Baudrillard, Mark Poster), especialização flexível (Michel Piore) e do 
modo informacional de desenvolvimento (Manuel Castells), que 
acreditam que este novo modelo marca o surgimento de uma nova 
ordem social que tem como característica básica a circulação e 
modificação das informações de uma forma nunca antes imaginada, 
significando uma total ruptura com o passado; e a segunda, que 
compreende os neo-marxistas (Herbert Schiller), os defensores da 
teoria da regulação e da acumulação flexível (Aglietta, David Harvey), 
do estado nacional e a violência (Anthony Giddens) e da esfera 
pública (Habermas) que têm em comum o fato de, embora 
reconhecendo que, de fato, a concepção, manipulação e utilização da 
informação nas diversas atividades e esferas humanas atingiram 
patamares incomparáveis, acreditam que a nova ordem social 
representa um processo contínuo e evolutivo da sociedade 
(COUTINHO & LISBOA, 2011, p. 6). 

Coutinho e Lisboa (2011) prosseguem dizendo que, ainda que 

inicialmente a internet seja um canal central de comunicação horizontal, cujas 

pessoas, independentemente de seu status ou classe social, possuem acesso 

a todos os tipos de informações, na realidade, muitas vezes a verdade tende a 

ser muito diferente por duas principais razões: “[...] em primeiro lugar ficam de 

fora à partida todos os que não têm condições de acesso (e são muitos!); em 

segundo lugar porque o acesso à informação não é garantia que disso resulte 

conhecimento e, muito menos, aprendizagem.” 

Sendo assim, para que isso aconteça, pode-se apontar que Leff (2001) 

quando fala na construção do saber ambiental concorda com os autores acima 

citados que é preciso que se faça frente às informações que são apresentadas, 

o que possibilita então que as pessoas sejam capazes de reestruturar seu 

conhecimento ou mesmo desconstruí-lo, com vistas a uma nova construção. 

Essa construção deve ter como matriz os parâmetros cognitivos que envolvem 

a auto regulação, os aspectos motivacionais, a reflexão e a criticidade perante 

um novo e constante e permanentemente atualizado fluxo de informações. Isso 

ocorre porque: 



36 

O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é o caráter 
central do conhecimento e da informação, mas a aplicação deste 
conhecimento e informação a aparatos de geração de conhecimento 
e processamento da informação/comunicação, em um círculo de 
retroalimentação acumulativa entre a inovação e seus usos”. A 
difusão da tecnologia amplifica infinitamente seu poder ao se 
apropriar de seus usuários e redefini-los. As novas tecnologias da 
informação não são apenas ferramentas para se aplicar, mas 
processos para se desenvolver. [...] Pela primeira vez na história, a 
mente humana é uma força produtiva direta, não apenas um 
elemento decisivo do sistema de produção (CASTELLS, 2003 cit. in 
COUTINHO & LISBOA, 2011, p. 9). 

Sendo assim, Coutinho e Lisboa (2011) referem-se ao fato de que a 

sociedade contemporânea vivencia uma revolução tecnologia e, desse modo, 

pode-se dizer que necessita de se formar o que Carvalho (2004) chama de “ser 

ecológico”, para que exista uma sociedade efetivamente sustentável.  Todavia, 

o principal desafio nesse contexto é reconhecer de que maneira esse arsenal 

de informações que não encontram limites espaço-temporais, poderão 

contribuir para uma efetiva democratização do conhecimento, com vistas a 

aprendizagens significativas, cuja informação nova seja interiorizada e 

incorporada pelos indivíduos em aspectos em que o sujeito já reconhece. 

Coutinho e Lisboa (2011) explicam que as informações se formam 

como uma base de conhecimento, porém, a aquisição desse resulta, antes de 

qualquer coisa, no desencadeamento de diversas operações intelectuais que 

colocarão em relação aos novos dados e com informações armazenadas de 

maneira prévia ao sujeito. Nesse sentido, o conhecimento é adquirido, já que 

quando diversas informações se inter-relacionam de maneira mútua, criam uma 

rede de significações que são interiorizadas. 

Na contemporaneidade, uma das principais perturbações que são 

causadas pelas mídias, paira sobre o fator de que o homem moderno acredita 

possuir acesso a um tipo de significação dos acontecimentos, apenas porque 

recebeu informações sobre eles.Cruz e Zylbersztajn (2001) corroboram tal ideia 

afirmando  que o conhecimento será então compreendido como a capacidade 

que o sujeito possui, perante à informação, de desenvolver uma competência 

de reflexão, fazendo relações com os múltiplos elementos por conta de um 

tempo e espaço determinados, possibilitando-se ainda o estabelecimento de 

conexões com outros conhecimentos e fazendo seu uso na vida cotidiana. 
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Segundo Correa et al. (2014) os avanços e ampliação da velocidade de 

difusão das TICs culminaram em intensas modificações sociais, econômicas, 

políticas, culturais, etc. De forma que a designação do momento em que surge 

desse cenário de transformações o uso da expressão “Sociedade da 

Informação e do Conhecimento” (SIC). Os autores comentam que, sob a ótica 

da consolidação da SIC, a informação, o conhecimento e todas as possíveis 

inovações possibilitadas pela tecnologia, passaram a ser elementos 

fundamentais e determinantes para o desenvolvimento socioeconômico das 

nações, regiões, empresas e pessoas. Sendo assim, ainda que de maneira 

intrínseca, cada país possui diferenças em relação ao seu processo de 

inclusão digital, geralmente processos que não se apresentam de maneira 

linear. 

O processo de transição rumo à SIC é global e heterogêneo [...] e o 
conhecimento desta realidade é essencial para traçar políticas 
voltadas para a promoção de ambiente favorável à inserção de países 
e regiões no novo padrão tecno-econômico de produção denominado 
Sociedade da Informação e das Comunicações. Não apenas no 
Brasil, como também no conjunto dos países da América Latina, são 
ainda recentes e em decorrência, incipientes, as discussões sobre as 
características que vem assumindo o processo de formação da SIC, 
ou seja, o novo padrão de produção (CORREA et al., 2014, p. 32). 

Em vista da formação da SIC, é preciso retornar então ao processo de 

relação entre indivíduo e sociedade, e também à teoria das redes que, nesse 

momento passa a incluir também o ambiente digital como possibilidade das 

mesmas. Nesse contexto, Waizbort (2009, p. 92) acredita que: "Tais relações 

são sempre relações em processo, isto é: elas se fazem e desfazem, se 

constroem, se destroem, se reconstroem". Portanto, é possível entender que a 

sociedade é composta por indivíduos que se relacionam em redes que, por sua 

vez, atravessam constantes modificações, denotando sinais de 

interdependência. 

Para o Waizbort (2009) as redes somente podem ser compreendidas 

através das relações recíprocas que mantém, mas, tais relações por si só, de 

fato não podem ser compreendidas isoladamente. Isto porque tem que haver 

sinergia entre a teoria e a prática. Como complementa Santos (2006, p. 214), 

há uma relação entre a falta de heterogeneidade dos espaços e das próprias 

redes, recordando que: “Num mesmo subespaço, há uma superposição de 
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redes, que inclui redes principais e redes afluentes ou tributárias, constelações 

de pontos e traçados de linhas". 

Ainda de acordo com Santos (2006), é possível reconhecer nas redes 

alguns níveis que interligam global, regional e local. Neste caso existem o nível 

mundial, responsável por articular territórios, países e estados; e o nível local 

"onde fragmentos de rede ganham uma dimensão única e socialmente 

concreta" (Santos, 2006, p.215). As redes possuem ainda poder suficiente para 

criar movimentos dialéticos e relações de oposição, conflitos e alianças, 

mesmo no que diz respeito às escalas mais altas da sociedade que possuem 

poder sob todos os níveis de indivíduos. (Santos, 2015) 

Para Santos (2015) redes virtuais também são reais, algumas vezes 

podem tomar caráter técnico, outras, social, podem ser tanto estáveis, quanto 

dinâmicas. Possuem alcance tanto global quanto local, podendo criar conflitos 

entre forças de globalização e localização. Mediante as redes, há uma criação 

paralela e eficaz da ordem e da desordem no território, já que as redes 

integram e desintegram, destroem velhos recortes espaciais e criam outros.  

De acordo com Santos (2006), quando se enxerga essa relação pelo 

lado exclusivo da produção da ordem, da integração e da constituição de 

solidariedades espaciais que interessam a certos agentes, esse fenômeno é 

como um processo de homogeneização, ou seja, sua outra face, a 

heterogeneização, é ocultada, porém, se encontra igualmente presente 

(Santos, 2006). Nesse sentido, por conta da formação da SIC o uso tecnológico 

da terminologia redes tornou-se cada vez mais frequente. 

Conforme Castells (1999), assim, todas as ramificações da tecnologia 

da informação, sejam redes de informação, conexão, temáticas, ou 

interorganizacionais, se relacionam a grupos que utilizam este termo para 

definir sua busca por informação, comunicação com uma ou mais pessoas 

através de uma rede de internet. Para Castells (1999, p. 78) a lógica das redes 

surge como uma característica que doutrina qualquer sistema das tecnologias 

da informação na contemporaneidade. Isso se dá devido à complexidade 

inserida nessas interações, fator denominado pelo autor como “Paradigma da 

informação”. 

Os aspectos que caracterizam tal paradigma: “são tecnologias para 

agir sobre a informação; penetrabilidade de seus efeitos; lógica de redes; 
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flexibilidade; convergência de tecnologias específicas para um sistema 

altamente integrado” (Castells, 1999, p. 77). O autor acrescenta também que: 

“A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de cada rede em relação 

às outras são fontes cruciais de dominação e transformação de nossa 

sociedade” (CASTELLS, 1999, p. 497). 

2.2 Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs 

As primeiras noções de TICs pode-se dizer que ocorreu com Claude 

Bernard em 1853 ao distinguir o “ambiente externo e interno” do corpo na 

medicina, para Bogo (2012), em 1940, começou a ser aplicada a noção de 

sistema de informação e comunicação como estratégia para viabilizar esforço 

de guerra Americano. Ocorria, segundo Bogo (2012), a necessidade de se 

formalizar previamente os procedimentos, ordenados conforme conceitos, 

funções, estruturas e processos. Com isto os procedimentos passaram a contar 

com o tratamento probabilístico. Verificou-se então que, em condição universal, 

um sistema de informação e comunicação, tal como uma equação matemática, 

poderia descrever tanto o funcionamento de uma fábrica, como da bolsa de 

valores ou de um organismo vivo (BOGO, 2012) 

Narra Bogo (2012) que o biólogo Ludwig von Bertalanffy no período de 

1950 a 1968 propôs a teoria de sistema de informação e comunicação. A teoria 

proposta por Von Bertalanffy se baseou numa visão diferente do reducionismo 

científico aplicada pela ciência convencional. Em 1956 Ross Ashby introduziu o 

conceito na ciência cibernéticareferencie. Esse esforço teve continuidade nos 

anos 60, com a guerra fria, de forma que a partir dos anos 70 iniciou-se a 

abordagem “sistêmica” (BOGO, 2012). 

Na visão de Teixeira (2014, p.23) TI são “recursos computacionais 

(hardware, software e serviços relacionados) que provêm serviços de 

comunicação, processamento e armazenamento de dados”. Para o autor a TI 

engloba todas as formas de tecnologia utilizadas para criar, armazenar, trocar e 

usar informação em suas várias formas (dados, voz, imagens estáticas e em 

movimento).  

Henderson e Venkatraman (2013) já separam os termos TI e Sistemas 

de Informação. Para eles TI refere-se apenas aos aspectos técnicos, enquanto 
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Sistemas de Informação referem-se ao fluxo de trabalho, pessoas e 

informações envolvidas. 

Para Rezende (2012, p. 43) a TI resume-se ao “conjunto dos recursos 

tecnológicos e computacionais para a guarda de dados, geração e uso da 

informação e de conhecimentos”. Para este autor a informática se transforma 

em tecnologia da informação quando se integra modernos recursos 

tecnológicos. Sua base se encontra nos componentes: hardware e seus 

dispositivos e periféricos; software e seus recursos; sistemas de 

telecomunicações; e gestão de dados e informações. Nota-se aqui o caráter 

limitado deste conceito.  

Nesta pesquisa, optou-se por adotar o conceito mais amplo de TI que 

inclui sistemas de informação, o uso de hardware e software, 

telecomunicações, automação, recursos multimídia, ou outras formas utilizadas 

para fornecimento de dados, informações e conhecimento. Considera-se 

também relevante adotar os aspectos humanos, administrativos e 

organizacionais que fazem parte dos processos. 

2.3 As Ti’s e Comunicação Aplicadas a Educação 

Quando se fala de recursos tecnológicos, não há como deixar de lado a 

tamanha possibilidade de interdisciplinaridade que a tecnologia confere ao 

ensino. Segundo Prado (2005) os avanços tecnológicos são responsáveis por 

provocar tamanhas mudanças na estrutura e na forma de vida dos indivíduos. 

O autor prossegue dizendo que, a fim de suprir todas as demandas de uma 

sociedade altamente tecnológica, é preciso que a escola passe por uma 

reorganização de seus espaços de aprendizagem, um aspecto que vêm 

passando por discussões e alcançando um espaço cada vez mais amplo em 

meio às pesquisas acadêmicas. Deste modo, conforme Prado (2005), o ensino 

outrora organizado de maneira fragmentada já não cumpre mais as 

necessidades de um cenário permeado por uma série de informações que são 

difundidas de maneiras diversas, com apresentação em linguagens distintas 

(multimídia) e em espaços de tempo cada vez mais curtos, ou mesmo com 

base na instantaneidade. 
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Prado (2005) prossegue dizendo que a tecnologia ainda implica em um 

processo de ensino que causa uma série de mudanças em suas práticas, 

assim como demanda propostas mais constantes de revisões curriculares. 

Assim, para que seja possível atender tais necessidades, há a importância de 

estipular o modo como as áreas do conhecimento vão se articular, o modo 

como os saberes distintos vão se transformar e, consequentemente modificar 

as práticas de ensino. 

Segundo Fazenda (2009), o cerne de tais processos de mudança paira 

sobre a formação dos professores, que deve levar em consideração a 

polissemia imposta no termo interdisciplinaridade, referenciando-a acerca de 

sua função para a formação docente, no sentido de proporcionar subsídios o 

bastante para que os mesmos fundamentem suas práticas de formação 

interdisciplinar. Quando se trata de interdisciplinaridade, é preciso determiná-la 

da maneira clássica, um conceito elaborado pelo Centro de Pesquisa e 

Inovação do Ensino (CERI), ainda na década de 1970, sendo assim, consiste 

em uma interação que permeia duas ou mais disciplinas, sendo que a mesma 

“[...] pode ir da simples comunicação das ideias até a integração mútua dos 

conceitos-chave da epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos 

dados e da organização da pesquisa e do ensino, relacionando-os” (FAZENDA, 

2009, p. 104). 

Silva (2011, p. 587) acredita que a “[...] interdisciplinaridade, em sentido 

restrito, caracteriza-se pela utilização de elementos ou recursos de duas ou 

mais disciplinas para a operacionalização de um procedimento investigativo”. 

Deste modo, torna-se crucial que o profissional da área de educação forme-se 

com base em um pensar interdisciplinar, o que por sua vez é uma ferramenta 

necessária para transmitir um aprendizado eficaz aos educandos. Ainda que o 

cenário social tenha como pressuposto algumas práticas interdisciplinares, o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar é um processo de mudança de 

alta complexidade. Isto porque, segundo Silva (2011), seu objetivo acaba por 

transcender às novas formas do conhecimento, demandando de limites sejam 

sobrepostos para a implementação de novas práticas disciplinares. Este 

desafio é então inerente aos espaços escolares, à transformação dos mesmos 

em contextos interdisciplinares de aprendizado, o que terá como consequência, 
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a necessidade de possuir profissionais capacitados a desenvolver trabalhos 

que vão além de uma mera organização e apresentação disciplinar.  

Para Raynault (2011) a interdisciplinaridade consiste na adesão a um 

novo posicionamento intelectual, sendo que um trabalho de ordem 

interdisciplinar está intrinsecamente relacionado às demandas sociais. Além de 

implicar ainda em um processo reflexivo-crítico sobre o direcionamento do foco 

para as disciplinas que se intercolaboram. Sobre este aspecto, o referido autor 

complementa dizendo que:  

Não se trata, como se fala às vezes, de chegar a uma linguagem 
comum, mas sim de aceitar a diversidade: entender o que o outro diz, 
reconhecer a pertinência de seu questionamento, tentar achar pontes 
e ressonância entre a abordagem do outro e a sua própria 
(RAYNAULT, 2011, p. 99). 

Segundo Leis (2011, p. 107) existem diversas definições possíveis de 

interdisciplinaridade, assim como sua abordagem acerca do conceito torna-se 

mais consensual, no sentido de enxergar a “[...] interdisciplinaridade como um 

processo de resolução de problemas ou de abordagens de temas que, por 

serem muito complexos, não podem ser trabalhados por uma única disciplina”. 

O autor discute em seu texto se os recursos tecnológicos, neste processo de 

mudanças, podem ser considerados ‘otimizadores’ da interdisciplinaridade nos 

espaços escolares, justamente por tomarem um caráter de propulsor de 

vivências dinâmicas, onde o aluno concebe uma série de conexões, em 

espaços diversos permeados de informações, com a oportunidade ainda de 

transformar, deslocar, incluir, relacionar, articular de diversas maneiras os 

conceitos que anteriormente eram arraigados, atualmente são flexíveis. 

Prado (2005) explica que o indivíduo deve conseguir lidar com uma 

agilidade e uma abrangência de informações, além da dinâmica existente neste 

meio, a sociedade do conhecimento e da tecnologia então, passa a demandar 

formas inovadoras de pensar e agir. São situações diversas que demandam 

constantes reconfigurações espaço-temporais, a fim de que seja possível 

desenvolver um pensamento crítico e reflexivo sobre as mais diversas 

temáticas, visando assim atingir um desenvolvimento de estratégias que 

possam ser criativas e promovam o aprendizado, para que venham a entender 

este cenário.  Deste modo, é possível compreender que a utilização de uma 



43 

 

diversidade de recursos tecnológicos que se encontram disponíveis na 

atualidade, oportuniza aos alunos dos mais diversos níveis educacionais, o 

desenvolvimento de competências e habilidades premissas desta sociedade, 

com a finalidade de que o indivíduo se atribua de autonomia para buscar por si 

só, novas aprendizagens e conhecimentos, por meio dos mais diversos 

ambientes colaborativos que encontrar.  

Lançando uma ótica multidisciplinar, Prado (2005, p. 55) explica que é 

necessário: 

[...] uma abordagem de educação que propicia o processo de 
reconstrução do conhecimento para a compreensão da realidade no 
sentido de resolver sua problemática trata o conhecimento em sua 
unicidade, por meio de inter-relações entre ideias, conceitos, teorias e 
crenças, sem dicotomizar as áreas do conhecimento entre si e 
tampouco valorizar uma determinada área em detrimento de outra. 

Ainda segundo o referido autor é preciso articular todas as áreas, ainda 

que o currículo se atribua tão somente de áreas e suas especificidades, estas 

que devem tomar interação para o entendimento e as mudanças da realidade. 

Deste modo, o autor explica ainda que os alunos passam a ser protagonistas 

de suas histórias, de suas vidas, desenvolvendo os meios necessários para o 

desenvolvimento pleno de sua cidadania. 

 Nesta mesma perspectiva Santos (2007) coloca que, os trabalhos 

pedagógicos do ensino de ciências nos espaços escolares devem ser 

integrativos, no sentido de alinhas áreas do conhecimento que promovam a 

resolução de problemas, congregação de conceitos e estratégias. Assim como 

deve ser o papel da tecnologia o de aliado nesta prática dinâmica, justamente 

por tomar um caráter de multiplicidade de recursos que apresentam-se de 

maneira significativa e integrada. 

Fazenda (2009) explica que trabalhar de maneira interdisciplinar 

levanta uma discussão sobre a organização pedagógica de projetos. Assim 

como os autores defendem que os projetos devem ser feitos, uma vez que 

suas perspectivas são de integração, proporcionando uma vivência com 

alcance de distintas linguagens e representações. Tal medida pedagógica não 

se limita tão somente a uma única disciplina, mas sim, transpõe barreiras a fim 

de tornar o conhecimento permeável e articulado com as mais diversas áreas, 

isto é, integrando as disciplinas. Ainda segundo o referido autor, a existência da 
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disciplinaridade também é válida, bem como atribuída ao trabalho das TIC em 

projetos, como explicam: “[...] a divisão entre as disciplinas não é estática e 

ocorre à medida que se aprofundam os conhecimentos de determinada área 

cuja compreensão exige estudos especializados”  

Mitchell (2008, p. 2) colabora com o debate explicando que “a 

necessidade da interdisciplinaridade na produção e na socialização do 

conhecimento no campo educativo vem sendo discutida por vários autores”. 

Deste modo, é preciso que cada sujeito formador de conhecimento, tome 

caráter reflexivo, na busca por leituras sobre o tema, visando assim o 

desenvolvimento do aporte necessário para o trabalho interdisciplinar no 

ambiente educacional. Sobre isto, Prado (2005, p. 111) complementa: 

A literatura sobre esse tema mostra que existe pelo menos uma 
posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da 
interdisciplinaridade: ela busca responder à necessidade de 
superação da visão fragmentada nos processos de produção e 
socialização do conhecimento (PRADO, 2005, p. 111). 

Este objetivo pode ser trabalhado partindo da utilização das TICs no 

ambiente escolar, sendo este um elemento de inovação e estímulo para o 

andamento do ambiente escolar, ao passo que se torna também um elemento 

integrador das mais diversas áreas do conhecimento. 

Como disserta Prado (2005, p.112) 

O universo das tecnologias de informação e comunicação apresenta-
se – ou impõe-se -, nesse momento, como um imenso oceano, ainda 
inexplorado, desconhecido para muitos educadores; fascinante e 
cheio de possibilidades para outros (IDEM, 2005, p. 112). 

Este universo das TICs, segundo Prado (2000), pode não ser aprovado 

a priori pela maioria dos professores, isto porque alguns deles enxergam-na 

com certa desconfiança, ao passo que outros aderem facilmente à sua prática, 

contudo, não conseguem usufruir de todo o seu real potencial e recursos, 

somente uma pequena minoria é capaz de explorar estes recursos da maneira 

adequada e completa, contribuindo assim para a integração de diversas áreas 

do conhecimento, com a transposição das dificuldades e o êxito no processo 

transformacional da educação. 
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Ainda para Prado (2005) nos dias atuais informação e comunicação são 

ferramentas de poder, possuir capacidade de se comunicar significa ter o poder 

de receber e repassar informações, além de trocar ideias a fim de obter novos 

conhecimentos através de outros portadores de informações que também 

possuem a mesma capacidade de comunicação. As ferramentas 

disponibilizadas pelas TIC transpõem barreiras de tempo e espaço físico, tal 

como ocorre com os computadores, que acedem, possibilitam a troca e 

dispõem informações através de todos os componentes multimídia, através de 

um sistema de compartilhamento e troca quase instantâneos. 

Demo (1995) acreditava que utilizar-se das TIC nas unidades de ensino 

para a transmissão e recebimento de informações seria a tendência 

contemporânea de comunicação, uma vez que “a didática transmissiva tende a 

migrar para os meios modernos eletrônicos de comunicação” (p. 28). 

Concordando com a perspectiva de Demo (1995) observa-se a análise de 

Oliveira et al (2015) que coloca ser interessante o uso dessas tecnologias 

como meio de comunicação no processo de ensino e aprendizagem tendo 

como foco o aluno. Assim, se torna viável analisar um paralelo que este traça 

entre meios de comunicação tradicionais em comparação com as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) disponíveis: 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 - Meios de comunicação tradicional e TIC 

Meios de comunicação 

tradicionais 
TIC 

Imprensa em geral 
 Artigos on-line; 

 E-books on e off-line. 
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Correio 

 E-mail; 

 Serviços de mensagens instantâneas; 

 Fóruns; 

 Chats. 

Rádio 
 Leitura e gravação de CD’s e DVD’s; 

 Áudio de músicas em MP3.  

Telefone 
 Integração de telefone, celular e tablets; 

 Conversas através de áudio e vídeo. 

Televisão 

 Captação e reprodução de vídeos com 

áudio; 

 Videoconferências. 

    Fonte: Adaptado de Demo, 1995. 

 

Adaptando as proposições de Demo (1995) com as de Oliveira et al 

(2015) para os dias atuais, feitas tais comparações, é importante frisar que as 

TIC não existem em detrimento aos meios de comunicação tradicional, 

tampouco substituem práticas de leitura e escrita, de acordo com o autor estas 

podem vir até a sofrer alguma acentuação, já que a leitura e escrita estão 

presentes com frequência na tela do computador. Neste modelo de texto para 

as comunicações tecnológicas, diferente de textos de livros, geralmente se 

apresentam de maneira mais compacta, as informações são condensadas em 

pequenos blocos, evitando o alongamento de explicação, portanto, exigindo de 

seu leitor uma maior compreensão e habilidade de interpretação.  

Apesar de Demo (1995) ter feito suas análises em 1995, elas ainda 

podem ser consideradas, uma vez que o autor afirma que as TIC oferecem 

uma grande possibilidade no que diz respeito à comunicação, porém, esta não 

é sua única aplicabilidade, especialmente no ambiente escolar, onde diversas 

ferramentas podem ser integradas a esta realidade visando facilitar o processo 

de aprendizado dos alunos, tais como ferramentas de produção e tratamento 

de texto, organização de dados, elaboração de planilhas, gráficos, desenhos, 

além de possuir aplicativos que auxiliam na resolução de cálculos e demais 

outras especificidades relacionadas à educação. Tanto que sua utilização faz-
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se necessária para a realização de atividades de cunho econômico, social e 

cultural. 

Segundo Demo (1995) a  

[...] possibilidade de integração, convivência e cooperação de 
diferentes meios de comunicação num único sistema, abre espaço 
para inúmeras aplicações que irão, com certeza, se não revolucionar, 
pelo menos modificar substancialmente o comportamento das 
pessoas, tanto no âmbito profissional como pessoal e social (DEMO, 
1995, p. 51). 

Para além do âmbito escolar, Leis (2011) afirma que o uso das TIC tem 

se tornado frequente também em outros segmentos importantes que tratam da 

captação e distribuição de informações através da comunicação: 

As T.I.C. têm originado uma autêntica revolução em numerosas 
profissões e atividades: na investigação científica, na concepção e 
gestão de projetos, no jornalismo, na prática médica, nas empresas, 
na administração pública e na própria produção artística (LEIS, 2011, 
p. 71). 

Assim, de acordo com Oliveira et al (2015),  pode-se afirmar que 

avaliando esta nova realidade, as escolas devem estar preparadas para formar 

indivíduos que possuam familiaridade com tais tecnologias, que sejam aptos a 

fazer uso destas ferramentas e preparados para desenvolver seus 

conhecimentos de acordo com cada fase da vida, primeiramente no âmbito 

escolar e social, mas, preparando-se para compreender tais instrumentos 

aplicados ao ambiente de trabalho, posteriormente. 
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3.ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL 

 

3.1O ADG 

 

O ADG foi desenvolvido pelo Instituto Prístino, uma organização de 

direito privado sem fins econômicos criado para desenvolvimento de pesquisas 

direcionadas em diagnóstico, conservação e uso racional do patrimônio natural. 

Seus serviços compreendem a realização de inventários, diagnósticos 

ambientais, modelagem da paisagem e desenvolvimento de novos métodos de 

análise ambiental utilizando uma abordagem geoecossistêmica (PRÍSTINO, 

2016). A intenção do Instituto Prístino é diagnosticar cientificamente áreas que 

possuem uma megadiversidade biológica, cultural, geológica e histórica 

(PRÍSTINO, 2016). O ADG é um banco de dados composto por informações 

provenientes de diversas fontes de dados públicos de livre acesso, todas as 

informações adaptadas pelo Instituto Prístino e disponibilizadas para download 

em sua versão adaptada nos formatos shapefile (.shp)2 e .kml3 na página do 

ADG (PRÍSTINO, 2016).   

Nas figuras a seguir, pode-ser observar exemplos de arquivos que 

carregam informações dispostas no ADG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Um shapefile, com extensão .shp, é um formato de armazenamento de dados de vetor da esri 

para armazenar a posição, forma e atributos de feições geográficas. É armazenado como um 
conjunto de arquivos relacionados e contém uma classe de feição. 
3
 .kml é um formato de arquivo usado para exibir dados geográficos em um navegador da 

Terra, como Google Earth, Google Maps e Google Maps para celular. O KML utiliza uma 
estrutura de tags com elementos e atributos aninhados e se baseia no padrão xml. 
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       Fonte: Adaptado de ADG do Instituto Prístino, 2016. 

 

                Fonte: Adaptado de ADG do Instituto Prístino, 2016. 

 

FIGURA 1 - Geossistemas ferruginosos em Minas Gerais. 

FIGURA 2 - Reserva de Biosfera da Serra do Espinhaço em Minas Gerais 
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         Fonte: Adaptado de ADG do Instituto Prístino, 2016. 

 

Para Prístino (2016), no ADG para cada tema descrito existem 

informações relacionadas ao sistema de coordenadas, datum e escala 

correspondentes aos arquivos georreferenciados. As referências e endereço 

eletrônico remetente às fontes de dados originais encontram-se listados nos 

arquivos de Notas Técnicas correspondentes a cada área de estudo e em 

arquivos .txt associados aos arquivos. shp e .kml (PRÍSTINO, 2016). 

Recomenda-se que o usuário, ao reproduzir e fazer uso dos arquivos 

georreferenciados, atente para as normas e padrões de citação 

correspondentes aos mesmos, explicitadas nas fontes de dados originais. 

Explica ainda o Instituto que por se tratar de uma compilação de dados as 

escalas das bases de dados são diferentes, a depender do tema. Ressalta-se 

que o uso de informações de escalas diferentes em um mesmo projeto deve 

ser avaliada de forma criteriosa (PRÍSTINO, 2016). 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Municípios de Minas Gerais. 
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3.2 Uso do ADG como instrumento da EA  

 

O uso de um tutorial para os professores visando o ADG como 

instrumento da EA nas escolas públicas de Minas Gerais deve ocorrer em sala 

de aula com a utilização de computadores com acesso a Internet. O processo 

se inicia por meio do acesso ao site do Instituto Prístino4. Tendo por base os 

dizeres de Pereira et al (2016, p. 4) sugere como passo a passo para a 

utilização do ADG. Ao acessar o referido endereço eletrônico, será observada a 

seguinte página, conforme figura 4. 

FIGURA 4 - Visão geral da página inicial do site do ADG. 

 
Fonte: Instituto Prístino, 2017. 

 

Ao clicar em ADG a visão do professor e alunos será a observada 

abaixo na figura 5: 

                                            
4
 Endereço eletrônico: www.institutopristino.org.br 



69 

 

FIGURA 5 - Visão secundária do ADG. 

 

                Fonte: Instituto Prístino, 2017. 

 

Dando continuidade à atividade e, conforme planejamento e conteúdo 

da aula, o professor clica no mapa/tema desejado e, assim, inicia a atividade 

da aula, conforme mostra a figura acima. Na figura 6, uma demonstração de 

como o mapa pode ser observado após acessado. Optou-se pelos “Municípios 

de Minas Gerais” para exemplificação. 
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FIGURA 6 - Municípios de Minas Gerais, ADG. 

 

     Fonte: Instituto Prístino, 2017. 

 

Ao clicar, na coluna da esquerda em “fósseis”, os alunos de forma 

interativa observam como se relacionam nos municípios mineiros onde fósseis 

foram encontrados já ali na aula, sem necessidade de sair da sala, utilizando 

ferramenta tecnológica de fácil acesso. A figura 7 mostra a localização de 

fósseis em 2004 e a 8 mostra as áreas contaminadas e reabilitadas em 2016. 
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FIGURA 7 - Municípios Mineiros com ocorrências de fósseis em 2004. 

      

Fonte: Instituto Prístino, 2017. 
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FIGURA 8 - Áreas contaminadas e reabilitadas em 2010. 

 

    Fonte: Instituto Prístino, 2017. 

3.3 tutorial para Uso do ADG como instrumento da EA  

Este tópico é o tutorial utilizado pelo próprio ADG, disponibilizado em 

seu site para uso do professor. Assim, a proposta deste estudo é apresentar o 

tutorial da maneira que se encontra no site, uma vez que esta é uma 

ferramenta que está sendo apresentada como estratégia de EA.  

3.3.1 Instruções para o Professor no uso do ADG 

O plano de aulas se refere à descrição específica de como utilizar o 

ADG em sala de aula durante um período determinado, tendo em vista 

aprimorar a sua prática pedagógica e melhorar o aprendizado dos alunos. 
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Escola  

Professor  

Matéria  

Data  

Turma  

Tema ADG 

 

O objetivo geral do Plano de aulas para o ADG é refletir situações na 

qual o alunado tenha a oportunidade de examinar suas próprias concepções 

sobre o uso do ADG na Educação, analisando as implicações dessas no 

processo de ensino e aprendizagem. Diante disto, nomeia-se como objetivos 

específicos: 

 Refletir criticamente acerca dos diversos conceitos que 

fundamentam o ADG na Educação e as teorias da aprendizagem; 

 Discutir sobre o uso do ADG na Educação e os estilos de 

aprendizagem através das mídias digitais; 

 Apropriar o aluno da conceituação de terminologias e utilização do 

uso do ADG na Educação compreendendo e analisando o 

processo das mídias e suas aplicações práticas; 

 Analisar de maneira crítica sobre o uso do ADG na Educação, 

abordando a necessidade de apropriação, capacitação e 

constante aperfeiçoamento do docente para a utilização das 

potencialidades do uso do ADG no ambiente escolar. 

Os conteúdos devem ser distribuídos da seguinte forma: 

A. CONTRIBUIÇÃO DO USO DO ADG NA EDUCAÇÃO  

a.1 Evolução das tecnologias; 

a.2 Princípios, conceitos e contribuição do uso do ADG na 

Educação; 

a.3 O impacto do uso do ADG na Educação 
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a.4 Pesquisa Digital. 

B. EXIGÊNCIAS EDUCACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

b.1 Que as mídias sejam utilizadas bem como ADG em sala de aula;  

b.2 Em referência à educação, observar o papel do docente e do aluno 

em relação ao ADG;  

b.3 A importância do ADG na Educação associado as mídias digitais no 

século XXI.  

Em relação à duração do trabalho, a sugestão é que os conteúdos 

sejam desenvolvidos em sala de aula para que o raciocínio possa ser finalizado 

de maneira satisfatória. Tendo como base a proposta do ADG, a programação 

recomendada pode ser a seguir:  

 

1º momento: estudos bibliográficos para: 

• Análise textual; 

• Círculos de debates e discussões; 

• Produção de textos, de resumos analíticos e sintéticos e elaboração 

de relatórios. 

2º momento: Aulas expositivas: 

• Aulas expositivas com leitura prévias por parte dos alunos; 

• Debates; 

• Seminários. 

3º Momento: desenvolvimento de atividades no Laboratório de 

Informática da escola: 

 

• Acesso ao ambiente virtual de aprendizagem do ADG para 

realização das atividades.  

• Construção de Mapa Base;  

• Definição de lista de camadas;  

• Definição das legendas;  

• Localização por nome da cidade;  
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• Medição da área e distância;  

• Definição de unidade de medida;  

• Uso da ferramenta de área de Influência (Buffer);  

• Limitação de área;  

• Compactação de arquivos;  

• Boas práticas para utilizar os shapefiles; 

• Download dos dados; 

A estratégia/desenvolvimento de cada aula do 3º momento pode ser 

visualizado a seguir: 

• Acesso ao ambiente virtual de aprendizagem do ADG para 

realização das atividades.  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e modelação do acesso ao ADG para realização 

das atividades. Para tal, o professor inicia a aula explicando o propósito da 

mesma, ou seja, é pretendido que no fim da resolução de uma atividade, os 

alunos consigam acessar o ADG e conhecer suas principais funções. 

• Construção de Mapa Base;  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e modelação do Mapa Base (imagem de fundo) do 

ADG para que os alunos consigam selecionar uma das opções presentes na 

“Galeria de Mapa Base”. As opções disponíveis contemplam imagens satélites 

do banco de dados do Bing Maps Aerial ou do Google Satélite; mapas com 

rótulos (por exemplo: National Geographic ou do Open Street Map) e mapas 

topográficos (por exemplo: Topográfico). O aluno aprenderá a selecionar 

qualquer uma das opções disponíveis na galeria (PRÍSTINO, 2016). 

• Definição de lista de camadas;  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e definição de lista de camada do ADG para que os 
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alunos consigam visualizar a “Lista de Camadas”. O aluno aprenderá que as 

bases de dados são exibidas do lado esquerdo da tela e ele poderá habilitar as 

camadas desejadas e sobrepô-las à imagem utilizada como “Mapa Base”. 

(PRÍSTINO, 2016) 

• Definição das legendas;  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e definição de legendas do ADG para que os alunos 

consigam visualizar a legenda das camadas exibidas na tela. (PRÍSTINO, 

2016)  

• Localização por nome da cidade;  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e localização de cidades no do ADG para que os 

alunos consigam procurar um lugar com base em um endereço, nome de 

cidade ou uma coordenada geográfica em graus decimais, respeitando um 

formato específico. Faz necessário digitar as coordenadas geográficas em 

graus decimais que o aplicativo irá indicar a localização do ponto. Digitar 

primeiro a longitude e em seguida a latitude. Utilizar o ponto como separador 

das casas decimais e a vírgula para separar a longitude da latitude. Caso 

esteja pesquisando um ponto em Minas Gerais, é necessário inserir um sinal 

negativo “-” antes da coordenada que representa a longitude, pois isso significa 

que o ponto está à oeste do meridiano de Greenwich. Da mesma maneira, 

deve-se inserir um sinal negativo “-” antes da coordenada que representa a 

latitude, pois significa que o ponto está ao sul do Equador. (PRÍSTINO, 2016) 

• Medição da área e distância;  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e medição da área e distância no ADG para que os 

alunos consigam a partir da ferramenta de medição calcular de forma 

simplificada distâncias e áreas de interesse. Para o cálculo da distância linear 
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deve-se selecionar a ferramenta e clicar com o botão esquerdo no ponto inicial 

e em seguida clicar no ponto final. Do lado esquerdo, abaixo de “Resultado da 

Medida”, será exibida a distância na unidade escolhida. Para o cálculo da área 

se faz necessário selecionar a ferramenta e clicar com o botão esquerdo no 

ponto inicial e em seguida no próximo ponto contornando a forma que deseja 

calcular a área. No último ponto deve-se dar dois cliques com o botão direito. 

Do lado esquerdo, abaixo de “Resultado da Medida”, será exibida a área na 

unidade escolhida (PRÍSTINO, 2016). 

• Definição de unidade de medida; 

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e definição de uma unidade de medida no ADG 

para que o aluno consiga alterar a unidade de medida. Para alterar a unidade 

de medida se faz necessário clicar na seta (dropdown) indicada pelas setas 

vermelhas. Nesta aula o aluno também conhecerá as principais unidades de 

medidas usualmente utilizadas (PRÍSTINO, 2016). 

• Uso da ferramenta de área de Influência (Buffer);  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e modelagem da ferramenta área de influência 

(Buffer) no ADG. Essa ferramenta é utilizada pelo aluno para selecionar as 

áreas do entorno de uma feição. Uma das aplicações mais comuns é a 

identificação de Áreas de Preservação Permanente, onde uma área de 

influência no entorno de um rio, por exemplo, deveria ser preservada. Para 

fazer o buffer é necessário selecionar a camada na lista (1), em seguida definir 

a unidade de medida e a Distância (2), depois clicar na ferramenta de seleção 

e, por fim, desenhar um polígono que abranja a feição (rio) desejada. O 

resultado da aplicação da ferramenta Área de Influência (PRÍSTINO, 2016). 

• Limitação de área;  
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Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e limitação da área adicionando shapefile no ADG. 

O aluno aprenderá como limitar uma área em shapefile e adicioná-la no “Atlas 

Ambiental”. Para isto se faz necessário gerar um arquivo compactado (.zip) 

com todos os arquivos que compõe um shapefile3 e em seguida adicionar a 

partir da ferramenta “SHP” (PRÍSTINO, 2016). 

• Compactação de arquivos; 

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e compactação de arquivos no ADG. O aluno 

aprenderá a selecionar os arquivos que compõe o shapefile no ADG. O aluno 

para adicionar o arquivo shapefile compactado no mapa ele precisará clicar no 

ícone “SHP” e buscar pelo arquivo compactado. Com isto o arquivo shapefile 

será inserido no mapa e exibido na tela. Para adicionar um arquivo kml o aluno 

precisará clicar no ícone “KML” e buscar pelo arquivo. O arquivo deve ser 

obrigatoriamente do formato KML e ter tamanho máximo de 15 MegaBytes. 

Outro formato que armazena o mesmo tipo de dado é o KMZ, contudo esse 

não é suportado pelo sistema do ADG. Aprenderá ainda o aluno que quando se 

tem um arquivo do tipo KMZ ele pode fazer uma extração do KML. Para isso 

basta seguir os seguintes passos, abrir a pasta que contém o arquivo KMZ, 

clicar com o botão direito sobre o arquivo e procurar a opção de descompactar, 

com resultado aparecerá um arquivo com o nome doc.kml, retornar ao ADG e 

carregar o arquivo doc.kml (PRÍSTINO, 2016). 

• Boas práticas para utilizar os shapefiles;  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento das boas práticas para utilizar os shapefiles no 

ADG. O aluno aprenderá a criar um arquivo .zip que contém os arquivos .shp, 

.shx, .dbf e .prj que incluem o shapefile. Aprenderá a armazenar o arquivo .zip 

do shapefile diretamente na raiz de um diretório, bem como a evitar armazenar 

o arquivo em sub-pastas e pastas em um diretório (PRÍSTINO, 2016). 
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• Download dos dados;  

Esta aula irá ser dedicada, exclusivamente, à resolução de uma 

atividade de conhecimento e download dos dados no ADG. O aluno aprenderá 

que através da informação da tabela de atributos ele pode fazer o download da 

camada exibida. Para isso deve ele procurar por “Download Shapefile” (para 

baixar o shapefile) ou “Download Kml” (para baixar o arquivo que abre no 

Google Earth). Para ambas as opções basta clicar em “Mais Info”. 

Automaticamente será feito o download da camada armazenada no site. 

Através da página do ADG também é possível também realizar o download dos 

arquivos vetoriais em formato shapefile e KML correspondentes a cada uma 

das camadas exibidas nos mapas interativos. Alternativamente podem ser 

baixados os dados através do acesso ao mapa interativo correspondente do 

ADG, e ao clicar no link “Download shp/kml” a página com a lista de camadas 

disponíveis será aberta possibilitando ao aluno realizar o download dos 

arquivos que desejar, seja no formato shapefile e/ou KML (PRÍSTINO, 2016). 
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Conclusão 

A utilização deste tutorial traz para o profissional da educação 

inúmeras oportunidades a fim de alavancar suas aulas, tornando-as mais 

atrativas e dinâmicas. Isso porque o crescimento da internet, seu uso e acesso 

em diferentes locais proporciona uma perspectiva ampla, principalmente 

quando ocorre uma associação com as mídias sociais, agilizando o acesso as 

informações e ao conhecimento integral. 

Além disso o uso do ADG tem como objetivo auxiliar o professor, 

fornecendo-lhe subsídios, temáticas e aportes pedagógicos que incentivem os 

alunos a aguçar o interesse pelos assuntos ambientais, históricos, culturais, 

geográficos, matemáticos, com o trabalho realizado de forma interdisciplinar. 

Este tutorial tem seu foco principal a Educação Ambiental, nas escolas 

de Minas Gerais, permitindo aos professores e alunos um aprendizado mútuo, 

integrado e contextualizado. 

Tanto o educador, quanto os alunos serão capazes de assimilar os 

conhecimentos bem como serem multiplicadores de assuntos atuais ou de 

época, a fim de colaborar com sua comunidade. 

Também, ao internalizar os conhecimentos com eficácia, os 

professores e alunos tornam-se cada vez mais multiplicadores dos conteúdos 

apreendidos. 

Portanto, a utilização do ADG abre novas perspectivas acerca das 

preocupações em conservar para a futuridade, assim levando o conhecimento 

científico integral, aliado à formação de cidadãos conscientes capazes de 

melhorar o ambiente em sua comunidade. 

Com base neste pressuposto, e com o objetivo de disseminar o 

conhecimento e o acesso à informação científica de qualidade foi desenvolvido 

o Tutorial para uso do ADG que se trata de uma ferramenta web que agrega e 

apresenta uma grande variedade de informações georeferenciadas sobre o 

estado de Minas Gerais, que podem ser utilizadas para favorecer o ensino da 

EA nas escolas e comunidades do estado de Minas Gerais. O Atlas pode ser 

trabalhado com qualquer aluno desde o segundo ciclo do ensino fundamental 

até o ensino superior, desde que seguidos os planos pedagógicos e 

metodologias presentes no Tutorial, adaptadas ao desenvolvimento cognitivo 
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destes alunos.  

Diante desse fato, é importante definir as ações que os professores e 

alunos vão implementar com o uso do ADG, para a promoção do conhecimento 

acerca de vários temas, voltados para a EA, e que estes alunos se tornem 

multiplicadores desde conhecimento produzido em suas comunidades.  

Os processos educacionais com o uso do ADG, interferem nas ações 

tradicionais humanas e, consequentemente, influenciará a cultura social. As 

novas tecnologias da informação foram desenvolvidas para possibilitar, 

difundir, ou transformar os processos educacionais tradicionais. Conclui-se 

ainda que à nova metodologia educacional com o uso do ADG, tem por 

característica ser global, informacional e altamente abrangente o que leva os 

agentes educacionais, as escolas, as faculdades e os cursos à busca cada vez 

maior de participação.  Conhecimento e informação são as principais fontes de 

produtividade e competitividade na nova metodologia educacional para o 

ensino e aprendizagem.   

Portanto, diante de tudo o que fora apresentado, conclui-se que a 

utilização do ADG acaba por contribuir de forma significativa com o processo 

ensino e aprendizagem na área de ciências, sendo reforçado pelas ferramentas 

disponibilizadas pela TI, de modo a impulsionar a formação dos docentes com 

uma visão totalmente diferenciada. 
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1.Apresentação 

O uso de diferentes mídias associadas às tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) tem alavancado o ensino de Ciências na última década. 

Além disso jogos interativos, plataformas web, blogs e sites especializados têm 

permitido um acesso fácil e irrestrito às informações. Corroborando esta 

perspectiva, o acesso a equipamentos tecnológicos de uso comunitário ou 

pessoal tornou-se mais viável mesmo a populações com restrição de renda, o 

que, de certa forma, contribuiu para este avanço. 

Com base nestas perspectivas e preocupações desenvolvemos, em 

parceria com o Instituto Prístino, um tutorial que auxilia o professor a fazer uso 

do Atlas Digital Geoambiental (ADG) fornecendo-lhe subsídios, temáticas e 

aportes pedagógicos para que as aulas se tornem interativas, não apenas com 

a ferramenta, mas também com os assuntos ambientais pertinentes à 

comunidade. 

Assim, os processos educacionais advindos do tutorial do Atlas Digital 

Geoambiental, como instrumento da Educação Ambiental nas escolas públicas 

de Minas Gerais, deve interferir nas ações tradicionais humanas e, 

consequentemente, influenciar a cultura social. O tutorial do Atlas Digital 

Geoambiental como instrumento da Educação Ambiental nas escolas públicas 

de Minas deve possibilitar, difundir, ou transformar os processos educacionais 

tradicionais. 

Ademais, o tutorial foi elaborado para facilitar a interpretação e análise, 

com linguagem acessível e que permite aos professores e alunos fazerem uso 

do Atlas de maneira completa, integrada e contextualizada. Esperamos que 

cada usuário possa, não apenas aprender mais e melhor com o uso desta 

ferramenta, mas também atuar como um agente propagador deste 

conhecimento científico, formador de opiniões. 
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2 Instruções de uso do ADG: ferramentas e potencialidades 

Com a proposta de tornar mais dinâmico o uso do ADG, 

descreveremos, a seguir, como os temas associados ao uso do Atlas podem 

ser trabalhados em sala de aula ou mesmo no campo. É importante descrever 

que não temos a pretensão de limitar ou restringir outras dinâmicas associadas 

a seu uso, mas sim propiciar ao professor uma alternativa exequível de como 

aproveitá-lo melhor. 

Desta forma, estruturamos o tutorial em seis itens, A a E abaixo 

descritos: 

2.1 Acesso aos ferramentais disponíveis no ADG 

As ferramentas disponíveis no ADG para uso do professor e dos alunos 

estão assim estruturadas: 

Mapa Base. 

Localização. 

Medições 

Coordenadas. Medição da área e distância. 

Ferramenta Área de Influência. 

A forma de utilização de cada uma destas ferramentas está disponível 

no manual, como utilizar o ADG, no site do Instituto Pristino e pode ser 

acessado no http://www.institutopristino.org.br/atlas/como-usar-o-atlas. 

2.2 Distinções e similaridades entre os eixos temáticos 

Os atributos que aparecem nos temas focais para cada eixo temático 

presente no ADG, podem ser usados individualmente, junto aos mapas de 

base para elaboração de aulas mais simplificadas, principalmente utilizadas na 

educação ambiental do ensino fundamental. Assim as informações presentes 

em cada atributo selecionado vão aparecer com a devida marcação e 

informações disponíveis no mapa de base, ou ainda serem utilizadas em 

conjunto para aulas com um nível maior de complexidade para alunos do 

ensino médio e superior. Neste caso, o professor pode selecionar vários 

http://www.institutopristino.org.br/atlas/como-usar-o-atlas
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atributos diferentes que vão aparecendo demarcados no mapa de base, com 

destaques diferentes, para que os alunos possam visualizar as informações 

presentes e representadas por cada atributo selecionado naquele eixo temático 

em estudo. 

2.3 Temas focais para cada eixo temático 

Os três eixos temáticos presentes no ADG (Geossistemas 

Ferruginosos de Minas Gerais, Municípios de Minas Gerais e Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço), apresentam cada um deles 88 atributos nos 

temas focais, os quais podem ser trabalhados individualmente ou em conjunto, 

conforme a realidade de cada área, e a cada aula que o professor pretende 

ministrar a seus alunos, na promoção da Educação Ambiental. O quadro 1 

apresenta esses temas focais específicos para cada eixo temático e também 

uma relação da forma como esses temas focais aparecem compartilhados em 

cada eixo temático, presente no ADG. Esse compartilhamento de informações 

permite um uso mais aprofundado nos estudos ambientais utilizando como 

suporte o ADG. 

QUADRO 1 - Atributos específicos ou compartilhados entre os três grupos 

temáticos 

Atributos / Grupos temáticos 
G

FMG 

M

MG 

R

BSE 

Abastecimento Público x 
x

X 

x

X 

Área de Quilombolas  
x

X 

x

X 

Área do Entorno do Geossistema Ferruginoso 
x

X 
  

Áreas chaves para conservação da biodiversidade de plantas raras 
x

X 

x

X 

x

X 

Áreas de aplicação da Lei da Mata Atlântica 
x

X 
 

x

X 
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Áreas prioritárias para a conservação indicados pelo grupo de fatores 

abióticos em MG 
 

x

X 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade brasileira 
x

X 

x

X 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade em Minas Gerais 
x

X 
 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação da flora em Minas Gerais  
x

X 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação da herpetofauna em Minas Gerais  
x

X 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação das Aves em Minas Gerais  
x

X 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação dos Invertebrados em Minas Gerais  
x

X 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação dos Mamíferos em Minas Gerais  
x

X 

x

X 

Áreas prioritárias para conservação dos Peixes em Minas Gerais  
x

X 

x

X 

Áreas susceptíveis a desertificação   
x

X 

Bacias Hidrográficas Estaduais  
x

X 

x

X 

Bacias Hidrográficas Federais  
x

X 

x

X 

Bacias Sedimentares    

Base Geológica 
x

X 
  

Bioma 
x

X 

x

X 

x

X 

Canga 
x

X 
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Cavidades Naturais 
x

X 

x

X 

x

X 

Centrais de geração de energia   
x

X 

Correlação entre redes e bacias 
x

X 
  

Drenagens 
x

X 

x

X 

x

X 

Escudos Cristalinos 
x

X 
  

Estações Fluviométricas   
x

X 

Estações Pluviométricas   
x

X 

Estrada Real 
x

X 

x

X 

x

X 

Ferrovias  
x

X 

x

X 

Gasodutos   
x

X 

Geodiversidade  
x

X 

x

X 

Limites da Bacia do Alto Rio Grande    

Limites da Serra do Espinhaço   
x

X 

Limites da Sub Bacia do Alto Rio Grande    

Linhas de Transmissão   
x

X 

Malha Municipal 
x

X 

x

X 

x

X 

Outorgas para uso do recurso Hídrico   x
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X 

Pequenas Centrais Elétricas   
x

X 

Potencialidade de ocorrência de cavernas 
x

X 
 

x

X 

Povoados  
x

X 

x

X 

Remanescente da Caatinga  
x

X 
 

Remanescente do Cerrado  
x

X 

x

X 

Remanescentes Florestais de Mata Atlântica 
x

X 
 

x

X 

Risco de erosão e movimentação de massa   
x

X 

Risco de Movimentação de massa de Filito   
x

X 

Risco de Subsidência Cárstica   
x

X 

Sede Municipal  
x

X 

x

X 

Sítios Geológicos e Paleobiológicos 
x

X 
  

Solos  
x

X 

x

X 

Subestações   
x

X 

Terras Indígenas  
x

X 
 

Terrenos vulcânicos 
x

X 
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Títulos Minerários 
x

X 

x

X 

x

X 

Unidades de Conservação 
x

X 

x

X 

x

X 

Unidades de Proteção Integral 
x

X 
  

Unidades de Uso Sustentável 
x

X 
  

Usinas Hidroelétricas   
x

X 

Usinas Termoelétricas   
x

X 

Vegetação  
x

X 

x

X 

Vilas  
x

X 

x

X 

Zona de Amortecimento da Reserva da Serra do Espinhaço   
x

X 

Zona de Transição da Reserva da Serra do Espinhaço    

Fonte: ADG. 

GFMG: Geossistemas Ferruginosos em Minas Gerais BH MG; MMG: 

Municípios de Minas Gerais; RBSE: Reserva da Biosfera da Serra do 

Espinhaço. 

2.4 Exemplos práticos de como fazer o uso do ADG 

Como exemplos práticos para uso do ADG, o professor já possui 

disponível, neste tutorial, algumas sugestões de aulas que podem ser utilizadas 

na forma que estão apresentadas ou ainda ser implementadas, conforme a 

realidade do local em estudo ou necessidade do professor conforme seu 

planejamento. Todas as aulas aqui apresentadas buscam o trabalho da 

educação ambiental, em uma perspectiva que o aluno seja conscientizado da 



84 

importância do tema abordado, para ser um agente multiplicador das 

informações adquiridas, e, consequentemente, promovam uma mudança de 

postura pessoal e nas comunidades onde vivem, sempre na busca de uma 

melhoria contínua da qualidade de vida pessoal e coletiva, que são alguns dos 

princípios da educação ambiental. 

 

2.5 Conceitos chave para a transposição científica. 

Para que o propósito da educação ambiental seja alcançado faz-se 

necessário que alguns conceitos ambientais sejam trabalhados, a fim de 

facilitar o acesso e o entendimento da informação presente no ADG, durante as 

aulas e elaboração dos mapas das localidades em estudo. Estes conceitos 

aparecem presentes nos atributos relacionados aos temas focais de cada eixo 

temático. Um conhecimento prévio destes conceitos vai favorecer o 

entendimento do assunto abordado no ADG e a agilidade na elaboração dos 

mapas, com os dados que foram estudados e catalogados. Assim terão para 

uma posterior utilização destas informações na multiplicação dos 

conhecimentos adquiridos para a escola, em feiras de ciências ou exposições 

ou até mesmo para divulgação de campanhas educativas na comunidade onde 

vivem. 

Alguns conceitos importantes podem ser relacionados abaixo, tais 

como: Abiótico, Área de Amortecimento, Área de Transição, Bacias 

Hidrográficas, Barragens, Biodiversidade, Biomas, Biótico, Cavernas, Estrada 

Real, Geração de Energia, Mineração, Represas, Solos, Unidades de 

Conservação, Vegetação, Quilombos. 

É importante destacar que, para o uso do AGD, são necessários os 

seguintes recursos: 

Computador com acesso à internet; 

Projetor Multimídia; 

Tela para projeção; 

Quadro para anotações de discussões e comentários; 
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Se possível, usar a sala de informática para que cada aluno tenha 

condição de utilizar a ferramenta digital, de forma individual ou em duplas, nos 

computadores da sala de informática. 
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3 Acesso aos ferramentais disponíveis no ADG 

Abaixo, descrevemos o passo a passo inicial para que qualquer 

usuário, professor ou aluno consiga usufruir dos ferramentais disponíveis no 

ADG. Detalhes mais completos sobre o acesso e os dados da ferramenta 

podem ser encontrados em ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL – 

Disponibilizando Informações técnicas de áreas de importância ambiental 

estratégicas para Minas Gerais, disponível em 

http://www.institutopristino.org.br/atlas/como-usar-o-atla. Este passo a passo 

inicial deverá sempre ser seguido a cada escolha de um dos três eixos 

temáticos principais. 

Fazendo uso de uma ferramenta tecnológica que permita o acesso à 

rede mundial de computadores, acesse o portal do Instituto Prístino pelo 

endereço www.institutopristino.org.br. Na parte superior da página você 

observará o logotipo do instituto, seguido de uma seqüência de janelas de 

informações, entre elas o Atlas Digital Geoambiental (Figura 9). 

Fonte: ADG 

Ao clicar nesta opção de janela o usuário terá acesso a quatro itens de 

acesso (Figura 10): 

Atlas – Que permite o acesso aos mapas interativos. 

O que é o Atlas Digital Geoambiental? – Uma página destinada a 

qualquer usuário do ADG que queira compreender o potencial deste 

ferramental. 

Como utilizar o Atlas - que apresenta um tutorial técnico deste 

ferramental, destinado ao usuário que queira fazer uso do ADG. 

Ajude-nos a melhorar o Atlas – uma página que permite aos usuários 

auxiliarem na manutenção e melhoria da qualidade do ferramental. 

FIGURA 9 - Atributos específicos ou compartilhados entre os três grupos 

temáticos 

http://www.institutopristino.org.br/atlas/como-usar-o-atla
http://www.institutopristino.org.br/
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Fonte: ADG 

Acesse a primeira opção. A nova página aberta apresentará ao usuário 

os apoiadores desta proposta, uma breve descrição da estrutura do ADG e o 

acesso a três mapas distintos, cada um deles representando um Eixo 

Temático, entre os quais: 

Geossistemas Ferruginosos em Minas Gerais (Figura 11 A) 

Municípios de Minas Gerais (Figura 11 B) 

Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (Figura 11 C). 

       Fonte: ADG 

Daqui por diante, a escolha do Eixo temático deverá seguir os critérios 

estabelecidos pelo professor, mediante à escolha dos temas a serem 

trabalhados. 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Temas associados à janela Atlas Digital Geoambiental 

FIGURA 11 - Imagens dos mapas dos eixos temáticos do ADG 
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4 Temas focais para cada eixo temático 

Uma vez realizada todas as etapas acima descritas, o acesso aos três 

possíveis eixos temáticos pode ser feito com um simples clique sobre os 

respectivos mapas. Na tentativa de facilitar e objetivar o trabalho do professor, 

na seleção de um tema, e, consequentemente, de um eixo temático, 

tabulamos, no quadro 1, todos os temas focais existentes no ADG classificados 

de acordo com o respectivo eixo temático. 

Orientamos que o professor, para selecionar o eixo temático, não 

apenas busque um tema focal específico com o qual deseja trabalhar com seus 

alunos, mas outros possíveis temas que possam ser trabalhados, 

concomitantemente, no mesmo eixo. Isso facilitará a integração de 

informações, uma vez que o ADG foi pensado neste contexto de integração de 

informações correlacionadas.  

Estes são os três eixos temáticos se referem os atributos, que o quadro 

acima faz a relação, o professor deve estimular os alunos a observarem, os 

atributos que se relacionam nos eixos temáticos que aparecem no ADG, para 

favorecem a assimilação sobre o assunto em estudo. 
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5 Exemplos práticos de como fazer o uso do ADG 

Com a proposta de tornar o uso do ADG mais interativo, 

disponibilizamos a seguir 03 exemplos de como este tutorial poderá auxiliar o 

professor em suas aulas. 

Cada um dos temas focais abaixo sugeridos para serem trabalhados foi 

escolhido pela equipe por possuir informações extremamente relevantes ao 

ensino de ciências de uma maneira geral, sempre voltado à educação 

ambiental, mas também por serem temas interdisciplinares e que podem ser 

trabalhados sobre outras perspectivas. 

Bacias Hidrográficas 

Barragens 

Unidades de Conservação 

Assim, ao acessar os temas acima, completa-se o ciclo de 

aprendizado, tornando-se a teoria próxima à pratica. 

5.1 Eixo Temático Municípios de Minas Gerais 

Caro professor, para darmos início ao uso do ADG, neste eixo 

temático, vamos abrir o mapa (Figura 12). A barra lateral posicionada à 

esquerda, sinaliza os temas focais que podem ser trabalhados com este mapa, 

e, previamente, relatados no quadro 1. Observe que, inicialmente, a divisão 

estadual fica estabelecida, demarcada por um contorno preto. 

Com uma visão mais realista e consciente em busca do aprendizado, 

convide um professor das disciplinas de história, geografia ou matemática para 

que algumas temáticas como demografia, relevo, atividades industriais ou 

agropastoris, cultura, ecoturismo, unidades de medidas, distâncias entre 

pontos, que possam ser trabalhadas numa perspectiva interdisciplinar, visto 

que a fixação dos conteúdos por esse meio, torna-se eficaz para o 

aprendizado. 

O último item na barra lateral compreende a delimitação dos municípios 

mineiros, clique e observe a mudança na página principal (Figura 13). 

Para as próximas etapas, você pode atribuir a cada aluno a escolha de 

um município para que estes façam investigações independentes usando o 
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ADG. Caso haja interesse em visualizar uma cidade em específico, peça para 

seus alunos digitarem o nome destes na barra de busca que fica no canto 

superior esquerdo do mapa. Se o nome for digitado corretamente e existir no 

estado mineiro, a ferramenta irá encontrar. Se o aluno reduzir o zoom clicando 

no sinal “-“ ao lado da janela de busca, a cidade acabará ficando em destaque 

no município, previamente delimitado pelas linhas atribuídas ao selecionar a 

barra lateral de municípios mineiros. 

Daqui por diante, basta orientar seus alunos a selecionarem ou 

desativarem a seleção de cada um dos temas focais presentes na barra lateral 

para compreender se a cidade escolhida agrega os atributos de escolha. 

Agora vamos trabalhar com algumas temáticas específicas dentro do 

eixo Municípios de Minas Gerais. 

    Fonte: ADG 

 

 

 

 

FIGURA 12 - Página inicial do eixo temático Municípios de Minas Gerais 
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FIGURA 13 - Municípios mineiros. 

  

     

  

  

 

 

 

 

     Fonte: ADG 

5.1.1 Tema: Bacias Hidrográficas e Drenagens 

A água é um recurso natural essencial para nossa sobrevivência, a 

ameaça a falta de água pode chegar a níveis que podem inviabilizar nossa 

simples existência. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam 

que mais de 250 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo têm dificuldade 

para obter água. Mais de 2 milhões de pessoas não dispõem de água potável 

segura para o consumo humano. As projeções da ONU indicam que, em 2050, 

mais de 45% da população mundial estarão vivendo em países que não 

poderão garantir a cota diária mínima por pessoa para suas necessidades 

diárias. Até mesmo o Brasil, que possui recursos hídricos abundantes, não 

estará livre de ameaças de uma crise. 

Os temas relacionados à água estão sempre em evidência nas mídias 

em geral. Sendo assim, é necessário ampliar as discussões a esse respeito 

com os alunos, para que eles possam se conscientizar da importância do uso 

correto deste bem natural para garantia e manutenção da vida presente e 

futura. Com o propósito de trabalhar a educação ambiental e a 

conscientização, o tema acima proposto é um grande facilitadorpara os alunos, 

isso porque tornam-se multiplicadores desse conhecimento, em suas 

comunidades. O tema Bacias Hidrográficas será um facilitador no uso do ADG, 

sendo assim, sugerimos esse tema para o trabalho com os alunos. 

Acreditamos que o tema Bacias Hidrográficas pode ser um ponto temático 
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fundamental no uso do ADG. Abaixo, listamos alguns objetivos que podem ser 

propostos aos alunos para esta atividade específica: 

Compreender o ciclo da água; 

Compreender os conceitos de bacia hidrográfica; 

Compreender as possíveis aplicações em campo dos conceitos 

relacionados a drenagens e corpos hídricos; 

Compreender as consequências do mau uso da água; 

Possibilitar uma visão crítica dos alunos em relação aos rios de sua 

região; 

Compreender a importâncias das matas ciliares na qualidade da vida 

de um rio; 

Conhecer as bacias hidrográficas do Brasil por regiões; 

Conhecer as bacias hidrográficas de Minas Gerais; 

Propiciar a oportunidade que saibam utilizar o ADG na localização das 

bacias hidrográficas de Minas Gerais sua distribuição no estado e em seu 

município; 

Interpretar e discutir os benefícios da recuperação ambiental nos 

ecossistemas descaracterizados pela ação humana;Discutir a responsabilidade 

dos órgãos fiscalizadores e licenciadores quanto a autorização, fiscalização e 

punição a possíveis danos não calculados associados à áreas de preservação 

permanente dos rios em Minas Gerais e em seu município; 

Compreender a importância da educação ambiental como ferramenta 

de preservação e de ação. 

Com a grande importância deste tema, sugerimos algumas ações para 

orientar o professor em suas atividades. Inicialmente, sugerimos que o 

professor faça uma introdução conceitual sobre o tema focal: 

Assim, sugerimos que seja feito um trabalho interdisciplinar, em 

conjunto com os professores de história e geografia, demonstrando como a 

distribuição de água no Brasil acontece de maneira muito irregular, e como a 

forma de crescimento populacional de acordo com a expansão das fronteiras 

do agronegócio, são importantes para o entendimento deste tema, pois nos 

locais onde encontramos as maiores densidades demográficas, temos pouca 

reserva de água e nos locais onde a densidade demográfica é pequena, temos 

as maiores reservas de água. A tabela abaixo demonstra a disponibilidade dos 
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recurso hídricos e as respectivas densidades demográficas em cada região do 

país. 

 

QUADRO 2 - Distribuição dos recursos hídricos em relação a densidade 

demográfica no Brasil. Adaptado Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas 

Região 

Densidade 

Demográfica 

(hab/Km
2
) 

Concentração dos recursos 

hídricos 

(%) 

Norte 4,12 68,5 

Nordeste 34,15 3,3 

Centro-Oeste 8,75 15,7 

Sudeste 86,92 6 

Sul 48,58 6,5 

  Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas 

 

Sugerimos que, neste momento, seja introduzido ao tema as Bacias 

Hidrográficas e como elas são formadas pelo conjunto de terras drenadas por 

um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Assim, o professor pode 

levantar o questionamento com seus alunos sobre a questão, de onde vem a 

água que utilizamos em nossas atividades diárias e como as bacias 

hidrográficas estão associadas a noção de existência de nascentes, divisores 

de água e características dos cursos de água, principais e secundários, 

denominados afluentes e subafluentes. O professor pode ampliar a discussão 

para a forma que estas bacias hidrográficas são classificadas, conforme sua 

importância e localização. A figura 14 demonstra em um desenho esquemático 

uma bacia hidrográfica. 
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FIGURA 14 - Esquema de uma Bacia Hidrográfica 

 

Fonte: Caminho das aguas 

Na figura 15 os alunos podem identificar as regiões hidrograficas do 

Brasil, conforme sua distribuição nos estados de cada região brasileira. Doze 

são as grandes bacias apresentadas subdivididas em cores, que facilitam a 

identificação. 

 

             Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas. 

 

FIGURA15 - Regiões Hidrográficas do Brasil 
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Uma vez trabalhado os conceitos e as temáticas associadas, 

sugerimos que o professor passe a trabalhar o tema com o uso direto do ADG. 

Assim, os alunos com o uso do ADG podem localizar as principais bacias 

hidrográficas do estado de Minas Gerais e, principalmente em um município 

específico, para isso, basta que os alunos acessem estas informações clicando 

nos ícones da barra lateral “Bacias Hidrográficas” e, ao clicar sobre a bacia 

hidrográfica escolhida para estudo, as informações apareceram em uma caixa 

de diálogo, com as informações principais sobre aquela determinada bacia 

hidrográfica (Figura 16). 

 

 

  Fonte: ADG 

 

Sugerimos ao professor que, diante deste mapa, trabalhe com seus 

alunos cada uma das bacias hidrográficas federais que estão inseridas no 

estado de Minas Gerais. Para tornar a discussão mais interessante, sugerimos 

voltar a discussão para a região em que seu município esta inserido. Vamos 

ver o exemplo para os municípios de Ouro Preto e Itabirito, que, apesar da 

proximidade, estão inseridos em bacias hidrográficas diferentes (Figuras 17 e 

18). 

FIGURA16 - Localização das Bacias Hidrográficas Federais em Minas Gerais 
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FIGURA 17 - Localização do Município Itabirito, Bacia do Rio São 

Francisco. 

 

           Fonte: ADG 

             Fonte: ADG 

Sugerimos ao professor que aumente a contextualização do estudo em 

seu município, com a modificação da escala de ampliação da imagem e do 

mapa de base para identificação da localização e situação da bacia 

hidrográfica no município em estudo (Figura 19). 

 

FIGURA18 - Localização do município Ouro Preto na Bacia do Rio Doce 
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Fonte: ADG 

Neste contexto, sugerimos ao professor que o tema rebaixamento do 

lençol freático seja abordado. Isso justificado pelo fato das atividades 

mineradoras estarem induzindo este fenômeno decorrente da expansão de 

suas cavas e processos de lavagem dos minérios que são extraídos próximos 

ao município. Como consequência, pode promover uma futura falta de água 

para o abastecimento público devido as nascentes secarem com esse 

rebaixamento. O professor pode ainda realizar uma pesquisa com os alunos 

sobre a questão da recuperação das áreas degradadas com o reflorestamento 

e preenchimento das cavas desativadas com material estéril, na tentativa de 

recuperação do lençol freático e consequentemente das nascentes que servem 

como captação no município, além de trabalhar o consumo sustentável (Figura 

20). 

FIGURA19 - Localização das micro-bacias do município de Itabirito com suas 

respectivas áreas de drenagem. 
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FIGURA 20 - Imagem da cava da mineração com a identificação do 

rebaixamento do lençol em relação as áreas de drenagens das microbacias. 

 

      Fonte: ADG. 

Ainda com o uso do ADG, sugerimos ao professor que estabeleça um 

panorama entre as áreas onde estão mais preservados ou mais impactados e a 

necessidade de preservação nestas estas áreas para que as bacias 

hidrográficas possam se recuperar com o tempo. O professor pode estender 

esta discussão para as unidades de conservação para que o aluno possa 

visualizar que nas UCs, os ecossistemas encontram-se em melhor condição de 

conservação ambiental e nas áreas desprotegidas ou áreas de minerações os 

ambientes estão mais devastados e os ecossistemas mais fragmentados 

(Figura 21). Assim a discussão sobre estes temas permitirá se estabelecer uma 

consciência da necessidade da preservação e manutenção destas áreas para 

garantia da recarga dos lençóis de água subterrâneos e do abastecimento 

público com a reabilitação das nascentes. 



102 

FIGURA 21 - Imagem área de mineração e as microbacias da região, 

relacionando as áreas de impacto ambiental da mineração. 

 

  Fonte: ADG 

Sugerimos ao professor que finalize a proposta com uma pesquisa 

sobre os problemas ambientais e como estes estão interferindo diretamente 

para a perda dos recursos hídricos em seu município e quais são os projetos 

propostos ou que estão em realização para recuperação destas áreas. Após 

estes levantamentos, sugerimos a elaboração pelos alunos em parceria com os 

professores e com a comunidade de projetos ambientais que possam ser 

executados em seu município para a recuperação da área degradada e 

divulgação do conhecimento adquirido sobre o tema bacias hidrográficas e 

drenagens e assim realizar a promoção da educação ambiental e 

conscientização das comunidades. 

5.1.2 Tema: Barragens 

Após o acidente ambiental com a barragem de Fundão, em Mariana-

MG, esse tema se apresenta no auge das discussões político-ambientais e 

sociais. Acreditamos que barragens devem ser um ponto temático fundamental 

no uso do ADG e, a partir do acidente em Mariana, o assunto em questão 
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despertará maior interesse nos alunos, devido à repercussão nacional e 

internacional. Abaixo listamos alguns objetivos que podem ser propostos aos 

alunos para esta atividade específica: 

Compreender o que é uma barragem de rejeitos; 

Compreenderem quais são os impactos de uma barragem de rejeitos 

mesmo que não haja qualquer rompimento; 

Propiciar a oportunidade que saibam utilizar o ADG na localização das 

barragens de rejeitos em seu município; 

Interpretar e discutir os benefícios e os riscos ambientais deixados pela 

mineração por intermédio das barragens de rejeito; 

Discutir a responsabilidade dos órgãos fiscalizadores e licenciadores 

quanto a autorização, fiscalização e punição a possíveis danos não calculados 

associados a barragens de rejeitos; 

Compreender o grau de impacto gerado pela tragédia ambiental da 

barragem de Fundão; 

Compreender a importância da educação ambiental como ferramenta 

de preservação e de ação. 

Com esses objetivos acima citados sobre o tema e com a repercussão 

ambiental sobre o assunto, eis algumas orientações para o professor em suas 

atividades. Inicialmente, sugerimos que o mesmo faça uma introdução 

conceitual sobre o tema focal. Exemplo; Segundo o dicionário, Barragem é uma 

estrutura construída num vale e que o fecha transversalmente, proporcionando 

um represamento de água (Figura 22). 

No âmbito da mineração, as barragens têm o mesmo conceito, mas, 

neste caso, para armazenarem rejeitos do processo de extração dos minérios 

do solo, daí a denominação de barragens de rejeitos. Estas barragens de 

rejeito são estruturas de terra que tem a função de armazenar resíduos de 

mineração que foram produzidos durante o beneficiamento do minério e não 

possuem valor econômico, sendo classificados como estéril. A criação destas 

barragens de rejeitos é regulamentada principalmente pela Lei 12334 de 20 de 

setembro de 2010 que “estabelece a política de segurança destinada a 

acumulação de água para quaisquer uso, à disposição final ou temporária de 

rejeitos e a acumulação de resíduos industriais, cria o sistema nacional de 

informações sobre a segurança de barragens.”, e pela resolução 143 de 10 de 
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julho de 2012 do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos) que 

“estabelece critérios gerais de classificação de barragens por categoria de 

risco, dano potencial associado e pelo volume do reservatório”. 

FIGURA 22 - Imagem da Barragem de Rejeitos da Mina do Pico de 

Itabirito, denominada Maravilhas. 

 

      Fonte: Arquivo Pessoal do Autor 

Uma vez trabalhados os conceitos e as temáticas associadas, passe 

agora a trabalhar o tema com o uso direto do ADG. Sugerimos a localização 

das mineradoras e das barragens de rejeitos que estão instaladas no estado de 

Minas Gerais e, principalmente, em um município específico, acesse estas 

informações clicando nos ícones da barra lateral “barragens de rejeito” e 

“minas desativadas” (Figura 23). 
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FIGURA 23 - Localização das Barragens de Rejeito no estado. 

 

  Fonte: ADG 

Sugerimos que estes temas sejam focados aos municípios que ficam 

localizados na região do quadrilátero ferrífero, que abrange uma área de 

7000Km2, englobando 35 municípios, com uma população de 4.135.951 

habitantes (IBGE 2010), os municípios que compõe o quadrilátero ferrífero são: 

Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Brumadinho, Caeté, Catas 

Altas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ibirité, Igarapé, Itabira, Itabirito, 

Itatiaiaçu, Itaúna, Jeceaba, João Monlevade, Mariana, Mário Campos, Mateus 

Leme, Moeda, Nova Lima, Outo Branco, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Rio 

Manso, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo do 

Rio abaixo, São Joaquim de Bicas e Sarzedo (SILVA 2007). Isto porque, a 

maioria das mineradoras, no estado mineiro, localiza-se nestas regiões, o que, 

consequentemente, vai permitir trabalhar os temas acima com maior 

objetividade (Figura 24). 
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Fonte: FERREIRA, F.F., 2012. 

 

 

Na figura 25, abaixo, o professor pode observar com seus os alunos, o 

grande número de minas que já estão desativadas com suas respectivas 

barragens de rejeito. Neste contexto, o professor pode levantar a discussão do 

grande dano ambiental que uma barragem de rejeito pode trazer para o meio 

ambiente caso aconteça um rompimento das mesmas. Além do mais, este 

pode pesquisar ainda a forma de desativação destas barragens e se as 

barragens existentes em seu município foram devidamente desativadas. 

Ademais, podem verificar se são devidamente monitoradas para avaliações 

periódicas do risco que oferecem para o ambiente e populações da área 

diretamente e indiretamente afetadas no caso de um rompimento. 

Ainda com a figura 25, abaixo, o professor com o uso do ADG, pode 

visualizar junto com seus alunos as barragens existentes no estado. Pode-se 

perceber também, na figura 25, as minas desativadas, as barragens de rejeitos 

ainda em atividades e as cidades onde estão localizadas. 

FIGURA 24 - Localização da área do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, com 

os principais municípios inseridos na área. 
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 Fonte:  

Nesta ocasião, sugerimos que o tema quadrilátero ferrífero, potenciais 

econômicos e ambientais seja trabalhado com seus alunos. Ainda com o uso 

do ADG, sugerimos ao professor que estabeleça um panorama entre as áreas 

onde estão as ações de minerações (títulos minerários), suas barragens de 

rejeito e as unidades de conservação para que o aluno possa visualizar a 

proximidade de onde estão instaladas estas mineradoras, suas barragens de 

rejeito em relação ao município e em relação às unidades de conservação, 

para criar a consciência da necessidade da preservação e manutenção destas 

áreas para as gerações futuras. 

Se o professor quiser correlacionar ainda mais a presença destas 

mineradoras e barragens, com as questões ambientais, destaque, por exemplo, 

as áreas chaves para conservação da biodiversidade de plantas raras (Figura 

26). 

 

 

 

 

 

FIGURA 25 - Minas desativas (x) e barragens de rejeitos (▲) nos Municípios de 

Minas gerais 
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   Fonte: ADG 

Sugerimos ao professor que relacione os impactos ambientais no solo, 

na água e no ar, provocados pela atividade mineradora e principalmente pelas 

barragens de rejeito por elas criadas. Pesquise com seus alunos quais foram 

os acidentes ambientais com rompimento de barragens que aconteceram nas 

últimas décadas e a situação ambiental das áreas anos após o acontecimento 

da tragédia. Pesquise também sobre a existência ou não de planos de 

emergência para acidentes ambientais com barragens de rejeito. Neste 

momento, sugerimos ao professor que peça a seus alunos que realizem uma 

pesquisa sobre o acidente ambiental na Barragem de Fundão, no município de 

Mariana, dando mais ênfase à pesquisa. 

Enfatize o rompimento da barragem de fundão, em Mariana-MG, para 

tornar o aprendizado mais relevante. Pesquisas extra-classe, atividades de 

pesquisas de campo servem como sugestão de complementação do trabalho e 

fixação do conteúdo, fazendo um levantamento das causas do acidente, as 

consequências nas áreas diretamente e indiretamente afetadas, o que se tem 

feito para recuperação do dano ambiental e social, qual suporte esta sendo 

dado as populações atingidas, quais as penalizações aplicadas e qual o plano 

para recuperação da área foi proposto pela empresa, entre outras questões 

FIGURA 26 - Áreas chaves para conservação de plantas raras  
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que podem ser levantadas pelo alunos, devido a exposição do caso na mídia 

nacional e internacional. 

Após a realização de todas as discussões sobre o tema com os alunos, 

sugerimos a organização de uma exposição dos mapas estudados e 

construídos com o uso do ADG, para a comunidade escolar para a divulgação 

do conhecimento adquirido sobre o tema barragens, seus passivos ambientais 

e os acidentes já ocorridos, e assim realizar com seus alunos a multiplicação 

do conhecimento adquirido realizando a promoção da educação ambiental, 

conscientização sobre os riscos potenciais das barragens de rejeito. 

5.1.3 Tema: Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação – UCS são espaços que tem o objetivo a 

preservação da flora, fauna, recursos hídricos, as belezas naturais e culturais, 

recuperar ambientes degradados, promover o desenvolvimento sustentável e 

assim contribuir com a educação e preservação ambiental. 

Foram criadas por leis específicas pelos governos com o interesse na 

preservação daquela área como garantia de um ambiente ecologicamente 

saudável e protegido para as gerações futuras. Algumas UCs, são criadas por 

projetos elaborados por algumas ONGs, em iniciativas, junto a comunidade 

para promover a preservação de alguma área de interesse coletivo naquele 

determinado município. Esses projetos das ONGs são encaminhados para as 

câmaras municipais que analisam o projeto e votam a Lei de criação da UC, 

através do clamor popular. 

As UCs são utilizadas como áreas para a pesquisa, o manejo e a 

educação ambiental, além do turismo ecológico. Estas UCs podem ser 

classificadas conforme o tipo de uso em: 

Parque Nacional: Áreas para pesquisa científica e educação ambiental; 

Reserva Biológica: Áreas para abrigo e proteção de espécies da flora e 

fauna com relevância ambiental; 

Reserva Ecológica: Áreas de preservação permanente, com objetivo 

preservação e proteção ambiental; 

Estação ecológica: Áreas de pesquisas aplicadas à proteção do 

ambiente e desenvolvimento da educação ambiental; 
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Áreas de Proteção Ambiental: Áreas destinadas ao desenvolvimento 

sustentável, permitindo o desenvolvimento de atividades econômicas; 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico: Áreas que abriga espécies 

raras ou de grande biodiversidade; 

Floresta Nacional: Áreas para garantir a proteção dos recursos 

naturais, sítios arqueológicos, desenvolvimento de pesquisas, turismo 

ecológico e educação ambiental; 

Reserva Extrativista: Áreas utilizadas para o extrativismo vegetal ou 

mineral de forma sustentável; 

Refúgio da Vida Silvestre: Áreas de proteção para reprodução de 

espécies migratórias; 

Reserva da Fauna: Áreas para estudos sobre o manejo sustentável de 

espécies nativas; 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável: Áreas de proteção 

ambiental para que a qualidade de vida das populações tradicionais seja 

preservada; 

Reserva Particular de Proteção Natural: Áreas privadas de proteção e 

preservação ambiental. 

Abaixo listamos alguns objetivos que podem ser propostos aos alunos 

para esta atividade específica: 

Compreenderem a importância de uma Unidade de Conservação; 

Relacionarem a importância da Unidade de conservação para o 

ecossistema onde ela esta inserida; 

Localizarem as unidades de conservação no estado de minas gerais; 

Compreenderem as consequências da fragmentação dos 

ecossistemas; 

Compreenderem a importância e a localização das áreas chaves para 

preservação ambiental no estado de minas gerais. 

Compreenderem a importância da educação ambiental como 

ferramenta de preservação. 

Para o trabalho com esse tema, junto aos professores, escolhemos o 

município de Itabirito, pois neste município podemos verificar várias UCs 

diferentes, com diferentes tipos de classificação conforme o uso, além do 

patrimônio histórico e ambiental que encontra-se preservado nestas UCs, 
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permitindo assim ampliar as discussões em um contexto multidisciplinar que as 

informações apresentadas permitem. 

Para iniciar o assunto, sugerimos que o professor faça uma introdução 

conceitual sobre o tema focal. Sugerimos mais uma vez ao professor que 

procure uma introdução do tema de uma forma dinâmica, utilizando exemplos 

que contextualizem os alunos. Faça uso do ADG para localizar uma unidade de 

conservação mais próxima de sua residência e trabalhe com os alunos a 

temática sobre vários aspectos, incluindo uma perspectiva política. 

Em seguida, adentre com informações que deem suporte para que os 

alunos entendam a importância de criação de uma unidade de conservação. 

Diferencie os dos tipos de unidades de conservação, quais são estas UCs e o 

tipos de uso em cada tipo de UC, investigação sobre a importância destas para 

preservação ambiental e a manutenção das espécies. 

Com o uso do ADG, estabeleça um panorama entre as áreas onde 

estão as minerações (títulos minerários) e as unidades de conservação para 

que o aluno possa visualizar a proximidade de onde estão instaladas estas 

mineradoras em relação às unidades de conservação, para criar a consciência 

da necessidade da preservação e manutenção destas áreas para as gerações 

futuras. 

Utilize as ferramentas de medição presentes no ADG para demonstrar 

as distâncias entre as UCS e as sedes dos municípios, a profundidade das 

cavas, as áreas de preservação permanente. 

No exemplo a seguir, vamos trabalhar com o tema UCs, no município 

de Itabirito, pois com podemos visualizar, na figura 56, neste município 

encontram-se inseridas três UCs, de grande importância socioambiental do 

estado de Minas Gerais, que são a APA SUL(Área de Proteção ambiental ao 

sul de Belo Horizonte), o Monumento Natural serra da Moeda e a Estação 

Ecológica de Arêdes, cada uma delas representando um marco na proteção 

ambiental de ecossistemas únicos no estado, que processos de exploração e 

utilização diferenciados, mas que garantem a preservação de importantes 

ecossistemas para a utilização e pesquisas científicas. 
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      Fonte: ADG 

No município em estudo aparecem demarcadas três UCs, sendo em 

verde a APA SUL (Área de Proteção Ambiental ao sul de Belo Horizonte), em 

vermelho (menor) a Estação Ecológica de Arêdes e vermelho (maior) na divisa 

com o município de Moeda, a UC Monumento Natural Serra da Moeda, em 

amarelo a UC de proteção especial no município de Ouro Preto. Ao clicar sobre 

a UC, vai aparecer uma caixa de diálogo que traz todas as informações 

relativas aquela unidade de conservação em estudo, tais como: o nome da UC, 

tipo de uso, quem administra, município que pertence, lei de criação, área da 

UC, entre outras informações, além de permitir um zoom para visualização da 

UC (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 - UCs no município de Itabirito e cidades vizinhas 
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          Fonte: ADG 

A figura 28 apresenta imagem que demonstra a Estação ecológica de 

Arêdes, documentos legais, área, dentre outros. 

O professor pode sugerir a alteração da imagem de fundo para imagem 

de satélite que vai permitir uma observação com a ampliação do zoom, da 

fragmentação dos ecossistemas e descaracterização próximas às Ucs, chamar 

a atenção da proximidade destas áreas com a sede municipal, utilizando as 

ferramentas de medição do ADG, para determinar as distâncias ou as áreas 

dos locais em estudo. 

A figura 29 vizualiza as áreas de conservação no município de Itabirito 

e cada marcação na imagem traz informação sobre pontos importantes nas 

Ucs e e nas áreas de entorno. 

 

FIGURA 28 - Descrição da UC em caixa de diálogo. 
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FIGURA 29 - Modificação do mapa de base com as UCs do município em 

estudo. 

 

      Fonte: ADG. 

Ao clicar sobre os icnes presentes nas áreas de conservação, 

podemos visualizar as imagens daqueles locais que trazem atrativos históricos 

ou áreas de ecossistemas únicos presentes nas UCs, para favorecer o estudo 

e a conscientização sobre a importância da preservação destas áreas para a 

futuridade. 

A figura 30, visualiza as ruinas de Arêdes, localizada no município de 

Itabirito-MG. 

FIGURA 30 - Visualização de fotografias do patrimônio histórico preservado 

dentro das UCs e suas respectivas legendas em caixa de diálogo. 

Fonte: ADG 
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FIGURA 31 - : Visualização de fotografias do Campo Rupestre preservado nas 

UCs e suas respectivas legendas em caixa de diálogo. 

 

   Fonte: ADG 

O professor pode em parceria com o professor de matemática, 

trabalhar as unidades de medida, disponíveis no ADG, para realizar medições 

de áreas, de distâncias, apenas alterando a ferramenta de medida disponível 

no ADG, alémdisso, o professor pode trabalhar vários temas da educação 

ambiental, em parceria com os professores de história, geografia e matemática, 

assim promovendo a interdisciplinaridade proposta pela LDB. 

As figuras 32 e 33 podem ser utilizadas para demonstram a 

descaracterização das áreas no entorno de áreas de preservação permanente 

e das UCs, provocadas pelas atividades mineradoras. O professor pode sugerir 

uma pesquisa histórica para observação da área antes do início das atividades 

de exploração e como os ecossistemas foram sendo fragmentados e 

descaracterizados ao longo do tempo com a explanação das fronteiras 

minerarias devido às concessões dos direitos minerários para as explorações. 
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FIGURA 32 - Ampliação da área degradada da mineradora entre as UCs e a 

degradação ambiental 

 

   Fonte: ADG 

 

FIGURA 33 - Área de Unidade de Conservação do Pico de Itabirito e a 

mineração em seu entorno, patrimônio histórico e cultural do município. 

 

 Fonte: ADG 
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Com as figuras 34 e 35, o professor pode trabalhar a descaracterização 

ambiental do entorno da UC, com o rebaixamento do lençol subterrâneo, que 

tem seu afloramento no fundo da cava da mina e também realizar a medição 

de quanto o lençol foi rebaixado com a exploração do minério de ferro naquela 

área. 

As figuras 34 e 35 demonstram a cava principal da Mina do Pico, bem 

como a profundidade da cava e o afloramento do lençol subterrâneo. 

 

FIGURA 34 - Cava principal da Mina do Pico com rebaixamento do 

Lençol Freático e seu afloramento. 

 

   Fonte: ADG. 
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FIGURA 35 - Ferramenta de medição do ADG, demonstrando a profundidade 

da cava da mineração. 

 

   Fonte: ADG 

Finalize a proposta incentivando seus alunos sobre a importância na 

criação de projetos ambientais que possam ser executados, em seu município, 

para as comunidades, com a divulgação do conhecimento adquirido sobre o 

tema unidades de Conservação, seus atrativos ambientais.  
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Anexo I 

Tutorial de Uso do ADG 

O uso de um tutorial para os professores visando o ADG como 

instrumento da EA nas escolas públicas de Minas Gerais deve ocorrer em sala 

de aula com a utilização de computadores com acesso a Internet. O processo 

se inicia por meio do acesso ao site do Instituto Prístino, 

www.institutopristino.org.br. Tendo por base os dizeres de Pereira et al. (2016, 

p. 4) sugere como passo a passo para a utilização do ADG: 

1. Acessar a página principal do Atlas clicando em “ADG” na parte 

superior da página, e em seguida clique em “Atlas”; 

2. Na página principal seleciona-se o grupo temático e área de 

interesse; 

3. O usuário será direcionado para o mapa interativo 

correspondente, com as camadas desabilitadas. Na versão de maio de 2016, 

existem 76 temas disponíveis relacionados aos municípios do estado de Minas 

Gerais no ADG. Este acervo conta com arquivos provenientes de diversas 

fontes de dados públicas de livre acesso, adaptados pelo Instituto Prístino. 

Antes de habilitar uma camada localiza-se a região desejada. Caso queira 

trabalhar com o município de Itabirito, por exemplo, utilize a ferramenta de 

localização para encontrar o município e, em seguida deve-se habilitar as 

camadas desejadas; 

4. Habilitar e desabilitar camadas: as camadas disponíveis para os 

usuários estão listadas do lado esquerdo. Para habilitar a camada desejada 

bastar clicar na caixa em branco antes do nome da mesma.  

5. Nos mapas a navegação pode ser realizada através do clique e 

arrasto do mouse na tela. Para alterar o zoom bastar clicar nos símbolos + ou – 

indicados pela seta vermelha ou ainda através do scroll do mouse (rodando 

para frente ou para trás); 

6. Os pares de coordenadas geográficas estão localizados no canto 

inferior da tela e indicam a posição do cursor do mouse em graus decimais no 

Sistema de Coordenadas Geográficas e Datum WGS84. Neste mesmo canto 
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observa-se a escala da visualização atual (retângulo vermelho); 

7. Opções da propriedade das camadas: ao acessar as 

propriedades de uma camada o usuário tem acesso a algumas ferramentas 

como Zoom para camada, transparência, reordenar camada (mover para cima 

ou mover para baixo), mostrar detalhes do item e abrir tabela de atributos. Para 

isso o usuário deve clicar com o botão esquerdo do mouse na seta (dropdown) 

indicada pela seta vermelha e acessar a opção desejada. 

Para se utilizar o tutorial para os professores visando o uso do ADG 

como instrumento da EA nas escolas públicas de Minas Gerais faz necessário 

entender as ferramentas disponíveis que devem estar descritas. Nomeia 

Pereira et al. (2016, p. 9) como sendo as principais ferramentas disponíveis do 

ADG para uso acadêmico: 

 Mapa Base: o usuário pode alterar o mapa base (imagem de 

fundo), selecionando uma das opções presentes na “Galeria de Mapa Base”. 

As opções disponíveis contemplam imagens satélites do banco de dados do 

Bing Maps Aerial ou do Google Satélite; mapas com rótulos (por exemplo: 

National Geographic ou do Open Street Map) e mapas topográficos (por 

exemplo: Topográfico). O usuário pode selecionar qualquer uma das opções 

disponíveis na galeria, para isso basta clicar na opção desejada. No exemplo 

abaixo a camada “Google Satélite” foi habilitada. (PRÍSTINO, 2016) 

 Lista de Camadas: para visualizar a “Lista de Camadas”, basta 

clicar no ícone indicado em vermelho. As bases de dados voltam a ser exibidas 

do lado esquerdo da tela. Assim é possível habilitar as camadas desejadas e 

sobrepô-las à imagem utilizada como “Mapa Base”. (PRÍSTINO, 2016) 

 Localização: o usuário pode procurar um lugar com base em um 

endereço, nome de cidade ou uma coordenada geográfica em graus decimais, 

respeitando um formato específico; (PRÍSTINO, 2016) 

 Coordenadas: Basta digitar as coordenadas geográficas em graus 

decimais que o aplicativo irá indicar a localização do ponto. Digitar primeiro a 

longitude e em seguida a latitude. Utilizar o ponto como separador das casas 

decimais e a vírgula para separar a longitude da latitude. Caso esteja 

pesquisando um ponto em Minas Gerais, é necessário inserir um sinal negativo 

“-” antes da coordenada que representa a longitude, pois isso significa que o 

ponto está à oeste do meridiano de Greenwich. Da mesma maneira, deve-se 
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inserir um sinal negativo “-” antes da coordenada que representa a latitude, 

pois significa que o ponto está ao sul do meridiano de Greenwich; (PRÍSTINO, 

2016) 

 Medição da área e distância: a partir da ferramenta de medição é 

possível calcular de forma simplificada distâncias e áreas de interesse do 

usuário; (PRÍSTINO, 2016) 

 Ferramenta Área de Influência (Buffer): essa ferramenta é 

utilizada para selecionar as áreas do entorno de uma feição. Uma das 

aplicações mais comuns é a identificação de Áreas de Preservação 

Permanente, onde uma área de influência no entorno de um rio, por exemplo, 

deveria ser preservada. O exemplo da figura abaixo mostra a aplicação de um 

buffer de 100 metros a um rio da Bacia do São Francisco. Para fazer o buffer é 

necessário selecionar a camada na lista (1), em seguida definir a unidade de 

medida e a Distância (2), depois clicar na ferramenta de seleção e, por fim, 

desenhar um polígono que abranja a feição (rio) desejada. (PRÍSTINO, 2016) 

Adicionar shapefile: caso o usuário tenha o limite de uma área em 

shapefile e deseje adicioná-lo no “Atlas Ambiental”, deve-se gerar um arquivo 

compactado (.zip) com todos os arquivos que compõe um shapefile3 e em 

seguida adicionar a partir da ferramenta “SHP” (PRÍSTINO, 2016). 


