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Resumen
El presente estudio hace una caracterización del hábitat del mayor pez de escamas de agua
dulce del mundo: el $UDSDLPDJLJDV, en la región centro-oeste de Brasil, estados de Goiás
(GO) y Mato Grosso (MT), mediante el uso integrado de teledetección y sistemas de inforPDFLyQJHRJUi¿FD 6,* (QHVWDUHJLyQODDQWURSL]DFLyQGHOSDLVDMHLQWHQVL¿FDGDHQHOVLJOR
XX, ha contribuido en la sobre pesca de la especie, llevándola al borde de la extinción. La
LQYHVWLJDFLyQLGHQWL¿FyORVHOHPHQWRVItVLFRVGHOSDLVDMHDVtFRPRORVDVSHFWRVDQWUySLFRV
TXHLQÀX\HQGLUHFWDPHQWHHQODVXSHUYLYHQFLDGHODHVSHFLH3DUDHVWH¿QVHXWLOL]DURQLPigenes satelitales y datos vectoriales, ambos integrados en ambiente de SIG. El resultado de
la investigación fue la caracterización de los elementos biotipos y abióticos que, luego de
analizados, demostraron que el hábitat del $UDSDLPD JLJDV ha sufrido transformaciones
TXHDFWXDOPHQWHLQÀX\HQHQODGLQiPLFDUHSURGXFWLYDGHHVWDHVSHFLH
Palabras clave: Mapeamento; habitat; Pirarucu; Brasil.

Abstract
The proposed study is a characterization of the habitat of the world’s biggest freshwater
¿VKWKH$UDSDLPDJLJDV. This study was located in the center-west region of Brazil, which
LQFOXGHVWKH*RLiVDQG0DWR*URVVRVWDWHV,QWKLVUHJLRQWKHODQGXVHKDVEHHQLQWHQVL¿HG
during the twentieth century, contributing to a higher exploitation of the species, leading to
DQDOPRVWH[WLQFWLRQ7KLVUHVHDUFKLGHQWL¿HGWKHHOHPHQWVRIWKHSK\VLFDOODQGVFDSHDVZHOO
DVWKHKXPDQDVSHFWVLQÀXHQFLQJGLUHFWO\RQWKHVXUYLYDORIWKHVSHFLHV)RUWKLVSXUSRVHD
set of remotely sensed imagery and vectorial data were integrated into a GIS database. As a
¿QDORXWFRPHDFKDUDFWHUL]DWLRQDQGDQDO\VLVRIWKHELRWLFDQGDELRWLFIDFWRUVVKRZHGLQWHQsive transformations in the habitat of the $UDSDLPDJLJDVZKLFKDUHFXUUHQWO\LQÀXHQFLQJ
the reproductive dynamic of this species in the surveyed area.
Key words: Mapping; habitat; Pirarucu; Brazil.

*

Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA), Campus Samambaia, Goiânia (Goiás), Brasil. E-mail: alexcefetgo@yahoo.com.br; patriciaiesa@ufg.br; ieda_burjack@cultura.com.br

Santos A. M. D., Romão P. A. e Burjack M. I. A.

1. Introdução
A intensa ocupação da área inundável
pelas águas do rio Araguaia e de seus triEXWiULRVVRPDGDjVFDUDFWHUtVWLFDVHGi¿cas têm contribuído para a diminuição,
no estado de Goiás, da maior espécie de
peixe de escamas de água doce do mundo: o Pirarucu ($UDSDLPD JLJDV), (PeUHLUD   6HJXQGR GDGRV GD $JrQFLD
Goiana de Meio Ambiente (AGMA), órgão responsável pela política de preservação ambiental, o Pirarucu encontra-se
em vias de extinção no estado de Goiás.
O Pirarucu sempre foi uma das espécies mais capturadas na região do
$UDJXDLD &DLDGR  &DLDGR 
0DJDOKmHV   2 $UDSDLPD JLJDV é
um animal sedentário e habita preferencialmente ambientes lacustres (Fabré e
Barthem, 2003; Ono HW DO., 2004). VenWXULHUL H %HUQDUGLQKR   D¿UPDP
que o Pirarucu é considerado praticamente um fóssil vivo, sendo um dos grupos mais antigos de WHOHyVWHRV, que surgiram durante o período Jurássico (165
milhões de anos atrás), possivelmente no
supercontinente Pangea. Este animal é
considerado a maior espécie de peixe de
escamas de água doce do mundo, podendo atingir 4 m de comprimento e 200 kg
GHSHVR 3HUHLUD 6HJXQGR6DQWRV
HW DO. (2006), este animal recebe várias
denominações, sendo Pirarucu, Pirosca e
Bacalhau Brasileiro, os mais usuais.
A região onde o Pirarucu é encontrado em Goiás é formada por uma faixa
de planície aluvial do rio Araguaia. Esta
planície é condicionada por sedimentos
recentes, que sustentam um complexo
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mosaico de ambientes lacustres, associados, na sua grande maioria, à atividade
do canal principal. Portanto, esta área
FRQ¿JXUD LPSRUWDQWH UHGXWR SDUD UHprodução e conservação do Pirarucu. O
expressivo número de lagos nesta região
OHYRX 6DQWRV   D GHVLJQiOD 3DLVDgem dos Lagos. Além disto, a área foi indicada pelo WWF-Brasil e Ministério do
Meio Ambiente como área relevante para
conservação da natureza.
Para caracterização desta área tão singular para o Brasil foi aplicado método
indireto, dados de sensoriamento remoto
orbital. Os dados provenientes de satélites
têm sido excelentes recursos para análise das paisagens inundáveis, inclusive de
morfologia lacustre (Morais, 2002; Jardim-Lima HWDO., 2005; Morais, 2006).
Com objetivo de extrair o máximo dos
dados orbitais empregou-se técnicas de
processamento digital de imagens, nomeadamente um Modelo de Mistura de
3L[HOWpFQLFDGH&ODVVL¿FDomRH6HJPHQtação. A aplicação do Modelo de Mistura
tem contribuído para análise de áreas de
vegetação para o Bioma Cerrado (Ferreira HWDO. 2003), Mata Atlântica (Freitas e
Cruz, 2005), Floresta Amazônica (Vasconcelos e Novo, 2004), áreas queimadas (Anderson HWDO 2005), área urbana
1XQHV H 6RX]D -~QLRU   H iUHDV
agrícolas (Santos HWDO., 2009).
Todos os trabalhos partem do princípio que com base na resposta espectral
de alvos puros (HQGPHPEHUV) selecionados para a geração do modelo, é possível
extrair nas imagens sintéticas (imagensfração) as feições ressaltadas dos alvos
desejados, facilitando sua detecção e
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monitoramento (Anderson HWDO., 2005).
Assim, utilizou-se das imagens-fração
para caracterização do habitat do Pirarucu, nomeadamente a morfologia lacustre,
uso e cobertura.

2. Materiais e métodos
2.1 Área de estudo

A área de estudo está localizada na parte
oeste de Goiás, região Centro-Oeste do
Brasil (Figura 1). O recorte espacial para
pesquisa inclui parte dos municípios de
Aruanã, Nova Crixás e São Miguel do
Araguaia. A área analisada ocupa 4.500
km². Os lagos da área de estudo estão associados a planície do Araguaia.

A determinação da área de estudo seguiu critérios empíricos e predação da espécie. Inicialmente observou a indicação
GR ULEHLULQKR TXH D¿UPD VHU HVWD iUHD R
reduto do Pirarucu. Observou ainda que
p QHVWD iUHD RQGH VH LGHQWL¿FD R PDLRU
número de apreensões da carne do peixe.
Vale destacar que este animal é protegido
SHOD/HL(VWDGXDOGRDQRGH
Sendo assim há esforços do Governo de
*RLiV HP ¿VFDOL]DU D SHVFD QD UHJLmR
Num resumo das apreensões realizadas
QR HVWDGR GH *RLiV HQWUH  H 
LGHQWL¿FRX TXH  WRQHODGDV GH SHVFDdo do Pirarucu foram apreendidos pela
HTXLSH GH ¿VFDOL]DomR GD $JrQFLD *RLDna do Meio Ambiente (AGMA), (Santos,
 

BRASIL
Localização da área de estudo

São Miguel do Araguaia

Nova Crixãs

DF
Estado de Goiás
Aruanã

Área de inundação do rio Araguaia
DF - Distrito Federal do Brasil
Figura 1. Localização da área de estudo. Área onde o Pirarucu é identificado em Goiás
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2.2 Procedimentos metodológicos
e resultados

Os dados orbitais foram adquiridos sem
custos junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil. Neste
sentido, utilizaram dados do &KLQD%UD
]LO(DUWK5HVRXUFHV6DWHOOLWH (CBERS) de
2008. Para a manipulação das imagens,
arquivos vetoriais, bem como a integração de todos os dados envolvidos nas
análises, utilizou-se o Sistema de Processamento de Informações Georreferenciada (SPRING), versão 5.0 (Camara HWDO
1996). Os dados que caracterizam a forma do relevo foram compilados da base
da Secretaria Estadual de Planejamento
de Goiás (SEPLAN-GO).
2.3 Dados de sensoriamento remoto

O CBERS foi lançado no ano de 2003,
resultado da parceria Brasil e China, estabelecida ainda na década de 1990. Os
países determinaram que as imagens seriam bem público, portanto distribuídas
de forma gratuita através do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
(www.inpe.br). Este satélite fez do Brasil
o maior distribuidor de imagens orbitais
do mundo.
O satélite possui três sensores. Nesta
pesquisa utilizou-se dados do sensor CCD
com resolução de 20 metros. As imagens
do sensor do CCD obtém dados de uma
faixa de 113 km², no entanto, devido a
disposição da área e sua extensão foram
necessárias 6 cenas. Desta forma utilizaram-se imagens das órbitas 160 e 161 do
mês de setembro e agosto de 2008, res-
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pectivamente. Das cenas selecionaramse os pontos 114 e 115 para órbita 160 e
GDyUELWD
O sensor CCD é a uma câmera que
apresenta condições de resolução espacial
compatível com análise proposta. Do sensor CCD selecionou-se as bandas 2, 3 e 4.
Essas bandas respondem respectivamente nos comprimentos de onda do verde,
vermelho e infra-vermelho próximo e são
ideais para análise de paisagem, já que
representa a parte do espectro que mais
caracteriza as cores reais da paisagem.
2.4 Processamento digital de
imagens

O processamento digital de imagem é
DSOLFDGRjLGHQWL¿FDomRH[WUDomRHUHDOFH
de informação de interesse numa imagem
(Crósta, 1999). Como referido no texto
para análise da paisagem foram necessárias 6 cenas. Todas foram registradas no
PHVPR VLVWHPD GH SURMHomR FDUWRJUi¿FD
(Datum SAD69 e Projeção UTM). Assim,
após o registro realizou-se o mosaico de
imagens.
2.4.1 Modelo de mistura de pixel

As imagens de sensoriamento apresentam SL[HOV formados por uma mistura
HVSHFWUDO FRQGLFLRQDGD SHOD UHÀHFWkQFLD
dos diversos elementos da paisagem encontrados num *URXQG ,QVWDQWDQHRXV
)LHOG RI 9LHZ (GIFOV). O MLM propõe
modelar esta condição de mistura, estimando de forma individual a contribuição de cada alvo presente nos SL[HOV
por meio da geração de imagens-fração.
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Segundo Teixeira (2005) a variedade de alvos incluída na resposta de cada
SL[HO dependerá da resolução espacial de
cada sensor, assim se a resolução espacial for melhor, ou seja, caso o,QVWDQWD
QHRXV )LHOG RI 9LHZ (IFOV) seja menor,
provavelmente a variedade de alvos que
constituem o SL[HO será menor. Como
consequência, SL[HOV de sensores de alta
resolução espacial possuem uma maior
probabilidade de serem formados pela
resposta de alvos únicos, puros. No modelo proposto por Shimabukuro e Smith
(1991) o solo, a vegetação e a sombra são
os elementos para se estimar a pureza no
pixel.
$ UHÀHFWkQFLD GH FDGD SL[HO p PRGHlada por uma combinação linear do proGXWRGDUHÀHFWkQFLDGRV1FRPSRQHQWHV
puros pelas suas respectivas fracões:
Equação 1.
n

ri  Dij xj ) + ei , i = 1,..., m (número de
bandas)
(1)
j=1
j = 1, ..., n (número de componentes)
n <= m
onde:
ri  UHÀHFWkQFLD HVSHFWUDO QD Lésima banda
espectral de um pixel (i.e., valor do pixel
na banda i, convertido para valor de reÀHFWkQFLD 
aijUHÀHFWkQFLDHVSHFWUDOFRQKHFLGDGRMésimo
componente na iésima banda espectral;
xj: valor a ser estimado de proporção do
jésimo componente dentro do pixel; e
ei : erro de estimação para a iésima banda
espectral.
O resultado do método é a geração de
imagens fracionadas (bandas sintéticas
Vol. 50(2) 2009, julio-diciembre

de proporção) em componentes de alvos
indicados no modelo, o cálculo do erro
médio e geração de imagens de erro.
Ferreira HW DO (2003) distingue as
etapas de aplicação do modelo de mistura em: pré-processamento (correção
DWPRVIpULFD  UHWL¿FDomR UDGLRPpWULFD
da imagem original-imagem-referência,
visa corrigir as distorções causadas pelo
espalhamento da radiação eletromagnética causada pela interação com a atmosfera); redução da dimensionalidade
dos dados, através da Eliminação de Ruídos (0LQLPXP 1RLVH )UDFWLRQMNF. A
transformação MNF é utilizada para segregar ruídos na imagem e para facilitar
o processamento dos dados, reduzindo
esforço computacional. A transformação
se baseia na matriz de covariância do ruído, que descorrelaciona e reescalona o
ruído dos dados); utilização de um Índice
de Pureza dos Pixels (3L[HO3XULW\,QGH[
PPI), (Boardman HWDO 1995).
A partir da geração da imagem PPI foi
obtido um WKUHVKROG, que é ‘junção’ dos
valores dos HQGPHPEHUV com a imagem
PPI (Figura 2). O resultado deste procedimento é a seleção dos pixels valores
PDLVDOWRVTXHQD¿JXUDHVWiUHSUHVHQtado pelos SL[HOV brancos. Os SL[HOV escuros representam maior mistura espectral.
$ LPDJHP 33, ¿OWUD RV YDORUHV PtQLPRV
e máximos. Nesta pesquisa o maior índice de pureza foi o valor 138. Este valor
foi mais facilmente encontrado para os
bancos de areia e áreas de extração de
argila. Aceitou para a análise o valor entre 18 e 138, resultando assim na seleção
de 422.902 SL[HOV Do valor apresentado, 48% apresentaram valores de pureza
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Figura 2. Resultado threshold, imagem PPI

máxima (valor 138 para esta pesquisa).
3RU¿PJHURXVHDVLPDJHQVIUDomR ,) 
YHUL¿FDomR YHUGDGHWHUUHVWUH 
Após obtenção das imagens-fração
solo, vegetação e sombra foi aplicada a
FODVVL¿FDomR GH LPDJHQV 1HVWH SURFHGLmento é necessário a obtenção de amostras da vegetação via imagem para assim
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criar uma normalização de todos os tipos
vegetacionais que emitem respostas espectrais semelhantes.
A imagem-fração sombra subsidiou a
FODVVL¿FDomRGRVODJRVDLPDJHPIUDomR
VROR H YHJHWDomR VXEVLGLDUDP D FODVVL¿cação do uso e cobertura da terra. O reVXOWDGR GD FODVVL¿FDomR PDWHULDOL]DGR
pela Matriz de Confusão, indicou qualidade de 85,05% do processo, com abstenção média de 0,44% e confusão média
GH(VWHVGDGRVVmRMXVWL¿FDGRVMi
TXH HP DOJXPDV iUHDV D ÀRUHVWD HQFRQWUDVHFRPPXLWDiJXDHVRIUHDLQÀXrQFLD
dos inúmeros lagos. Muitas vezes também
os lagos mais afastados do rio Araguaia
apresentam espelho de água reduzido
com presença de gramínea natural. IdenWL¿FRXHPDOJXPDViUHDVTXHDJUDPtQHD
cobre o espelho de água do lago. Assim,
R FODVVL¿FDGRU JHUD FRQIXVmR TXH QHVWD
pesquisa foi aceitável.
5HDOL]DGDDFODVVL¿FDomRDLPDJHPIRL
segmentada dando origem aos polígonos
que caracterizam os lagos, uso e cobertura. A segmentação automatizou e agilizou o processo de obtenção dos corpos de
água na imagem-sombra. Estes polígonos
indicaram a área representativa de cada
classe de uso e ocupação. Este recurso foi
necessário para análise quantitativa do
uso e cobertura da terra.
2.5 Aplicação do modelo de mistura

 6HOHomR GRV FRPSRQHQWHV SXURV
HQGPHPEHUV 
Os alvos puros; solo, vegetação e sombra
(água) foram extraídos diretamente da
LPDJHP 2V DOYRV SXURV IRUDP LGHQWL¿Revista Geográfica Venezolana
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cados a partir da análise de um dispersograma. Neste sentido, os alvos puros
localizam-se nos extremos do dispersoJUDPD )LJXUD 2JUi¿FRGHGLVSHUVmR
mais adequado para distinção dos alvos
puros foi aquele formado pelas bandas
3 e 4, indicadas pelos números 2 e 1 na
¿JXUD

3. Integração de dados de
sensoriamento em sig
O SIG SPRING apresenta uma interface
amigável ao usuário e é capaz de manipular informações vetoriais e matriciais,
permitindo a integração entre vetores e
imagens objetivando tecer correlações a
cerca das variáveis ambientais levantadas. Esta integração permitiu a caracterização da paisagem.
O SPRING disponibiliza ainda ferramentas para compilação de dados de
EDVHV FDUWRJUi¿FDV Mi H[LVWHQWHV H TXH
foram úteis na análise do habitat do Pirarucu. O SIG possibilita ainda a estruturação de mapas temáticos. Estes recursos
materializam a descrição sobre o uso da

terra, possibilitando melhor compreensão da dinâmica de ocupação da área em
análise.
3.1 Análise da paisagem

Os dados sobre geomorfologia (Figura 4),
solos e clima foram compilados de relatóULRVR¿FLDLVDSUHVHQWDGRVQR%UDVLOHTXH
FRQVWDPQDELEOLRJUD¿D
'H IRUPD JHUDO LGHQWL¿FRXVH D 3)
3ODQtFLH )OXYLDO  D 65$,9& 6XSHU¿cie Regional de Aplainamento com cotas
entre 250 e 400 metros, com dissecação
média, desenvolvida sobre rochas préFDPEULDQDV  H 65$,9& 6XSHU¿FLH 5Hgional de Aplainamento com cotas entre
250 e 400 metros, com dissecação muito
fraca, desenvolvida sobre rochas précambrianas com sistemas lacustres associados).
Os solos são predominantemente hiGURPyU¿FRVDVVRFLDGRVjGLQkPLFDGRULR
Araguaia, rio Crixás-Açu, rio do Peixe, ao
relevo extremamente plano, ao clima, caracterizado pela grande volume de chuvas
DQXDLV)RUDPLGHQWL¿FDGRVWUrVJUDQGHV
grupos de solos: Plintossolos, Gleissolos

Figura 3. (a e b) Identificação de endmembers: azul (sombra), verde (vegetação) e vermelho (solo). (c) Respostas Espectral dos respectivos alvos

Vol. 50(2) 2009, julio-diciembre

205

Santos A. M. D., Romão P. A. e Burjack M. I. A.

do mês mais quente de 26ºC e a do período mais frio (junho-julho) de 22ºC. De
DFRUGRFRPDFODVVL¿FDomRGH.|SSHQR
clima da área pertence ao grupo Aw com
verão úmido e inverno seco.
Os resultados mostraram forte correlação entre a geomorfologia, vegetação
H DPELHQWHV ODFXVWUHV RQGH LGHQWL¿FRX
predomínio de lagos de canal abandoQDGR H YHJHWDomR GH ÀRUHVWD QD 3ODQtFLH
Fluvial (PF), (Figura 5).

Figura 4. Formas de relevo da área de estudo. Fonte: SEPLAN/SIEG-Goiás

e Latossolos, em ordem crescente de representatividade areal. Os dois primeiros
tipos são encontrados em área de inundação e os Latossolos estão associados às
áreas mais altas, de relevo tabular, na
porção leste. O solo das áreas mais planas, situadas a norte da área de estudo
é mais homogéneo, onde predomina o
Plintossolos. Mais a leste da área de estudo o relevo se torna mais movimento,
onde predomina os Latossolos.
A região de estudo está sob domínio
climático tropical semi-úmido, caracterizado por uma estação chuvosa (verão) e
uma estação seca (inverno). A temperatura média anual é de 25ºC, com a média
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Figura 5. Mapa do sistema lacustre da planície inundável do rio Araguaia
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Para sistematização da análise, seguindo critérios geomorfológicos, optouse por distinguir o habitat do Pirarucu
em dois grupos; os lagos do grupo I são
aqueles ligados a unidade determinada
como Planície de Paleomeandros, que
DFRPSDQKD D 3ODQtFLH )OXYLDO 3)  GH¿nidos como aqueles que têm sua origem
ligada aos diferentes tipos de abandono
do canal. Estes lagos apresentam ligação
com o canal principal. Esta ligação pode
ou não se interrompida, fato que depende das condições climáticas anuais. Nos
anos em que o período de estiagem é
maior os canais que ligam o lago ao rio se
rompem. Os lagos do grupo II são aqueles ligados a área de Escoamento Impedido, ambientes lacustres que estão em
zonas de altitude mais elevada, podendo
estar ou não afastados do canal principal,
QD6XSHU¿FLH5HJLRQDOGH$SODLQDPHQWR
65$,9& (VWDFODVVL¿FDomRSURSRUFLRnou criar uma interface entre as características de reprodução e sobrevivência do
peixe Pirarucu e o seu hábitat, os lagos.
Isto porquê os lagos que secam, localizados predominantemente na PF oferece riscos a sobrevivência da espécie. No
HQWDQWR FRQIRUPH VH REVHUYD QD ¿JXUD
5 os lagos formados a partir dos diferentes tipos de abandono de canal (ponto
azul claro) são mais numerosos, cerca de
94,2%, e muitos se apresentam interligados ao canal principal.
Os lagos formados pelo abandono de
canal têm sua gênese ligada à atividade do
rio, ou seja, são formados pela “HYROXomR
GRV PHDQGURV TXH FRUWDP R SHG~QFXOR
DWUDYpV GR VRODSDPHQWR EDVDO QD PDU
JHPF{QFDYD” (Christofoletti, 1981: 164).
Vol. 50(2) 2009, julio-diciembre

Os lagos encontrados na área de escoamento impedido (ponto azul escuro) são predominantemente ovalares
e o espelho de água se mantém mesmo
nos períodos de estiagem, portanto são
lagos perenes. Estes lagos, do ponto de
vista geomorfológico, ofereceriam maiores condições de sobrevivência à espécie,
pois mantendo as condições ambientais
DWXDLVGL¿FLOPHQWHVHFDULDP
De forma geral e conforme se observa
QD¿JXUDDPDLRULDGRVDPELHQWHVODFXVtres estão conectados por drenagens intermitentes. Estas drenagens alimentam
e ajudam a manter o espelho de água dos
lagos. Observou ainda grande número de
drenagens intermitentes na zona norte e
centro da área de estudo. No período de
cheia máxima estas drenagens recebem
muita água, facilitando assim o deslocamento do Pirarucu por toda a paisagem.
3.2 Uso e cobertura da terra

Os resultados mostraram que as atividades humanas mais recorrentes na paisagem foram a pecuária extensiva, onde
o gado é criado à solta na paisagem, a
agricultura irrigada e agricultura sem
GLVWLQomR )LJXUD )RUDPLGHQWL¿FDGDV
ainda povoados às margens do rio Araguaia.
Como comentado anteriormente a
iUHD GD ÀRUHVWD HVWi PDLV SURWHJLGD 1R
entanto, em campo pôde-se observar atiYLGDGHV KXPDQDV LQVHULGD QD ÀRUHVWD
e R FDVR HVSHFt¿FR GD SHFXiULD 0XLWRV
fazendeiros deixam o gado à solta e os
PHVPRVFLUFXODPOLYUHPHQWHSHODÀRUHVta, que por ser uma área de preservação
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permanente deveria estar livre de uso. Os
sensores orbitais não captam tal dinâmica, daí a importância do trabalho de campo para análise de paisagem por sensoriamento remoto.
)RUDPLGHQWL¿FDGDVHPDSHDGDVGXDV
XQLGDGHV ¿VLRQ{PLFRÀRUtVWLFDV EHP
distintas denominadas Floresta Semidecidual Aluvial, designada Floresta, e a
Savana Parque com Floresta de Galeria
(Campos Inundáveis ou de Murundus1).
Em meio a estes dois tipos vegetacionais
REVHUYDPVH IUDJPHQWRV ÀRUHVWDLV LVRlados ou conectados com a Floresta Semidecidual Aluvial, denominados localmente de Ipucas.
O aspecto vegetacional da Floresta
Semidecidual Aluvial ocorre às margens
dos principais corpos d’água, formando
um ‘cinturão’ ao longo dos mesmos, onde
predominam árvores altas e de troncos
HUHWRV $ YHJHWDomR GH ÀRUHVWD RFRUUH
sobre a Planície Fluvial (PF). Esta área
é mais protegida do ponto de vista do
GHVÀRUHVWDQGR TXH DLQGD QmR RFRUUH QD
área supracitada. A vegetação de Savana
Parque ocorre predominantemente soEUHVXSHU¿FLHUHJLRQDOGHDSODLQDPHQWR
onde ocorre mais inundação por período
de tempo maior. A Savana também ocoUUH VREUH D VXSHU¿FLH UHJLRQDO GH DSODLnamento, onde é anualmente substituída
SHODJUDPtQHDDUWL¿FLDOGRWLSR%UDFKLD
ULD, que serve de alimento para o gado bovino (cor amarelo no mapa). Este aspecto
vegetacional é integralmente apropriado
pela pecuária extensiva. Nestas regiões o
gado é criado a solta aproveitando-se da
gramínea natural.

Observa no mapa de uso da terra (Figura 6) o grande número de estradas, especialmente na parte norte. As estradas
comprometem a qualidade ambiental do
habitat do Pirarucu porque algumas se
FRQ¿JXUDPFRPREDUUDJHPjViJXDVGDV
grandes cheias do rio Araguaia. Além do
mais, as escavações realizadas no solo
(caixas de empréstimo), para extração
de terra empregada na construção das

Figura 6. Uso, cobertura e ocupação da paisagem
dos lagos
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PHVPDV FRQ¿JXUDPVH FRPR KiELWDWV
temporários para algumas espécies da
IDXQDTXH¿FDPH[SRVWRVjSUHVHQoDGRV
que pela estrada trafegam. O grande número de estrada dá a impressão de que
a área está sendo urbanizada. Tais estradas invadem as áreas de preservação
integral, expondo o habitat do Pirarucu a
predações diversas.
Estabelecendo a análise quantitativa
observou que a pecuária representa
44,13% e agricultura sem distinção com
  GRV XVRV GD WHUUD LGHQWL¿FDGRV
QDiUHDGHHVWXGRFRQ¿UPDQGRDYRFDomR
da região para a atividade agropecuária.
$ YHJHWDomR GH ÀRUHVWD FREUH  
da área de estudo, no entanto a sua
expressiva ocorrência está comprometida
pelos usos que ocorrem no seu interior
(Quadro 1).

Quadro 1. Uso e cobertura da terra, análise quantitativa
Uso e cobertura
Área (km²) % da área total
Projeto de irrigação
33,00
0,73
Agricultura mecanizada - Pivô
8,48
0,18
Agricultura sem distinção
464,56
10,32
Ilhas e bancos de areia
14,78
0,33
Parque estadual
46,11
1,02
Vegetação de floresta
756,78
16,81
Lagos
37,61
0,83
Pecuária
1.986,23
44,13

A representação da RPPN Pontal do Jaburu se deu de forma pontual devido à
ausência de memorial descrito à data em
que a reserva foi reconhecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
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4. Considerações finais
A análise mostrou que do ponto de vista
geomorfológico a reprodução do Pirarucu está ameaça, já que a maioria dos lagos secam. No entanto, o fato de muitos
ODJRV VHFDUHP SRU VL Vy QmR FRQ¿JXUD
ameaça a espécie, já que esta dinâmica
sempre ocorreu na área de estudo. Assim, acredita-se que a dinâmica dos lagos
só corrobora para diminuição da espécie,
PDVTXHQDWXUDOPHQWHFRQ¿JXUDXPHOHmento de controle da espécie, que é considerada pertencente ao topo da cadeia
alimentar.
O fator agravante e que coloca em risco a sobrevivência do Pirarucu em Goiás
está relacionado com os usos que se faz
da paisagem. Infelizmente não são apenas as atividades que ocorrem na área de
estudo que comprometem a qualidade
ambiental do hábitat do peixe Pirarucu.
Castro (2005) revela em seus estudos os
impactos erosivos e de assoreamento que
ocorrem na alta bacia do rio Araguaia,
decorrente principalmente da atividade
agropecuária.
Essas ações contribuem para o aumento no aporte de sedimentos no leito
do rio, que quando depositados no seu
médio curso, contribuem para a alteração das características geomorfológicas dos lagos. O acúmulo de sedimentos
muitas vezes impede a conectividade do
rio Araguaia com os lagos. Quando esses
sedimentos em suspensão atingem os lagos, contribuem para sua colmatação e
isso, em longo prazo, compromete os habitats do peixe Pirarucu. Essa colmatação
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pode levar ao desaparecimento de alguns
lagos.
Além disto, a caracterização da ocupação foi importante, pois o uso da terra
compromete a reprodução do peixe na
medida em que os lagos, habitats preferenciais do Pirarucu são apropriados
pelo gado bovino para dessedentação ou
VmRDOYRVGHSHVFDGRUHVSUR¿VVLRQDLV
Apesar da indicação dos lagos, o importante é obedecer à legislação ambiental brasileira e mitigar ao máximo o uso
nas áreas úmidas, já que estas são detenWRUDVGHXPDULFDIDXQDHÀRUD
Destaca-se que a criação de Unidades
de Conservação sem o devido cuidado,
não contribui para a mudança de hábito
da população ribeirinha. A pesquisa revelou que mesmo em áreas de preservação
integral o uso ocorre.
Destaca-se que a presente análise colaborou com a discussão que envolve a captura do maior peixe de escamas de água
doce do mundo, pois mostrou o cenário de
desrespeito ao seu hábitat, indicou os atores das agressões ambientais, sugeriu conjuntos de corpos d’água adequados para
sua conservação. A pesquisa mostrou que
apesar de toda ocupação, o natural ainda
é encontrado na área de estudo, e é este
aspecto que merece destaque e atenção
do poder público, pois algo ainda pode ser
feito pelas áreas úmidas do cerrado.
3RU¿PDDQiOLVHUHOHYRXRDOWRSRGHU
de análise de paisagem por sensoriamento remoto, nomeadamente a partir da
utilização de imagens CBERS. Revelou
ainda a maximização dos dados de sensoriamento remoto a partir do Modelo de
Mistura de Pixel que segregou os alvos
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SXURV TXH RULHQWDUDP D FODVVL¿FDomR H
reconhecimento dos usos e cobertura da
terra.

5. Nota
1

Tipo de micro relevo peculiar onde se desenvolve pequenos montes que possuem de
3 a 15 metros de diâmetro e altura que não
excede 3 metros. Acredita-se que os murundus da área de estudo estão associados às
condições de má drenagem.
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