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OBJETIVOS

Este Componente tem como objetivo determinar, utilizando sensoriamento remoto e sistema de

informações geográficas, a situação ambiental das propriedades rurais na Bacia Hidrográfica do rio

do Peixe para servir de base para projetos subsequentes a serem elaborados em conformidade com

o diagnóstico aplicável à área das bacias como um todo. Para atender os objetivos, foram obtidas

imagens de satélite das áreas em estudo. Baseado nessas imagens e devidamente transformadas e

editadas geraram-se mapas. O grau de precisão variou de acordo com a área estudada. Bacias

menores foram estudadas com grau de precisão maior.

Para tanto, foram cumpridos os seguintes objetivos específicos:

a) aquisição de imagens de satélite de alta e média resolução (ortorretificadas) - Foram adquiridas

imagens de satélite Quickbird II (resolução de píxel – 0,60m), das sub-bacias do Rio do Tigre e do

Rio Pato Roxo, no município de Joaçaba;

b) Produção de mapas temáticos compatíveis com escala de 1:25.000 de sub-bacias hidrográficas

do Rio do Peixe: Os mapas e sistema de informações geográfica da Bacia Hidrográfica do Rio do

Peixe e das bacias do rio do Tigre e do rio Pato Roxo foram gerados, e constam do Relatório

RGSG_CNPq. Estão servindo de apoio às demais atividades tanto do Projeto RGSG como outras

atividades de pesquisa.

c) produção de mapas temáticos compatíveis com escala de 1:10.000 das sub-bacias selecionadas:

gerada uma carta imagem, que se encontra disponível no Laboratório de Topografia da Unoesc/Jba,

para uso do projeto. As cartas das sub-bacias foram geradas em 1:25.000, porém graças à definição
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para uso do projeto. As cartas das sub-bacias foram geradas em 1:25.000, porém graças à definição

das imagens Quickbird são compatíveis com a escala de 1:10.000.

Referente à geração de mapas: Foi possível gerar uma quantidade suficiente de mapas para servir

de base para os estudos da bacia. Muitos dos mapas deverão ser usados para dar continuidade a

futuros trabalhos nas bacias estudadas.

Referente aos trabalhos realizados: Foram gerados trabalhos científicos e técnicos nas áreas de

estudo. Os mesmos servirão de informações para gerar intervenções e melhoramento na bacia

estudada tanto ambiental e sociais.
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