
CHAMADA INTERNA PROPESSOAS / PRPG Nº 02/2021 

CIAMB/PRPG 

 

a) Identificação do Programa de Pós-Graduação proponente; 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

 

b) Unidade Acadêmica (ou PRPG) a qual o PPG está vinculado; 

PRPG 

 

c) Caracterização do programa de pós-graduação (até 300 palavras); 

 

O PPG em Ciências Ambientais, por razões decorrentes de nossa situação 

geográfica, a tradição de pesquisas de seus docentes e a vocação da Universidade, 

construiu sua identidade tendo por referência a antropização do Bioma Cerrado, tanto do 

ponto de vista econômico, como social e ambiental. Ao longo de seus 20 anos o objetivo 

geral do Programa tem se mantido: o de formar quadros multi/interdisciplinares de alto 

nível para atuação no ensino superior, além de pesquisa e extensão em Ciências 

Ambientais, tanto em temas do meio físico, como biótico e social, de maneira integrada, 

seja no desenvolvimento de modelos diversos, bem como para desempenho de funções 

técnicas de expertise dirigidas à busca de soluções para conservação e gestão de recursos 

naturais e sociais, com ênfase no Bioma Cerrado. A interdisciplinaridade tem sido 

debatida, teorizada e buscada em todas nossas ações, seja nas disciplinas, nas pesquisas e 

nas orientações, bem como nas ações voltadas para a sociedade. 

Essa tradição de estudos nos capacita para empreendermos novos projetos, 

mantendo a identidade construída ao longo de nossa história: temos desenvolvido dois 

programas institucionais de cooperação na região Norte com o objetivo de estudarmos a 

antropização da Amazônia. Da mesma forma, temos desenvolvido esforços de 

internacionalização com o objetivo de estudar a antropização de outras savanas na África, 

particularmente em Moçambique.  

Como ressaltado em diversos relatórios apresentados à CAPES, um dos grandes 

desafios do CIAMB é o desenvolvimento de projetos integrados de pesquisa. Isso decorre 

das próprias dificuldades de institucionalização da pesquisa interdisciplinar na 

Universidade. Temos já três projetos integrados e aprovamos um novo projeto, que tem 

os processos de antropização da Bacia do Rio Araguaia com eixo principal de análise. A 

proposta do CIAMB ao presente Edital visa a consolidação desse projeto.  

 

d) Perfil desejado para o Professor a ser contratado conforme as áreas de 

concentração e linhas de pesquisa do programa; 



 

Em função das justificativas apresentadas nesse projeto o perfil desejado para o professor 

a ser contratado inclui: 

• Experiência internacional: Estágio de pesquisa ou atuação acadêmica em Universidades 

conceituadas no exterior; 

• Temática de pesquisa: Experiência comprovada por publicações com o tema proposto; 

• Rede de pesquisa internacional:  Participação em redes com pesquisadores internacionais, 

comprovada por publicação conjunta 

 

e) Justificativas para a contribuição da vaga ao fortalecimento ou ao alcance de 

metas e objetivos do PPG, conforme o Planejamento Estratégico do Programa; 

 

Este item será apresentado tendo por referência o Planejamento Estratégico do CIAMB, 

aprovado pelo Colegiado e disponível na página do programa: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/104/o/Planejamento_Estrat%C3%A9gico_CIAMB

_%282%29.pdf?1622488660 

Especificamente reproduzimos o item 3.2.3. que indica como desafio a construção de 

projetos de pesquisa integrados: 

“No início do programa, predominaram os projetos individuais (i.e., orientador e aluno), 

com foco eminentemente disciplinar. Mas esta situação evoluiu de maneira gradativa e 

substancial, principalmente em função de vários seminários internos organizados pelas 

coordenações, através dos quais foi possível avaliar simultaneamente o conjunto de 

projetos e promover uma maior integração do corpo docente, bem como criar condições 

para o amadurecimento deste quanto à compreensão da dimensão multi/interdisciplinar 

que norteia o programa. Enfim, uma “ambiência” acadêmica e científica na perspectiva 

da inter/multidisciplinaridade. O resultado deste esforço é um conjunto de projetos mais 

nitidamente multi/interdisciplinar, com maior envolvimento e alcance institucional e mais 

“transversalizados” quanto à participação discente (i.e. graduandos, mestrandos e 

doutorandos). Como já abordado anteriormente o CIAMB conta atualmente com três 

programas que conseguem aglutinar um número significativo de docentes e discentes e 

além disso aprovou que recursos recentemente obtidos da agência estadual de fomento à 

pesquisa (FAPEG) serão integralmente destinados a fomentar um quarto projeto 

integrado de pesquisa.” 

O projeto ao qual se refere o Planejamento Estratégico deve ser voltado para o processo 

de antropização da Bacia do Rio Araguaia. A Bacia do Rio Araguaia tem sido um locus 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/104/o/Planejamento_Estrat%C3%A9gico_CIAMB_%282%29.pdf?1622488660
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/104/o/Planejamento_Estrat%C3%A9gico_CIAMB_%282%29.pdf?1622488660


privilegiado de análise nas dissertações e teses desenvolvidas no CIAMB. Como pode ser 

observado no Quadro 1 tivemos 18 teses e 2 dissertações que, em alguma medida, 

abordam o processo de antropização da bacia. Esses trabalhos foram orientados por 10 

docentes, com diversas atuações, o que mostra que esse tema tem tido uma abordagem 

interdisciplinar no Programa. Além disso temos diversos trabalhos em andamento que 

têm a Bacia do Rio Araguaia como objeto de análise. 

 

Quadro 1. Dissertações/teses defendidas no CIAMB que abordam o processo de 

antropização da Bacia do Rio Araguaia.  

Orientador(a) Discente/Nível Nível 

Laerte Guimarães Ferreira Jr. Pedro Alves Vieira Doutorado 

Fausto Miziara Elis Regina de Oliveira Doutorado 

Liliane Vieira Martins Leal Doutorado 

Selma Simões de Castro Mariana Nascimento Siqueira Doutorado 

Gabriel Tenaglia Carneiro Doutorado 

Silas Pereira Trindade Doutorado 

Christian Dias Cabacinha Doutorado 

Erides Campos Antunes Doutorado 

Georgia Ribeiro S de Santana Doutorado 

Maria Gonçalves da Silva Barbalho Doutorado 

Karla Maria Silva de Faria Giovanna Silva Canedo Mestrado 

Ina Nogueira Juliano Eduardo de Oliveira  Doutorado 

Edgardo Latrubesse Cidney Rodrigues Valente  Doutorado 

Roberto Prado de Morais 

 

Doutorado 

Maximiliano Bayer Doutorado 

Maximiliano Bayer Matheus Cardoso Gomes Mestrado 

José Alexandre F. Diniz Filho Teresa Cristina S Anacleto  Doutorado 

Luis Maurício Bini Ludgero C Galli Vieira  Doutorado 

Paulo de Marco Jr. Cassio Henrique G Cezare Doutorado 

 

As equipes multidisciplinares do CIAMB têm demonstrado um alto padrão de liderança 

nacional e internacional na temática ambiental da bacia do Rio Araguaia. Nossos 

resultados têm sido disseminados, discutidos e utilizados na tomada de decisões e na 

formação de recursos humanos das principais agências do estado de Goiás, como o 

IBAMA, a Superintendência do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH, 

Superintendência de Geologia Mineração, e órgãos federais como CPRM, IBAMA, 

dentre outros.   A nível institucional (UFG), este projeto de professor visitante permite a 

criação de atividades sinergéticas entre pesquisadores de diferentes disciplinas, e engloba 

uma poderosa infraestrutura multidisciplinar de pesquisa que inclui o Laboratorio de 

Geologia e Geografia Física- LABOFEG  o Laboratório de Processamento de Imagens-



LAPIG,  o Laboratório de Métodos de Extração e Separação -LAMES e  o Laboratório 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-LAMARH.  

A Bacia do Rio Araguaia tem sido objeto de tantos trabalhos pelo fato de constituir-se em 

uma área privilegiada para a compreensão do processo de antropização do cerrado – a 

savana brasileira, que foi intensificado a partir das décadas de 1960 e 1970 com apoio e 

fomento financeiro vinculado ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND - 1975 

– 1979).  Tais ações promoveram nos últimos cerca de cinquenta anos, uma notável 

mudança da paisagem natural. 

As pesquisas já desenvolvidas no CIAMB apontaram intensos processos de degradação 

como perda de biodiversidade,  erosão hídrica, arenização e assoreamentos ao longo da 

bacia e sub-bacias que integram o sistema hidrológico do Araguaia. Entre os resultados 

já obtidos é reconhecido a importância que a dinâmica da planície fluvial do Rio Araguaia 

reflete direta ou indiretamente nas mudanças determinadas de variados aspectos da 

morfologia do canal e nos parâmetros hidro-sedimentológicos com o transporte/carga de 

sedimentos. Mas, ainda se faz necessário avanços e desdobramentos de pesquisas que 

qualifiquem a integração entre as dinâmicas de uso da terra da bacia e a dinâmica da 

planície fluvial. 

A bacia do rio Araguaia representa um dos sistemas fluviais mais importantes do Brasil  

e o sistema de maior relevância para o Cerrado. Com uma área territorial de mais 

de 300.000 km², nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará,  77% da área de 

drenagem no bioma Cerrado e uma vazão media anual de  ~6420 m3, o Araguaia é a 

principal artéria fluvial do Cerrado. A bacia do Araguaia também contém as planícies 

aluviais (várzeas) mais geodiversas do Cerrado, e as maiores áreas úmidas, incluindo a 

enorme planície do Bananal, uma das maiores planícies sazonalmente inundadas do 

continente (1000,000km2). Araguaia possui também a maior diversidade de peixes do 

Cerrado (416 espécies) e uma enorme diversidade de espécies de vegetação riparia  

(Latrubesse et al., 2019). Enquanto todos os outros grandes rios do Cerrado (alta bacia do 

Paraná, São Francisco, Tocantins) tem sido totalmente impactadas por empreendimentos 

hidrelétricos que regulam seu regime hídrico e sedimentar e a desmatamento e alguns 

casos como a alta bacia do Paraná tem atingido uma taxa de 90%,  o Rio Araguaia pode 

ser considerado o último rio de todo o Cerrado a fluir em forma natural. Porém, enquanto 

tem sido proposta a construção de setenta usinas hidrelétricas, incluindo quatro grandes 

projetos   de barragens no canal principal as taxas de desmatamento e mudanças no uso 

do solo continuam a se incrementar cada ano. (Latrubesse et al., 2019)  



Resultados gerados e publicados por pesquisadores do CIAMB e colaboradores sobre o 

Araguaia mostraram que as principais alterações registradas no sistema canal-planície de 

inundação estão relacionadas a mudanças no uso do solo da bacia nas ultimas década 

(Latrubesse et al., 2009, Coe et al., 2011, Bayer et al, 2020).  A degradação da alta bacia 

também tem sido muito intensa. Mais de cinco mil voçorocas e outros processos de erosão 

e degradação dos solos foram identificadas por pesquisadores do CIAMB e a pressão 

sobre os recursos hídricos da bacia continua a incrementar-se pela irrigação descontrolada 

de pivôs centrais.  

Como consequência das mudanças dramáticas no uso da terra particularmente a partir dos 

anos 1970s, quando começa a se expandir aceleradamente  fronteira-agrícola e a produção 

de gado no Cerrado, a erosão de solos, a sedimentação em rios e córregos e o consequente 

assoreamento na planície aluvial do Araguaia foram identificados como os processos 

dominantes na evolução morfológica do sistema nas últimas quatro décadas. Mas qual é 

a situação ambiental e os desafios que enfrenta hoje e no seu futuro próximo a bacia do 

Araguaia como consequência das transformações aceleradas, dos novos paradigmas de 

desenvolvimento regional que tem se acelerado desde a última década e dentro de uma 

perspectiva global de mudanças climáticas?  

Embora a situação ambiental alarmante enfrentada pelo Cerrado, e a tremenda degradação 

sofrida pela bacia, o Araguaia continua a ser a grande a última fronteira e a grande 

esperança do Cerrado em termos de bacias hidrográficas. A bacia contem áreas 

especificas para a preservação das áreas fluviais-riparias e outras áreas úmidas. Além 

disso, o ministério do ambiente (MMA) tem considerado por décadas a criação de um 

corredor ecológico interligando todas as áreas de conservação do Araguaia e terras 

indígenas ao longo de nove milhões de hectares, o qual protegeria grande parte da planície 

aluvial do Araguaia, as áreas úmidas do rio das Mortes e parte da Ilha do Bananal. 

Iniciativas recentes, como o Corredor da Biodiversidade, também promovido pelo MMA 

e ONGs   adicionam esperança, já que poderiam ser protegidos e/ou recuperados um 

corredor de oito milhões de hectares ao longo de 1800 km de longitude desde Tucurui 

(Rio Tocantins) até o parque Nacional das Emas no Estado de Goiás. Outra iniciativa 

alentadora é o chamado “Arco das cabeceiras” que tem como objetivo proteger e 

apresentar um uso sustentável das cabeceiras dos tributários do Araguaia. 

O Araguaia é um patrimônio ambiental e cultural, com forte simbologia histórica, 

emblemático para o estado de Goiás, e também uma fonte de múltiplos serviços 

ambientais e econômicos para a sociedade Goiana.    



Este projeto demonstra mais uma vez que a contribuição do CIAMB à conservação e 

geração de ferramentas cientificamente baseadas para um manejo racional e sustentável 

do Araguaia  não reflete simplesmente um interesse na produção de dados científicos, 

mas nosso profundo compromisso  por gerar ciência útil e aplicada para a sociedade, com 

a finalidade de oferecer alternativas de uso racional e preservar para as próximas gerações 

de brasileiros o mais emblemático patrimônio natural fluvial do Brasil Central.    

 

 

f) Plano de Trabalho pretendido pelo PPG para ser executado pelo Professor 

contratado, contemplando os benefícios e a inserção coletiva do pesquisador no 

Programa; 

O Professor visitante deverá se inserir totalmente nas atividades do CIAMB, o que 

envolve: 

• ministrar disciplinas,  

• orientar discentes de mestrado e doutorado,  

• participar de reuniões,  

• participar de atividades de pesquisa dos demais membros do Programa. 

• assumir protagonismo na elaboração de um projeto de pesquisa integrado que tenha a 

Bacia do Rio Araguaia como objeto de pesquisa, abrangendo os aspectos físicos, 

econômicos, sociais e naturais, 

• atuar como captador de recursos para o projeto 

 

 

g) Resultados esperados pelo PPG nas seguintes dimensões: formação, pesquisa e 

produção acadêmica, impacto e relevância social, inovação e inserção 

internacional; 

• Produção técnica de apoio a planos de gestão de bacias hidrográficas; 

• Parametrização de Indicadores Geoecológicos para o Araguaia que também poderão 

ser aplicados e testados em outras regiões de importância ambiental do Bioma 

Cerrado e fornecer subsídios para apoio às decisões de planejamento. 

• Construção e aplicação de uma análise atualizada de vulnerabilidade ambiental para 

os diferentes compartimentos da planície aluvial do Rio Araguaia.  

• Recomendações transferíveis aos tomadores de decisões (estaduais e federais) e 

outros atores da sociedade civil, baseadas em dados científicos, com a finalidade de 

otimizar o  uso/manejo racional e sustentável da baia do Rio Araguaia  

• Produção de amplo material científico em publicações de circulação nacional e 

internacional, em revistas científicas especializadas e qualificadas; capítulos de 



livros; publicações de trabalhos completos em eventos científicos e técnicos, palestras 

e seminários; contribuição para capacitação de alunos de Graduação e Pós-Graduação 

(Especializações e Mestrados). Se prevê o incentivo da produção cientifica do 

programa em função das funções do Professor Visitante como membro do corpo 

editorial de revistas internacionais e nacionais, funções de liderança em organizações 

científicas internacionais, e experiência no desenvolvimento de publicações 

multidisciplinares.      

• Expansão, por intermédio dos contatos e influencias do professor visitante, da rede de 

colaboradores/parceiros nacionais e internacionais com interesse nas pesquisas do Rio 

Araguaia e no Cerrado.  O Professor Visitante contribuirá com a internacionalização 

do CIAMB e da UFG através dos seu contatos e interações com colegas do Brasil e 

do exterior.  

• Fortalecimento do quadro docente do CIAMB na temática ambiental relacionada com 

os recursos hídricos do Cerrado.  

• Fortalecimento e consolidação dos grupos de estudos do CIAMB em recursos 

hídricos, estudos geoambientais, hidroecologia, hidroquimica e qualidade de aguas, 

gestão de recursos hídricos, analise e gestão territorial, analise e tecnologias 

geoespaciais-geomática, dentre outras áreas.   

• Participação do Prof. Visitante na preparação de novos projetos de pesquisa, 

organização de seminários nacionais e internacionais, pesquisas e treinamentos de 

campo, etc.  

• Incremento da participação direta de alunos de pós-graduação especificamente 

interessados na temática de recursos hídricos do CIAMB e oportunidade de formação 

avançada de alunos de outras áreas mas que estejam interessados na temática de 

recursos hídricos,  dentro de uma perspectiva multidisciplinar, por médio de 

atividades docentes (cursos) e estágios. 

 

h) Disponibilidade de estrutura física para a instalação e atuação do 

professor/pesquisador na Unidade Acadêmica; 

 

O professor/pesquisador irá primariamente desenvolver suas atividades no CIAMB e 

junto ao Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física (LABOGEF-IESA-

UFG) O LABOGEF se destina essencialmente à pesquisa e ensino de graduação e pós-

graduação nas áreas de Geociências, Recursos Hídricos e Ciências Ambientais. 

Concentra-se nos estudos em Impactos Ambientais sobre solos, relevo, recursos hídricos 



e biotas, voltado ao desenvolvimento de pesquisa avançada. Também realiza prestação 

de serviços, em atendimento às demandas de secretarias e agências do governo federal, 

estadual ou municipal, bem como às ações do ministério público, sobretudo o estadual.  

O laboratório é responsável desde 1998, pelo projeto PAMIRA (Programa ambiental de 

desenvolvimento integrado da bacia do Rio Araguaia) que desenvolve produção técnica-

cientifica direcionada aos governantes sobre diagnósticos geoambientais, planos diretores 

para recuperação ambiental das nascentes e processos erosivos expressivos.  

O laboratório ocupa uma área de mais de 125 metros quadrados, onde mantêm, além de 

salas administrativas, incluindo sala para professor visitante, 4 salas analíticas, com 

instalações e equipamentos para realizar análises e estudos de solos, sedimentos e águas 

(bancadas, capela, instalações elétricas e hidráulicas) e um técnico de nível superior. Os 

equipamentos em uso estão orçados em aproximadamente R$ 650.000,00. Entre os 

equipamentos destacam-se um doppler acústico ADCP Rio Grande de 600khz, um 

granulómetro laser Malven, ecosonda digital Furuno para levantamentos batimétricos, um 

multianalizador de qualidade fisico-química de agua, microscópio estereoscópio (lupa) e 

seis microscópios ópticos petrográficos para análise de lâminas delgadas de rochas e solos 

(em especial para micromorfologia de solos) e sedimentos, sendo um equipado com 

analisador de imagens (ALTRA 20) e acoplado a um computador, além de bomba de 

vácuo e filtros associados (para análise de sedimentos em suspensão), estufas, balanças 

eletrônicas, agitador mecânico, mesa agitadora, espectrofotômetro, biodigestor, 

centrífuga refrigerada, jogo de peneiras granulométricas e agitadores acoplados, , 

geladeira, numerosas vidrarias e drogarias. Para coletas de amostras em corpos líquidos 

conta com barco com motor de popa, garrafas de Van Door, vibro-testemunhador 

(vibracore), correntômetros, e analisadores portáteis de parâmetros de água. Para solos e 

sedimentos, conta ainda com GPS’s de navegação e geodésicos, máquinas fotográficas 

digitais, rádios comunicadores, trado manual e mecânico (EMB1), enxadas, pás, caixas 

para armazenamento de amostras. Para processamento e armazenamento de dados digitais 

conta com um servidor (HD 1 TB) para a disponibilizar todo o acervo de pesquisa dos 

últimos dez anos do LABOGEF e respectivos SIG online, bem como dez computadores 

conectados à Intra e Internet, cinco deles com um TB de disco, licenças de softwares 

Windows 7 e MSOffice 2007 e 2010, ARGIS 9.3 e Envi 4.5, uma impressora laser 

colorida e uma multifuncional (P/B) e uma impressora jato de tinta (tamanho A3, 

colorida). Coordenador: Dr. Maximiliano Bayer 



Embora baseado no LABOGEF, o  Professor visitante também desenvolverá interações e 

atividades laboratoriais  no Laboratorio de Processamento de Imagens-LAPIG, para o 

processamento de produtos de sensoriamento remoto e cartografias digitais ( Dr, Manuel 

Ferreira);  análises hidroquímicas e geoquímicas no Laboratório de Métodos de Extração 

e Separação (LAMES) ( Dr. Nelson Antoniosi), e análises de qualidade da agua no 

Laboratório de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-LAMAR ( Dr. Leandro G. Oliveira).  

 

 

i) Cronograma de implantação e execução da proposta; 

 

Atividade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 
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Orientação/ 

treinamento 

estudantes 

de pós-

graduação  

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Preparação/

atualização 

contínua da 

base de 

dados 

X X X X X X X X X X X X     

Processame

nto/geração 

dados 

cartográfico

s-geomatica 

X X X X X X X X X X X X X    

Trabalho de 

campo 

   X   X X X X  X  X   

Trabalhos 

de 

laboratório 

  X X  X X X  X X X  X   

Interação 

com 

agencias 

federais, 

estatais, 

ONGS e 

outros 

   X X X X X X X X X X X X X 

Preparação 

e publicação 

de artigos 

científicos 

   X X X X X X X X X X X X X 

 


