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RESUMO

Neste trabalho foram feitas analises de uso da terra no município de Lagoa Santa;
para o seu desenvolvimento foram usados mapas de uso e ocupação da terra de três
datas diferentes.

Os mapas trabalhados foram digitalizados, e depois separou-se cada  classes de uso
da terra em níveis diferentes. Como resultado, obteve-se uma visualização das
transformações ocorridas na vegetação deste município, no período de 1950 ao final
de 1980. Verificou-se que, a principal causa das mudanças ocorridas estão
relacionadas as ações antrópicas.
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1 - Introdução:

Lagoa Santa localiza-se na Zona Metalúrgica, e pertence à Microrregião Homogênea

182 sendo parte integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esta

proximidade com a capital do Estado tem despertado um interesse maior por este

município que tem grandes belezas paisagísticas, clima tropical e temperatura média

anual de 22°. Essa localização estratégica, aliada a uma qualidade de vida que vem se

tornando um atrativo a mais para o homem contemporâneo, acelera a olhos vistos o

processo de urbanização da cidade.

A vegetação típica da região é o cerrado. As primeiras notícias referentes a essa

vegetação  foram dadas pelos naturalistas viajantes do sec.XVIII (Spix e Martius 1824).

Mas, foi Peter Lund o responsável indireto pelo primeiro estudo realizado sobre a

mesma. Trouxe para a região o botânico dinamarquês Eugéne  Warming que procedeu

ao levantamento de aproximadamente 700 espécies vegetais do cerrado das quais fez

minuciosa analise, resultando desses estudos, o primeiro tratado de ecologia moderna.

Warming  dividiu a vegetação de Lagoa Santa em  primitiva e secundária. A primeira

seria a vegetação natural amparadas pela condição do meio e subdividida em matas,

campos, brejos (higrofilas) e vegetação aquática. A vegetação secundária seria aquela

introduzida pelo homem (lavouras e pastagens), que foram implantadas sobre os antigos

solos de matas. Antes que as ações antrópicas influenciassem o meio, as matas eram

encontradas ao longo dos córregos e rios (mata galeria). os campos cerrados cobriam as

superfícies aplainadas e os solos menos férteis. Ao longo das várzeas desenvolvia a

vegetação dos brejos e, nas lagoas as plantas aquáticas.

Atualmente restam os cerrados e as matas semideciduais sobre os afloramentos de

calcário não explotado ou cultivado, mas que também encontram-se espoliados de suas

espécies nobres.

Este trabalho tem como base uma dissertação de mestrado com o título, "o cerrado de

Lagoa Santa: transformações e percepção do homem", de Patrícia Garcia da Silva

Carvalho. Nesta dissertação foram trabalhados temas como as principais modificações

fitofisionômicas sofridas pela cobertura vegetal nativa desde a década de 50 até o final
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da década de 80, apontando para as principais ações antrópicas impactantes sobre o

cerrado, diretrizes para o uso e ocupação do solo nas áreas de cerrado remanescentes no

município através de ações de preservações.

A justificativa para este trabalho é a criação de uma nova forma de analise do uso e

ocupação da terra no município. Com o uso do software Microstation foram

digitalizados os mapas tirados desta dissertação e a partir de então fez-se uma separação

de suas  classes existentes. Para assim poder se chegar a uma melhor visualização das

alterações ocorridas no uso da  terra.
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2 - Objetivos

Este trabalho objetiva analisar o uso e ocupação da terra no município de Lagoa Santa,

através de mapas temáticos  da década de 50 até o final da década de 80, apontando as

classes vegetais mais impactadas pela ação antrópica.

3 - Característica da área de estudo

Fig. 1 - Vista aérea da Lagoa Central - Lagoa Santa – MG

Silva1 em 1995, descreve o município nos seguintes termos:

Situada na bacia média do Rio das Velhas, a região é formada por planaltos com relevo

pouco acentuados, altitudes médias de 800m, clima tropical e temperatura média anual

de 22°, possui uma área de 274 km² de extensão e uma população é de 45.000

habitantes em 1995. A distância de Belo Horizonte é de 37 km². É uma região calcárea

pertencente ao grupo Bambuí. Sua formação calcárea é de grande importância para a

ciência da espeleologia cársica devido à presença dos seus elementos característicos: as

cavernas, as dolinas e os sumidouros.

                                                          
1 Silva, P.G., 1995 – Dissertação de Mestrado “O Cerrado de Lagoa Santa: Transformações e percepção
do homem”.
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O município acha-se totalmente contido na margem esquerda do Rio das Velhas e os

seus principais cursos d'água constituem seus limites municipais: Rio das Velhas, com

os municípios de Santa Luzia e Jabuticatubas ; Ribeirão da Mata, com os municípios de

Vespasiano, São José da Lapa e parte de Pedro Leopoldo e o Córrego Samambaia, com

parte do município de Pedro Leopoldo. O Ribeirão Bebedouro ou Lagoa Santa, banha a

cidade em pequeno trecho e é o presumível sangradouro da lagoa. O município limita-se

ao norte e nordeste com o município de Jabuticatubas; a noroeste e oeste com Pedro

Leopoldo; a leste e sudeste com Santa Luzia e a sudoeste e sul com Vespasiano e São

José da Lapa.

O clima da região é quente, termoxeroquimênico de caráter médio (tropical ), com duas

estações alternadas – uma chuvosa, com chuvas de verão e outra seca, no inverno – com

temperatura média anual em torno de 23 C e umidade relativa do ar em torno de 70%.2

O uso e ocupação da terra de Lagoa Santa na década de 50 e 60 eram voltados para

prática de culturas, principalmente a de abacaxi. A década de 70 é marcada por um

acelerado crescimento populacional, essas culturas foram cedendo lugar para

loteamentos. Com a  construção do aeroporto internacional presidente Tancredo Neves,

em Confins, abriram  novas rodovias e outras foram duplicadas. Ao longo desses eixos

de circulação sugiram loteamentos ,em sua maioria de classe baixa. Na década de 80, a

expansão urbana aumenta consideravelmente; fazendas antigas são transformadas em

loteamentos, surgindo também os condomínios de luxo e sítios  para o lazer.

Atualmente Lagoa Santa tem sido uma cidade que vem crescendo em vários aspectos. O

melhoramento da rodovia MG10 tem contribuído para este fator, facilitando o acesso a

Belo Horizonte e, desta forma, atraindo novas indústrias e novos empreendimentos. A

exploração dos recursos naturais estão deixando grandes cicatrizes na paisagem. As

várzeas do Ribeirão da Mata e seus afluentes foram descaracterizadas. A exploração de

areia criou uma paisagem desoladora da vegetação atual, as fabricas de cimento

localizada na região poluem o ar e, com o desmonte do calcário, destroem a paisagem .

                                                          
2 Silva, P.G., 1995 – Dissertação de Mestrado “O Cerrado de Lagoa Santa: Transformações e percepção
do homem”.
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4 - Mapas Temáticos

Os mapas temáticos têm o objetivo específico de mostrar o comportamento espacial de

um tema ou fenômeno geográfico. Demostram a localização e a existência de um certo

padrão de distribuição, ou de uma certa tendência de ocupação do espaço.

O mapeamento temático é uma forma de análise e visualização de dados, na qual os

dados recebem formas gráficas.

A cartografia temática, além de possibilitar o desenvolvimento de métodos de

representação gráfica de informação, subsidia as análises geográficas, contribuindo com

documentos cartográficos essenciais para o gerenciamento do espaço; através de

cartogramas e mapas temáticos diversos.

A informação geográfica pode ser de natureza quantitativa ou qualitativa. A informação

qualitativa é produzida a partir de fotointerpretação, sensoriamento remoto ou trabalho

de campo (uso do solo, cobertura vegetal, etc.) A informação quantitativa (população,

dados econômicos, etc.), geralmente é dada de forma de tabelas (séries estatísticas),

cujos valores são classificados e mapeados de diversas formas.

Na cartografia temática utiliza-se de métodos de representação gráfica  para transcrever

as informações temáticas, um dos método surgiu a partir de princípios da semiologia

gráfica (Bertin, 1967).

4.1 - Base de dados

A base de dados utilizados neste trabalho restringiu-se em função dos dados

disponíveis, aos mapas de uso e ocupação da terra do município, dos anos de 1950,

1977, 1989. Não foram encontrados fontes cartográficas atualizadas.
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5 – Metodologia

O trabalho iniciou-se com o levantamento de bibliografia, em seguida fez-se uma

analise geral do município identificando as várias formas de uso e ocupação da terra.

Utilizou-se para  análise, os mapas temáticos de uso e ocupação da terra e vegetação do

município de Lagoa Santa dos anos de  1954, 1977 e 1989. Partiu-se então para a

digitalização dos mapas seguindo as seguintes etapas:

Primeiramente os mapas foram Plotocopiados e escaneados. Em seguida, foram salvos

em CD, no formato JPEG. A digitalização  foi feita no software" Microstation".

Foram interpolados os elementos que compõem o tema uso e ocupação da terra,

cobertura vegetal, mancha urbana, aeroporto, área de solo exposto, dentre outros. As

linhas de limites das áreas foram feitas no nível 2; Com a construção de shapes as

classes que foram separadas e colocadas em níveis diferentes, com cores diferentes.

Veja  na tabela a seguir a descrição dos níveis.

Nível Cor Tipo de Vegetação

            3          26                           Campo Cerrado

           4          23                            Cerrado

           5          121                            Cerradão

           6          145                            Mata Mista

           7          237                           Mata Seca

           8          124                           Mata de Encosta

           9           3                           Mata Ciliar de Galeria

           10          156                           Reflorestamento

           11          184                           Área de Solo Exposto

           13          10                           Área Urbana

           14          178                           Pama- LS

           15          58                          Aeroporto

           16          200                          Mineração

            17          5                          Lagoas
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Desta forma foram gerados 35 mapas, sendo que três  são os mapas de uso e ocupação

da terra de cada década trabalhada e, um mapa de cada classe vegetal de cada ano.  Para

que fosse possível comparar a evolução do uso e ocupação da terra dos anos

trabalhados.

Como resultado obteve-se todos os elementos mapeados nos diferentes níveis, que

proporcionaram uma melhor visualização das alterações ocorridas em relação ao uso e

ocupação da terra.
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6 – Resultados

As análises feitas neste trabalho sobre as transformações do uso e ocupação da terra

baseia-se na interpretação dos mapas trabalhados Foram analisados primeiramente os

mapas de cada ano para depois fazer uma comparação de cada classe existente

comparando os anos 1954 com l977, 1977 com l989 e 1954 com 1989.

Através das observações dos mapas, comparado com as tabelas de (área km2), verificou

que no decorrer dos anos algumas classes tiveram acréscimos e outras decréscimos de

suas áreas.
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Mapa de uso e ocupação da terra – Lagoa Santa 1954
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Mapa de uso e ocupação da terra – Lagoa Santa 1977
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Mapa de uso e ocupação da terra – Lagoa Santa 1989
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Mata Ciliar de Galeria:

Nos dois primeiros períodos trabalhados, 1954 a 1977, as matas ciliares tiveram um

acréscimo de 38,2%. Já nos períodos de 1977 a 1989 houve um decréscimo, em -44,9%

de suas áreas. Comparando os períodos de 1954 com 1989, pode se dizer que houve

uma diminuição desta vegetação, com –23% de suas áreas ocupadas. A expansão urbana

e as atividades de cultura e /ou pastagem foram os fatores que influenciaram nesta

modificação.

Ano Área (km2 ) %  Participação em Relação à Área Total

1954 7.1121 2,59

1977 9.8317 3,39

1989 5.4166 1,97

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Mata de Encosta:

As áreas de mata de encosta predominavam na porção leste do município. Houve um

acréscimo desta vegetação de 1954 a 1977 de 73,8%. De 1977 a 1989 houve decréscimo

de suas áreas, em -6,8%. Já nos períodos de 1954 a 1989, houve um aumento de 62%.

Em suma, as matas de encosta presentes no município aumentaram durante os períodos

analisados, sofreram um processo de regeneração.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 7.9744 2,91

1977 13.8630 5,05

1989 12.9195 4,71

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995



19

Mata Seca:

Houve acréscimos  desta vegetação, entre 1954 ,1977, de 47,7%. De 1977, 1989,

também houve acréscimo de 16,7% das áreas. De 1954 para 1989, o aumento é de

72,4% do total de áreas ocupadas. As áreas ocupadas próximo a esta vegetação eram as

áreas com atividades de cultura e/ou pastagem, mas não afetaram de forma brusca esta

vegetação.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 1.1001 0,40

1977 1.6248 0,59

1989 1.8975 0,69

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Mata Mista:

Em 1954, as matas mistas possuíam  grandes extensões próximo a região de Confins.

Em 1977, houve um decréscimo de -23,6% de suas áreas ocupadas. Em 1989, a

tendência de redução foi mantida, com -44,2% de áreas ocupadas em relação à 1977.

Nota-se que esta vegetação diminuiu em todos os períodos trabalhados, com -57,40% de

áreas ocupadas, nos anos de 1954 a 1989. Neste caso, ocorreu uma substituição pelo uso

do solo urbano.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 36.3402 13,24

1977 27.7542 10,11

1989 15.4747 5,64

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Cerradão:

De 1954 a 1977, houve uma diminuição de -47,6% de áreas ocupadas. De 1977 a 1989,

houve acréscimo de suas áreas em 33,8%. Comparando todos os períodos de 1954 a

1989, o que se observa é um decréscimo desta vegetação, com –30% de áreas ocupadas.

As áreas de cultura e/ou pastagem incidem sobre suas áreas.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 2.4119 0,88

1977 1.2621 0,45

1989 1.6895 0,61

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Cerrado:

No  período de 1954 a 1977, houve um pequeno acréscimo de 6,5% de áreas ocupadas.

De 1977 a 1989, esta vegetação diminuiu suas áreas para -46,5%. De 1954 a 1989, as

áreas ocupadas por esta vegetação diminuiu para -43%, ou seja, os cerrados diminuíram

bastante nos períodos analisados. As ações antrópicas são responsável por esta  redução.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 38.6955 14,10

1977 41.2225 15,02

1989 22.037 8,03

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Campo de Cerrado:

Em 1954, a vegetação de campo cerrado predominava no município. No período de

1954 a 1977 estas áreas diminuíram -12%. Já entre 1977 a 1989, obtém-se um

acréscimo de 34%. Observa-se então, que de 1954 a 1989,  a vegetação aumentou

18,6%  a participação no total de áreas ocupadas.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 125.5230 45,75

1977 110.3705 40,22

1989 148.9634 54,29

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Áreas de Reflorestamento:

No ano de 1954, não existia áreas de reflorestamentos.  No período de 1977 a 1989 estas

áreas praticamente não sofreram alteração. É o período de surgimento dos primeiros

reflorestamento com eucaliptos.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1977 6.2976 2,29

1889 6.3079 2,30

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Área de Cultura e Pastagem:

Em 1954, as áreas de cultura e pastagem eram maiores. No período de 1954 a 1977

houve um decréscimo de -9,8%. De 1977 a 1989, as áreas destinadas a essa atividade

diminuem bastante, caindo -47,5% de áreas ocupadas. Já nos períodos de 1954 a 1989,

suas áreas reduzem num total de –52%. Essa redução é causada pela substituição das

atividades produtivas primárias, por atividades de silviculturas, como também pela

substituição de áreas de campo cerrado.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 42.1674 15,37

1977 38.0318 13,86

1889 19.929 7,26

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Área de Solo Exposto:

Nota-se que em 1954, quase não tinha área de solo exposto; de 1954 a 1977 estas áreas

aumentaram muito num total de 435,6% de áreas ocupadas. E de 1977 a 1989, houve

decréscimo  desta classe com -91,6%. Nos períodos de 1954 a 1989, o que se observa é

um decréscimo destas áreas, com -55% de áreas ocupadas.  Áreas recentes de culturas e

pastagens mal manejadas resultaram em grandes  áreas de solo exposto, no ano de 1977.

Em 1989, houve substituição destas áreas por áreas de cerrado.

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 1.1505 0,42

1977 6.1629 2,24

1989 0.5176 0,19

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995
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Área Urbanizada:

Esta classe aumentou em todos os períodos. No ano de 1954, a expansão urbana

concentrava mais na região da lagoa central com pequenas manchas nos arredores da

Lapinha e Confins. Em 1977, essas áreas cresceram muito, aumentando 211,4%

comparado ao ano de 1954, surgindo novas área urbanizadas. De 1977 a 1989,  houve

um aumento de 37,8%, a construção do aeroporto de Confins é um dos fatores que

influenciaram  neste acréscimo. Comparando os anos de 1954 a 1989, as áreas

urbanizadas cresceram num total de 329,3% .

Ano Área (km2 ) % Participação em Relação à Área Total

1954 4.9918 1,82

1977 15.5494 5,66

1889 21.4333 7,81

Fonte: CARVALHO, P.G.S,1995



28

7 – Conclusão

De acordo com as analises feitas, nota-se que as modificações mais intensas e

freqüentes durante todo o período estudado foram; a substituição do cerrado pelas áreas

de cultura e pastagem, substituição da mata mista pelo uso urbano e por áreas de cultura

e pastagem. O campo cerrado é a vegetação que predomina no município até 1989,

última data trabalhada.

Desta forma pode-se concluir que, em 1954, o município de Lagoa Santa tinha como

principal tipo de cobertura vegetal o campo cerrado e que o principal uso do solo  era

voltado para atividades de cultura e/ ou pastagem.

Em 1977, a expansão urbana e as atividades antrópicas  incidem sobre a vegetação

nativa. Nesta época surgem as primeiras áreas de reflorestamento, e as áreas de solo

exposto aumentaram muito, devido ao uso inadequado da terra.

Em 1989, grande parte da vegetação é substituída pelo uso do solo urbano. Nesse

período, a expansão urbana vinha acelerando, tendo como uma das principais causas a

construção do aeroporto de Confins.

È importante ressaltar que a intenção deste trabalho seria de atualizar as informações

sobre o uso da terra do município, e que para isso teria que se trabalhar com um Sistema

de Informações Geográfica, (SIG). A proposta inicial era usar  o software Saga para

assim, fazer os cruzamentos dos mapas trabalhados sobrepondo-os e gerando um mapa

de resultados atuais. Porém, quando nos demos conta da complexidade dessa proposta e

da limitação de tempo, optamos por adequar o estudo ao uso da cartografia digital –

mapas temáticos.

O resultado final proporcionou uma forma de análise prática e eficaz das datas

trabalhadas e atendeu ao objetivo proposto.
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