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Resumo 

Este trabalho visou a comparação do uso e ocupação do solo nos anos de 2008 e 
2014 para as nascentes urbanas da cidade de Araxá – MG. Para a realização de tal 
comparação foi utilizado o módulo Land Change Modeler (LCM) pertencente ao Sistema de 
Informação Geográfica Idrisi Selva 17.1. As nascentes em estudo foram analisadas nos dois 
anos com relação às seguintes classes de uso do solo: ocupação urbana, área de preservação 
permanente (APP), pastagem e agricultura. Foi constatado que as áreas de preservação 
permanente (APP) foram as que mais se modificaram, transformando-se em sua grande 
maioria em área urbana (57,42 hectares), outros 8,46 hectares e 9,63 hectares de pastagem 
e agricultura, respectivamente, se transformaram em área urbana também. Com relação ao 
processo inverso constatou-se que 20,88 hectares e 12,42 hectares de pastagem e 
agricultura, respectivamente, se transformaram em área de preservação permanente (APP) 
no entorno das nascentes.  

 

Palavras chaves: uso e ocupação do solo, recursos hídricos, ambiente urbano, impactos 
ambientais, sensoriamento remoto. 

 

Tema: Água, território e adaptação à variabilidade climática. 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

Atualmente verificam-se continuamente as modificações causadas pelo uso e 
ocupação do solo no ambiente urbano e suas implicações sobre diversos ciclos, dentre eles 
o hidrológico. Nesse temos diversas etapas fundamentais que irão demonstrar a continuidade 
ou quebra do regime por alguma interferência que seja continua ou parcial. Essas 
interferências urbanas são muito mais intensificadas se comparadas com ecossistemas rurais, 
por exemplo, uma vez que diversos conflitos podem acontecer em uma área muito pequena, 
tendo que ser, cada uma delas, muito bem gerenciadas. Nesse sentido, as cidades carregam 
consigo dificuldades nítidas em atender a demanda de infra-estrutura e, principalmente, de 
esgotamento sanitário, (2008) PHILIPPI JR.  Com isso, perde-se continuamente água potável, 
que poderia ser distribuída, pois a mesma não apresenta condições adequadas para usos e 
abastecimentos diversos. 

As áreas verdes de ambientes urbanos trabalham como reguladoras das modificações 
do uso e ocupação do solo em tal ecossistema. A Resolução CONAMA 369 de 2006, que 
dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente, em seu artigo 8º §1º define áreas verdes de domínio público como 
sendo aquelas que venham a desempenhar função ecológica, paisagística e recreativa, 
causando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, para tanto deve 
ser dotada de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 

(2010) Para Silva, o resultado de processos históricos de uso do solo aliado às suas 
alterações representa a constituição do solo no estudo atual. Ainda segundo o mesmo autor, 
essas mudanças estão aliadas aos fatores econômicos, sociais e ambientais, e estão 
diretamente ligadas à qualidade do habitat para espécies selvagens. O autor cita que os SIG, 
que têm sido continuamente desenvolvidos gerando mapas como produtos chaves, têm o 
objetivo de estabelecer orientações para uma gestão adequada e sustentável da vegetação 
remanescente e espécies selvagens. Esses produtos gerados indicam áreas adequadas ou 
não para a conservação biológica e o estabelecimento de corredores para a conservação. 

(2011) Segundo Borges, analisar a deterioração no meio e compreendê-la consiste no 
estudo de uma bateria de dados espaciais e temporais, sendo que procedimentos permitem 
monitorar a expansão agropecuária como também avaliar a evolução dos desmatamentos 
além do crescimento do perímetro urbano.  

Um exemplo de SIG é o Idrisi Selva 17.1, que consegue ser readaptado continuamente 
visando a demonstração de diversos fenômenos espaciais. Uma ferramenta muito utilizada 
que se localiza dentro do referido programa é o Land Change Modeler (LCM) que visa analisar 
as mudanças no uso do solo em um período pré-determinado além de relatar as perdas, 
ganhos e persistência no uso do solo, dentre outras funções.  

Para o estudo em questão objetivou-se a comparação de dois cenários para as 
nascentes localizadas no perímetro urbano da cidade de Araxá – MG, utilizando da ferramenta 
Land Change Modeler do SIG Idrisi Selva 17.1, comparando a evolução do uso e ocupação 
do solo nos anos de 2008 e 2014, para um diâmetro de 300 metros no entorno dos pontos de 
afloramento, para isso foram utilizados dados adquiridos pelos satélites Landsat-5 e Landsat-
8 através da interpretação das imagens de satélite.  

 

2. OBJETIVOS 

Diagnosticar o uso e ocupação do solo comparando cenários para as nascentes 
localizadas no perímetro urbano da cidade Araxá-MG nos anos de 2008 e 2014. Localizar as 
nascentes na área urbana da cidade de Araxá MG. Mostrar e caracterizar as áreas no entorno 



das nascentes e respectivas alterações que ocorreram no período estudado com relação ao 
uso do solo. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Localização da área de estudo: 

A cidade de Araxá – MG, possui uma área total de 1.166,96 km² de extensão, sendo 
que desses 211,95 km² são de área urbana e 955,01 km² são de área rural, (2011) IPDSA.  

 

Figura 1 – Localização Geográfica de Araxá 

Fonte: IPDSA, 2011. 

 

A cidade está localizada na região do Alto Paranaíba, e representa uma sub-bacia da 
Bacia Hidrográfica do Paranaíba. De acordo com dados do referido comitê, essa bacia 
hidrográfica abrange os estados brasileiros de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e 
Distrito Federal. Corresponde a segunda maior unidade hidrográfica da região hidrográfica do 
Paraná, com uma área de drenagem de 222.767 Km². 

Desse total: 

 65% estão inseridos no estado de Goiás; 

 30% de Minas Gerais; 

 3% do Distrito Federal; 

 2% do Mato Grosso do Sul; 

 



 

Figura 2 - Região Hidrográfica do Paraná. 

Fonte: CBH Paranaíba, 2012. 

Com relação à hidrografia do município o mesmo localiza-se entre duas grandes 
Bacias hidrográficas, do Rio Grande e Rio Paranaíba. Sua rede hidrográfica se caracteriza 
pela presença, basicamente, de córregos e ribeirões (Figura 3). Ao sul surgem diversos 
córregos que nascem na Serra da Bocaína e alimentam o município pela sua margem 
esquerda, ao norte aparece o Ribeirão Tamanduá que tem dentre seus principais tributários, 
pela margem esquerda, os córregos Feio, Areia, Mourão Rachado, Ribeirão Pirapetinga e 
Fundo. O Ribeirão Tamanduá recebe diversos outros contribuintes até desaguar no Rio 
Capivara. Ao oeste têm-se o Ribeirão Marmelo que representa o principal afluente da margem 
esquerda do Rio Capivara. Este último coleta todas as drenagens do município, com exceção 
daquelas que deságuam no Ribeirão do inferno. Outro rio muito importante para o município 
é o Quebra Anzol, que se situa ao norte, recebe as águas do Rio Capivara e em seguida 
deságua na represa de Nova Ponte. Ao fim os recursos hídricos do município deságuam, em 
sua totalidade, no Rio Araguari, que representa um dos principais afluentes do Rio Paranaíba, 
à margem esquerda, (2011) IPDSA. 

 

Figura 3: Distribuição das sub-bacias hidrográficas de Araxá. 

Fonte: Rocha, 2006, pag. 89 



3.1.1 Nascentes urbanas da cidade de Araxá - MG  

A Prefeitura Municipal de Araxá através de seu plano diretor estratégico aprovado em 
2002 propôs a recuperação e preservação das nascentes nos limites da área urbana do 
município de 93,52 km² firmando em 13/06/2007, em convênio de cooperação mútua, com a 
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, para recuperação, preservação e 
conservação de nascentes.  

Através da proposta inicial elaborada pelo IPDSA foram verificadas 17 nascentes para 
serem cercadas. 

 

3.2 Georreferenciamento das nascentes 

A localização das nascentes foi realizada através GPS – Global Posicion Sistem – da 
marca GARMIM modelo 12 XL. Posteriormente os pontos com as coordenadas geográficas 
verificadas em campo foram transferidos para computador para que pudessem ser utilizados 
para confecção de mapas de uso e ocupação do solo. 

 

3.2.1 Imagens orbitais utilizadas 

Para a confecção do diagnóstico utilizou-se recortes de imagens orbitais do Sensor 
Landsat-5, que capturou imagens da região de Araxá – MG em 08 de julho de 2008 (INPE); e 
Landsat-8, que capturou imagens da região de Araxá – MG em 06 de fevereiro de 2014 
(Serviço Geológico dos Estados Unidos – USG5). 

 

3.2.2 Definição da área de estudo 

Para definição da área de estudo, foi realizado um recorte nas duas imagens orbitais 
anteriormente selecionadas. No qual as coordenadas geográficas de cada nascente foram 
lançadas nas duas imagens gerando-se um raio de análise de 300 metros. Com a obtenção 
do banco de dados necessário e a utilização do módulo Land Change Modeler do SIG Idrisi 
Selva 17.1, permitiu-se a confecção dos mapas de uso e ocupação do solo para as nascentes 
localizadas no perímetro urbano da cidade de Araxá. Esse perímetro foi selecionado no 
software Google Earth e posteriormente exportados para o Idrisi Selva 17.1. 

 

4. RESULADOS  

A figura 4 mostra as características do uso e ocupação do solo no ano de 2008 para o 
raio de 300 metros das nascentes urbanas do município de Araxá – MG. Observou-se que 
nesse ano o valor de área para as mesmas foi de: 534,78 hectares, 121,14 hectares, 52,74 
hectares e 33,66 hectares para as classes de ocupação urbana, APP, pastagem e agricultura, 
respectivamente para as áreas ocupadas. Estes valores estão dispostos na tabela 1.  



 

Figura 4 – Uso e ocupação do solo nas nascentes em estudo para o ano de 2008. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Tabela 1 – Características das nascentes com relação ao uso e ocupação do solo em 2008. 

TIPO DE ÁREA DE 
OCUPAÇÃO 

ÁREA (hectares) PERCENTUAL (%) 

Ocupação urbana 534,78 72,04 

APP 121,14 16,32 

Pastagem 52,74 7,10 

Agricultura 33,66 4,53 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A figura 5 mostra as características do uso e ocupação do solo no ano de 2014 para o 
raio de 300 metros das nascentes urbanas do município, analisadas em 2014. Observou-se 
que nesse ano o respectivo valor de área para as mesmas foi de: 465,48 hectares, 162,36 
hectares, 98,10 hectares e 16,38 hectares, para as classes de ocupação urbana, APP, 
pastagem e agricultura, respectivamente para as áreas ocupadas. Estes valores estão 
dispostos na tabela 2.  

 



 

Figura 5 – Uso e ocupação do solo nas nascentes em estudo para o ano de 2014. 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Tabela 2 – Características das nascentes com relação ao uso e ocupação do solo em 2008. 

TIPO DE ÁREA DE 
OCUPAÇÃO 

ÁREA (hectares) PERCENTUAL (%) 

Ocupação urbana 465,48 62,71 

APP 162,36 21,90 

Pastagem 98,10 13,21 

Agricultura 16,38 2,21 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A figura 6 mostra as mudanças do uso e ocupação do solo entre o ano de 2008 e 2014 
para o raio de 300 metros das nascentes urbanas do município. Observou-se que as 
mudanças foram as seguintes: de APP para área urbana de 57,42 hectares, de pastagem 
para área urbana 8,46 hectares, de agricultura para área urbana 9,63 hectares, para APP 
preservada 40,86 hectares, de pastagem para APP 20,88 hectares, de agricultura para APP 
12,42 hectares, de pastagem para APP 21,42 hectares, de agricultura para APP 9,36 
hectares. Somando todos esses valores têm-se que do total de 742,32 hectares das áreas de 
todas as nascentes 180,43 hectares sofreram modificações, sendo, portanto 24,31%. Destes 
41,85% se transformaram em área urbanizada, outros 41,10% se transformaram em APP e 
17,06% em pastagem. Ou seja, 58,91% das áreas que se modificaram sofreram mudanças 
que representam a descaracterização do ambiente natural e que dificultam o ciclo hidrológico, 
o que é muito comum em áreas urbanas, e outros 41,10% se transformaram em APP que se 
caracterizam pelo inverso da situação anterior. Tais modificações estão demonstradas na 
tabela 3. 



 

 

Figura 6 – Mudanças do uso e ocupação do solo de 2014 em relação à 2008 nas nascentes urbanas 
de Araxá. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Tabela 3 – Mudanças entre 2008 e 2014 para o uso e ocupação do solo das nascentes. 

TIPO DE MODIFICAÇÃO ÁREA (hectares) PERCENTUAL (%) 

Área urbana 75,51 41,85 

APP 74,16 41,10 

Pastagem 30,78 17,06 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

5. DISCUSSÕES 

De acordo com (2010) Vanzela, et al, as áreas habitadas, sejam elas urbanas e rurais 
ou até mesmo aquelas com culturas perenes, tendem a reduzir a vazão específica do curso 
em questão. Isso ocorre, segundo os autores, devido a redução da permeabilidade que estas 
ocupações causam, seja pela impermeabilização e/ou compactação do solo, ou mesmo pelas 
alterações nas propriedades físicas.  

Nesse sentido temos nas áreas estudadas das nascentes urbanas de Araxá uma 
grande mudança para áreas urbanas e agricultáveis no período estudado. Correlacionando 
tal fato com o encontrado pelos autores citados anteriormente tem-se que a tendência de 
perda de vazão especifica é grande devido à permeabilidade e ao aumento da compactação 
do solo, o que poderá ser verificado com um posterior estudo metodológico de verificação da 
vazão. 



Ainda segundo (2010) Vanzela, et al , a qualidade da água em áreas agricultadas, 
habitadas e com matas degradadas se caracteriza pelo aumento da concentração dos sólidos. 
Com relação a presença de coliformes o referente estudo demonstra que a mesma aumenta 
em regiões habitadas, seja com moradia rural ou urbana, de acordo com o referente estudo. 

Ligando tal fato encontrado pelos autores com a realidade visualizada no presente 
estudo das nascentes de Araxá, verifica-se que a tendência de assoreamento e introdução de 
coliformes tende a crescer, diminuindo a quali-quantidade das mesmas, isso devido ao fato 
de que maioria das áreas estudadas não possui APP, e, com isso, não possuem proteção 
contra tais modificações. 

(2002) Tabai apud (2010) Junqueira Júnior, et al, descrevem as matas e topos de 
morro como sendo mecanismos semelhantes a esponjas que desempenham papel 
fundamental de absorção de grande parte da água das chuvas liberando-a, posteriormente, 
lentamente facilitando a infiltração e percolação no solo.  

Nesse sentido (2010) Vanzela, et al , retrata também a importância das áreas de mata 
para o ciclo hidrológico, isso porque tais áreas possuem maior capacidade de infiltração e 
armazenamento de água no solo, aumento consequentemente o tempo gasto pela água até 
o manancial em questão.  

Levando-se em consideração todas essas colocações observa-se que as nascentes 
urbanas da cidade de Araxá estão descaracterizadas uma vez que mais de 50% das áreas 
de mata ciliar das mesmas possuem características de uso e ocupação do solo com ocupação 
urbana. Nesse sentido a absorção de água é drasticamente reduzida, e a vazão subsequente, 
consequentemente, também. Os rios da região também têm suas vazões reduzidas, devido a 
redução da contribuição do fluxo de base, uma vez que a áreas de mata do ambiente urbano 
não absorvem a precipitação que ali acontece, devido a descaracterização das mesmas. 

Verificou-se também que 41,1%, ou 74,16 hectares mudaram para área de 
preservação permanente (APP) nos dois períodos estudados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos relacionados às nascentes sejam elas no meio urbano ou rural, são de 
fundamental importância para que se possa continuamente melhorar a qualidade do 
escoamento subterrâneo para usos diversos necessários, além da qualidade relacionada às 
áreas conservadas ou não de mata ciliar. 

As mudanças de uso e ocupação do solo na área de mata ciliar das nascentes urbanas 
de Araxá – MG se caracterizou por uma modificação para área urbana e de pastagem mais 
significativas no período estudado. 

No histórico, analisando os anos de 2008 e 2014, utilizando-se do Lang Change 
Modeler (LCM), conclui-se que ocorreu a diminuição da área de mata nativa em 0,7416 km² 
ou 41,10% das áreas de nascente avaliadas, demonstrando um possível passivo ambiental e 
a substituição de área de mata por pastagem em 0,3078 km² ou 17,06% e área urbana de 
0,7551 km² ou 41,85%, além da modificação de 41,1% da área para área de preservação 
permanente (APP). 

Para os dois anos analisados o maior percentual de uso e ocupação do solo se deu 
pela ocupação urbana. 
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