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“A humanidade, hoje mais do que nunca, encontra-se diante de 

um dilema: ou se empenha, de corpo e alma, na conservação dos 

recursos naturais deste planeta, ou corre o risco de assistir ao fim de 

sua fascinante civilização. 

Tal afirmação, longe de ser uma profecia pessimista, é uma 

verdade de fácil comprovação. 

É só com a união de nossos esforços que poderemos afastar esta 

terrível ameaça, que é o esgotamento dos recursos naturais da terra.” 

 

Dirani, Adem 
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RESUMO 

 

 

As chapadas caracterizam ambientes formados por vários ecossistemas, com grande 

diversidade física e biológica, representados pelos sistemas úmidos compostos por 

veredas/campos de murundus e demais meios pertencentes às áreas dissecadas. A Chapada do 

Bugre, área estudada, encontra-se no interflúvio Rio Paranaíba/Rio Grande e pode ser 

considerada representativa das áreas de paisagens semelhantes que se encontram no Brasil 

Central e que passaram pelo processo de conversão do Cerrado em pastagens e em 

monoculturas mecanizadas. O objetivo deste trabalho é analisar a dinâmica das paisagens dessa 

chapada, localizada entre as cidades de Uberlândia e Uberaba, considerando seu dinamismo, o 

uso da terra entre 1987 e 2017 e os impactos ambientais em suas áreas úmidas (wetlands), em 

veredas e campos de murundus. O mesmo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, 

trabalhos de campo e análise e interpretação de dados, tendo como foco metodológico a 

aplicação de geotecnologias, representadas por meio de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), Sistema de Posicionamento por Satélites (GPS), sensoriamento remoto e 

geoprocessamento para o estudo da paisagem. Os resultados desta pesquisa quantificam uma 

redução de aproximadamente 49% da cobertura vegetal (uma redução de 463,7 km² em 

vegetação nativa desses ambientes). Tal redução ocorre concomitantemente com a redução das 

áreas úmidas, as quais apresentaram uma retração de área ocupada em torno de 25%, passando 

de aproximadamente 477 km², em 1987, para 357 km² em 2018 (uma perda de 

aproximadamente 119 km² de áreas úmidas). Dentre os principais tipos de impactos observados 

na região, destacam-se os seguintes: Drenagem de depressão hidromórfica, inserção de espécie 

exótica (pinus) em área de murundus, água com propriedades naturais alteradas, estradas 

atravessando áreas úmidas de campos de murundus, represamento de água em ambiente de 

vereda para irrigação de lavouras. 

 

 

Palavras-chave: Cerrado. Áreas úmidas. Vereda Campos de murundus. Conversão do Cerrado. 

Impactos ambientais. Triângulo Mineiro. 
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ABSTRACT 

 

 

The Chapadas are environments formed by several ecosystems with great physical and 

biological diversity, represented by the humid systems composed by veredas / murundus fields 

and other environments belonging to the dissected areas. Chapada do Bugre, the object of study, 

is located in the Rio Paranaíba/Rio Grande’s Interfluvium and can be considered representative 

of similar landscapes in Central Brazil that have undergone the process of converting the 

Cerrado into mechanized pastures and monocultures. The aim of this work is to analyze the 

landscape dynamics of this Chapada, located between the cities of Uberlândia and Uberaba, 

considering its dynamism, the land use between 1987 and 2017 and the environmental impacts 

on its wetlands in veredas and murundus fields. The work was developed from bibliographic 

research, field work and data analysis and interpretation, having as methodological focus the 

application of geotechnologies, represented by Geographic Information System (GIS), Satellite 

Positioning System (GPS), remote sensing and geoprocessing for landscape study. The results 

of this research quantify a reduction of approximately 49% of vegetation cover (a reduction of 

463.7 km² in native vegetation of these environments). Such reduction occurs concurrently with 

the reduction of wetlands, which had a shrinkage of occupied area by 25%, from approximately 

477 km², in 1987, to 357 km² in 2018 (a loss of approximately 119 km² of wetlands). Among 

the main types of impacts observed in the region, the following stand out: drainage of 

hydromorphic depression, insertion of exotic species (pinus) in murundus area, water with 

altered natural properties, roads crossing wetlands of murundus fields, water dam in vereda 

environment for agriculture irrigation. 

 

 

Keywords: Cerrado. Wetlands - veredas and murundus fields. Cerrado conversion. 

Environmental impacts. Triangulo Mineiro. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa se insere na programação de um projeto mais abrangente e 

intitulado: “Evolução da paisagem, caracterização das fases organometálicas e prospecção dos 

depósitos de argilas aluminosas refratárias do sistema Latossolo - Gleissolo no Oeste de Minas 

Gerais.”, sob coordenação da professora Drª. Vânia Silva Rosolen, da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), Campus Rio Claro, financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (ROSOLEN et al., 2017). 

A pesquisa, ora evidenciada, tem como objetivo principal fazer um estudo da evolução 

das paisagens de uma chapada da região central do Brasil, considerando a evolução de seu uso 

do solo entre 1987 e 2017 e os impactos ambientais em suas áreas úmidas de veredas e campos 

de murundus. Todo o desenvolvimento desta pesquisa foi orientado pelo professor Dr. 

Guilherme Taitson Bueno e co-orientado pelo professor Dr. Sílvio Braz de Sousa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O bioma Cerrado é comumente conhecido por apresentar em sua composição 

paisagística características peculiares, principalmente em sua formação vegetacional, 

apresentando uma paisagem predominante caracterizada por coberturas de gramíneas, árvores 

distantes umas das outras, arbustos com galhos e troncos retorcidos, dando a esse complexo 

vegetacional um aspecto único. Além disso, há ainda a existência de duas estações climáticas 

distintas, sendo uma estação seca e outra chuvosa, solo com pH - Potencial Hidrogeniônico 

predominantemente ácido e a formação de um mosaico paisagístico (RIBEIRO; WALTER, 

2008). 

Atualmente, o Cerrado é um dos seis biomas reconhecidos no Brasil e sua vegetação 

nativa ocupa uma área de quase dois milhões de quilômetros quadrados, sendo que cerca de 

22% se encontram localizados no Planalto Central Brasileiro (KLINK; MACHADO, 2005). 

Essa extensa região ocupada pelo Cerrado no passado, predominantemente por Cerrado nativo, 

tem se caracterizado, nesse início do século XXI, por intensas e rápidas mudanças na cobertura 

e uso da terra, os quais tiveram início na década de 1950. Tais ações de ocupação, 

desencadeadas principalmente por ações estatais, visavam implantar nesse espaço a 

agropecuária moderna (KLINK, 2005; SANO, 2002), devastando aproximadamente 50% da 

cobertura vegetal original (JEPSON, 2005). 

Mesmo sabendo que o Cerrado tem se constituído um cenário onde o desenvolvimento 

de atividades agrícolas e pecuárias têm se intensificado a cada ano, o mesmo tem sido capaz de 

sustentar o crescente aumento dessas produções desorganizadas. Tais acontecimentos vêm 

refletindo, de forma marcante, principalmente nas paisagens locais que ocupam a maior parte 

do Triângulo Mineiro. Esse modo desorganizado de ocupação de suas terras tem gerado reflexos 

negativos, provocando impactos ambientais tanto na área rural, quanto na área urbana (PINTO, 

1990). 

É notadamente visível que as sociedades humanas têm interferido na natureza afim de 

se organizar conforme as potencialidades dos aspectos físicos, visando primordialmente atender 

seus interesses. E justamente com o objetivo de atender tais interesses é que o homem vem 

exercendo sobre o meio ambiente intensa e desordenada exploração, alterando as formações 

paisagísticas dos lugares, acarretando de igual modo, um desequilíbrio ambiental. 
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Para manter no âmbito brasileiro o equilíbrio da natureza, evitando ao máximo impactos 

ambientais, foi criada a Legislação Ambiental Brasileira, a fim de indicar instrumentos para a 

conservação dos recursos naturais, norteando diretrizes para disciplinar atividades que possuem 

alto potencial de degradação.  Segundo a resolução CONAMA Nº001, de janeiro de 1986, 

impacto ambiental é definido como: 

 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente e a qualidade dos recursos ambientais”. 

 

Portanto, o trabalho ora evidenciado, procura apresentar e analisar as transformações 

ocorridas pela interferência antrópica, através de práticas agropastoris decorrentes da expansão 

da agricultura e pecuária nos topos da chapada do Bugre, localizada entre Uberlândia/Uberaba-

MG, que geram impactos ambientais de forma maléfica na paisagem de veredas e campos de 

murundus presentes na área de estudo. 

A área foi escolhida por três principais motivos: a) trata-se de uma bacia hidrográfica 

situada em quase sua totalidade sobre uma chapada com forte presença de áreas úmidas, como 

veredas e depressões com campos de murundus; b) a área é representativa das chapadas do 

Brasil Central, que passaram pelas últimas décadas pelo processo de modernização agrícola, 

com uso intenso da irrigação e desenvolvimento de monoculturas, promovendo importantes 

modificações nas paisagens naturais; c) a área vem sendo estudada no âmbito do Projeto de 

Pesquisa já referido na apresentação desta dissertação, o que permitiu a realização dos trabalhos 

de campo financiados por uma Agência de Pesquisa. 

É possível encontrar nessa chapada algumas fitofisionomias remanescentes da cobertura 

original do Cerrado. Dentre elas, destacamos os ambientes de veredas e campos de murundus, 

compostos por um delimitado caminho de água em solos saturados, onde é comum ver o 

afloramento do lençol freático, vegetação com espécies arbustivas e gramíneas, além da 

presença marcante de buriti (Mauritia flexuosa). Nessas áreas, as veredas desempenham uma 

importante funcionalidade para o Cerrado, pois fazem parte da maioria dos locais de nascentes 

desse bioma, além de desempenhar a responsável função de regular a vazão das nascentes entre 

a estação seca e a chuvosa. 

O desmatamento e apropriação de áreas para uso agrícola e pecuária certamente têm 

potencial de gerar impactos ambientais de grande magnitude. Porém, tais impactos são ainda 

pouco analisados e há demandas de pesquisas que apliquem uma perspectiva geográfica, uma 
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análise mais holística que prima pela integração dos elementos naturais e socioeconômicos. 

Tais análises favorecem o planejamento e a gestão racional da paisagem, garantindo, a médio 

e logo prazos, o uso sustentável dos recursos naturais para a presente e as futuras gerações. 

Outro fato importante analisado por Stern (1993) é a atenção para a particularidade de 

um período de mudanças globais. Soffiati (2002), também analisando algumas dessas questões, 

conclui que estamos vivenciando momentos de uma crise ambiental que apresenta 

singularidade, uma vez que: 

 

[...] ocorreram na Terra crises planetária não-antrópicas na história da Terra e crises 

antrópicas não-planetária na história da humanidade. Portanto, é a primeira vez que 

se constitui uma crise ambiental oriunda das atividades exercidas por uma só espécie 

– no caso, a nossa – que assume caráter global (SOFFIATI, 2002, p. 47). 

 

Tais modificações, principalmente no modo de vida da população e das técnicas de 

produção agrícola e industrial, que passaram a ser realizadas com a utilização maciça de 

insumos (fertilizantes, agrotóxicos, combustíveis, maquinário etc.), ampliam cada vez mais a 

produção e a produtividade agrícola e, em contrapartida, provocam maior pressão no meio 

físico natural. Portanto, à medida que ocorre e se intensifica o uso da terra, consequentemente, 

há aumento de impactos ambientais ou maior potencialidade de ocorrências. 

Estudos se mostram cada vez mais necessários, uma vez que envolvem a proteção e 

conservação de ambientes naturais, que são de suma importância para a garantia da manutenção 

da vida de inúmeras espécies. A intrínseca relação Sociedade e Natureza torna-se a base para 

as mais profundas análises, tanto de cunho ambiental quanto social, uma vez que estes 

interagem direta e indiretamente entre si. 

O uso constante dos recursos naturais, principalmente dos não renováveis, é procedente 

do acelerado processo de industrialização e globalização. Tal cenário vem desenvolvendo um 

volume enorme de poluição e mau uso dos recursos, o que tem acarretado grandes 

transformações ambientais e aumento de desastres naturais. 

Para evitar a degradação ambiental, Silva et al. (2003) comentam que se faz necessário 

acompanhar o desenvolvimento local e indicar possíveis falhas no planejamento e na gestão de 

obras nas áreas a serem trabalhadas e dos recursos existentes. Dessa forma, afirmam que se 

pode racionalizar a exploração dos bens disponíveis e direcionar a ocupação do solo para fins 

adequados, em função de sua capacidade de exploração, empregando-se meios de preservar a 

qualidade do ambiente. 
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Pensando justamente em preservar as áreas úmidas que ainda restam no mundo, no ano 

de 1971, foi aprovada a Convenção de Ramsar, que ocorreu na cidade iraniana de mesmo nome; 

já na Convenção sobre Áreas Úmidas de Importância Internacional, no Brasil, a promulgação 

se deu pelo Decreto n° 1905, de 16 de maio de 1996. Foi a partir desse ano que o Brasil propôs 

uma política nacional para uma gestão que comprometa a proteção das AUs – Áreas Úmidas e 

de sua biodiversidade. Este é um tratado intergovernamental responsável por estabelecer e 

definir regras para ações de conservação e uso das AUs e de seus variados recursos. 

Na Convenção de Ramsar surge então o conceito de áreas úmidas, sendo caracterizadas 

como “ecossistemas que incluem áreas marinhas, costeira, continentais e artificiais”. Assim, 

podemos citar como exemplo de áreas úmidas os pântanos, manguezais, lagos, reservatórios de 

hidrelétricas, áreas irrigadas para uso agrícola, entre outros. 

Essas áreas desempenham um papel relevante, pois fornecem serviços ecológicos 

fundamentais para as espécies de fauna e flora, atentando ainda para o bem-estar de populações 

humanas. Além de serem reguladoras de regime hídrico de várias regiões, essas áreas 

funcionam como fonte de biodiversidade em todos os níveis. De igual modo, atendem 

necessidades de água e alimentação para inúmeras espécies e para comunidades humanas, rurais 

e urbanas. 

As áreas úmidas abrigam uma enorme variedade de espécies endêmicas, mas também, 

periodicamente, espécies terrestres e de águas profundas e, portanto, contribuem para a 

biodiversidade. Além disso, possuem papel importante no ciclo hidrológico, ampliando a 

capacidade de retenção de água da região onde se localizam, promovendo o múltiplo uso das 

águas pelos seres humanos (WWF BRASIL, 1998). 

Segundo Oliveira e Rosolen (2014), os sistemas úmidos (veredas e murundus) presentes 

em ambientes de chapadas “são feições geomorfológicas de reconhecida importância para a 

conservação da flora e fauna endêmicas, dos solos com elevados teores de carbono orgânico e 

manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos”. 

Mesmo possuindo um importante papel no ciclo hidrológico, as superfícies ocupadas 

pelas áreas úmidas como veredas e campos de murundus de várias partes do Cerrado e 

ambientes de chapadas têm apresentado regressão devido ao uso exacerbado do solo para 

agricultura, pecuária e mineração. O uso dos solos, com intervenções antrópicas em seu curso 

natural, acaba por trazer problemas de encrostamento e endurecimento dos solos, perda de 

matéria orgânica e aumento da presença de ácidos (CASTRO JÚNIOR, 2002). 

Dessa forma, são apresentados nesta pesquisa a descrição da área de estudo – Chapada 

do Bugre; uma proposta de analisar as mudanças de uso do solo da chapada, no período de 1987 
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a 2018; compreender a estruturação da paisagem da chapada e os principais impactos 

ambientais sofridos em áreas úmidas (veredas e campos de murundus), em função da evolução 

do uso da terra. Esses produtos foram desenvolvidos com o uso de técnicas de 

geoprocessamento e por meio de trabalhos de campo. 

É importante salientar que estudos e pesquisas apresentadas na Convenção sobre 

Diversidade Biológica – CDB abordam aspectos importantes referentes ao tema biodiversidade, 

evidenciando a conservação e utilização sustentável, a identificação e monitoramento de áreas 

degradadas, a minimização e conversão de cobertura vegetal para o uso agropecuário, que 

apresenta constante ameaça para conservação da biodiversidade existente no bioma Cerrado 

(MMA, 2002). Tais usos podem comprometer na alteração de toda sua estrutura paisagística, 

provocando uma ruptura em seu habitat e consequente isolamento de manchas remanescentes 

nessas áreas. 

Por abranger e apresentar áreas úmidas remanescentes de Cerrado, na região da chapada 

mineira do Bugre, prioritárias para conservação da biodiversidade existente, cabem aqui alguns 

questionamentos: Qual a composição paisagística nas áreas úmidas da chapada do Bugre entre 

Uberlândia e Uberaba? Como o uso do solo nestas áreas de chapada tem evoluído a partir de 

1987? A atividade antrópica em grande escala vem promovendo a redução da superfície 

ocupada pelas áreas úmidas da chapada? Quais os principais tipos de impactos causados nestas 

áreas úmidas? 

Os questionamentos ora apresentados foram suportes que nortearam o estudo e versarão 

na hipótese de que mesmo não compreendendo a dinâmica de modernização e a produtividade 

determinada pelo capital, que de certa forma são preconizadas pelo Estado. Assim, apresenta-

se como hipótese central de trabalho a ideia de que, apesar de sua importância ambiental e de 

ter sua integridade protegida pela legislação, as áreas úmidas das chapadas vêm tendo sua 

superfície reduzida e vêm sofrendo diferentes tipos de impactos por parte das atividades 

agrícola e pecuária. 

A partir desse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a evolução 

do uso do solo na chapada do Bugre entre Uberlândia e Uberaba e seus impactos nas áreas 

úmidas (veredas e campos de murundus), entre 1987 e 2017. Como objetivos específicos têm-

se: 1) Estimar a superfície ocupada pelas áreas úmidas da chapada, no período de 1987 a 2017; 

2) Analisar os principais impactos ambientais das atividades da pecuária e agricultura sobre as 

áreas úmidas da chapada do Bugre entre os municípios de Uberaba e Uberlândia-MG. 

A fim de atender os objetivos desta pesquisa, o presente trabalho foi estruturado em 

quatro capítulos. 
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No primeiro capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre definições legais, 

classificação e importância das áreas úmidas brasileiras, tendo como foco principal a região 

oeste do estado de Minas Gerais, local em que ocorrem formações de veredas e campos de 

murundus. Encontra-se ainda um breve histórico da legislação e sua aplicabilidade em áreas 

úmidas e campos de murundus, definições e características gerais sobre essas áreas, destacando 

ainda a legislação entre as esferas Federal, Estadual e Municipal, com vista às principais 

ameaças que essas áreas vêm sofrendo nas últimas décadas. 

No segundo capítulo é apresentada a metodologia de como foi organizada a pesquisa, 

demonstrando a caracterização do meio físico evidenciando cada uma delas (Geologia, 

Geomorfologia, Clima, Solos e Cobertura Vegetal e Hidrografia). São discutidos ainda os 

materiais e método utilizados para concretização do trabalho, evidenciando ainda como são 

utilizadas algumas ferramentas para realização de análise das áreas úmidas assim como os 

procedimentos realizados em campo. 

No terceiro capítulo, foi proposta a realização de uma avaliação e análise do uso e 

ocupação das terras da chapada enfatizando seu processo evolutivo entre os anos de 1987, 1997, 

2007 e 2018. Encontra-se também, nesse capítulo, uma análise sobre a estruturação paisagística 

atual na bacia do Rio Claro, áreas com presença de topos planos e campos hidromórficos, bem 

como uma rápida e sucinta apresentação através de mapas, dos dados representativos de 

declividade e hipsometria da área pesquisada. 

No quarto e último capítulo foi possível tecer comentários e apresentar uma análise dos 

padrões observados no mapeamento de cobertura e uso da terra, demonstrando a evolução entre 

os anos de 1987 -2018 (década a década) e os principais impactos ambientais que causaram 

regressão nas áreas úmidas de veredas e campos de murundus na chapada mineira do Bugre. 

Outrossim, foi a realização e verificação se o mapeamento obtido pelas imagens e a 

configuração real da paisagem se relacionam entre si (imagem e realidade). 

Como relevância da pesquisa, tem-se como manifestação primordial uma abordagem 

reflexiva sobre a importância da adoção de questionamentos que consideram a realidade 

enquanto totalidade, adotando políticas públicas capazes de transpor barreiras disciplinares e 

dicotômicas, contribuindo de igual modo com as discussões ambientais, principalmente as que 

se encontram relacionadas à conservação da biodiversidade. 

 

 

 

 



25 
 

1 AS ÁREAS ÚMIDAS 

 

As áreas úmidas (AUs) são reconhecidas mundialmente como um dos recursos mais 

valiosos do mundo (BURTON; TINER, 2009). Tais áreas pertencem aos ecossistemas mais 

afetados e ameaçados pelo homem e figuram entre os meios naturais mais produtivos do mundo 

com elevadas taxas de diversidade biológica e altamente impactadas. 

Esses ambientes também possuem importantes depósitos de material genético com 

inúmeras funções, destacando especialmente na regulação dos cursos hídricos. Com o crescente 

aumento da população mundial, os interesses humanos sobre os recursos da AUs para o uso 

agrícola e desenvolvimento urbano continuam a aumentar nos últimos anos (ZEDLER; 

KERCHER, 2005). 

Além disso, as mudanças climáticas globais têm impactado diretamente sobre os 

ecossistemas da AUs através de alterações nos regimes hidrológicos (ERWIN, 2009). O Brasil, 

por ser um país com grande extensão territorial, possui uma enorme variedade de tipos de AUs 

e biodiversidade e, para melhor gerenciar e conservar os recursos dessas áreas, é preciso 

conhecer a distribuição e a extensão das mesmas e monitorar suas mudanças dinâmicas. Essa 

heterogeneidade é decorrente de variações nas precipitações anuais, tanto em latitude, longitude 

como em altitude, criando um mosaico de diferentes tipos de AUs (JUNK, 2011). 

O manejo concentra os esforços no uso de rios, lagos e recursos hídricos subterrâneos 

para fins domésticos, industriais, irrigação, navegação, produção de energia para tratamento de 

esgotos, não levando em conta os diversos serviços das AUs (JUNK, 2011). Mesmo com a 

necessidade de cumprir essas tarefas, o Brasil, por mais de uma década, deixou de dar atenção 

às suas AUs. Porém, no ano de 1993, após a assinatura da Convenção de RAMSAR1, 

estabelecida em fevereiro de 1971, na cidade iraniana de Ramsar, a Convenção sobre Zonas 

Úmidas de Importância Internacional, promulgada pelo Decreto nº 1905, de 16 de maio de 

1996, o Brasil propôs uma política nacional para uma gestão que se comprometa com a proteção 

da AUs e sua biodiversidade. 

                                                             
1 A Convenção de RAMSAR é um tratado intergovernamental, estabelecido em fevereiro de 1971 e está em vigor 

desde 21 de dezembro de 1975. O mesmo foi criado inicialmente no intuito de proteger os habitats aquáticos 

importantes para a conservação de aves migratórias. Entretanto, ao longo do tempo, ampliou sua preocupação com 

as demais áreas úmidas de modo a promover sua conservação e uso sustentável, bem como o bem-estar das 

populações humanas que delas dependem. Este tratado estabelece marcos para ações nacionais e para a cooperação 

entre países com o objetivo de promover a conservação e o uso nacional de áreas úmidas no mundo. Tais ações 

estão fundamentadas no reconhecimento pelos países signatários da convenção, da importância ecológica e do 

valor social, econômico, cultural, científico e recreativo de tais áreas. 
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Não existem levantamentos exatos de AUs para todas as regiões brasileiras, entre outros, 

por falta de critérios para sua definição e delimitação. Entretanto, estima-se que cerca de 20% 

do total do território do país são consideradas AUs (JUNK et al., 2011). 

As transformações no uso da terra atingiram a atividade ecossistêmica no Cerrado 

brasileiro no último século. Esse bioma abriga vários tipos de AUs, cada uma com 

características ambientais específicas. Segundo Junk et al., (1989), as AUs são aqueles espaços 

periodicamente inundadas pelo transbordamento lateral de rios ou lagos e/ou pela precipitação 

direta ou pelo afloramento do lençol freático, de forma que a biota responde ao ambiente físico-

químico com adaptações morfológicas, anatômicas, fisiológicas e etológicas, gerando 

estruturas específicas e características dessas comunidades. 

Segundo o documento elaborado pelo Centro de Pesquisas do Pantanal – CPP e pelo 

Instituto Nacional de Pesquisa e Tecnologia em Áreas Úmidas – INAU “Definição e 

Classificação das Áreas Úmidas (AUs) Brasileiras: Base Científica para uma Nova Política de 

Proteção e Manejo Sustentável” (2012), editado e publicado por Cunha et al. (2015), as áreas 

úmidas são: 

Ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou 

costeiros, naturais ou artificiais, permanentemente ou periodicamente inundados por 

águas rasas ou com solos encharcados, doces, salobras ou salgadas, com comunidades 

de plantas e animais adaptadas à sua dinâmica hídrica (CUNHA et al., 2015). 

 

Atualmente, há uma estimativa de que mais de 20% do território brasileiro é formado 

por AUs (JUNK et al., 2012). A maioria delas se localiza no interior do continente e não é 

constantemente inundada. Os alagamentos são frequentes e dependem da situação hidrológica 

de cada local. 

As AUs do Cerrado são conhecidas como veredas, buritizais, depressões fechadas, 

covoais e murundus. Na bacia do rio Claro, por exemplo, na área de estudos da presente 

pesquisa, predominam as veredas, depressões e campos de murundus, associados 

superficialmente ou não aos corpos hídricos, tendo como principal característica a inundação 

sazonal. 

Segundo Junk et al. (2012) as AUs do Cerrado formam um mosaico de vegetação 

hidrófila, savanas alagáveis e manchas de florestas alagáveis e secas, adaptadas à seca severa e 

fogo. Mesmo sabendo que as AUs são de grande relevância para o sustento da vida na Terra, o 

primordial é estabelecer critério de conservação desses ambientes. 

Para fundamentar a discussão proposta, citamos três definições mais comumente 

utilizadas pela literatura de AUs: 1) segundo a Convenção de Ramsar, “AUs são áreas de 
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diferentes tipos de pântanos, brejos, turfeiras ou de água rasa, tanto naturais quanto artificiais, 

permanentes ou temporárias, doces, salobras ou salinas, incluindo áreas marinhas até uma 

profundidade de 6 metros durante a maré baixa” (IUCN, 1971); 2) conforme o Programa 

Biológico Internacional (International Biological Program - IBP), “Uma AU é uma área 

dominada por plantas herbáceas específicas, que crescem principalmente na superfície da água 

com partes aéreas, e que resistem a quantidades de água que são excessivas para a maioria das 

outras plantas terrestres” (WESTLAKE et al., 1988); 3) O U.S. Fish and Wildlife Service 

(USFWS), por sua vez, define as AUs como áreas transicionais entre sistemas terrestres e 

aquáticos, onde o nível da água se encontra normalmente na superfície do solo ou perto dela, 

ou o solo é coberto por água rasa. 

Para ser classificada como AU, a área precisa mostrar um ou mais dos seguintes 

atributos: a) a área deve estar coberta com hidrófitas, pelo menos periodicamente; b) o substrato 

predominante deve ser um solo hidrmórfico não drenado; c) o substrato é um “não-solo”, como, 

por exemplo, o fundo rochoso dos Everglades2, saturado com água ou coberto por água rasa 

durante um certo tempo de cada ano, no período de crescimento das plantas superiores. 

(COWARDIN et al., 1979). 

A partir dessas definições formuladas pelos referidos programas, cabe salientar que cada 

uma serve como suporte e finalidade específica de como entender o arranjo, manejo e proteção 

das AUs, tanto no Brasil quanto em outros países. 

Segundo INAU (2012), as AUs mencionadas são descritas como ecossistemas 

particulares, cuja localidade, extensão e suas estruturas práticas dependem do clima, hidrologia 

e geomorfologia regional. De acordo com Cowardin et al. (1979), como já evidenciado 

anteriormente, não existe uma única correta definição para as AUs. Tudo isso é resultado da 

grande diversidade e contínua realidade entre ambientes secos, úmidos e aquáticos. 

Tais definições evidenciam duas particularidades importantes: o primeiro atributo 

refere-se ao nível de inundação e saturação do solo com água, e o segundo se resume à 

vegetação característica de AUs (hidrófitas). Todavia, vale ressaltar que essas AUs são 

compreendidas por inúmeras classificações em todo o território mundial (DIAS et al., 2014). 

                                                             
2 Everglades é uma ampla região do sul do norte do estado norte-americano da Flórida, bem como o nome de uma 

cidade do Condado de Collier, no mesmo estado. O termo Everglade provém da língua inglesa e significa “clareira 

perpétua” em português. Ecologicamente, os Everglades são regiões pantanosas subtropical localizada no sul da 

Flórida, com grande relevância ecológica. A área é habitat de diversas espécies nativas, atualmente protegida pelo 

Everglades National Park – (Parque Nacional norte-americano), localizado no estado da Flórida, e que serve de 

proteção a 20% da área original de Everglades. 
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No Brasil, por exemplo, pode-se definir áreas úmidas de acordo com a Lei nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012, como superfícies terrestres alagáveis periodicamente por água, podendo 

conter vegetação adaptada aos pulsos de inundação, sejam o fluído de característica doce, 

salobra ou salgada (BRASIL, 2012). 

Já nos Estados Unidos, mesmo com a grande quantidade de áreas alagáveis ao longo 

dos rios Mississipi, Ohio e Missouri, o sistema do USFWS (US Forest and Wildlife Service) 

não considera essas áreas como categoria específica de AUs, nem leva em consideração a 

enorme diversidade de seus habitats (COWARDIN et al., 1979). 

Sobretudo, o primeiro estudo completo direcionado às áreas úmidas no território 

brasileiro foi a “Classificação dos Principais Tipos de AUs Brasileiras”, onde levaram em conta 

os fatores da dinâmica hidrológica, os parâmetros físicos e químicos e o padrão da estrutura 

botânica de cada tipo de ecossistema caracterizado (JUNK; PIEDADE, 2015). 

 

1.1 Definições Legais e classificação das áreas úmidas 

 

No Brasil existem vários tipos de áreas úmidas. Dentre elas, podemos citar os 

manguezais, campos alagáveis, praias, veredas, várzeas amazônicas, igapós, campinarana e 

pantanal (INAU, 2012). Além destas, destacam ainda as áreas irrigadas para uso da agricultura 

e reservatórios de hidrelétricas. Situadas entre a água e o solo, as AUs assumem um importante 

papel como regulador do regime de águas em extensas regiões que funcionam como fonte de 

biodiversidade. 

Dessa forma, será apresentada uma classificação das principais AUs brasileiras, 

utilizando-se de informações para sua definição. As AUs aqui representadas são ambientes que 

realizam transições entre os ambientes aquáticos e terrestres. Na figura 1, percebe-se claramente 

a transição entre os ambientes citados, sendo eles naturais ou artificiais, associados ao ciclo das 

águas interiores e costeiras, com o nível de água variável ou estável ao longo do tempo, 

apresentando em seus solos um elevado grau de hidromorfismo e condicionados por águas de 

origem pluvial, fluvial, marinha, subterrânea ou de combinações entre elas, com sua fauna e 

flora adaptadas à dinâmica hídrica. 
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Figura 1 - Modelo exemplificativo de algumas das categorias de áreas úmidas 

 

Fonte: Marina Lima Queiroz, 2015 

 

 É possível observar na figura que o solo com elevado grau de hidromorfismo é colocado 

como referência para identificar uma Área Úmida de pequenas dimensões, referida de maneira 

indistinta, tendo como referências os brejos, banhados, campos úmidos etc. Dentro do domínio 

do Cerrado brasileiro, é típica a presença de veredas (EMBRAPA, 1975, 1982), ambiente 

definido como tendo uma importante vegetação arbórea-arbustiva na parte central, onde se 

destaca a palmeira buriti (RESENDE et al., 1985). 

Conhecidas e classificadas como áreas úmidas, as veredas desempenham um importante 

e fundamental papel no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do Cerrado. 

Além de serem responsáveis pela manutenção da fauna terrestre e aquática, também em áreas 

de chapadas, essas verdadeiras caixas d’água, como são conhecidas pelo seu potencial de 

armazenar grande quantidade de água, são importantes para a perenização dos rios a jusante 

desses sistemas. Entretanto, esses ambientes são sensíveis à alteração e de pouca capacidade 

regenerativa, quando perturbados (CARVALHO, 1991). 

Mediante o exposto, percebe-se que as veredas são classificadas como áreas úmidas 

interiores, com nível de água relativamente estável em áreas pantanosas com vegetação mista, 

segundo a interpretação e definição proposta por Cunha et al., (2015). 
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Essa classificação de AUs desenvolve-se a partir das categorias que consideram diversos 

critérios escalonados. Tal análise realizada para a classificação dessas AUs parece induzir à 

seguinte delimitação categórica de Áreas Úmidas: 

Sistemas: naturais ou antropogênicos. Critério: gênese. 

Subsistema: costeira ou interiores. Critério: localização em relação ao mar. 

Ordem: nível de água ao longo do tempo. Critério: temporalidade. 

Subordem: variações da ordem pelo contexto espacial. Critério: espaço. 

Classe: identificação da área úmida: Critérios: características identificadoras, a exemplo 

de solos com elevado grau de hidromorfismo. 

Subclasse: variações da classe pela paisagem. Critérios: gradientes das características 

identificadoras em função do bioma, geomorfologia, clima. 

Macro habitat: conjunto de características ambientais integradas que permitem o uso 

do espaço por organismos típicos. Critério: características tipificadoras. 

 

Segundo (INAU, 2012), as AUs brasileiras foram separadas em três níveis: 

1. Sistemas; 

2. Unidades definidas por fatores hidrológicos; 

3. Unidades definidas por plantas superiores. 

 

O primeiro nível hierárquico, que diz respeito aos sistemas, foi diferenciado em três 

categorias. Sendo elas: 

Áreas Úmidas costeiras; 

Áreas Úmidas interiores; 

Áreas Úmidas antropogênicas. 

AUs costeiras - são todas as AUs naturais, permanentes ou temporárias, com água doce, 

salobra e salgada, sob influência direta do regime de marés, de intrusões salinas, ou de 

deposição atmosférica de substâncias dissolvidas ou particuladas, ou de propágulos do oceano. 

AUs interiores - são todas as AUs naturais, permanentes ou temporárias, com água 

doce, salobra e salgada, que se encontram dentro do país e fora da influência direta ou indireta 

do mar. 

AUs antropogênicas - são todas as AUs, costeiras ou interiores, que resultam da 

atividade humana, seja de forma ordenada (tanques de piscicultura, açudes, plantios de arroz 

em tabuleiros) ou não ordenada (como as AUs no entorno de represas hidrelétricas, 

represamentos pela construção de estradas, etc). 
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O segundo nível hierárquico baseia-se em parâmetros hidrológicos e é composto por 

5 subsistemas, 2 ordens e 2 subordens. A diferenciação em ordens e subordens dá ênfase à 

dinâmica hidrológica, que é o principal elemento da definição das AUs e, por isso, tem a função 

chave na classificação. Ela apresenta grande diversidade hidrológica das AUs naturais 

interiores brasileiras. Esta diferenciação já foi usada na classificação das AUs amazônicas 

(JUNK et al., 2011). 

As características hidrológicas identificam a disponibilidade e a origem da água e ainda 

determinam o tipo da AU. Assim, as AUs podem ser divididas em dois grupos: o primeiro 

composto por AUs permanentemente cobertas por água ou que têm solos permanentemente 

saturados (AUs perenes ou permanentes); o segundo grupo composto por AUs que secam 

periodicamente (AUs sazonais ou temporárias e efêmeras). No caso do Brasil, a maioria das 

AUs que existem, pertencem ao grupo das sazonais ou temporárias. (JUNK et al., 1989). 

O terceiro nível hierárquico se baseia na ocorrência de plantas superiores e na 

estrutura de suas comunidades, sendo dividido em classes, subclasses e macro habitats. Plantas 

superiores são especialmente apropriadas para esta classificação, tendo em vista sua 

longevidade, que incorpora o impacto das condições ambientais em períodos de meses ou anos 

(plantas herbáceas), décadas ou séculos (florestas) (JUNK et al., 2011). 

 

1.2 Legislação ambiental aplicadas às APPs de áreas úmidas 

 

Algumas feições do espaço geográfico, devido à sua importância ambiental, são 

constituídas por lei como sendo Áreas de Preservação Permanente (APP). De acordo com o 

Código Florestal Brasileiro (CF), Lei nº 4771, art. 2º, Áreas de Preservação Permanente (APP) 

são: 

“Áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas”. 

 

Diante dessa afirmação, cabe salientar que as APPs são fitofisionomias ou lugares que, 

além de possuírem fundamental importância para o equilíbrio ambiental, são protegidas por leis 

em âmbito federal, estadual e municipal e que não podem sofrer nenhum tipo de intervenção 

antrópica que comprometa sua composição de fauna e flora. 

Estudos revelam que mais de 20% do território nacional se caracteriza como área úmida. 

Porém, existem lacunas nas normativas brasileiras no que se refere a esses ecossistemas. Ao 
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nos depararmos com a importância desses sistemas, tanto para os processos ecológicos e 

sustentação da sociedade, é que surge a necessidade de se fazer avaliações estratégicas sobre 

manejo, fornecendo base para a elaboração de medidas que visem a busca pela sua conservação. 

No Brasil, é possível encontrarmos áreas úmidas em todos os biomas que chegam a 

cobrir centenas de milhares de quilômetros quadrados, podendo ser divididas nas seguintes 

categorias: (1) áreas alagáveis ao longo de grandes rios que demostram certa qualidade da água, 

como as várzeas – “águas brancas” e os igapós – “águas pretas”, (2) áreas alagáveis nos 

interflúvios sendo caracterizadas como campos, campinas e campinaranas alagáveis; campos 

úmidos, veredas, campos de murundus, brejos etc.; e (3) áreas úmidas do estuário (mangues, 

banhados e lagoas costeiras). Todos esses tipos de áreas úmidas necessitam receber tratamento 

específico na forma da lei, permitindo assim o uso adequado desses ambientes (JUNK et al., 

2011). 

Após leituras para análise da legislação brasileira que se refere aos ecossistemas de áreas 

úmidas, percebe-se que o Código Florestal (CF), promulgado em 1934, não faz abordagem 

explicitamente a essas áreas. O mesmo indica que somente ambientes que possuem água parada, 

por exemplo, os lagos e áreas pantanosas, são considerados locais de uso comum. Assim, o CF 

de 1965 (Lei Federal, alterada pela Medida Provisória nº 2.166-67/2001 e Lei nº 7.803/1989), 

diferente do CF de 1934, decidiu e estabeleceu a criação da Área de Preservação Permanente 

(APP) em torno dos corpos hídricos – espaços destinados à manutenção da totalidade dos corpos 

d’água e equilíbrio, visando de certa forma a proteção dessas áreas (SMITH, 2017). 

Diante de leituras realizadas, sustentado e pautado no novo CF, ou Lei Federal 12.651, 

promulgado em 25 de maio de 2012, pode-se dizer que essa lei gerou, e ainda gera, enorme 

discussão, principalmente no que se refere às áreas protegidas, em especial às APPs e às 

Reservas Legais. Fazendo uma comparação ao antigo CF – Lei Federal (4.771/65), o novo 

Código traz algumas mudanças nas apreciações das APPs, localizadas, por sua vez, em “áreas 

rurais consolidadas”, principalmente aquelas às margens de rios, nascentes, lagos e lagoas. Isso 

poderá, sobremaneira, acarretar sérios prejuízos ecológicos aos ecossistemas mais frágeis 

como, por exemplo, as áreas úmidas localizadas na chapada mineira do Bugre entre Uberlândia 

e Uberaba-MG. 

Com a publicação do novo CF, a situação das APPs sofre drásticas mudanças e a 

demarcação dessas áreas passa a ter uma nova configuração, exigindo, de certa maneira, estudos 

direcionados sobre cada particularidade, prevendo o que permanece sendo APP e o que passa a 

ser considerado “área rural consolidada”, com ocupação anterior a 22 de julho de 2008, ou “área 
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urbana consolidada”, com ocupação anterior a 31 de dezembro de 2007, definidas pelos incisos 

IV e XXVI do art. 3° da Lei n. 12.651/12 (BRASIL, 2012). 

No novo código, foram definidos novos padrões para delimitar as Áreas de Preservação 

Permanente em curso d’água natural perene e intermitente, bem como em reservatórios d’água 

artificiais. Fazendo comparação com o antigo Código Florestal, essas áreas eram protegidas por 

lei e a maioria de seus padrões eram determinados por normas instituídas pela Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 302 e 303, de 2002. 

É de fundamental importância citarmos as seguintes Resoluções do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA) nº 303/2002, que em seu art. 3º institui os limites para APP e 

traz em seu conteúdo a definição de algumas categorias de áreas úmidas (veredas), e estabelece 

que nessas áreas possuam uma faixa de vegetação marginal de 50 metros para proteger tais 

ecossistemas, enquanto a de nº341/2003 traz em seu conteúdo meios para se evitar o 

comprometimento dos sistemas aquáticos em função das atividades humanas (construção civil), 

principalmente aqueles localizados na costa brasileira (mangues, ambientes lacustres). 

Consequentemente, apresenta as principais alterações propostas no ano de 2011 até a 

versão da Lei nº 12.651 e sua medida provisória aprovada em 25 de maio de 2012. Em seu 

relato, a mesma declara que em todos os Códigos Florestais já vigentes, fica evidente o 

reconhecimento da importância da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente com 

a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sociedade. 

A Constituição Federal de 1988 abordou o tema meio ambiente pela primeira vez na 

história, tendo como dedicação o Art. 225, que diz o seguinte: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 
(BRASIL, 1988). 

 

Este artigo traz, de certa forma, uma responsabilidade ao poder público para definir as 

áreas que serão protegidas: 

 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: [...] 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (BRASIL, 1988). 

 

O novo CF - Lei 12.651, 2012, entre outras obrigações, dispõe sobre as APPs, conforme 

rege em seu primeiro artigo: 
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Art. 1º A - Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e 

o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos (BRASIL, 2012). 

 

Além dessas incumbências, o CF define alguns conceitos básicos sobre “Área de 

Preservação Permanente” e “área rural consolidada”: 

  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 
2012): 

[...] 

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente 

a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, 

admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio (BRASIL, 2012). 

 

Isso se torna possível ao observarmos no parágrafo primeiro do art. 68 do novo Código: 

 

§ 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações 

consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação 

da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e 

documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em 
direito admitidos (BRASIL, 2012). 

 

Desse modo, são consideradas “consolidadas” apenas as áreas que sofreram algum tipo 

de impacto antes de julho de 2008. Quanto aos proprietários rurais que não conseguirem 

comprovar essa situação terão suas APPs reguladas de forma mais específica pela lei. 

Garcia (2012) salienta que o Código Florestal Brasileiro e suas alterações no Congresso 

Nacional realizaram um relato histórico em forma de compilação bibliográfica acerca das 

discussões que permeavam o Congresso Nacional sobre a proposta de alteração do Código 

Florestal e que vem sendo discutida com maior ênfase desde 2009. Em seu relato, a autora faz 

uma comparação do CF do ano de 1934, passando por sua revisão em 1965, até chegar na versão 

mais recente a Lei nº 12.651/12. 

No que se refere à legislação ambiental, a Resolução CONAMA nº 303 , de 20 de março 

de 2002, em seu art. 3º, incisos II, IV e XIII, determina como sendo Áreas de Preservação 

Permanente as áreas localizadas: 

 

“(...) ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo 

de cinquenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte; em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
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mínima de cinquenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado; nos 

locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; nos locais de refúgio ou 

reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção que constem de lista 

elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal.” 

 

Mesmo depois de muitas discussões acerca da delimitação das APPs, o que se mantêm 

em termos legais são os percentuais que foram trazidos pelo legislador do ano de 1965. 

Portanto, o Código Florestal atual, em seu art. 4º, estabelece que as áreas de preservação 

permanente são: 

 

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a)        30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento 

ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

(cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; VII - os 
manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 

metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 

nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 

espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja 

a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

(BRASIL, 2012). 
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1.2.1 Legislação Federal 

 

A Constituição Federal em seu Artigo 225, § 1º, inciso III, dispõe que nos espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos devem ser vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que assegurem sua proteção. 

Em se tratando de âmbito federal, se faz relevante lembrar da aplicação da APA – Área 

de Proteção Ambiental contida na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 

225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o SNUC - Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 

4.340/2002, definindo questões referentes à criação e implantação das diferentes tipos de 

manejo em áreas de APA. 

No que se refere à proteção da cobertura vegetal das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e das reservas legais existentes na APA, as mesmas são respaldadas de forma legal na 

Lei № 12.651/2012, sendo conhecida como novo "Código Florestal". Este novo Código 

Florestal tem como prioridade e estabelece normas gerais sobre a Proteção da Vegetação 

Nativa, incluindo Áreas de Preservação. 

Sua aplicabilidade se faz presente na estrutura jurídica possuindo instrumentos legais 

para orientação e disciplina de como se fazer o uso da terra e a conservação dos recursos naturais 

no Brasil. A exemplo da Lei nº 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação; da Lei nº 9.605, de 

12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades graves ao meio ambiente, também conhecida como a Lei de Crimes Ambientais; e 

do Decreto nº 6.514, de 22/07/2008, que a regulamenta e a Lei nº 9.985, de 18/07/2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

O quadro 1 faz um resumo específico de toda a legislação federal existente. 
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Quadro 1 - Legislação Federal com Implicações para a Área de Proteção 

Ambiental 

 

 

Instrumento Legal 

 

Data 

 

Resumo 

 

Constituição Federal 

 

1988 

Trata da proteção ao Meio Ambiente 

no artigo 225, capítulo VI do Meio 

Ambiente 

 

 

 

  Constituição Federal, 

Arti         Artigo 225, § 1º, 

        inciso III 

 

 

 

 

1988 

 

Dispõe sobre a definição pelo Poder 

Público nas unidades da Federação 

de espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente 

protegidos. 

 

 

Decreto-Lei № 3.365 

 

 

1941 

 

Dispõe sobre a desapropriação por 

utilidade pública. 

 
Lei № 3.924 

 
1961 

Dispõe sobre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. 

 

Lei № 4.132 

 

1962 

Define os casos de desapropriação 

por interesse social e dispõe sobre 

sua aplicação. 

 

Lei № 12.651 

 

2012 

 

Institui o Código Florestal. 

 

 

Decreto-Lei № 221 

 

 

1967 

Dispõe sobre a proteção e estímulos à 

pesca e dá outras providências da pesca 

de espécies em períodos de 

reprodução e dá outras providências. 

 

Lei № 5.197 

 

03/10/1967 

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá 

outras providências. 
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Lei № 6.513 

 
 

 

 

 

20/12/1977 

Dispõe sobre a criação de áreas 
especiais e de locais de interesse 

turístico; sobre o inventário com 

finalidades turísticas dos bens de 

valor cultural e natural; acrescenta 

inciso ao Artigo 2º da Lei№ 4.132,  

de  10  de  setembro  de 1962; altera 

a redação e acrescenta dispositivo  à 

Lei № 4.717, de 29 de junho de 1965 

e dá outras providências. 

 

 

 
Decreto № 84.017 

 

 
21/09/1979 

 

 
Aprova o regulamento dos parques 

nacionais brasileiros. 

 

Lei № 6.938 

 

31/08/1981 

Dispõe sobre Política Nacional de 

Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

 

 

Lei № 7.347 

 

 

24/07/1985 

Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, 

estético, e da outras providências. 

 

 

 

Resolução CONAMA 

№ 20 

 

 

 

18/06/1986 

Classificação das águas doces, 

salobras e salinas essencial à defesa 

de seus níveis de qualidade, 

avaliados por parâmetros e 

indicadores específicos, de modo a 

assegurar seus usos 
preponderantes. 

 

Lei № 7.679 

 

 

1988 

Dispõe sobre a proibição da pesca de 

espécies em períodos de reprodução 

e dá outras 

providências. 

 

Lei № 7.754 

 

 

14/04/1989 

Estabelece medidas para proteção 

das florestas existentes nas nascentes 

dos rios e dá outras providências. 



39 
 

 
 

 

 

 

Lei № 7.802 

 
 

 

 

 

11/07/1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o 

transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino 

final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação, o controle, 

a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e 

afins, e dá outras 
providências. 

 

 

 

Instrumento Legal 

 

Data 

 

Resumo 

 

Resolução CONAMA 

№ 16 

 

06/12/1990 

 

Dispõe sobre estudos a garantir a 

sustentação econômica a qualidade 

de vida da população e a 

preservação ambiental. 

 

 

 

Resolução CONAMA 

№ 02 

 

 

 

14/04/1996 

 

 

Reparação de danos ambientais 

causados pela destruição de 

florestas e outros ecossistemas. 

 
 

 

 

 

Lei № 9.433 

 
 

 

 

 

08/01/1997 

Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamente o 

inciso XIX do Artigo 21 da 

Constituição Federal, e altera o 

Artigo 1º Lei № 8.001, de 13 de 

março de 1990, que modificou a Lei 

№ 7.990, de 28 de dezembro de 

1989. 

 

Lei № 9.605 

 

1998 

Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras 

providências. 
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Lei № 9.790 

 
 

 

 

23/03/1999 

Dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, como 

organizações da sociedade civil de 

interesse público (OSCIP), institui e 

disciplina o termo de parceria, e dá 

outras providências. Regulamentada 

pelo Decreto № 3.100, de 30/06/99. 

 

Lei № 9.795 

 

 

27/04/1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras 

providências. 

 
Instrução Normativa 

IBAMA № 03 

 
 

1999 

Estabelece os critérios para o 
Licenciamento Ambiental de 

empreendimentos e atividades que 

envolvam manejo de fauna silvestre   

exótica   e   de  fauna silvestre 

brasileira em cativeiro. 

 

 

 

Lei № 9.966 

 

 

 

28/04/2000 

Dispõe sobre a prevenção, o 

controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição 

nacional e dá outras 

providências. 

 

 

Lei № 9.985 

 

 

18/07/2000 

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos 

I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional 
de Unidade de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 

Decreto № 4.074 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2002 

Regulamenta a Lei № 7.802, de 11 

de julho de 1989, que dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, 

a propaganda comercial, a 

utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção 

e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

components e afins, e dá outras 

providências. 

 

 

Resolução CONAMA 

№ 303 

 

 

20/03/2002 

 

 

Dispõe sobre patrimônio, definições 

e limites de áreas de preservação 

permanente. 

 

Decreto № 2.208 

 

 
22/08/2002 

Institui princípios e diretrizes para a 

implementação da Política Nacional 
da Biodiversidade. 
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Decreto № 4.340 

 
 

22/08/2002 

Regulamenta artigos da Lei № 
9.985, de 18 de julho de 2000, que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), e dá outras 

providências. 

 

Decreto № 4.339 

 

 

2002 

Institui princípios e diretrizes para a 

implementação da Política Nacional 

da Biodiversidade. 

 

 

 
 

Decreto № 4.411 

 

 

 
2002 

Dispõe sobre a atuação das Forças 

Armadas e da Polícia Federal nas 

UC, seja para o trânsito e acesso, por 
via aérea, terrestre ou marinha; a 

instalação e manutenção de 

unidades militares; e a 

implantação de programas e 

projetos de controle. 

 

  Instrução Normativa 

MMA № 03 

 

2003 

 

Lista das espécies da fauna 

brasileira ameaçadas de extinção. 

 

Portaria do Ministério de 
Ciência e Tecnologia 

(MCT)№ 268 

 

 
2004 

 

Institui o Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio). 

 

 

Decreto № 5.092 

 

 

 

2004 

Define regras para identificação de 

áreas prioritárias para a 

conservação, utilização 

sustentável e repartição dos 

benefícios da biodiversidade, no 

âmbito das atribuições do Ministério 

do Meio Ambiente. 

 

 

Portaria MCT № 382 

 

 

2005 

 

 

Institui a estrutura do PPBio. 

 

 

 

 

Resolução CGEN № 20 

 

 

 

 

2006 

Estabelece procedimentos para 

remessa de amostra de componente 

do patrimônio genético existente em 

condição in situ, no território 

nacional, na plataforma continental 

ou na zona econômica exclusiva, 

mantida em condição ex situ, para o 

desenvolvimento de pesquisa 

científica sem potencial de uso 
econômico. 

 

 

Resolução CGEN № 21 

 

 

2006 

Define pesquisas e atividades 

científicas que não se enquadram 

sob o conceito de acesso ao 

patrimônio genético. 
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Portaria MMA № 09 

 
 

2007 

Reconhece áreas prioritárias para a 
conservação, utilização sustentável 

e repartição de benefícios da 

biodiversidade brasileira. 

 

    Instrução Normativa 

MMA № 06 

 

2008 

Lista das espécies da flora brasileira 

ameaçada de extinção. 

 
 

 

Decreto Federal № 

6.515 

 
 

 

2008 

Institui, no âmbito dos Ministérios 
do Meio Ambiente e da Justiça, os 

Programas de Segurança Ambiental 

denominados Guarda Ambiental 

Nacional e Corpo de Guarda-

Parques, e dá outras providências. 

 

 

Decreto № 6.514 

 

 

22/07/2008 

Dispõe sobre a especificação das 

sanções aplicáveis às condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, 

e dá outras providências. 

 

 

 
 

 

Resolução CONAMA 

№ 428 

 

 

 
 

 

2010 

Dispõe, no âmbito do 

licenciamento ambiental, sobre a 

autorização do órgão responsável 
pela administração da UC, de que 

trata o artigo 36, 

§ 3o, da Lei № 9.985, de 18 de 

julho de 2000, bem como sobre a 

ciência do órgão responsável pela 

administração da UC no caso de 

licenciamento ambiental de 

empreendimentos não sujeitos  a 

EIA/RIMA e dá outras 

providências. 

 

Lei Federal № 12.305 

 

2010 

Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei № 

9.605, de 12 de fevereiro de 
1998; e dá outras providências. 

Fonte: Plano de Manejo Emergencial Área de Proteção Ambiental Municipal do Rio Uberaba, 2012. 

 

Com a criação da Lei Federal nº 12.651/2012, que revoga a Lei Federal nº 4.771/1965, 

foram introduzidas à legislação ambiental algumas alterações, porém, no tocante à largura das 

APPs em relação à largura do rio, não tiveram alterações, conforme descrito no inciso I do 

artigo 4º, Brasil (2012), que diz respeito às “faixas marginais de qualquer curso d’água natural 

perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular” em largura 

mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 
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c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros; (BRASIL, 2012). 

 

As alterações realizadas são referentes à medição, uma vez que antes era tida desde o 

“nível mais alto” e hoje é dada pela calha do leito regular. Ramos e Tosi (2012) ressaltam que 

a mudança incide de forma errônea, pois o corpo d’água não pode ser incluso por onde as águas 

costumam correr, por causa de sua variação sazonal em função das chuvas. 

Com a edição da lei nº 7.803, de 1989, a alínea “a” do artigo 2º da Lei nº 4.771/65 teve 

sua redação alterada, passando a figurar a expressão “desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal”. Moraes (2009) interpreta que o nível mais alto é dado por duas legislações: os 

mencionados Decreto nº 24.643/34 (Código das Águas) e Decreto-lei nº 9.760/46. Ainda 

segundo o autor, a linha média das enchentes ordinárias está localizada no ponto de maior 

abrangência do espelho d’água durante a estação chuvosa (enchente ordinária), aproveitando a 

marcação média de três ou mais anos. Essa interpretação contraria a orientação do referido 

decreto, pois esse fala em média das enchentes e não do ponto de maior abrangência. 

 

1.2.2 Legislação Estadual 

 

Como se sabe, a Lei estadual nº 9375, de 12 de dezembro de 1986, na época de sua 

publicação, declarou de interesse comum e de preservação permanente os ecossistemas das 

veredas localizadas no estado de Minas Gerais. Atualmente, sua ementa passa a ter em sua 

redação a declaração de que é interesse comum e de preservação permanente os ecossistemas 

das veredas no estado mineiro. Dessa forma, nas veredas e em suas faixas de vegetação natural, 

de 800 metros de cada lado do eixo de seu canal, são proibidas as atividades de drenagem, 

aterros, desmatamentos, uso de fogo, caça, pesca, atividades agrícolas e industriais, loteamentos 

e outras formas de ocupação humana que possam causar desequilíbrios aos ecossistemas. 

Já em seu parágrafo único, a mesma afirma que as atividades de pecuária, uso de água 

para dessedentação (saciar) os animais, uso e consumo doméstico, travessia, lazer e pesquisa 

serão permitidos se não ocasionarem alterações significativas nas condições naturais. Assim, 

são consideradas como reservas ecológicas as áreas de veredas e estabelecidos os seguintes 

limites: 
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Nas veredas de encosta – toda a sua extensão e até 50 metros além da ocorrência de 

espécies herbáceas, buritis ou solos hidromórficos; 

Nas veredas de superfície aplainada e nas veredas-várzea – toda a sua extensão e até 80 

metros além do limite da ocorrência de espécies herbáceas, buritis ou solos hidromórficos. 

No estado de Minas Gerais, as veredas são consideradas áreas de preservação 

permanente que cumprem um papel de importante relevância ecológica para manutenção desse 

ecossistema. Segundo Silva e Maillard (2007), foi de extrema sabedoria o que o Legislador 

Constituinte Mineiro realizou a favor da preservação sobre as veredas existentes no Estado de 

Minas. O mesmo as definiu como patrimônio ambiental do Estado, conforme podemos 

evidenciar na leitura realizada do art. 214, § 7º da Constituição do Estado de Minas Gerais de 

1989. 

Art. 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade 

é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. 

§ 7º – Os remanescentes da Mata Atlântica, as veredas, os campos rupestres, as 

cavernas, as paisagens notáveis e outras unidades de relevante interesse ecológico 

constituem patrimônio ambiental do Estado e sua utilização se fará, na forma da lei, 

em condições que assegurem sua conservação. 

 

Concomitante a isso, a Constituição do Estado de Minas Gerais reiterou os termos da 

Constituição Federal com objetivo de relembrar a obrigação do Poder Público e da coletividade 

em preservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações, principalmente em se 

tratando das veredas existentes, pois as mesmas fazem parte da relação evidenciada acima, 

sendo consideradas como patrimônio ambiental do estado (SILVA; MAILLARD 2007). 

Sabe-se, portanto, que as veredas existentes no estado de Minas Gerais merecem um 

cuidado especial, pois são de interesse ecológico. Entendendo como necessidade quanto às 

características e formas dessas fisionomias, o legislador mineiro editou a Lei Estadual nº 

9.375/1986, declarando interesse em preservar os ecossistemas de veredas no Estado de Minas 

Gerais (GUIMARÃES, 2012). 

Ressalta ainda que tal norma apresenta em seu art. 1º uma forma de declaração sobre as 

veredas, sendo consideradas como APP, de forma a caracterizar estas formações em seu § 1º. 

Em seguida, é traçada interdições sobre a utilização dessas áreas para que não sejam afetadas, 

a fim de causar desequilíbrio a este ecossistema. Por fim, em seu art.3º consolida que a 

exploração nestas áreas será somente para fins de utilidade pública ou de interesse social. Dessa 

forma, Guimarães (2012) grifa o seguinte: 
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“Art. 1º - São declarados de preservação permanente e de interesse comum, nos termos 

dos artigos 1º, 2º e 3º, alíneas “e”, “f” e “h” da Lei Federal nº. 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, os ecossistemas das veredas no Estado de Minas Gerais. 

§ 1º - O disposto nesta Lei aplica-se às formações fitoecológicas conhecidas como 

veredas, caracterizadas pela presença  dos  buritis  (Mauritia)  ou outras formas de 

vegetação típica, em áreas de exsudação do lençol freático que contenham nascentes 

ou cabeceiras de cursos d’água de rede de drenagem, onde há ocorrência de solos 

hidromórficos. 

Art. 2º - São proibidas, nas veredas e em suas faixas de proteção laterais referidas no 

artigo anterior, drenagem, aterros, desmatamentos, uso de fogo, caça, pesca, 

atividades agrícolas e industriais, loteamentos e outras formas de ocupação humana 
que possam causar desequilíbrios ao ecossistema. 

Art. 3º - A supressão total ou parcial de áreas protegidas por efeito desta lei somente 

será admitida com a prévia autorização do Poder Executivo, quando for necessária a 

execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse 

social.” (grifos do autor). 

 

Contudo, é possível verificar, com aprovação da Lei Estadual nº 9.375/1986, a 

declaração de interesse comum e de preservação permanente das áreas de veredas do Estado de 

Minas Gerais, sendo portanto, classificadas como APPs. Isso faz com que nos interessamos a 

realizar pesquisas sobre os aspectos legais em áreas com estas características. O quadro 2 

apresenta um resumo de toda a legislação ambiental estadual disponível. 

 

Quadro 2 - Legislação Estadual com Implicações para a Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Rio Uberaba, Estado de Minas Gerais 

 

Instrumento Legal 

 

Data 

 

Resumo 

 
Decreto № 33.944 

 
18/09/1992 

Regulamenta a Lei № 10.561, de 27 de 
dezembro de 1991, que dispõe sobre a Política 

Florestal no Estado de Minas Gerais. 

 

Lei № 11.504 

 

20/06/1994 

Dispõe sobre a política estadual de recursos 

hídricos e dá outras providências. 

 

Lei № 12.585 

 

1997 

 

Dispõe sobre a reorganização do COPAM. 

 

Decreto № 39.792 

 

05/08/1998 

Regulamenta a Lei de № 10.312, de 12 de 

novembro de 1990, que dispõe sobre a 
prevenção e combate a incêndio florestal e dá 

providências. 

 

Lei № 13.803 

 

27/12/2000 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita 

do produto da arrecadação do ICMS pertencente 
aos municípios. 

 

 

Lei № 14.181 

 

 

17/01/2002 

Dispõe sobre a política de proteção à fauna e à 

flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e 

da aquicultura no Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 
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Lei № 14.309 

 

19/06/2002 

Dispõe sobre as políticas florestais e de 

proteção à biodiversidade no Estado. 

 

 

Decreto № 43.710 

 

 

08/01/2004 

Regulamenta a Lei № 14.309, de 19 de junho de 

2002, que dispõe sobre as políticas florestais e 

de proteção à biodiversidade no Estado de Minas 

Gerais. 

 

 

Decreto № 43.713 

 

 

14/01/2004 

Regulamenta a Lei № 14.181, de 17 de janeiro de 

2002, que dispõe sobre a política de proteção à 

fauna e a flora aquáticas e de desenvolvimento 
da pesca e da agricultura no Estado de Minas 

Gerais. 

 

 
Decreto № 43.854 

 

 
13/08/2004 

Altera o Decreto № 43.713, de 14 de janeiro de 

2004, que regulamentas a Lei № 14.181, de 
17  de  janeiro  de  2002,  que  dispõe  sobre a 

política de proteção à fauna e à flora aquática e de 

desenvolvimento da pesca da agricultura no 
Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências. 

 

Resolução SEMAD № 318 

 

12/02/2005 

Disciplina o cadastramento das UC e outras 

áreas protegidas, bem como a divulgação 
periódica das informações básicas pertinentes 

Fonte: Plano de Manejo Emergencial Área de Proteção Ambiental Municipal do Rio Uberaba, 2012. 

 

1.2.3 Legislação Municipal 

 

Para discutir a legislação ambiental no nível municipal, pode-se tomar como exemplo o 

Plano de Manejo da APA do Rio Uberaba, criado pelo Conselho Gestor, em colaboração com 

a Secretaria do Meio Ambiente - SMA, evidenciando ações que contribuem para o crescimento 

de forma sustentável nesse local de grande importância para o município. O mesmo procura 

atender a demanda para implementações de empreendimentos, visando o desenvolvimento 

econômico, social e ecológico que, de certa forma, interfere a fim de entender os aspectos 

ambientais que determinam a utilização de recursos e ocupação do território dessa Unidade de 

Conservação. 

É importante salientar que criação da APA do Rio Uberaba, no Estado de Minas Gerais, 

aconteceu com a promulgação da Lei Estadual N° 13.183, de 21 de janeiro de 1999, e que 

somente após a criação da Lei n° 9.985 fica instituído o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, regulamentado pelo Decreto n° 4.340, de agosto de 2002. 

Foi a partir desse momento que o Plano de Manejo passou a ser o documento orientador das 

atividades a serem desenvolvidas nas Unidades de Conservação – UC’s. A lei evidencia e deixa 

claro a proibição de qualquer interferência, mudança, elaboração de atividades ou tipos de 

utilização em oposição aos objetivos e o plano de manejo desses locais. No quadro 3 é possível 

identificar algumas leis e decretos pertinentes ao município de Uberaba-MG. 
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Quadro 3 - Legislação Municipal com Implementações para a Área de Proteção 

Ambiental Municipal do Rio Uberaba no Estado de Minas Gerais 

 

Instrumento Legal 

 

Data 

 

Resumo 

 

Lei № 84 

 

9/12/1948 

Código de Postura do Município de Uberaba e 

dá outras providências. 

 

Ementa Constitucional № 32 

 

-- 

 

Altera a Lei Orgânica do Município e Uberaba 

e dá outras providências. 

 

Lei Complementar № 06 

 

24/04/1991 

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do 

Município de Uberaba e dá outras providências. 

 
Lei Complementar № 012 

 
29/10/1991 

Dispõe   sobre a  Política  Ambiental no 
Município de  Uberaba e dá outras 

providências. 

 

Lei № 4.832 

 

12/1991 

Dispõe sobre o plantio, preservação, melhoria e 

manutenção das áreas verdes nos logradouros 
públicos deste Município e dá 

outras providências. 

 

 
Lei Complementar № 34 

 

 
12/1991 

Estabelece os parâmetros para o uso e a 

ocupação do solo nas Áreas Urbanas e de 
Expansão Urbana do Município de Uberaba, 

configuradas na Lei do Perímetro Urbano, 

atendendo aos princípios definidos no Plano 
Diretor. 

 

Lei Complementar № 106 

 

12/05/1998 

Extingue a CODAU e cria a Autarquia Pública 

Municipal denominada Centro Operacional de 

Distribuição de Água de Uberaba, que passa a 
integrar-se à administração Indireta do 

Município. 

 
Lei Complementar № 126 

 
02/11/1998 

Complementa a Lei Complementar № 12/91, 
que dispõe sobre a Política Ambiental no 

Município de Uberaba, e contém outras 

disposições. 

 
Lei № 7.289 

 
25/01/2000 

Cria o Fundo Municipal para o 
Desenvolvimento Sustentável e dá outras 

providências. 

 

Lei № 7.999 

 

09/07/2001 

É a reprodução integral da Lei № 3.587/85 em 

novo texto e acrescenta dispositivos, que dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal 

de Defesa e Conservação do Meio Ambiente. 

 

Lei № 8.475 

 

17/12/2002 

Autoriza a arborização nas margens do rio 

Uberaba e contém outras disposições. 

 

Lei № 9.108 

 

24/12/2003 

Disciplina o corte e a poda de vegetação de 

porte arbóreo existente no Município de 
Uberaba. 

 

Lei Complementar (Plano 

Diretor) № 177 

 

-- 

Dispõe sobre parcelamento e o uso do solo em 

áreas  situadas  na  Bacia Hidrográfica do Rio 

Uberaba, e contém outras disposições. 
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Resolução SEMEA 

№ 01 

 

 

22/12/2003 

Atende as condicionantes do certificado de 

Licença Ambiental (LI) do Aterro Sanitário, que 

proíbe a disposição de qualquer tipo de resíduo 

de origem industrial no referido aterro, 
submetendo tal disposição a cargo das indústrias 

geradoras que irão destinar os resíduos a 

empresas de coleta e disposição 
licenciada. 

 

 

Lei Complementar 
№ 263 

 

 

22/12/2003 

Altera, suprimi e acrescenta dispositivos à Lei 

Complementar № 085, de 02 de julho de 1997, 

alterada pelas Leis Complementares 
№ 134/98, 141/99, 233/02 e 234/02, cria a 

Secretaria de Meio Ambiente e contém outras 

disposições. 

Lei Complementar 

№ 283 

 

-- 

Acrescenta art. 172-A à Lei № 84, atribuindo a 

aplicação de multas a responsáveis por 

queimadas em quintais e terrenos baldios no 

perímetro urbana. 
Fonte: Plano de Manejo Emergencial Área de Proteção Ambiental Municipal do Rio Uberaba, 2012 

 

1.3 As áreas úmidas de veredas e campos de murundus do Brasil Central 

 

No Brasil Central, as áreas úmidas – veredas e murundus – são ecossistemas de interface 

entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais, naturais ou artificiais, permanente ou 

periodicamente, inundados ou com solos encharcados. As águas podem ser doces com 

comunidades de plantas adaptadas à dinâmica hídrica (JUNK et al., 2013; MMA, 2015). 

As áreas úmidas existem em todos os tipos de ecossistemas e são importantes para a 

manutenção da biodiversidade, pois desempenham um fundamental e relevante papel ambiental 

e paisagístico no domínio do Cerrado, principalmente por fornecerem serviços ambientais 

capazes de garantir a alimentação das populações humanas, bem como manter a biodiversidade 

que aqui existe. Essas áreas possuem ainda uma dinâmica primordial na conservação das águas 

de superfície, pela manutenção do regime hídrico dos rios e córregos da microbacia de regiões 

de contribuição do curso d’água (JUNK; PIEDADE, 2015). 

As AUs no Brasil são constantemente ameaçadas por ações humanas, de certa forma, 

insustentáveis, principalmente pelo uso desordenado da terra e pela exploração inadequada da 

água ao crescente aumento populacional. Todavia, as mesmas são capazes de fornecer serviços 

ecológicos fundamentais à manutenção da vida. 

Do ponto de vista social e econômico, as áreas úmidas são essenciais para conter 

inundações, permitindo a recarga de aquíferos, retendo nutrientes, purificando a água e 

estabilizando as zonas costeiras (CARVALHO, 1991). Além desses fatores, essas áreas 
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contribuem de igual modo no processo de adaptação às mudanças climáticas, pois alguns desses 

ambientes consistem em reservatórios de carbono. 

Portanto, as AUs são importantes por abrigar uma variedade de espécies endêmicas 

tanto terrestres quanto aquáticas e que de certa forma contribuem para heterogeneidade 

biológica ambiental, fator este que faz com que amplie a capacidade de retenção de água da 

região onde se localiza, promovendo inúmeras formas de uso das águas pelos seres humanos. 

De acordo com Melo (2008), a vereda é tida como um corredor ecológico natural no 

domínio do Cerrado, pois as fileiras dos buritis, característicos dessas áreas, servem como trilha 

para os animais se alimentarem e reproduzirem. Segundo o mesmo autor, este ambiente não 

apenas serve de corredor ecológico, mas também funciona como zona de descarga e 

manutenção da perenidade de rios e córregos que, de certa, são conectados a ela. 

Junk (2013) destaca a importância das áreas úmidas para o equilíbrio ecológico e 

ambiental afirma que: 

O Brasil é um país com uma sazonalidade climática hídrica bem explícita. As áreas 
alagáveis absorvem o excesso das chuvas durante a época chuvosa ou durante 

períodos de chuvas torrenciais, e devolvem parte desse excesso para a atmosfera, para 

o lençol freático e para os riachos e rios conectados. Assim, as áreas alagáveis têm 

“efeito esponja” na paisagem. Áreas alagáveis são sistemas ecológicos, que 

representam todo o ciclo hidrológico, anual e multianual, e não somente as fases 

extremas de seca e cheia. Plantas e animais que vivem nestes ecossistemas estão 

adaptados a estas condições, como também as populações humanas tradicionais 

vivendo dentro ou nas margens destas áreas. 

 

Percebe-se portanto, a suma importância que as áreas úmidas representam ao equilíbrio 

ecológico. 

De acordo com Rosolen (2014), os sistemas úmidos (veredas e murundus) presentes em 

ambientes de chapadas são feições geomorfológicas de reconhecida importância para a 

conservação da flora e fauna endêmicas, dos solos com elevados teores de carbono orgânico e 

manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos. 

Por se falar em recursos hídricos, as nascentes do rio Uberabinha, um dos principais rios 

responsáveis para o abastecimento de Uberlândia, são formadas por uma região de nascentes 

constituídas de “covoais” - murundus. É uma área de topo de chapada, onde se tem a insurgência 

da água nestes ecossistemas que são considerados únicos no mundo, particularmente raros no 

Brasil (ROSOLEN, 2014). 

A estrutura e o funcionamento dos sistemas de solos hidromórficos do meio tropical 

foram retratados por vários pesquisadores (FRITSCH et al., 1992; FILIZOLA; BOULET, 1996; 

BUENO; NASCIMENTO, 2002; FRITSCH et al., 2007; ROSOLEN; HERPIN, 2008). 
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As feições de veredas e campos de murundus constituem uma diversidade paisagística 

do Cerrado e apresentam aspectos bem distintos, ou seja, as veredas são entendidas como 

fitofisionomia e os murundus como microtopografia, possuindo origem biológica e/ou 

geoquímica, porém são similares em relação à sua função ambiental. Assim, murundus são 

formas elípticas localizadas nas cabeceiras de drenagem, cuja origem é atribuída aos fatores 

abióticos (processos hidrológicos e geomorfológicos) ou bióticos (atividades de térmitas) ou 

ambos conjugados (PONCE; CUNHA, 1993). 

Essas atividades de térmitas, por sua vez, associadas a processos erosivos, parecem 

esculpi-los, fazendo com que apresentem formas arredondadas ou elípticas. Em alguns lugares, 

esses murundus podem apresentar altura de até dois metros (EITEN, 1985; DINIZ DE 

ARAÚJO NETO et al., 1986; OLIVEIRA-FILHO, 1992). 

Trataremos, especificamente neste tópico, das áreas úmidas de chapada do tipo veredas 

e campos de murundus, demonstrando dessa forma que, geralmente em relevo de chapadas, 

além da predominância de áreas drenadas, é possível, de igual modo, encontrar áreas deprimidas 

e eixos de drenagem brejosos com algum grau hidromórfico (MAMEDE et al., 1983). Assim, 

essas áreas apresentam um gradiente de saturação hídrica que ocorre do centro das áreas 

alagadas para as bordas. 

 

1.3.1 Definições e características gerais das veredas e campos de murundus 

 

A paisagem do Cerrado é composta por diferentes fitofisionomias e dentre elas destaca-

se aqui as veredas, que constituem um importante subsistema úmido, fazendo com que esta 

paisagem seja encontrada no Brasil com uma importância ecológica vital para a biogeografia 

Sul-Americana (OLIVEIRA et al., 2007). 

Para Silva e Maillard (2007), essa importância ecológica se relaciona por formar 

corredores ecológicos que interligam componentes do Cerrado e que, ao mesmo tempo, permite 

a passagem de matéria por esses lugares, além de possuírem um importante papel social, 

econômico, estético e paisagístico regional por sua disponibilidade de água. Além desses 

fatores, pode-se acrescentar outro aspecto de ordem climática característico da região de vereda: 

o clima tropical, com duas estações bem definidas, sendo um período úmido e outro seco. Essa 

condição climática é ideal para o desenvolvimento da flora e fauna deste ambiente (SILVA, 

2007). 

Assim, a gênese das veredas estão associadas ao afloramento do lençol freático que 

acaba realizando um papel relevante para a sustentação do sistema hidrológico onde as mesmas 
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surgem. Segundo Melo (1992), “A maior umidade nesse ponto e as águas que escoam para o 

vale propiciam uma vegetação mais densa, geralmente de buritis, constituindo as veredas”. 

Portanto, a distribuição das veredas apresenta um padrão de controle estrutural, ou seja, estágios 

de desenvolvimentos assim como os rios e córregos que possuem suas nascentes. 

Carvalho (1991) salienta que as veredas apresentam quatro estágios de 

desenvolvimento. 

No primeiro estágio, a área de nascente é ocupada por densa vegetação herbácea, com 

predomínio de espécies graminóides e buritis jovens. No segundo estágio, além da 

vegetação herbácea surgem os primeiros arbustos, subarbustos e plantas vasculares 

sem sementes. No terceiro estágio surgem as trepadeiras e algumas espécies arbóreas 
começam a se estabelecer ao longo do canal de drenagem; finalmente no quarto 

estágio, com o canal de drenagem mais profundo, se desenvolve uma mata de galeria. 

 

Mediante o exposto, os ambientes de veredas são três, desde o centro até suas bordas. 

Tais áreas são caracterizadas da seguinte forma: 1) parte central, área sempre alagada com solo 

orgânico; 2) zona do meio, área que fica alagada em determinado período do ano, com solos 

mais escuros; 3) zona de borda, área em contato com a vegetação de seu entorno, com solos 

mais claros e boa drenagem (EMBRAPA 1982; ALMEIDA et al. 1983; ARAÚJO et al. 2002). 

Concomitante à divisão dos ambientes das veredas, Boaventura (1978) descreve a 

formação das veredas associadas a duas condições, sendo a primeira a existência de superfícies 

de aplainamento, e a segunda a superposição de sedimentos inconsolidados, com sua camada 

superior permeável sob condições de exorreísmo3, que sucedeu as pediplanações. 

Boaventura (1981) afirma que, mesmo que seja para o extrativismo ou para a utilização 

de forma direta da água, as veredas por si são um dos principais elementos para a fixação do 

homem, pois a abundância da mesma atrai atividades para as proximidades das veredas, 

acarretando de igual modo a geração de aportes de metais pesados para o solo e água. Essa 

atratividade faz com que as veredas se tornem ecossistemas sensíveis dentro do bioma Cerrado. 

As veredas são áreas úmidas que se localizam em lugares alagados, brejosos ou zonas 

ripárias reconhecidas por ocupar os vales dos rios com palmeira Buriti (Mauritia flexuosa) 

(AUGUSTIN; MELO; ARANHA, 2009). Isso pode ser visualizado na figura 2, onde há uma 

representação de ambiente de veredas. 

 

 

 

                                                             
3 Características da região cuja rede hidrográfica despeja suas águas em um mar ou oceano. 
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Figura 2 - Ambiente de vereda com renques (fileiras) de buritis (Mauritia 

flexuosa) em curso d’água localizado próximo às margens da BR-050, no município de 

Uberaba 

 

 
Fonte: Débora Teixeira Lemos de Carvalho. Registro em Out/2016 

 

As veredas localizadas na chapada do Bugre participam efetivamente no controle do 

fluxo do lençol freático, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos 

cursos d'água no ambiente do Cerrado inseridos nesses locais (CARVALHO, 2017). 

Constituem-se um verdadeiro sistema represador da água, sendo importante para a 

perenização dos córregos, ribeirões e até mesmo dos rios, a jusante desses sistemas. Pode ainda 

servir de abrigo para a fauna, numa área de ocupação agrícola e pecuária muito intensa, porém, 

a preservação das veredas se impõe, sobretudo, pelo fato de que o equilíbrio dos mananciais 

d’água depende diretamente disto (CARVALHO, 1991). 

Mesmo em períodos de poucas chuvas, as veredas ganham destaque neste ambiente 

aparentemente seco do Cerrado tanto pela beleza do Buriti, quanto pela fisionomia sempre 

verde da vegetação, durante o ano todo. Em virtude à existência de uma vereda, assinala quase 

sempre a presença de água (SILVEIRA, 1991). 

Tanto Boaventura (1978) quanto Ferreira (2006) propuseram classificações 

geomorfológicas para as veredas, de acordo com sua posição e diferentes formas de relevo. 

Atualmente, são conhecidos oito tipos de veredas de acordo com sua posição geomorfológica. 

Quatro desses modelos foram propostos por Boaventura (1978) ao analisar as veredas do Vale 

do Urucuia, localizado no Estado de Minas Gerais. As outras quatro foram descritas por Ferreira 
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(2007, p.10) ao observar as veredas na região dos Chapadões do Cerrado, no Estado de Goiás, 

cuja descrições são: 

Vereda de Superfície Tabular – Geralmente são veredas mais antigas, que se 

desenvolvem em áreas de planaltos, originadas do extravasamento de lençóis aquíferos 

superficiais. 

Veredas de Encosta – São em geral restos de antigas veredas de superfície tabular e 

são, por conseguinte, mais jovens que essas e ocorrem em áreas de desnível topográfico com 

afloramento do aquífero superficial. 

Veredas de Terraço – são as veredas que se desenvolvem nas depressões e subdividem-

se em veredas de superfície aplainada e veredas de terraço fluvial; desenvolvem-se em áreas 

aplainadas com origem por extravasamento de lençóis d’água sub-superficiais; 

Vereda de Sopé – veredas que se desenvolvem no sopé de escarpa – originadas do 

extravasamento de lençóis profundos; 

Vereda de Encrave – veredas que se desenvolvem na forma de enclave entre duas 

elevações no terreno em áreas movimentadas, originadas pelo afloramento/extravasamento dos 

lençóis profundos; 

Veredas de Patamar – veredas que se desenvolvem em patamar – originadas do 

extravasamento de mais de um lençol de água; 

Veredas de Cordão Linear – veredas que se desenvolvem às margens de curso d’água 

de médio porte, formando cordões lineares como vegetação ciliar em área sedimentares; 

Veredas de Vales Assimétricos – Veredas que se desenvolvem em vales assimétricos, 

resultantes do afloramento do lençol d’água em áreas de contato litológico, responsável pela 

assimetria das vertentes. 

Essas áreas são suscetíveis à alteração e à baixa capacidade de se regenerar, quando 

perturbados (CARVALHO, 1991). Regionalmente falando, as veredas podem se apresentar em 

diferentes condições ambientais exercendo função primordial na proteção de nascentes, sendo 

as mesmas consideradas pelo Código Florestal Brasileiro como APP (Áreas de Preservação 

Permanente). 

Conforme a Lei Federal 12.651, de 2012, artigo 4º, XI e artigo 61-A, §7º, nesses espaços, 

a delimitação da APP (Área de Preservação Permanente) deve iniciar a partir do limite entre o 

solo hidromórfico (espaço brejoso) e os solos lateríticos bem drenados. 

Na área pesquisada do Triângulo Mineiro, as veredas surgem em grande densidade e em 

diferentes superfícies geomórficas, representando um ambiente bastante peculiar, com atributos 

diferenciados de seus recursos naturais, padrões de uso e resistência à perturbação. 
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No que se refere a veredas, alguns estudiosos como Freyberg (1932), citado por Barbosa 

(1967), Boaventura (1978) e Lima (1996), estudaram a formação e evolução das veredas. Melo 

(1978) faz uma caracterização das veredas no contexto geomorfológico. Melo (1992) também 

caracteriza os aspectos morfológicos e evolutivos das veredas. Ribeiro e Walter (1998) 

caracterizaram a vegetação das veredas. 

Na chapada do Bugre é possível encontrar também alguns fragmentos de áreas úmidas 

(campo de murundus), com formação suave e topografia plana, ocupadas principalmente por 

morrotes de diversos tamanhos. Tais áreas são denominadas na região por vários estudiosos 

como covoais e/ou varjões. Dentre eles, podemos citar Penteado (1980), Araújo Neto (1981), 

Schneider (1996), Castro Júnior (2002), Batista et al. (2013) e Rosolen (2015), entre outros 

pesquisadores que seguem a mesma linha de entendimento sobre o assunto. 

Geralmente os murundus são encontrados em áreas de relevos tabuliformes, na porção 

central do Brasil, e apresentam em sua formação uma cobertura vegetacional típica do Cerrado. 

Estes microrrelevos de murundus possuem características únicas, fazendo com que os mesmos 

se tornem diferentes da paisagem regional (MOREIRA; PEREZ FILHO, 2017). 

Para melhor entendimento, a figura 3 exemplifica as características e a forma dos 

murundus existentes na chapada do Bugre, evidenciando ainda a vegetação existente sobre eles. 

Estas microformas ou microrrelevos são formações típicas do Cerrado brasileiro que, segundo 

Penteado-Orellana (1980), são caracterizados por apresentarem pequenas elevações ou 

montículos de forma convexas, possuindo base circular ou elíptica com tamanhos que podem 

variar de 2 a 6 metros de diâmetro em sua largura e de 0,5 a 2 metros em sua altura, variando 

de tamanho dependendo do local em que os mesmos ocorrem. 

Para Schneider (1996), a vegetação sobre estes morrotes consiste predominantemente 

de gramíneas e ciperáceas (plantas herbáceas, geralmente perenes) e sobre os murundus de 

maior diâmetro podem ocorrer pequenas espécies arbóreas. Castro Júnior (2002) ressalta que 

os murundus ocorrem predominantemente em campos inundáveis das planícies e depressões, 

bem como em campos de brejos de encosta de planalto e serras. 

Dependendo da região do país em que há ocorrência de murundus, como pode ser 

visualizado na figura 3, sobre a formação de microrrelevos de murundus, para muitos, recebem 

denominações diferenciadas. No caso da região do Triângulo Mineiro, por exemplo, os 

murundus recebem o nome de “covoais” (SCHINEIDER; SILVA, 1991). 
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Figura 3 - Formação de microrrelevo de murundus na chapada do Bugre 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017 

 

Sob interpretação dada pela Instrução Normativa do Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM, nº39, de 21 de 

fevereiro de 2014, esta considera os campos de murundus como Áreas de Preservação 

Permanente e dispõe que: 

 

Art. 2º Entende-se por campos de murundus os microrrelevos formados por um 

conjunto de morrotes que se desenvolvem nas proximidades das cabeceiras e margens 
de drenagens. 

§ 1º Os morrotes ou murundus são elevações arredondadas ou ovais com dimensões 

variadas, desde poucos centímetros a 2 metros e cujo diâmetro pode alcançar até 10 

metros; 

§ 2º Os campos de murundus são áreas onde ocorre, no período chuvoso, o 

afloramento natural do lençol freático; 

§ 3º Os murundus são recobertos por vegetação de Cerrado e dependendo das 

dimensões do murundu, a cobertura vegetal pode ser de gramíneas, arbustos ou 

árvores; 

§ 4º Nas áreas entre os murundus se desenvolve a vegetação de gramíneas. 

 

Os campos de murundus, conhecidos também como covoais, constituem-se como vastas 

áreas de brejos ou alagadiças, possuindo vegetação rasteira como as gramíneas e presença de 

ilhas de Cerrado. São, portanto, denominados de microrrelevos, possuindo fundamental 
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importância, pois os mesmos apresentam distintas relações entre a fauna e flora, pequena 

ligação com a perenização das nascentes e dos cursos d’água, correlacionando com o regime 

climático (EMBRAPA, 1982). 

Os campos de murundus são constituídos por área plana com inúmeros “morrotes” 

favoráveis a inundações durante o período chuvoso. Nas áreas em que há presença de murundus, 

os “morrotes” menores são cobertos por vegetação do tipo campestre. Já os maiores, a cobertura 

é formada por vegetação lenhosa típica do Cerrado (EITEN,1985; OLIVEIRA-FILHO; 

FURLEY, 1990). A figura 4 retrata como os murundus são apresentados. Sua caracterização se 

faz com formas circulares e altura em torno de até 2 metros, recobertos por vegetação típica de 

Cerrado, contrastando com os campos limpos envolventes (EITEN, 1983). 

 

Figura 4 - Exemplo de área com ocorrência de campo de murundus sobre a chapada 

estudada 

 

Fonte: Imagem disponibilizada pelo Google Earth Pro. Elaboração: MONTEIRO, 2018. 

 

Há duas teorias para explicar a gênese dos campos de murundus: uma relacionada a 

fatores bióticos e outra a fatores geomorfológicos. A primeira teoria está vinculada à atividade 

de três espécies de térmitas, enquanto a segunda teoria atribui a origem dos murundus a 

processos evolutivos do meio físico, no que diz respeito à erosão de antigas rampas coluviais, 

seccionando a parte inferior das encostas. Também são considerados os processos de dinâmica 

superficial, especialmente a erosão (CASTRO JUNIOR, 2002). 

Pelas características e contribuições dos campos de murundus existentes na região da 

chapada do Bugre, entre os municípios de Uberlândia e Uberaba, principalmente no que diz 

respeito à sua importância ecológica enquanto reservatório hídrico, fica explícita a necessidade 
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de sua conservação. Para que isso aconteça de fato, faz-se necessário respeitar os limites 

naturais dessas áreas úmidas. Os autores Santos, Prantini e Oliveira (1990) afirmam que ao 

estudar os murundus, tal estudo só adquire importância quando estabelece limites ambientais 

do desenvolvimento econômico. 

Outra peculiaridade importante relacionada à presença dos campos de murundus na área 

pesquisada é o grande potencial que esses lugares possuem de estocar carbono orgânico no solo. 

Tendo em consideração o conhecimento referente à dinâmica da matéria orgânica do solo 

tropical, sabe-se que tanto a temperatura quanto as condições oxidantes no solo contribuem de 

certa forma para a elevação das taxas de decomposição da matéria orgânica (CERRI, 2007). 

Essas taxas elevadas de decomposição são comumente esperadas em solos lateríticos bem 

drenados. 

Dessa forma, Cerri (2007) ressalta que o processo da degradação e mineralização do 

carbono em ambientes tropicais são estimuladas pela umidade e temperatura elevadas do clima 

tropical, ambiente oxidante e intensa atividade microbiana. Portanto, foi realizado o 

mapeamento do uso dos solos da área escolhida como possíveis mecanismos em buscar e 

identificar os impactos ambientais advindos da intensa utilização dos solos. 

Considerando os sistemas úmidos na área de estudo - veredas e murundus - com solos 

hidromórficos, os mesmos compõem uma diversidade paisagística do domínio do Cerrado que 

pode ser reconhecida como duas características que se diferenciam, principalmente pela 

presença ou ausência de palmácea buriti e dos microrrelevos (ROSOLEN, 2015). 

Ainda de acordo com Rosolen (2015), pode-se dizer que essa diferença se resume ao 

enfatizar que quando os buritis estão presentes, áreas deprimidas e úmidas são chamadas de 

veredas, e quando há ausência e comportam microrrelevos, são chamados de murundus. Mesmo 

apresentando aspectos genéticos distintos, as veredas são enquadradas como fitofisionomia e 

os murundus como microtopografia de origem biológica e/ou geoquímica, possuindo 

similaridade apenas em sua funcionalidade ambiental. 

 

1.3.2 Principais Ameaças 

 

Dentre algumas ameaças que afetam de forma direta os ambientes de áreas úmidas, 

destacamos sua conversão para fins de edificações, com drenagens, aterramentos, além da 

construção de estradas, mineração, agricultura ou mesmo o lançamento de poluentes nos corpos 

hídricos a elas conectados. 
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É importante salientar que estudos e pesquisas referentes às áreas úmidas apontam 

elevada taxa de conversão de cobertura vegetal para o uso agropecuário que, de certa forma, 

apresenta constante ameaça para conservação da biodiversidade existente no bioma Cerrado. 

Tais usos podem resultar na alteração de toda sua estrutura paisagística, provocando uma 

ruptura em seu habitat e consequente isolamento de manchas remanescentes nestas áreas. 

Estudos realizados no Brasil e no mundo sobre AUs estimam que mais de 50% desaas 

áreas já foram degradadas ou tiveram sua totalidade comprometida (MITCH; GOSSELINK, 

2008). Dessa forma, sabe-se que as AUs brasileiras não são exceções no que tange à degradação 

e/ou extinção e, por isso, sofrem várias ameaças, porém, em diferentes graus. 

Um dos fatores que merece destaque é o aumento desenfreado da população nas 

diferentes regiões do país e a frenética transformação nas formas de uso da terra, especialmente 

dos aquáticos, locais em que ocorrem degradações e perda substancialmente das AUs 

brasileiras. 

Além desses impactos ambientais, Diegues (2002) cita fatores que contribuem para a 

degradação dessas áreas em nosso país. Assim, podemos destacar algumas ameaças percebidas 

por meio dos mecanismos listados abaixo: 

- Drenagem pela agricultura e pecuária; 

- Construção de áreas habitacionais, de infraestrutura urbana e de uso industrial; 

- Poluição por esgoto e resíduos domésticos, industriais e de mineração; 

- Construção de hidrelétricas, que inundam as AUs rio acima da barragem, interrompem 

a conectividade longitudinal e mudam o pulso de inundação rio abaixo; 

- Construção de hidrovias; 

- Construção de diques que interferem na conectividade lateral, separando as AUs dos 

rios; 

-Exploração indevida dos recursos naturais (recursos pesqueiros, madeireiros e a 

biodiversidade); 

- Mudanças do clima global. 

Diante desses mecanismos, o que se percebe sobre tais ameaças é a falta de atenção e 

uma legislação específica, baseada em conhecimentos científicos, que regule sua proteção. 

Outro fator que precisa ser (re)visto é a estrutura organizada e coerente de diferentes órgãos 

para implementação e gestão voltada à sustentabilidade. 

Até por volta do ano de 1940, as áreas de Cerrado eram consideradas secundárias para 

a produção agrícola. Foi a partir dos anos de 1960, momento em que ocorre a transferência da 

capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, que as áreas de distribuição desse bioma, 
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localizado no território brasileiro, se tornam o centro de implantações de ampla rede de estradas, 

com adoção de políticas de interiorização e de integração nacional, no contexto de produção de 

gêneros alimentícios e de energia. 

Como se sabe, o Cerrado tem se destacado principalmente na produção de grãos e por 

abrigar grande parte do rebanho bovino do país. A partir do desenvolvimento de tecnologias de 

produção, ele passa a ser um dos mais importantes polos de produção de alimentos, que por sua 

vez, contribui com mais de 25% da safra nacional de grãos, além de servir de abrigo a mais de 

40% do rebanho bovino (ÁVIDOS; FEREEIRA, 2007). 

Sabe-se que a ocupação e o uso intensivo do solo, visando a exploração agropecuária, 

provocam e aceleram inúmeras alterações em suas características e propriedades morfológicas, 

físicas, químicas e biológicas. Alterações estas que, em algumas situações, podem assumir 

caráter negativo com relação ao sistema solo-água-planta (LIMA et al., 1992; LIU et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2010), resultando em sérios impactos sobre os ecossistemas e populações 

humanas. 

Portanto, para Simões (2013), existem ainda dois fatores como ameaça à biodiversidade 

dessa região de chapada. Um deles se refere à dispersão de espécies exóticas em áreas úmidas 

como as veredas e campos de murundus e o outro se refere à degradação do solo e dos 

ecossistemas nativos (SIMÕES, 2013). Para Lima et al. (1998), é grande a responsabilidade em 

manter e conservar a biodiversidade existente em áreas com presença de Cerrado. Sobretudo, 

cabe ainda salientar que, essas áreas possuem um limite de capacidade que não pode ser 

ultrapassado, pois sabe-se que essas áreas apresentam uma grande variabilidade ambiental 

extremamente frágil e vulnerável à degradação. 

Outro fator que merece destaque é a fragmentação e alteração de ambientes através de 

barramentos e canalização da água, bem como sua poluição, destacando-se a eutrofização 

(excesso de nutrientes nos ambientes com água, tais como rios, lagos, lagoas, etc.). Porém, as 

modificações, como as atividades humanas que existem, que ocorrem nessas áreas 

comprometem suas funções, acarretando, de certa forma, consequências que acabam por afetar 

os ecossistemas. Para compreender a atual situação dessa área, é útil conhecer a estrutura de 

sua paisagem, verificando suas mudanças ao longo do tempo (LORETTI, 1998). 

Na chapada do Bugre prevalece uma realidade de pouca atenção com as áreas úmidas, 

que é ainda mais intensificada pelo avanço das atividades agrícolas e uso da terra em geral, o 

que propicia, com maior intensidade, a diminuição desses espaços (OLIVEIRA; ROSOLEN, 

2014). 
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2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O desenvolvimento das tecnologias de informações tem promovido, desde os últimos 

anos, sobretudo a partir da década de 1980, grandes avanços tecnológicos em todas as áreas de 

conhecimento. Na Geografia, principalmente, com a implementação dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs), que além de ampliar as possibilidades de estudos com a 

introdução dos computadores, abriu um leque de possibilidades que nos oportunizam coletar 

dados espaciais como, por exemplo, os chamados dados matriciais, inseridos em computadores 

que permitem chegarmos a resultados em tempo reduzido. 

Neste capítulo, são apresentados a caracterização geral da área estudada e os 

procedimentos adotados para: a) o estudo da estruturação da paisagem da chapada do Bugre, 

entre Uberlândia e Uberaba; b) para a realização dos mapeamentos do uso da terra na chapada 

entre os anos de 1987 e 2018; e c) para o trabalho de campo. 

 

2.1 Localização da área de estudo 

 

A área estudada (Figura 5) encontra-se localizada sobre um relevo de chapada entre os 

municípios de Uberaba e Uberlândia, na região do triângulo Mineiro, no Estado de Minas 

Gerais, distante da capital Belo Horizonte em, aproximadamente, 500 km. Ocupando uma 

extensão de aproximadamente 2.442,79 km², se encontra posicionada, mais precisamente, na 

mesorregião do Triângulo Mineiro, incluindo o setor sudeste do município de Uberlândia; a 

porção norte do município de Uberaba; faixas limítrofes ao sul do município de Nova Ponte; 

ao norte de Sacramento; e oeste de Santa Juliana e Perdizes. Esta área de chapada pode ser 

considerada representativa das áreas de paisagem semelhantes que encontram-se no Brasil 

Central e que passaram pelo processo de conversão do Cerrado em pastagens e em 

monoculturas mecanizadas. 

Para chegar à área de estudo, o acesso se dá pela BR-050, que liga a cidade de 

Uberlândia à cidade de Uberaba, seguindo pela MG-798 e continuando por um trajeto feito por 

estradas sem pavimentação, que atravessam o interior e alguns trechos próximos às bordas 

dissecadas da chapada. Nessa mesma localidade, existem outras importantes vias de acesso que 

cortam a superfície da chapada, são a BR-452, que liga Araxá-MG a Rio Verde-GO, e a MG-

190, que conecta as BRs 452 e 262. 
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Figura 5 - Mapa de localização da área de estudo 

Fonte: Adaptado pelo autor (MONTEIRO, 2018). 

 

Mediante isto, houve a preocupação de se estudar uma região que, durante várias 

décadas, tem sido ocupada pelo uso da agricultura, fazendo com que os locais de veredas e 

campos de murundus fossem afetados. A área chave estudada encontra-se na Bacia do Rio Claro 

- BRC e pode ser considerada representativa das áreas de paisagem semelhantes que se 

encontram no Brasil Central e que passaram pelo processo de conversão do Cerrado em 

pastagens e em monoculturas mecanizadas. 

A partir desse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a evolução 

do uso do solo na chapada do Bugre entre Uberlândia e Uberaba e seus impactos nas áreas 

úmidas (veredas e campos de murundus), entre 1987 e 2018. Como objetivos específicos, tem-

se: 1) Compreender a estruturação da paisagem da chapada entre Uberlândia e Uberaba; 2) 

analisar as mudanças de uso do solo na chapada entre 1987 e 2018; 3) constatar a variação da 

superfície da chapada ocupada pelas áreas úmidas entre 1987 e 2018; 4) identificar os principais 

impactos ambientais das atividades da pecuária e agricultura sobre as áreas úmidas da chapada 

do Bugre. 
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2.2 Características do meio físico da chapada do Bugre 

 

2.2.1 Geologia e geomorfologia 

 

Segundo Nishiyama (1989), a Chapada estudada está situada na borda oriental da Bacia 

do Paraná, sendo representada por rochas de idade Mesozóica, compostas por basaltos da 

Formação Serra Geral, do Grupo São Bento de idade cretácea, sobrepostos aos arenito da 

Formação Botucatu e sotopostos aos arenitos do Grupo Bauru, representado pelas Formações 

Marília e Uberaba. O topo da chapada é constituído pelas rochas da Formação Marília, enquanto 

os basaltos da Serra Geral se encontram ao longo dos rios Grande, Paranaíba, Araguari e alguns 

de seus afluentes (NISHIYAMA, 1989). 

Os basaltos da Formação Serra Geral afloram no médio curso do Rio Uberabinha, na 

altura da Cachoeira de Sucupira e no baixo curso do Rio Claro, sendo o último derrame 

identificado um pouco acima da rodovia Uberlândia - Araxá. A partir desse trecho, o Rio Claro 

corre sobre os basaltos até desaguar no reservatório de Miranda. 

Na região do Triângulo Mineiro, a Formação Marília é conhecida por apresentar arenitos 

com formação imatura e conglomerados superpostos aos níveis carbonáticos. A formação 

Marília foi dividida por Barcelos (1984) apud Nishiyama (1989) em dois membros: membro 

Ponte Alta e membro Serra da Galga, sendo o primeiro membro caracterizado por arenitos e 

conglomerados com cimentação carbonática e o segundo constituindo-se de arenitos imaturos, 

arenitos conglomeráticos e conglomerados superpostos ao primeiro. 

Dentre todas as unidades geológicas presentes na região de Uberlândia/Uberaba, a 

formação Marília é a única que ocupa porções de cimeira da chapadas apresentando 

predominância nas cores rósea a esbranquiçada, com fácies argilosa e siltosa, alternadas por 

conglomerados ferruginosos e lentes de calcário (NISHIYAMA, 1989). “Isso se deve ao intenso 

recobrimento propiciado pelos sedimentos de idade cenozóica, denominados de Terciário-

Quaternário detrítico-laterítico (TQdl).” (RADAM, 1983). 

Para alguns autores (PENTEADO, 1968), as Formações Serra Geral e Marília 

encontram-se, na maioria das vezes, recobertas por sedimentos de idade Cenozóica, sobretudo 

nas porções de cimeira das chapadas. Os materiais que compõem essa cobertura receberam os 

nomes de detrítico-lateríticos, Terciários e Quaternários. Para Soares (2008), a geologia na 

chapada Uberlândia/Uberaba está representada pela cobertura detrítico-laterítica recobrindo os 

arenitos da Formação Marília. 
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A formação superficial que recobre as superfícies de topos planos é considerada por 

muitos autores como sendo formada de sedimentos mais jovens (Cenozóico), terciários ou 

quaternários, cuja identificação é controvertida: Radambrasil (1983) e Nishiyama (1989) 

mapearam essa cobertura como sedimentos do Terciário e/ou Quaternário, já Feltran Filho 

(1997) considera que esta cobertura seja do Cretáceo. 

Geologicamente, existem, portanto, duas principais explicações na literatura para a 

origem das formações superficiais das chapadas: a primeira consiste em uma “origem 

sedimentar pós-cretácica”, tendo como representação conglomerados basais sob camadas de 

arenitos, argilitos e/ou ocorrências lamíticas, produzidos em ambiente fluvial, lacustre ou 

coluvial, em clima árido ou semi-árido (MAMEDE et al., 1983). A segunda considera que essas 

formações se tornam produto da pedogênese das rochas subjacentes, formando perfis 

latossólicos a partir da rocha intemperizada e exposta após evento de aplanamento 

Sulamericano, desde o Paleógeno (66 a 23 Ma) (IANHEZ et al., 1983). 

Percebe-se na área de estudo a presença de um relevo medianamente dissecado, 

apresentando topos nivelados entre 750 e 900 metros, com formas convexas e vertentes entre 

3° e 15° de declividade (RADAM, 1983). Portanto, a morfologia dos terrenos marcados pela 

ocorrência de áreas definidas por elevada declividade e grandes desníveis locais faz com que 

desenvolva-se a ação do escoamento superficial, gerando, a partir das intensas precipitações, 

formação de voçorocas em alguns pontos. 

As características dos compartimentos geomorfológicos da paisagem que ocupam a 

chapada do Bugre podem ser definidas pela existência do relevo com suaves ondulações, topos 

planos com vertentes extensas e, em sua maioria, convexas (FELTRAN FILHO, 1997). É 

possível encontrar na Bacia do Rio Claro – BRC áreas com escarpas e vales profundos, que 

evidenciam a ação da rede de drenagem, a formação sedimentar e derrames basálticos em seus 

horizontes (SOARES, 2002). 

Toda essa estruturação geológica regional, aliada aos processos morfoclimáticos tanto 

pretéritos quanto atuais, é a principal responsável por toda a organização do relevo na região da 

chapada do Bugre, acarretando a formação de diferentes compartimentos geomorfológicos na 

área. Mesmo com o nível de ocupação antrópica nas extensas áreas cultivadas, pelo quantitativo 

expressivo de pastagens e os consequentes impactos ambientais decorrentes dessa ocupação, as 

pesquisas voltadas para o mapeamento sistemático dessa região têm ganhado relevância, 

principalmente no que diz respeito à geologia e geomorfologia dessa área. 

Baccaro (1990) realizou uma proposta de compartimentação geomorfológica da 

chapada estudada, levando em consideração a geologia da área, suas formas e o nível de 
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dissecação. São elas: a) Área de relevo intensamente dissecado; b) Área com relevo 

medianamente dissecado; c) Área de relevo residual e d) Áreas elevadas de cimeira com topos 

amplos e largos. 

 

2.2.2 Clima 

 

Aliado à geologia, o clima atuante na área de estudo é outro agente importante na 

estruturação das paisagens. O clima predominante no Estado de Minas Gerais é o tropical com 

inverno seco, embora algumas áreas apresentam o clima subtropical de altitude e o clima 

tropical úmido. O clima tropical com inverno seco se caracteriza por apresentar uma estação 

chuvosa no verão, entre os meses de novembro a abril; nítida estação seca no inverno, entre os 

meses de maio a outubro (tendo julho como mês mais seco). A temperatura média do mês mais 

frio é superior a 18°C, com precipitações superiores a 750 mm anuais, que chegam a atingir 

1800 mm. Esse tipo de clima marca presença no Estado de Minas Gerais nas regiões do 

Triângulo Mineiro, principalmente na porção oeste da região (SILVA, 2010). 

A região do Triângulo Mineiro se encontra inserida no sistema climático do Centro-

Oeste brasileiro. Isso ocorre devido a sua posição geográfica, pois, nessa área, são identificadas 

interações de diferentes tipos de massas de ar com os fatores climáticos específicos da região, 

caracterizados pela continentalidade, latitude, altitude e relevo (SILVA, 2010). 

Feltran Filho (1997) fez um estudo detalhado do clima do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, trabalhando dados de temperatura e precipitação de 15 anos, em diferentes 

localidades e altitudes. Segundo o autor, as massas de ar que exercem maior influência na região 

são a Tropical e a Polar Atlântica. 

Ainda segundo Feltan Filho (1997), a análise dos dados mostrou que as massas de ar 

interferem na distribuição das chuvas e registram o caráter tropical do regime pluviométrico, 

com chuvas mais concentradas nos meses mais quentes, de setembro a março, e menos 

concentradas nos meses mais frios, de abril a agosto. Outro aspecto importante está relacionado 

com a intensidade das chuvas. 

Chuvas excepcionais foram registradas em meses que normalmente o volume de 

precipitação é menor. Essas chuvas intensas, quando ocorrem em finais de setembro e durante 

o mês de outubro, causam graves danos ao meio ambiente. É nessa época que os solos estão 

descobertos de vegetação e sendo preparados para o plantio. Assim, essas chuvas torrenciais 

desencadeiam e aceleram processos erosivos, com destaque para a erosão laminar. 
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Para Novais Pinto et al. (1990), a condição do clima atual, com maior umidade, teve 

início no Holoceno. Segundo ele, a alternância climática entre as estações seca e chuvosa tem 

sido o motivo do aceleramento do intemperismo químico, a dissecação do relevo e erosão 

superficial. A grande quantidade de água no ambiente favoreceu, através da remoção, o 

rebaixamento topográfico e a intensa lixiviação, com a formação de camadas lateríticas. 

Nessa região é possível identificar as principais massas de ar atuantes que, por sua vez, 

sofrem influência da continentalidade e da topografia na variável de localização das massas. 

Dentre elas, podemos destacar as massas Tropical Continental, Equatorial Continental, Tropical 

Atlântica e Polar Atlântica (SILVA, 2010). 

 

2.2.3 Solos e cobertura vegetal 

 

Os solos caracterizados como solos tropicais, por várias décadas, eram conhecidos 

apenas por apresentarem fragilidades em relação aos solos temperados. O que se podia observar 

nesses tipos de solo, por exemplo, era a quantia baixa de nutrientes, pouca capacidade de troca 

das argilas, altas taxas de lixiviação, baixo pH e sua estrutura que favorece o surgimento dos 

processos erosivos (SCHNEIDER, 1996; GOEDERT; WAGNER; BARCELLOS, 2008). 

Os principais tipos de solos encontrados na área de estudo, em altitudes superiores a 900 

m, são os Latossolos Vermelho-Amarelos. Estes, por sua vez, tendem a ocupar uma grande 

extensão da área, tendo sua origem das rochas sedimentares da Formação Marília ou se formado 

a partir das coberturas detrito-lateríticas. Intercalados a estes Latossolos Vermelho-Amarelos, 

é possível também encontrar pacotes de solos hidromórficos, Gley Húmico e distrófico, que 

circundam os cursos d’água ou estão nos topos planos em lagoas e campos de murundus 

(FELTRAN FILHO, 1997). Nas áreas de maior altitude dos topos, encontram-se presentes solos 

Vermelho, com maior concentração de argilas, proveniente da cobertura detrítico-laterítica. 

Segundo Rosolen (2000), as áreas úmidas da chapada em estudo “são constituídas por 

solos com propriedades hidromórficas – Gleissolos – distribuídos na paisagem em conjunto 

com os solos bem drenados – Latossolos”. 

Diferentes fitofisionomias do Cerrado podem ser identificadas na área de estudo. O 

Cerrado, com árvores tortuosas de porte médio a baixo, com cascas grossas, foi quase que 

totalmente substituído pela agricultura. O Campo Cerrado e o Campo Sujo são fisionomias do 

Cerrado que estão representados na área de estudo. São formações compostas por gramíneas 

densas e arbustos esparsos. Ocorrem recobrindo os campos de murundus nas partes mais 

dissecadas, onde pratica-se a pecuária extensiva e em algumas manchas nas partes mais altas. 
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Outra fisionomia do Cerrado encontrada na área de estudo é o Campo Limpo, que 

recobre os campos de várzea, os campos higrófilos e os campos de murundus. São encontrados 

também, sazonalmente, nas lagoas temporárias ou em processo de ressecamento por drenos 

artificiais. A cobertura vegetal predominante na Chapada Rio Claro/Rio Uberabinha é 

originária da ação antrópica. Nas superfícies tabulares ocorrem os reflorestamentos de pinus e 

eucalipto, as culturas anuais (soja, milho), as culturas perenes (café, cana-de-açúcar) e as 

pastagens plantadas. 

No pouco que ainda resta da vegetação natural, pode ser visto manchas de matas e 

diferentes fisionomias típicas do Cerrado. As poucas matas existentes são encontradas às 

margens dos cursos d’água e nas áreas mais dissecadas da Chapada, como pequenas manchas 

de matas às margens e nas nascentes dos cursos d’água, associadas aos solos úmidos. 

Segundo Feltram Filho e Lima (2007), observa-se uma atuante atividade agrícola 

instalada nas grandes propriedades, com moderna agricultura de grãos, com tendência para a 

expansão dos canaviais, ao lado de uma agricultura tradicional de cereais associada à pecuária, 

presente, principalmente, nas médias e pequenas propriedades. Ainda a respeito do uso e 

ocupação da bacia Rio Claro, Schneider (1996) diz que o modelo de desenvolvimento 

agroindustrial presente na montante da bacia, acima do ponto de captação de água para 

abastecimento da cidade de Uberlândia, é responsável pelas transformações e mudanças tanto 

da qualidade quanto da quantidade de água disponível para abastecimento. 

Os solos da Chapada localizada no Triângulo Mineiro, entre Uberlândia e Uberaba, são 

utilizados de forma bastante intensiva em várias atividades econômicas, como na agricultura, 

na exploração de argila e calcário. Além dessas atividades, as águas encontradas em alguns 

cursos como o Rio Uberabinha e Rio Claro são usadas para o abastecimento, principalmente da 

cidade de Uberlândia e Uberaba. Essa dinamicidade em usar tais recursos naturais tem se 

tornado o maior responsável por causar impactos nas áreas úmidas e nos solos hidromórficos 

presentes nessa área e, principalmente, por comprometer a quantidade e qualidade da água, o 

que acaba gerando um lugar favorável ao conflito dos inúmeros usos dos recursos hídricos 

(OLIVEIRA, 2013). 
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2.3 Procedimentos metodológicos 

 

2.3.1 Uso de sensoriamento remoto e cartografia para análise do uso do solo e de áreas úmidas 

 

O sensoriamento remoto é entendido como uma tecnologia utilizada para realização de 

estudos e que permite a obtenção de imagens da superfície terrestre, através da captura e registro 

da energia refletida por ela. Ele pode ser entendido como a forma de obter informações de um 

objeto ou alvo, sem o contato direto entre o pesquisador e o objeto a ser estudado 

(FLORENZANO, 2011). 

Jensen (2009) corrobora Florenzano (2011) ao dizer que o sensoriamento remoto pode 

ser definido como “aquisição de informação de algum objeto ou fenômeno, por um dispositivo 

de registro que não esteja em contato físico com o objeto ou fenômeno a ser estudado”. Assim 

sendo, esse termo expressa-se no uso de imagem de satélite para visualização da superfície 

terrestre tendo como representatividade um dos avanços tecnológicos mais significativos no 

campo da Geografia. 

Segundo Fitz (2008), a Geografia, bem como as demais áreas do conhecimento, tem 

experimentado diversos caminhos para se constituir como ciência, podendo ainda ser 

considerada como produtora teórica e metodológica das geotecnologias, mesmo sofrendo 

consequências com relação ao desenvolvimento e aplicação dessas geotecnologias. Sabe-se 

ainda que o sensoriamento remoto possibilita a identificação de pontos na superfície da Terra 

de acordo com sua área de ocorrência. 

Rosa (2007) entende o Geoprocessamento como um conjunto de tecnologias 

responsáveis pela coleta, tratamento de informações espaciais e desenvolvimento de novos 

sistemas e aplicações com diversificados níveis de sofisticação para um objetivo específico. 

Portanto, o termo Geoprocessamento aplica-se às atividades executadas por sistemas 

específicos para cada aplicação, por exemplo, na cartografia digital, como forma de 

compreender a tecnologia atribuída à obtenção, composição e desenho de mapas; ao 

processamento digital de imagens, caracterizado como procedimentos e técnicas designadas à 

utilização de imagens digitais e ao Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Concomitante a estes procedimentos tecnológicos, os SIGs assumem um importante 

papel, pois permitem o manuseamento de inúmeras quantidades de dados, registros de uso da 

terra, que, de forma sucinta, a expressão “uso da terra ou uso do solo” pode ser entendida, por 

Rosa (2007), como a forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem. Outra forma 

que os SIG desempenham como forma primordial é a avaliação dos elementos de interesse do 
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pesquisador, com a funcionalidade de auxiliar no desafio de tornar as informações mais 

perceptíveis ao usuário final (FREITAS et al., 2013). 

Novo (1989) explica de forma clara e objetiva a diferenciação entre os termos “uso da 

terra” e “cobertura da terra” ao dizer que o primeiro descreve a utilização cultural da terra, 

enquanto o segundo termo, “cobertura da terra” ou “land cover”, está relacionado ao seu 

revestimento. Por isso, é primordial que tenhamos a compreensão de conhecimento e 

monitoramento dos padrões de organização do espaço a ser analisado. 

Em uma de suas afirmações sobre o monitoramento destes padrões de organização 

espacial, Rosa (2007) ressalta que: 

 

O estudo do uso da terra e ocupação do solo consiste em buscar conhecimento de toda 

a sua utilização por parte do homem ou, quando não utilizado pelo homem, a 

caracterização dos tipos de categorias de vegetação natural que reveste o solo, como 

também suas respectivas localizações. (ROSA, 2007, p. 163) 

 

Sobre a aquisição de informações com detalhamentos precisos sobre o espaço 

geográfico, Araújo Filho et al. (2007) explicam que tal aquisição “é uma condição necessária 

para as atividades de planejamento e tomada de decisões”. Portanto, para estes autores, “os 

mapas de uso e de cobertura da terra são instrumentos que promovem o desenvolvimento 

sustentável do ponto de vista ambiental, e são essenciais para o planejamento regional ou local 

do terreno”. 

Neste sentido, os SIGs têm representatividade para a realização desta pesquisa, sendo 

utilizado como instrumento primordial na realização de estudos ambientais, como, por 

exemplo, no mapeamento e delimitação das áreas úmidas localizadas na Chapada do Bugre e 

de APPs, pois proporcionam a interação entre os dados e métodos, viabilizando o 

armazenamento de informações, elaboração e sobreposição de mapas georreferenciados. 

Outro fator preponderante é a utilização dos SIGs para a realização da contabilização de 

áreas úmidas pesquisadas, análise das feições consequentes da degradação do solo sofridas 

pelas ações antrópicas, mapeamento de áreas antropizadas e análises de modelagem que 

transcendem a capacidade de métodos manuais. Logo, os SIGs representam, atualmente, 

ferramentas imprescindíveis para execução de estudos ambientais, custeando a tomada de 

decisões e a gestão do território (ROSA, 2007). 

Ao relacionarmos o sensoriamento remoto e a cartografia para estudos de Áreas Úmidas 

é viável destacar uma certa proximidade existente entre tais campos. Ambas podem ser 

entendidas como técnicas utilizadas pela Ciência Geográfica que permite uma melhor 
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interpretação e representação dos fenômenos que atingem o espaço geográfico, aperfeiçoando 

ainda a melhoria da qualidade na acurácia (exatidão) dos produtos cartográficos. Em Unidades 

de Conservação, por exemplo, a Cartografia contribui e vem contribuindo para a organização 

das áreas através de zoneamento ambiental previsto nos planos de manejo. Portanto, para a 

cartografia já existem conceitos cartográficos comuns relacionados às imagens de satélite. 

Dentre elas, destacamos as seguintes: visão vertical, orientação espacial, projeção, escala e 

legenda (FLORENZANO, 2003). 

Os autores citados neste tópico consentem que o SIG – Sistema de Informação 

Geográfica é um dos meios mais favoráveis para realização de análise das ações antrópicas que 

interferem diretamente nas APPs, possibilitando por meio de estudos e pesquisas, a 

possibilidade em adquirir dados para realização de monitoramentos futuros. Por meio desses 

fatores, são propostos planejamentos fundamentados para evitar os descumprimentos das leis 

determinadas pela resolução CONAMA n° 303, a qual se refere às APPs que sofrem enormes 

danos paisagísticos nos últimos anos. 

Atualmente é perceptível que o número de usuários de dados adquiridos por sistemas 

sensores4 tem crescido de forma considerável, pois estes buscam entender, através dos dados, 

melhor conhecimento sobre o planeta Terra, principalmente no que se refere ao que chamamos 

de “inventário, mapeamento e monitoramento dos recursos naturais” (ROSA, 2003, p. 2). Sendo 

assim, o sensoriamento remoto é tido como um dos recursos indispensáveis aos estudos 

geográficos, principalmente quando se considera uma meta para obter dados referentes à 

superfície terrestre de forma rápida, confiável e exata. Tais dados acabam tornando-se objeto 

de curiosidade científica, principalmente para pesquisadores geógrafos, que os utilizam 

frequentemente no processo de mapeamento na busca incessante de significativas e relevantes 

informações de natureza geográfica, bem como: pedológicas, geológicas, geomorfológicas, 

hidrológicas, agrícolas, de qualidade ambiental, entre outras. 

 

 

 

 

                                                             
4 Segundo Novo (1993) “Um sistema sensor pode ser definido como qualquer equipamento capaz de transformar 

alguma forma de energia em sinal passível de ser convertido em informação sobre o ambiente. Ou seja, são 

dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação eletromagnética, em determinada faixa no espectro 

eletromagnético e gerar informações que possam ser transformadas num produto possível de interpretação, seja na 

forma de imagem, gráfico ou qualquer outra forma. Para Florenzano (2002, p.13): “Os sensores remotos são 

equipamentos que captam e registram a energia refletida ou emitida pelos elementos da superfície terrestre.” 

Dependendo de suas características, eles podem ser instalados em plataformas terrestres, aéreas e orbitais. 
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2.3.2 Mapeamento do uso e ocupação do solo de 1987 a 2018 

 

No Brasil, as atividades agrícolas e de mineração são responsáveis pela geração de 

grande riqueza econômica. Porém, essas atividade podem gerar impactos ambientais negativos, 

por vezes irreversíveis ao ambiente. Alguns desses impactos podem ser vistos na área de estudo, 

como: drenagem de depressão hidromórfica, inserção de espécie exótica (pinus) em área de 

murundus, água com propriedades naturais alteradas (ex: área abandonada pela mineração), 

represamento de água em ambiente de vereda para irrigação de lavouras, captação de água no 

Rio Claro para uso industrial, extração de argila em ambientes hidromórficos de veredas e 

campos de murundus (SCHENEIDER, 1996; SOARES, 2008). 

Por várias décadas, a aquisição de imagens da superfície terrestre só era possível através 

de câmeras fotográficas com baixa resolução, sendo o primeiro instrumento utilizado para 

obtenção de fotografias aéreas. Com o passar dos anos, a ciência tem se desenvolvido cada vez 

mais, fazendo com que os meios tecnológicos também evoluíssem, provocando reações 

diversas no meio científico, principalmente no que se refere à aplicação de seus produtos e à 

relação entre técnicas e questões epistemológicas (FITZ, 2008). 

Porém, no início da década de 70, o sensoriamento remoto começou a ser utilizado com 

a finalidade de obtenção de dados sobre a superfície terrestre, além de ocorrerem avanços nos 

sistemas de comunicação, tendo iniciativa dos norte-americanos, com finalidade antecedida por 

intenções militares durante a Primeira e Segunda Guerras Mundial (FLORENZANO, 2011). 

Nos últimos anos, diversas expressões foram utilizadas para denominar o uso de recursos 

computacionais integradas a informações geográficas. 

Dessa forma, o mapeamento do uso da terra confere à sociedade a capacidade de indicar 

limite de ação em potenciais casos onde esteja ocorrendo a degradação do meio ambiente. Ele 

também pode definir quais são os padrões de uso da terra feitos ao longo do tempo e, por isso, 

estes devem ser atualizados com escalas comparatíveis, a fim de poderem ser comparados 

(ROSA, 2007). 

Para o mapeamento do uso e ocupação do solo, foram utilizadas imagens dos satélites 

da série Landsat. Chander et al. (2009) fazem uma classificação dos satélites LANDSAT em 

três grupos, baseando-se nos sensores e nas características de suas plataformas. Segundo os 

autores, o primeiro grupo refere-se aos satélites LANDSAT 1, 2 e 3, equipados com o 

Multispectral Scanner System (MSS), dotado de quatro bandas espectrais que vão desde o azul-

visível até o infravermelho próximo (CHANDER et. al, 2009). O segundo grupo inclui o 

LANDSAT 4 e 5, equipados com o sensor Thematic Mapper (TM). O terceiro grupo consiste 
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no LANDSAT 6 e 7, equipados com o Enhanced Thematic Mapper (ETM+) e o LANDSAT 8, 

equipado com o OLI (Operation Land Imager). Tanto o sensor TM e ETM+ apresentam 

melhorias em relação ao sensor MSS. 

No quadro 4 são apresentados alguns dados sobre cada satélite da série LANDSAT. 

 

Quadro 4 - Satélites e Sensores com seus respectivos anos de lançamento 

SATÉLITE SENSOR ANO 

Landsat 1 MSS (Multispectral Scanner System) 1972 

Landsat 2 MSS (Multispectral Scanner System) 1975 

Landsat 3 MSS (Multispectral Scanner System) 1978 

Lansat 4 TM (Thematic Mapper) 1982 

Landsat 5 MSS (Multispectral Scanner System) 1984 

Landsat 6 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) 1993 

Lansat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) 1999 

Landsat 8 OLI (Operation Land Imager) 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

2.3.2.1 - Tratamento das imagens de satélite 

 

Para o mapeamento das áreas úmidas referente ao ano de 1987, foi necessário, 

primeiramente, o tratamento das imagens dos satélites Landsat 5 ano base 1987 (Sensor TM) e 

Landsat 8, como ano base 2018 (Sensor OLI), fornecidas de forma gratuita pelo Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (USGS) (http://earthexplorer.usgs.gov/). O satélite LANDSAT 

5 gera imagens com resolução geométrica espacial de 30 metros nas bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 

para a banda 6, sua resolução é de 120 metros. 

Quanto ao registro de suas bandas, as mesmas possuem sete bandas espectrais, as quais 

são descritas nas tabela 1. 
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Tabela 1 - Características espectrais e espaciais do sensor TM, a bordo do 

Landsat 5 

Banda Região do 

Espectro 

Faixa 

Espectral μm 

Resolução Espacial 

(m x m) 

 
1 

 
Azul 

 
0,45 - 0,52 

 
30 

2 Verde 0,52 - 0,60 30 

3 Vermelho 0,63 - 0,69 30 

4 IV Próximo 0,76 - 0,90 30 

5 IV Médio 1,55 - 1,75 30 

6 IV Termal 10,4 - 12,5 120 

7 IV Médio 2,08 - 2,35 30 

Fonte: Adaptado de Sousa (2013). 

 

O sensor OLI, a bordo do LANDSAT 8, gera imagens com resolução geométrica 

espacial de 30 metros nas bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9; para a banda 8, sua resolução é de 15 

metros. Dessa forma, suas bandas espectrais coletam dados na faixa do visível, infravermelho 

próximo e infravermelho de ondas curtas, além de uma banda pancromática. A entrada em 

operação desse sensor a bordo do Landsat 8 permite a continuidade dos trabalhos em 

sensoriamento remoto, tendo início na década de 1970, com a missão Landsat (NASA, 2013). 

Quanto ao registro de suas bandas, as mesmas possuem nove bandas espectrais, as quais 

são descritas nas tabela 2, abaixo. 

Tabela 2 - Características espectrais e espaciais do sensor OLI, a bordo do 

Landsat 8 

Banda Região do 

Espectro 

Faixa 

Espectral μm 

Resolução Espacial 

(m x m) 

 
1 

 
Costal 

 
0,433 - 0,453 

 
30 

2 Azul 0,450 - 0,515 30 

3 Verde 0,525 - 0,600 30 

4 Vermelho 0,630 - 0,680 30 

5 IV Próximo 0,845 - 0,885 30 

6 IV Médio 1,560 - 1,660 30 

7 IV Médio 2,100 - 2,300 30 

8 PAN 0,500 - 0680 15 

9 Cirrus 1,360 - 1,390 30 

Fonte: Adaptado de Sousa (2013). 
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A imagem foi disponibilizada com correção radiométrica e ortorretificada, sendo 

previamente realizadas. A imagem inteira do satélite representa no solo uma área de 

abrangência de 185 km, com resolução radiométrica de 8 bits (EMBRAPA, 2013). 

Para o mapeamento da área definida foi necessária a utilização de seis cenas Landsat 

(órbita/ponto), sendo três referentes ao ano de 1987 e três referentes ao ano de 2018. As cenas 

foram submetidas ao mosaico em ambiente SIG. Foram realizados também realce e composição 

colorida RGB, para melhor evidência dos contrastes entre áreas úmidas e demais usos de terra. 

 

2.3.2.2 - Mapeamento de pontos amostrais nas áreas de interface hidromorfia-agropecuária 

 

Com a utilização da resposta espectral dos alvos (metodologia do Sensoriamento 

Remoto) foram identificadas áreas que ainda contém solos com características hidromórficas, 

mas que já foram inseridas em outros usos (mineração, agricultura, pastagem, etc). Ao realizar 

estudos de alvos terrestres por Sensoriamento Remoto, é possível identificar a reflectância da 

energia eletromagnética na superfície da terra que é normalmente modelada como um 

acontecimento bidimensional de espalhamento simples. Portanto, a modelagem se torna um 

pouco mais complexa, quando esse alvo se constitui em ambientes aquáticos. 

De acordo com Cabral et al. (2003), a água possui comportamento espectral distinto, 

tendo como resultado os processos de absorção e dispersão da radiação. Normalmente, o sensor 

detecta a radiação, fornecendo informações sobre as particularidades tanto físico- químicas, 

quanto biológicas da região a ser estudada. Notadamente, solos hidromórficos são 

representados por uma quantidade maior de água e, por esse motivo, sua resposta espectral se 

dá por coloração em tons mais escuros, possibilitando sua identificação, mesmo que haja 

alteração na cobertura superficial. 

 

2.3.2.3 Classificação Supervisionada 

 

O procedimento adotado para o uso do solo e cobertura da vegetação foi o procedimento 

de classificação supervisionada, o qual discrimina os alvos por similaridade de pixel. Esse 

procedimento se dá, a princípio, pela segmentação da imagem adotando os parâmetros pixel 10 

e similaridade 15, com a finalidade de agrupar na imagem o maior número de pixels mais 

próximos, separando-os em polígonos. Nesse processo de segmentação, a imagem é dividida 

por regiões, que são entendidas como um conjunto de pixel contíguos, que se espalham 

bidireccionalmente apresentando certa uniformidade. 
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As classes delimitadas foram estabelecidas da seguinte forma: 

- Agricultura: fazem parte dessa categoria as áreas ocupadas intensivamente com 

culturas anuais, de ciclo curto, onde podem ser colhidas de duas a três safras por ano, com uso 

de irrigação (feijão, ervilha milho etc.), mas também com culturas de ciclo longo, como o café. 

- Pastagem: nessa categoria estão incluídas as terras, ervas, arbustos e árvores dispersas, 

nas quais o pastoreio é o uso que tem influência marcante. 

- Vegetação Natural: compreende as diversas classes da fitofisionomia do Cerrado, 

representadas pelas matas de galeria, encosta, cerradão, campo sujo e áreas úmidas de 

ambientes de veredas. 

- Silvicultura: são consideradas nessa categoria as formações florestais artificiais 

disciplinadas e homogêneas, constituídas de espécies exóticas tais como Pinus Eliots e 

Eucalyptus sp, designadas, principalmente na região, à produção de madeira e carvão. 

Rosa (2009) propõe, em alguns de seus trabalhos, uma técnica utilizada como chave de 

interpretação (Quadro 5) aplicada para reconhecimento e delimitação das classes de uso, para 

que, assim, o leitor possa obter maior rigor ao interpretar mapas, sendo realizada através do 

conjunto de ferramentas ArcGIS 10.3, utilizado para organização do layout dos mapas. 

Através desse mesmo conjunto de ferramentas, foi possível gerar a composição falsa 

cor das imagens com as respectivas bandas: a) infravermelho próximo, b) infravermelho médio 

e c) azul, para que ao final do processamento, a característica espectral, tanto das áreas úmidas 

quanto da vegetação, pudesse ser evidenciada, conforme aponta Dias (2014). Após a 

classificação preliminar das imagens, foi realizada ainda inspeção visual e correções vetoriais, 

afim de garantir qualidade final dos dados. 

 

Quadro 5 - Chave de interpretação da carta imagem 

 
Chave de Interpretação 

 
Uso 

 
Textura 

 
Tonalidade 

 
Composição 

colorida Landsat8 

 
Composição 

colorida Landsat5 

 

 
Agricultura 

 

 
Lisa 

 
Avermelhado/ 

Rosa/ Esverdeado 
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Pastagem 

 

 
Média 

 

 
Verde/ Roxeado 

 

 

 

 

 

 
Vegetação 

 

 
Rugosa 

 

 
Marrom Escura 

 

 

 
 

 

 

 
Silvicultura 

 

 
Lisa 

 

 
      Vermelho escuro 

a claro 

 

 

 
 

 

 

 
Áreas Úmidas 

 

 
Rugosa 

 
Verde escuro / 

marrom 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pelo autor, 2018 

 

2.3.3 Trabalho de campo 

 

Foram realizados trabalhos de campo na Chapada do Bugre entre os municípios de 

Uberlândia/Uberaba-MG com objetivos de: 1) coletar pontos com aparelho de posicionamento 

por satélite portátil para avaliar, validar os mapas de uso e cobertura da terra e produzir um 

perfil topográfico; 2) Aquisição de informações para complementação dos mapas de uso e 

cobertura da terra, bem como apreender informações da realidade para complementação das 

análises cartográficas e estatísticas; 3) Identificar, in loco, os principais tipos de impactos 

ambientais sofridos pelas áreas úmidas da chapada estudada. 

A obtenção dos dados em campo foi realizada nos dias 16 e 19/10/2017. O trajeto foi 

determinado por imagem de satélite e realizado entre as cidades de Nova Ponte e Uberaba, 

perfazendo um total de 100 km por estradas pavimentadas e não pavimentadas. O percurso foi 

representado por meio de perfil topográfico - transecto, sendo utilizado como ferramenta inicial 

da pesquisa. 

O transecto é compreendido como um produto cartográfico que permite realizar 

interpretações das condições ambientais da área de estudo, pois, além de considerar, é capaz de 

relacionar os elementos que marcam o trajeto a ser percorrido, destacando os principais 

elementos paisagísticos como: topografia da área, sua característica geológica, vegetação, 



76 
 

hidrografia, geomorfologia e uso do solo. O transecto produzido para esta dissertação cruza 

parte da chapada do Bugre, com início no município de Nova Ponte-MG e fim no município de 

Uberaba-MG. O perfil topográfico foi obtido por meio de coleta de pontos pelo GPS Garmin 

72S a cada 10 m de distância, com os dados de altimetria e coordenadas geográficas. Foram, ao 

mesmo tempo, identificados os principais canais de drenagem e referências na paisagem do 

percurso. Posteriormente, em gabinete, foram descarregados os dados e gerado o perfil em 

software Excel. 

O trabalho de campo teve, portanto, os seguintes objetivos: 1) Descrição das paisagens 

existentes na chapada com marcação de pontos no GPS e registro fotográfico com as 

coordenadas geográficas ao longo do transecto Nova Ponte/Uberaba Ponte; 2) validação e 

identificação nos mapas preliminares de compartimentação de paisagens da chapada (áreas 

dissecadas, topo da chapada, áreas úmidas com veredas e murundus, etc.); 3) Realização de 

registro fotográfico das paisagens existentes no percurso com suas respectivas coordenadas 

geográficas; 4) Registro fotográfico e observação dos principais tipos de impactos ambientais 

em áreas de veredas e campos de murundus. 

Portanto, o trabalho de campo teve como fator relevante proporcionar um contato mais 

direto com as paisagens analisadas nesta pesquisa, sendo uma etapa fundamental na elaboração 

dos resultados propostos por esta dissertação, pois sabe-se que é de grande importância a 

verificação in loco do que foi produzido, a partir das imagens de satélite, bem como a realização 

de levantamento dos dados necessários para a elaboração do produto final. 
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3 ESTRUTURAÇÃO DA PAISAGEM NA CHAPADA DO BUGRE ENTRE 

UBERLÂNDIA E UBERABA-MG 

 

A paisagem encontrada na chapada do Bugre, localizada entre os municípios de 

Uberlândia e Uberaba-MG, apresenta a estrutura característica das paisagens das chapadas da 

região central do Brasil, compreendendo dois grandes sistemas, um associado às superfícies 

planas interfluviais, correspondentes ao nível da chapada, e outro associado às áreas de 

depressão e eixos de drenagem, sendo que esses últimos se dividem em vales já dissecados ou 

vales hidromórficos (áreas úmidas). O uso das terras sobre esta Chapada está associado a essa 

estruturação da paisagem e apresentou significativas mudanças entre os anos de 1987 e 2018. 

 

3.1 Geomorfometria da chapada do Bugre 

 

A geomorfometria é um recurso importante para a compreensão da estruturação e do 

funcionamento das paisagens. Permite, por meio de mapas como declividade e hipsometria, 

compreender melhor o sentido e a intensidade dos fluxos hídricos, assim como o potencial de 

drenagem das paisagens, relacionado, dentre outros fatores, com o desnível em relação aos 

níveis de base. 

Para que sejam gerados produtos cartográficos afim de representar a realidade de 

determinado terreno e sua dinâmica, são necessárias algumas técnicas de utilização na 

geomorfometria que consistem da operacionalidade em alguns programas de geoprocessamento 

e sensoriamento remoto. Portanto, a intenção em incluir este tópico falando sobre os dados 

geomorfométricos é justamente para se fazer uma associação das características do relevo 

existente na Chapada do Bugre, que serão detalhadas nos mapas de declividade e hipsometria 

demonstrados abaixo. 

Segundo Andrade et al. (2009), com os dados morfométricos, é possível gerar curvas 

de nível por meio de imagens de radar, que devem ser ajustadas às cartas topográficas da área 

a ser estudada. Para Cardoso et al. (2006), a realização da análise morfológica de uma 

determinada região é um fator primordial, pois mostra características fundamentais para 

entendimento da representação do ambiente ao qual estão inseridas. 

Florenzano (2008) ressalta que a morfometria está intimamente ligada aos aspectos 

quantitativos do relevo e que a mesma pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento, 

tais como geologia, pedologia e agronomia, para realizar avaliação da fragilidade quando 

houver e a vulnerabilidade dos ambientes ao qual está sendo estudado. 
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Mediante a fala destes autores, ainda se faz necessário considerar a afirmação de 

Christofoletti (1999), ao mencionar que a análise morfométrica é compreendida como uma 

análise quantitativa do modelado do relevo, pois possui um conjunto de vertentes e canais que 

servem como estrutura para este modelado, e que os valores medidos correspondem aos 

atributos desses elementos. 

 

3.1.1 Declividade 

 

A declividade está relacionada à inclinação do relevo de um determinado lugar. Essa 

relação se dá entre a diferença de altura de dois pontos e a distância com o plano horizontal 

desse pontos, sendo expressa em graus ou porcentagem (FLORENZANO, 2008). Portanto, a 

declividade se torna um fator de fundamental importância, principalmente no processo de 

modelação do relevo, pois influencia no escoamento superficial da água na vertente e nos 

movimentos que são provocados pela força gravitacional (WILSON, 2000 apud COELHO, 

2010). 

A análise da declividade da área de estudo foi realizada da seguinte maneira: 

primeiramente, foram determinadas as cotas de declividade para o curso do Rio Claro. A 

escolha para esse modo de análise de declividade justifica-se pela diferença entre a 

geomorfologia e a geologia existente na área de estudo. Para uma interpretação sobre a 

declividade da BRC, foram criadas categorias que se baseiam nas condições geomorfológicas 

do local. Como pode ser visto na figura 6, nessa área, ocorre o predomínio das chapadas de topo 

plano a suavemente onduladas. Tal característica está em conformidade com o predomínio das 

classes de declividade contidas na legenda. 

Verifica-se que as porções entre 0% a 3% ocupam quase 70% da área analisada. Já as 

porções com declividades acima de 10% estão intimamente em contato com cursos d’água, 

havendo predomínio de morfogênese em grande parte das áreas. Na figura 6, fica evidente a 

espacialização das classes de declividade. 
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Figura 6 - Mapa de declividade da Chapada do Bugre – 2018 

Fonte: Próprio autor, 2018 

 

3.1.2 Hipsometria 

 

A hipsometria refere-se a uma determinada área da superfície terrestre em relação às 

cotas altimétricas a partir de determinada base (CHRISTOFOLETTI, 1980). Dessa forma, a 

base utilizada como referência é a cota altimétrica em relação ao nível do mar (cota zero 

metros), que aumenta conforme a característica paisagística do relevo dos continentes. 

Inicialmente, o estudo hipsométrico nos permite reconhecer formas de relevos gerais, tais como: 

planaltos, planícies e depressões e também formas mais específicas, como os canyons e 

escarpas. 

A cota altimétrica mínima e máxima da Bacia Hidrográfica do Rio Claro são 684 metros 

e 1.074 metros, respectivamente. Esses pontos extremos estão em unidades geológicas 

diferenciadas – cota máxima em arenitos e cota mínima em basaltos. A cota altimétrica de 984,1 

metros a 1.013 metros representa mais de 62% da bacia hidrográfica. Considerando a 

distribuição das altitudes em relação à rede de drenagem e aos limites da área de contribuição 

do Rio Claro, na figura 7, esse desnível de 390 m entre a altitude máxima, referente ao topo da 

chapada, e a mínima, referente ao talvegue do Rio Claro, na parte norte do mapa, sugere um 

forte potencial de drenagem e de encaixamento da rede fluvial. Essas condições são favoráveis 
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à drenagem natural e progressiva das áreas úmidas. Mas isso depende, também, da presença das 

soleiras ao longo dos canais. Esse fator parece ser o responsável pela permanência das áreas 

úmidas em posição topográfica tão elevada e com alto potencial de drenagem. 

 

Figura 7 - Mapa de hipsometria da Chapada do Bugre – 2018 

Fonte: próprio autor, 2018. 

 

3.2 Unidades de paisagem na bacia do Rio Claro 

 

Uma unidade ambiental ou unidade de paisagem é considerada como uma área que se 

diferencia das demais áreas da bacia hidrográfica por possuir características próprias. Suas 

combinações relacionadas aos diversos fatores naturais e sociais proporcionam certa 

homogeneidade, que a torna individualiza (LEAL, 2000). Dessa forma, as unidades da 

paisagem consistem na associação entre os elementos da paisagem natural e os elementos da 

paisagem antrópica, fazendo com que as homogeneidades definam sua existência no espaço. 

Resumindo, cada unidade da paisagem, com os detalhes de suas características, pode servir 

como um território de intervenção de ações para melhorar cada vez mais a qualidade ambiental. 

Dibieso (2013) corrobora a fala de Leal (2000) ao afirmar que se faz necessário as 

contribuições com o planejamento ambiental e a gestão da bacia hidrográfica, para que haja a 

realização da compartimentação da paisagem em segmentos denominados unidades de 
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paisagem ou unidades ambientais. Para tanto, se faz necessário para estas unidades estabelecer 

diretrizes, metas e normas específicas para as diferentes porções do território, a fim de buscar 

garantir maior segurança na recuperação, conservação e proteção dos recursos hídricos. 

A chapada do Bugre, localizada na BRC, é formada por uma paisagem composta por 

uma unidade de topos planos e por uma unidade associada aos vales fluviais ou a zonas 

deprimidas nos platôs, com presença de veredas com campos de murundus. Alguns dos rios 

dessa região, como Uberabinha e Rio Claro, por exemplo, apresentam vales encaixados em seu 

médio e baixo curso e planícies fluviais hidromórficas no alto curso, com ambiente de veredas 

(SOARES, 1997). 

 

3.2.1 Áreas interfluviais de topos planos 

 

Na área de pesquisa, é possível identificarmos alguns arranjos paisagísticos, definidos 

com base na compartimentação topográfica, em sua composição, no uso da estrutura superficial 

da paisagem e na sua dinâmica. São eles: Áreas de Interfluviais, Topos Planos e Áreas com 

Campos Hidromórficos. Esses arranjos foram descritos pelo Relatório do Grupo de Trabalho 

GT - Chapada (2011), ao evidenciar que essas áreas ocupam a maior parte da BRC, basicamente 

entre as cotas 900 - 1050 m, sendo caracterizadas por superfícies tabulares que foram originadas 

por processos erosivos, sobre as camadas horizontais de rochas sedimentares do Grupo Bauru. 

Normalmente, essas Áreas de Topos Planos são caracterizadas por relevo tabular a 

suavemente ondulado com interflúvios amplos, originando vertentes longas e suavemente 

convexas (Figura 8). Os vales são rasos circundados por extensos campos úmidos, onde 

ocorrem a presença de solos hidromórficos (SOARES, 1997). São comumente encontradas 

nessas áreas lagoas conectadas ou não à rede de drenagem. 
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Figura 8 - Superfície da chapada - compartimento de paisagem dos interflúvios 

com topos planos após cultivo do milho – outubro/2017 

 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017 

 

A rede de drenagem existente na Chapada apresenta baixa densidade de canais. As 

nascentes surgem geralmente em áreas levemente deprimidas que funcionam como áreas de 

concentração de água, formando pequenas lagoas ou campo úmidos. A predominância retilínea 

dessa drenagem sugere algum controle estrutural por fraturas e/ou falhas, que pode ser vista no 

mapa de localização (Figura 5). Apresenta ainda pequenos meandros, originando ângulos retos 

na confluência do rio principal com a maioria de seus afluentes. 

 

3.2.2 Áreas de Campos Hidromórficos 

 

As áreas de Campos Hidromórficos aparecem interpenetrando as Áreas de Topos 

Planos. Localizadas nas áreas mais elevadas e nas baixas vertentes, circundando os cursos 

d’água, sua caracterização se dá pela presença da hidromorfia, que aparece em áreas deprimidas 

de topo, próximo às cabeceiras de drenagem, nas vertentes e fundos de vale, sempre 

relacionadas à intensa umidade (Figura 9). Estas áreas possuem feições diferenciadas que vão 

desde lagoas temporárias e campos de murundus até campos higrófilos (tipo de vegetação 

adaptada a viver em lugares úmidos) e campos de várzea. 

A paisagem dessas áreas hidromórficas associadas aos canais fluviais apresenta uma 

forma organizada aproximadamente concêntrica, partindo de um polo mais bem drenado para 
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outro polo que corresponde ao centro da área mais encharcada. Assim, os campos de murundus 

podem ocupar a borda dessas áreas no contato com a unidade dos topos planos. Mesmo com a 

organização desses compartimentos de maneira concêntrica, tendo como referência as 

cabeceiras de drenagem, alguns compartimentos com zonas de saturação hídrica também 

permanente podem não ser encontrados em algumas cabeceiras. 

 

Figura 9 - Área hidromórfica com Gleissolo em nascente – outubro/2017 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

Outra fisionomia que predomina nas áreas de campos hidromórficos são os campos de 

murundus, também chamados por Schneider (1996), Araújo Neto (1981) e Oliveira Neto (1988) 

de “covoais”. É possível observar que as áreas visitadas com presença de murundus, em sua 

maioria, possuem termiteiros/cupinzeiros e pequenas árvores em seu topo, sendo características 

de apenas alguns dos microrrelevos visitados (Figura 10). É comum fazermos confusão entre 

murundus e termiteiros/cupinzeiros, mas, na verdade, eles são totalmente divergentes, 

principalmente se levarmos em consideração suas estruturas, material que os compõem, suas 

formas, tamanhos e localização espacial. 
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Figura 10 - Murundus localizados em áreas hidromórficas da Chapada - 

outubro/2017 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

Os campos de murundus são distribuídos sobre a chapada do Bugre, sendo possível 

localizá-los em importantes áreas de nascentes dos principais rios que abastecem a cidade de 

Uberaba-MG. É bastante relevante conhecer a dinâmica desses ambientes, principalmente para 

manter a preservação e manutenção dos sistemas hidrográficos. Por se localizar em áreas com 

déficit de drenagem, pela impermeabilidade das camadas de solo ou rochas subjacentes, são 

considerados verdadeiros armazenadores de água com extrema importância para o regime 

hídrico da chapada estudada. 

Podemos constatar em alguns trechos da Chapada que a drenagem principal apresenta 

rupturas de declive ao longo do canal, formando trechos de corredeiras e mesmo cachoeiras, 

como a Cachoeira da Fumaça, no Rio Claro (Figuras 11 e 12). Essas corredeiras e cachoeiras 

funcionam como soleiras, estabelecendo níveis de base locais em posição suspensa que 

favorecem a manutenção das áreas úmidas no topo da Chapada. 
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Figura 11 - Último nível de basalto e a formação de cachoeira sob a BR-452 – 

outubro/2017 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

Figura 12 - Cachoeira da Fumaça – baixo Rio Claro – outubro/2017 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

Os cursos d’água da chapada e as áreas hidromórficas a eles associadas superficialmente 

são de grande importância ambiental. São raros os lugares na BRC que não tiveram algum tipo 
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de alteração em sua composição paisagística, visto que essas áreas foram quase totalmente 

destruídas pela ação antrópica. 

Tanto os ambientes de áreas úmidas (veredas) quanto os campos de murundus que as 

contornam possuem fundamental relação de influência na condição das chapadas, pois os 

mesmos funcionam como reguladores dos fluxos hídricos, desempenhando ainda a função de 

distribuir de maneira igualitária nas redes de drenagem, que, por sua vez, são associadas à 

Chapada (NOGUEIRA, 2017). Os campos de murundus oferecem condições favoráveis para a 

manutenção das áreas úmidas, fazendo com que haja redução de sua vulnerabilidade. Adaptadas 

às condições de disponibilidade hídrica e à vegetação original de cada compartimento, essas 

áreas úmidas se relacionam com a fauna e a preservação do solo desse lugar. 

 

3.3 Transecto: Nova Ponte/Uberaba 

 

Através do transecto realizado, é possível também observar alguns impactos oriundos 

da ação antrópica, por exemplo, o uso intenso da agricultura, presença de vegetação exótica 

(pinus) em meio a campos de murundus, barramento da água em ambientes de veredas para uso 

em lavouras, etc. Observa-se ainda que, além de extensas áreas formadas por pastagem, suas 

bordas apresentam grandes áreas dissecadas, produzidas essencialmente a partir da ação dos 

afluentes dos rios Claro e Araguari. Esta unidade de relevo se caracteriza como importante 

divisor de águas regional, pois os rios e córregos existentes neste local, são drenados para o Rio 

Paranaíba e Rio Grande. 

O transecto apresentado representa um recorte norte-sul da Chapada, que se inicia no 

leito do Rio Araguari, na cidade de Nova Ponte, passando por estradas pavimentadas e estradas 

vicinais, sendo finalizado em Uberaba. Nesse trajeto realizado, foi possível identificar 

paisagens específicas desse ambiente, como o nível da Chapada e os vales, com veredas, 

campos de murundus, matas de galeria, etc. 

Ao observar o perfil topográfico do transecto realizado (Figura 13), percebe-se que o 

mesmo é caracterizado pelo topo da Chapada, formado basicamente por relevo plano e por 

diversas rupturas de declive, presentes nas áreas dissecadas, essencialmente em suas bordas. 

Dentre essas rupturas, a mais significativa, ocorre no vale do Rio Araguari, por ter seu encaixe 

profundo, que, consecutivamente, exerce influência direta nas demais áreas dissecadas da 

porção leste da Chapada. O topo da Chapada é formado também por pequenos vales e 

depressões pouco profundas, lugar em que a rede de drenagem se encontra em processo inicial 
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de instalação, resultando ainda na abertura das áreas formadas por sistemas úmidos existentes 

na área (ambientes de veredas e campos de murundus). 

 

Figura 13 - Transecto com início na cidade de Nova Ponte-MG e término na 

cidade de Uberaba-MG 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2017. 

 

O Rio Claro é um dos principais rios que percorrem quase todo o topo da Chapada do 

Bugre, o mesmo faz divisão dos municípios de Nova Ponte e Uberaba. Sua nascente está 

localizada no topo da Chapada a uma altitude pouco superior aos 1.000 m. Através de seu perfil, 

é possível ilustrar a configuração da maioria dos rios que nascem no topo da Chapada. Ao 

percorrer parte de seu leito, nota-se que seu canal apresenta gradiente muito fraco ao longo de 

aproximadamente 80 km desde a cabeceira. Essa parte do perfil corresponde ao trecho em que 

seu vale é pouco encaixado, amplo e hidromórfico. 

Ao realizar o transecto, visto que parte significativa se deu sobre o topo da Chapada, 

sendo ocupado essencialmente pelo uso agrícola e pecuarista, é possível visualizar vegetações 

típicas do Cerrado, com extensa área já desmatada. Ocorrem ainda, em determinadas áreas da 

Chapada, ambientes de veredas preservados integralmente ou parcialmente. Muitos se 

encontram às margens das rodovias, já recortadas por essas barreiras e em processo de 

degradação. 
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4 EVOLUÇÃO DO USO DO SOLO NA CHAPADA DO BUGRE E IMPACTOS 

AMBIENTAIS NAS ÁREAS ÚMIDAS 

 

A área de estudo possui características específicas que se enquadram no conceito de 

chapada. Alguns autores como Guerra (1997) e o IBGE (2009) descrevem as feições dessas 

áreas de forma mais integrada, definindo as feições identificadas na Chapada 

Uberlândia/Uberaba-MG e atribuindo alguns conceitos. Os conceitos considerados referem-se 

à sua extensão, ao se tratar de suas grandes áreas; à altimetria com altitudes acima de 700 m; à 

sua localização, ocupando mais precisamente o lado oeste do município de Uberaba-MG; ao 

tipo de relevo, com predominância de formas aplanadas com bordas escarpadas; e, por último, 

referente à sua composição material, sendo formada por camadas sedimentares de arenitos e 

formação rochosa composta por basaltos. 

 

4.1 Evolução do uso do solo da Chapada do Bugre entre 1987 e 2018 

 

Segundo Oliveira (2016), desde a formação do Triângulo Mineiro, essa região tem sido 

palco de intensas ocupações e, desde então, tem se transformado em um cenário de grandes 

impactos ambientais, especialmente pela extensiva ocupação agropecuária, que tornou-se a 

principal atividade econômica. Vale ressaltar que, a partir da década de 1960 e sobretudo na 

década de 1970, surge, como marco referencial, a grande dinâmica socioeconômica na região, 

principalmente com a ocupação do Cerrado brasileiro e a criação de programas e projetos 

governamentais para o fortalecimento de uma agropecuária moderna. 

Nota-se na figura 14 que para o ano de 1987 as áreas onde apresentavam declividade 

plana, localizadas nos topos da Chapada, tinham como uso e ocupação da terra predominante a 

agricultura, representada no mapa pelas categorias agricultura e solo exposto. Os remanescentes 

de vegetação nativa estavam localizados ao longo dos canais de drenagem permanecendo pouco 

alterados, seja porque foi obedecida a legislação, constituindo Área de Preservação Permanente, 

seja porque a hidromorfia impôs restrições ao uso agrícola ou à pecuária. Pode-se observar que 

havia fragmentos mais expressivos próximos às cabeceiras. Percebe-se que a pastagem não era 

um uso predominante desde a década de 80; essa atividade se localizava nas bordas da área 

delimitada, onde o relevo é mais dissecado, em função da quantidade de canais de primeira 

ordem. 

O desmatamento da alta bacia do Rio Claro fica evidente quando se compara o mapa de 

1987 com o de 2018. Conforme pode ser visto nas figuras 14 e 15 e na análise da tabela 3, 
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houve uma redução em torno de 49% da cobertura vegetal, indicando uma dinâmica expressiva 

de desmatamento, ao passo que as áreas agrícolas avançaram substancialmente, tanto 

substituindo áreas já ocupadas por pastagens quanto impulsionando o desmatamento, já que a 

agricultura e o solo exposto, que em conjunto ocupavam 1.134,2 km² em 1984, passaram a 

ocupar 1.934,4 km² em 2018, uma mudança relativa positiva de 70,6%. 

 

Figura 14 - Mapa de uso e cobertura da terra para a Chapada do Bugre - 1987 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

É necessário também chamar a atenção para a ocupação relativa dessas duas classes de 

cobertura e uso da terra, haja vista que em 2018 elas respondem por 79,1% de área total da área 

de estado, portanto, predomina-se a agricultura na área, já que houve redução expressiva 

também das áreas de pastagens (que foram reduzidas na ordem de 93%). 
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Tabela 3 - Cobertura e uso da terra, 1984 e 2018, para a Chapada do Bugre 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 15 - Mapa de uso e cobertura da terra para a Chapada do Bugre - 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Percebe-se, portanto, que o processo de modernização da agricultura e a dinâmica atual 

do agronegócio na região da Chapada do Bugre, no Triângulo Mineiro, têm causado mudanças 

em sua formação paisagística, devido ao uso intenso do solo na região, principalmente com a 

expansão do setor agropecuário. Atualmente, essa região tem se tornado uma das principais 

regiões produtivas do agronegócio nacional, tendo destaque no cultivo e processamento de 
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grãos (soja, milho e café), cana-de-açúcar e na criação de rebanho bovino voltada para corte e 

leite. 

Devido à quantidade de terras ocupadas pela agricultura nessa região, sua ocupação é 

realizada com a utilização de modernos padrões produtivos. Em sua maioria, essas áreas rurais 

são ocupadas por produtos como soja, milho, café, eucaliptos e a cana- de-açúcar, que por sua 

vez, são cultivadas com forte uso de inovações tecnológicas, bem como mecânicas, químicas e 

biológicas, principalmente nas etapas que vão desde preparação do solo à colheita (PESSÔA, 

2007). 

Dentre esses, existem ainda outros fatores importantes nessa região. Podemos citar 

como exemplo os centros urbanos, que possuem uma concentrada e notável quantidade de 

indústrias, comércios e serviços de grande relevância para a agropecuária moderna. Portanto, o 

que se percebe na dinamicidade geográfica atual dessa região é resultado de sucessivos usos do 

espaço que foram ocorrendo ao longo do tempo pela ação antrópica, acarretando prejuízos ao 

ambiente local, gerando, assim, impactos ambientais que serão descritos nos próximos tópicos. 

 

4.2 Evolução da superfície ocupada pelas AUs entre 1987 e 2018 

 

A área de pesquisa é uma área que, nos últimos quarenta anos, tem passado por profunda 

ocupação antrópica, provocando a criação de novos ambientes. Visando uma maior 

rentabilidade na produtividade agrícola, o reflexo que se teve foi a apropriação descontrolada 

dos recursos naturais com graves respostas ao meio ambiente local, principalmente na extrema 

redução da biodiversidade, extinção expressiva da fauna e flora e intensa degradação dos 

mananciais (SOARES, 1997). 

A região estudada apresenta áreas úmidas que estão distribuídas ao longo dos eixos de 

drenagem pouco encaixados, sobretudo a partir do médio curso dos canais principais. Nas áreas 

úmidas de cabeceira, percebeu-se que elas ocupam os vales de fundo achatado. 

 

Superfície ocupada pelas AUs em 1987 

 

Quanto aos dados de cobertura por áreas úmidas, é interessante observar que a dinâmica 

da cobertura apresenta variações. Entre 1987 e 1997, foi registrada a redução de 110 km², nas 

áreas úmidas. Tal dinâmica mostra que, mesmo com a tendência de redução das áreas, há a 

ocorrência de variações positivas, as quais podem estar ligadas a outros fatores do meio físico 

ambiental, tais como o regime de precipitação. 
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Figura 16 - Superfície ocupada pelas AUs na Chapada do Bugre ano de 1987 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Superfície ocupada pelas AUs em 1997 

 

Fazendo comparação entre os anos de 1997, com 367,50 km², e 2018, com 357, 73 km² 

de áreas úmidas, verifica-se que houve uma considerável redução das áreas úmidas destinadas 

ao uso da agricultura (Figura 17), totalizando uma retração de 9,77 km². Mas, ao considerarmos 

os anos de 1997 e 2007, no entanto, é possível perceber que houve um incremento de 14,8km² 

das áreas úmidas presentes na Chapada. Notadamente, sobretudo na porção central, ocorreu a 

ocupação de algumas áreas que antes eram formadas por ambientes hidromórficos de veredas 

e campos de murundus. Nesse período, passaram a ser ocupadas por cultura anual, como a cana-

de-açúcar e o eucaliptos, sendo os tipos de culturas que mais se destacam na área da BRC. 

O mapeamento multitemporal das AUs da BRC mostrou que de 1984 até 2018 ocorreu 

a consolidação de agricultura irrigada por meio de pivôs, que estão espalhados pela Chapada e 

podem ser observados na imagem da Figura 19, ocasionando a regressão dessas áreas. A 
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construção de drenos, rebaixando o nível freático e a prática da sistematização5 dos campos de 

murundus, certamente foram um dos principais responsáveis pela redução das AUs na região. 

Esse fenômeno pode ser observado no Alto da bacia (porção sul, próximo ao município 

de Sacramento), e na porção central localizada no médio curso da BRC. 

 

Figura 17 - Superfície ocupada pelas AUs na Chapada do Bugre ano de 1997 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Superfície ocupada pelas AUs em 2007 

 

A área ocupada por ambientes hidromórficos no ano de 2007 era de 382,30 km² (Figura 

18). Esse quantitativo tem sido bastante expressivo pelo fato que na década anterior, sua 

ocupação era de 367,50 km², ou seja, essa área tem tido um aumento, ainda que discreto, 

provavelmente, devido às leis ambientais que definem os limites para uso e conservação da 

vegetal em ambientes hidromórfico (veredas e campos de murundus), de suas faixas marginais 

de proteção dos cursos d’água e nascentes presentes neste local, permitindo a essas áreas 

regeneração natural. 

 

                                                             
5 O termo sistematização evidenciado aqui refere-se ao nivelamento do terreno, com eliminação dos murundus, 

visando o aproveitamento da área para uso de máquinas. 
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Figura 18 - Superfície ocupada pelas AUs na Chapada do Bugre ano de 2007 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Superfície ocupada pelas AUs em 2018 

 

Por fim, a evolução da superfície ocupada pelas AUs no ano de 2018 revela que a 

consolidação da predominância da cultura anual na bacia voltou a ser ocupada por possíveis 

culturas anuais. Isso pode ser realizado através de comparativo observado na figura 19. É 

perceptível que até a década anterior a área era ocupada por 382,30 km², passando a ter no ano 

de 2018 um quantitativo de 357,73 Km², ou seja, uma diferença de 24,57 Km² de áreas que 

tornaram a ser ocupadas. Isso se deve à falta de atenção por parte de órgão competentes 

responsáveis pela fiscalização local. 

Durante esse período, nota-se que em algumas áreas da Chapada o uso de solo nas áreas 

hidromórficas tem sido ocupado constantemente por culturas anuais, acarretando, assim, a 

extinção de áreas úmidas – ambientes de veredas e campos de murundus. 
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Figura 19 - Superfície ocupada pelas AUs na Chapada do Bugre ano de 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Retrospecto geral da superfície ocupada pelas AUs entre 1987 e 2018 

 

Para análise e representatividade da evolução da superfície ocupada pelas AUs entre os 

anos de 1987 a 2018, foram elaborados quatro mapas que serão descritos abaixo. 

Analisando os dados mapeados quanto à extensão das áreas úmidas na Chapada 

Uberlândia/Uberaba-MG, pode-se perceber a redução das áreas úmidas entre 1987 e 2018 

(Tabela 4). Os valores registrados apontam uma diminuição em 119,85 km² das áreas úmidas, 

o que representa uma redução de aproximadamente 25%, já que em 1987 as áreas úmidas 

cobriam pouco mais que 477 km², passando, em 2018, a cobrir aproximadamente 357 km². 
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Tabela 4 - Área coberta com áreas úmidas (1987, 1997, 2007, 2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 A redução significativa das áreas úmidas entre 1987 e 2018 reflete o avanço da 

conversão da vegetação nativa em atividades antrópicas, principalmente da agricultura na 

Chapada, o que muito provavelmente afetou o ciclo hidrológico. Notadamente os campos de 

murundus e as veredas estão em processo de extinção, as várzeas estão sendo amplamente 

ocupadas, algumas nascentes já desapareceram, as monoculturas se apossaram dos chapadões 

e os campos úmidos foram drasticamente reduzidos, visto que a degradação dos campos 

úmidos, da camada superficial dos solos e a retirada da vegetação natural refletem diretamente 

no nível do lençol freático. 

 

4.3 Principais tipos de impactos ambientais encontrados nas AUs e os reflexos da ação 

antrópica nas paisagens da bacia do Rio Claro 

 

Ao realizar a análise de uma paisagem, é primordialmente necessário considerar uma 

série de elementos que estão ou possam estar condicionados ao entendimento da mesma. Dessa 

forma, há que se presar alguns aspectos relacionados às questões socioambientais das paisagens 

do Cerrado, bem como atentarmos para percepção de fatores referentes a cada componente 

existente no local em que o espaço geográfico exerça influências tanto a nível regional, quanto 

local. Nesse contexto, serão apresentadas algumas transformações ocorridas a partir da 

interferência antrópica nas paisagens das AUs da BRC, através de práticas agropastoris 

decorrentes da expansão acelerada da agricultura na região. 

Em meados da década de 80, nos chapadões do Rio Claro, tem início a prática da 

agricultura “moderna” capitalista, fortemente mecanizada. É a partir desse momento que as 

áreas úmidas passaram a ser drenadas e convertidas, extinguindo grandes extensões dos campos 
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de murundus existentes para aumentar a área produtiva. (Figura 20). A ocupação destas áreas 

estimulou o processo de descida de materiais superficiais para as depressões úmidas dos topos. 

 

Figura 20 - Drenagem de depressão hidromórfica sazonalmente inundada na BRC 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

Essa prática de drenagem é bastante comum nos chapadões do Rio Claro. Quando 

realizada em campos úmidos, as lagoas e os campos de várzeas são agregados à área produtiva 

da seguinte maneira: primeiramente se constroem drenos com profundidades em torno de dois 

metros. Depois de algum tempo, aproximadamente um ano, os solos hidromórficos são arados, 

corrigidos e adubados (SOARES, 1997). 

Consoante aos estudos realizados por Ferreira (2003), Melo (1992, 2008) e Martins 

(2010), vastas áreas de vegetação naturais das áreas úmidas dos planaltos centrais brasileiro 

foram substituídas pelo plantio de monoculturas, reflorestamento e pastagens, com a inserção 

de espécies exóticas (milho, soja, Pinus, Eucaliptus, Brachiaria), como pode ser visto na figura 

21. 

Essas plantações avançaram sobre as áreas das veredas e campos de murundus 

existentes na chapada do Bugre, descumprindo as exigências mínimas legais da faixa de 

proteção para a preservação das mesmas. A introdução dessas espécies pode ser um fator 

determinante para o desequilíbrio do sistema natural local, contribuindo para o aparecimento 
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de pragas devastadoras, fazendo com que as condições estruturais e de umidade das bordas e 

fundo das veredas sejam totalmente comprometidas. 

 

Figura 21 - Inserção de espécie exótica (pinus) e avanço de plantação de milho até o 

contato com a zona hidromórfica em área de murundus 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

Os campos de murundus apresentam solos de origem hidromórfica e que continuam a 

sofrer alterações tanto pela drenagem das águas, para uso na agricultura, como pela 

contaminação dos solos pelo uso de produtos agroquímicos e outros insumos utilizados para se 

fazer a correção dos solos nesses ambientes (ROSOLEN, 2015). 

Devido à intensa antropização das áreas de Cerrado e o consequente crescimento da 

atividade agrícola, tem aumentado o uso indiscriminado de agrotóxicos e insumos que entram 

diretamente no fluxo de água, chegando aos cursos de água e ao ambiente de vereda. Embora 

não tenhamos tido como objetivo realizar o estudo de qualidade de água, algumas áreas 

visitadas apresentam águas com indicação de mudanças nos seus parâmetros naturais, como é 

o caso de áreas abandonadas pelas mineradoras (Figura 22). 
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Figura 22 - Água com propriedades naturais alteradas em área abandonada pela 

mineração 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

Schneider (1996) em um de seus estudos realizados na bacia do Rio Uberabinha, situada 

também na Chapada, detectou a contaminação por agrotóxicos nos solos e na água deste rio. 

Mediante isso, há uma crescente preocupação, principalmente com os recursos hídricos da área, 

pois além do perigo da contaminação, os leitos desses rios se encontram bastante degradados 

pela ação antrópica existente no local. 

Com processo de ocupação do Cerrado, foi construído um amplo sistema viário que, 

muitas vezes, transpõe o ambiente de áreas úmidas, com a retirada da vegetação e a construção 

de aterros, provocando alterações nesses ambientes e a destruição de espécies da fauna e flora. 

É possível encontrar muitas estradas que atravessam as veredas e campos de murundus na 

chapada estudada. O aterramento acaba se transformando em “barramento”, fazendo com que 

haja um impedimento do fluxo da água, provocando a seca ou extinção do mesmo. A figura 23 

retrata de forma clara a existência de campos de murundus afetados pela abertura de estradas 

vicinais, de responsabilidade dos municípios. 
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Figura 23 - Estrada vicinal construída atravessando áreas úmidas de campos de 

murundus e presença de vegetação exótica (eucaliptos e pinus) 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

A formação de reservatórios ao longo dos eixos de drenagem hidromórficos com 

veredas é um dos principais impactos nas áreas úmidas da chapada estudada. Esse tipo de 

intervenção interrompe a continuidade da vereda, gerando impedimento de drenagem, 

eliminando parte da vegetação, além de provocar inúmeras mudanças na fauna e flora aquática. 

Representa ainda uma barreira para algumas espécies e pode provocar a erosão do solo como 

evidenciado na figura 24. 
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Figura 24 - Represamento de água em ambiente de vereda para irrigação de 

lavouras 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017. 

 

 

A irrigação está cada vez mais presente nas áreas de Cerrado, por esta ser uma área 

favorável ao desenvolvimento da agricultura. Assim o ambiente de vereda, muitas vezes, é 

represado para formação de reservatórios que alimentam projetos de irrigação, como 

representado na figura 25. 

 

Figura 25 - Represamento de água em ambiente de vereda para irrigação de 

lavouras através de imagem de satélite 

 
Fonte: Imagem disponibilizada pelo Google Earth. Elaboração: MONTEIRO, 2018. 
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A existência de outros usos que, de certa forma, provocam impactos ambientais também 

pode ser vista na área da Chapada, como é o caso da captação de água. A captação ocorre 

preferencialmente por bombeamento, a partir de pequenas represas ao longo dos cursos d’agua 

e diretamente do nível freático, sendo destinada à irrigação. Entretanto, há também o 

bombeamento para plantas industriais, como a identificada no Rio Claro, próximo à Usina 

Uberaba de etanol (Figura 26). 

 

Figura 26 - Captação de água no Rio Claro para uso industrial, localizado 

próximo à Usina Uberaba, de produção de álcool 

 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017 

 

Ocorre ainda a exploração de recursos minerais através, primeiramente, da retirada da 

cobertura vegetal para a facilitação do trabalho de extração de areia, argila, cascalho, além da 

garimpagem de ouro, que utiliza o mercúrio e contamina as águas. As figuras 27 e 28 retratam 

o tipo de exploração de argila em áreas úmidas, onde há presença de veredas e campos de 

murundus. Através das imagens capturadas do Google Earth, é perceptível, ao realizarmos a 

comparação da área, ver o que foi ocupada pela mineradora. Observa-se na figura 27 que no 

ano de 2012, essa área ocupada era menor que a ocupada atualmente e, nitidamente, pode-se 

perceber que no ano de 2017 essa área tem crescido de forma significativa, onde visivelmente 
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nota-se a presença de represamento de água em área próxima a veredas e campos de murundus, 

fator que causa grande desequilíbrio para o ambiente. 

 

Figura 27 - Extração de argila em áreas úmidas (campos de murundus – 2012) 

Fonte: Imagem disponibilizada pelo Google Earth Pro. Elaboração: MONTEIRO, 2019. 

 

Figura 28 - Extração de argila em áreas úmidas (campos de murundus – 2017) 

Fonte: Imagem disponibilizada pelo Google Earth Pro. Elaboração: MONTEIRO, 2019. 

 

Tanto a mineração quanto as extensas áreas ocupadas pela agricultura e a grande 

quantidade de lagos feitos com represamento em áreas de veredas, para a irrigação de 
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agricultura, apontam impactos ambientais, seja pelo fato da grande demanda de água para a 

agricultura irrigada como pela impossibilidade de recuperação de áreas que passam por 

processos de extração mineral (REIS, 2014). A Figura 29 mostra a extração de argila em áreas 

úmidas próximas a veredas e campos de murundus, localizadas na Chapada 

Uberlândia/Uberaba-MG. 

 

Figura 29 - Extração de argila em áreas úmidas (veredas e campos de murundus) 

Fonte: Foto do autor. Registro em Out/2017 

 

Os pontos mencionados acima constituem uma descrição de degradações ocorridas no 

subsistema veredas e campos de murundus na região Oeste do Estado de Minas Gerais, porém 

esses tipos de degradações podem ser observados e identificados em diversas outras áreas e/ou 

estados brasileiros. Notadamente entre os municípios de Uberlândia e Uberaba, mais 

precisamente na Chapada entre esses municípios, é possível constatar esse tipo de degradação 

que ocorre nos ambientes hidromórficos (veredas e campos de murundus). 

Sendo assim, a ocupação dos sistemas úmidos pela agricultura na bacia do Rio Claro 

interfere diretamente na funcionalidade das paisagens, principalmente no regime hídrico local. 

Mediante a estes fatores, as práticas de manejo das monoculturas da área pesquisada têm 

provocado profundas e significativas alterações na dinâmica dos solos dessas superfícies, tendo 

em vista que “são latossolos bem estruturados que proporcionam boa infiltração das águas da 

chuva” (BACCARO, 1989). 

Para que sejam realizados esses tipos de manejos, é necessária a utilização de 

maquinários, que, por sua vez, provocam a compactação da camada superficial do solo e, 
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consequentemente, sua taxa de infiltração favorece o escoamento superficial, removendo as 

partículas contidas neste solo. Uma vez reduzida, a infiltração da água da chuva faz com que a 

recarga dos lençóis subterrâneos seja comprometida, prejudicando consequentemente esse solo, 

provocando o rebaixamento do nível freático (SOARES, 1997). 

Notadamente, as ações antrópicas, bem como agricultura mecanizada e atividades 

agropecuárias, têm sido as maiores responsáveis pela destruição do ambiente de veredas e 

campos de murundus na BRC, localizados na Chapada do Bugre, principalmente pelo uso 

incessante de desmatamento, inserção de espécies exóticas nessas áreas, represamentos para 

uso na irrigação com utilização de pivôs, aração das terras e utilização de agrotóxicos para o 

plantio. Tais atividades têm provocado diminuição e eliminação de espécies naturais da fauna 

e flora, aquáticas e terrestres, alteração no regime de vazão dos cursos de água, poluição das 

águas e aumento do assoreamento dos cursos de água (OLIVEIRA, 2016). 

Para Boaventura (1988), os ambientes com presença de campos de murundus podem 

sofrer degradação causada por empreendimentos industriais, agrossilvipastoris, mineração e 

estradas. Portanto, casos que podem ser identificados na área de pesquisa. Ferreira (2012) faz 

referência aos principais tipos de degradação que afetam diretamente no comportamento dos 

ambiente de veredas e campos de murundus em áreas de Cerrado. São eles: 1) desmatamento e 

empobrecimento genético do solo; 2) represamento sobre as veredas e cursos d’água para 

formação de reservatórios: 3) degradação dos solos pelo uso intensivo para agricultura; 4) 

irrigação; 5) implantação e construção de estradas; 6) captação de água para uso industrial; 7) 

exploração de recursos minerais. 

Diante do que foi anteriormente exposto, verifica-se que a maioria desses impactos 

foram identificados nas áreas úmidas da chapada estudada. E aqueles que não foram aqui 

apresentados, como empobrecimento genético e degradação do solo, certamente ocorrem 

também na área, não tendo sido detectados pelo fato de exigirem análises que estão além das 

possibilidades desta pesquisa. 

Contudo, os resultados desta pesquisa também visam colaborar com a divulgação e 

importância da conservação de ambientes frágeis, que consistem as veredas e os campos de 

murundus nessa área, e que ainda passam por intensos processos de transformações. A mesma 

visa ainda contribuir para a elaboração e formulação de políticas públicas aplicadas ao 

planejamento ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bacia hidrográfica do Rio Claro, no Triângulo Mineiro, mais especificamente 

localizada na Chapada do Bugre, localizada entre os municípios de Uberlândia/Uberaba, 

apresenta ocupação antrópica que se caracteriza primordialmente pelo intenso desenvolvimento 

de atividades agrícolas. Atualmente, essa bacia é reconhecida pela produção de safras recordes 

de produção e cultivos agrícolas, apresentando uma riqueza de ambientes, ou seja, de 

ecossistemas, devido à presença de áreas úmidas (veredas e campos de murundus), reunindo 

uma grande biodiversidade responsáveis pela dinâmica de funcionamento. Portanto, essas áreas 

têm passado e vêm passando por intensificadas transformações nas últimas décadas devido à 

expansão da agricultura e da atividade mineradora (extração de argila). 

A principal motivação para a realização deste estudo, desde o início, foi de compreender 

os aspectos geográficos, encontrados na área de pesquisa, que envolvesse a análise ambiental, 

responsável pela apropriação da paisagem, sendo parte específica do Cerrado. Desda forma, foi 

possível entender que o uso inadequado dos recursos naturais na Bacia do Rio Claro – BRC, 

localizada entre Uberlândia e Uberaba, e o constante processo de degradação, que vem 

ocorrendo nas últimas décadas, trazem consequências tanto locais quanto regionais. 

Esta pesquisa fez uma análise do uso e cobertura da terra e da área ocupada por veredas 

e campos de murundus na Chapada do Bugre, quantificando uma redução de aproximadamente 

49% da cobertura vegetal (uma diminuição de 463,7 km² em vegetação nativa). No mesmo 

período, houve o avanço de 70,6% da área destinada à agricultura, que ocupava em torno de 

1.934,4 km² em 2018, cerca de 4 vezes conservada com vegetação nativa. Tal redução da 

cobertura vegetal ocorre concomitantemente com a redução paulatina das Áreas Úmidas, as 

quais apresentaram entre 1987 e 2018 uma retratação de área ocupada em torno de 25%, 

passando de 477 km² em 1987 para 357 km² em 2018 (uma perda de 119 km² de áreas úmidas). 

Nota-se que a área se encontra em desequilíbrio ambiental, que, por sua vez, acaba 

refletindo em seu sistema hídrico, tendo em sua composição paisagística a formação de veredas 

e campos de murundus. Esse talvez seria um dos motivos para que a BRC passasse por um 

processo de (re)zoneamento ambiental, para que assim, a agricultura retrocedesse para a 

reconstituição das áreas degradadas e ocupadas, de forma que, mesmo depois de um longo 

tempo, essas paisagens buscassem novamente o equilíbrio. 

Evidentemente, as APPs que se localizam na área de pesquisa apresentam importante 

relevância para o equilíbrio ambiental, pois conhecer esse ambiente é extremamente 
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significativo para uma melhor preservação. Dessa forma, a busca por alternativas de estudo 

dessas áreas é imprescindível para que se possa compreender os problemas que as afetam. 

O geoprocessamento, juntamente com suas ferramentas, foi, nesta pesquisa, usado na 

obtenção de resultados considerados satisfatórios, que pudessem, de certa forma, contemplar 

os objetivos propostos para a realização desta pesquisa. 

Percebe-se que nas áreas de pesquisa onde há presença de veredas e campos de 

murundus, as mesmas não têm sido respeitadas, mesmo com a legislação ambiental em vigor, 

pois existem ainda veredas que são totalmente invadidas por pastagens, cercadas por plantações, 

com suas áreas cortadas por estradas e/ou represadas, afogando sua vegetação e com ocupação 

de plantas exóticas nestes ambientes, como é o caso de eucaliptos e pinus em áreas de 

murundus. Tudo isso demonstra que estes subsistemas se encontram bastante degradados. 

Portanto, se faz necessária uma maior conscientização a respeito da necessidade de se preservar 

o ambiente de vereda, visando à recuperação desse subsistema. 

Entender a formação paisagística existente na Chapada do Bugre, diante do processo de 

ocupação antrópica, e propor alternativas para um aproveitamento mais racional e sustentável 

dos recursos naturais, levará a um possível reestabelecimento do equilíbrio dessas paisagens. 

Assim, os resultados obtidos durante a pesquisa podem ser utilizados como auxílio em tomadas 

de decisões no que se refere à prevenção ou recuperação de danos causados ao meio ambiente. 

O problema só se torna resolvido a partir do momento que se busca soluções para mitigá-lo. 

Infelizmente, as áreas úmidas são frequentemente vistas como áreas abandonadas, que, 

por sua vez, deveriam ser aproveitadas por meio de drenagem ou aterradas para outros fins. 

Umas das principais causas que conduz a perda excessiva dessas áreas é a ação antrópica ao 

destruir esses habitats, principalmente para implantação de cultivos e pastoreio. 

Os resultados desta pesquisa também visam colaborar com a divulgação e importância 

da conservação de ambientes frágeis que consistem as veredas e os campos de murundus, 

contribuindo para a elaboração e formulação de políticas públicas aplicadas ao planejamento 

ambiental. 

Todavia, ressaltamos que esta pesquisa não se encerra com estes resultados, 

principalmente no que se refere ao ambiente de vereda e campos de murundus. De certa forma, 

ela apenas chama a atenção de todos para a existência e importância das APPs para o equilíbrio 

ambiental, manutenção da fauna e da flora, e demais seres vivos existentes na área pesquisada, 

pois revela-se um campo de pesquisa muito amplo e praticamente inexplorado, podendo ser 

abordado por pesquisadores das diversas áreas do conhecimento científico que, de certa forma, 
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preocupam com uma melhor qualidade ambiental e, consequentemente, com uma melhor 

qualidade de vida para o ser humano. 
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