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RESUMO 
 

O Cerrado tem grande importância econômica para o Brasil, todavia é um dos biomas mais 
ameaçados do mundo. Este o bioma que ocupa a maior parte do território de Minas Gerais. A 
fragmentação do cerrado tem trazidos inúmeros problemas ao meio físico ao meio biótico. 
Urbanização tem feito com que os fragmentos de cerrado encontrados na cidade de João 
Pinheiro-MG estejam cada vez mais escassos. Dessa maneira objetivou-se fazer um levantamento 
sobre os remanescentes de cerrado no Bairro Esplanada II na cidade de João Pinheiro-MG, 
verificando através do programa imagens de satélite do Google Earth® os impactos ambientais 
desse local e seu estágio de antropização. A metodologia adotada consistiu no estudo de revisão 
de literatura, posteriormente foram feitas as imagens de satélite e por fim visitas à área. O local 
encontra-se antropizado desconectado dos demais fragmentos e com presença de assoreamento 
e resíduos sólidos. 

  
Palavras-chave: Preservação. Fragmentos. Cerrado. Urbanização. APP 

 
ABSTRACT 
 

The Cerrado has great economic importance for Brazil, yet it is one of the most threatened 
biomes in the world. This is the biome that occupies most of the territory of Minas Gerais. The 
fragmentation of the cerrado has brought numerous problems to the physical environment to 
the biotic environment. Urbanization has caused that the fragments of cerrado found in the 
city of João Pinheiro-MG are increasingly scarce. In this way, a survey was made of the 
remnants of cerrado in the Esplanada II neighborhood in the city of João Pinheiro-MG, 
verifying through the program Google Earth® satellite images the environmental impacts of 
this site and its anthropization stage. The methodology adopted consisted of a literature 
review study, later the satellite images were made and finally visits to the area. The site is 
antropizado disconnected of the other fragments and with presence of silting and solid 
residues. 
 

Keywords: Preservation. Fragments. Cerrado. Area. Urbanization. 
 
 



Virtua34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios v.2, n.1, 2017 

71  

 

 
1. Introdução 

 
Atualmente em todo o mundo se 

ouve sobre o tema ecologia, meio 
ambiente, conservação, uso consciente de 
recursos naturais, mas nem todos ouvem e 
tomam conhecimento do assunto não 
compreendem a interação que existe entre 
as ações humanas e o bem estar do meio. 
Sendo assim, é necessário que se 
intensifique os meios de conscientização 
da sociedade sobre o que vem a ser 
ecologia para buscar amenizar a 
deterioração já existente (SCHNEIDER, 
2000).  

A grande inquietação da 
sociedade com a qualidade de vida abrange 
o estado do meio ambiente, pois devido os 
avanços científicos e tecnológicos foi 
descoberto que existe uma ligação o bem 
estar do meio ambiente com o bem estar 
do ser humano indiferente do período de 
exposição (BICA, et al., 2009).  

A biodiversidade natural do Brasil 
é caracterizada como a maior do planeta, 
evidencia uma enorme extensão territorial, 
diversidade e espécies biológicas 
especificas, pluralidade do patrimônio 
genético, encontra-se nos biomas uma 
variedade ecossistêmica, ecorregiões e 
biorregiões. Porém, esse patrimônio 
natural está ameaçado pela ação e 
ocupação do homem, fato este que tem 
acontecido de forma desenfreada e sem 
planejamento, desconsiderando as 
prováveis implicações desse processo para 
o meio ambiente (SANTOS, et al., 2011, 
apud OLIVEIRA, et. al., 2014). A destruição 
dos ecossistemas que constituem o 
Cerrado continua de forma acelerada. Um 
estudo recente, que utilizou imagens do 
satélite MODIS do ano de 2002, concluiu 
que 55% do Cerrado já foram desmatados 
ou transformados pela ação humana 
(MACHADO, et al., 2004; KLINK e 
MACHADO,2005). 

 O uso de mapas, fotos e 
imagens de satélite, especialmente para a 
checagem, são contribuições muito 
importantes para o levantamento de áreas 
verdes em locais urbanos, com o intuito 
conservacionista, podendo assim 
direcionar a ocupação urbana e o 
desenvolvimento regional, impedindo o 

surgimento de problemas típicos, como 
deslizamento de terra, inundações, além do 
direcionamento de ações públicas, de 
programas econômicos e de entidades 
privadas (LIMA et al., 1986 apud OLIVEIRA 
et al., 2014). 

O estudo do processo de 
ocupação do solo apresenta grande 
importância para a compreensão da 
dinâmica ambiental das áreas, observa-se 
que no bairro Esplanada II, na cidade de 
João Pinheiro (noroeste de Minas Gerais – 
400 km de Belo Horizonte) existem áreas 
de cerrado que deviam ser preservadas, 
mas, com a expansão imobiliária esta 
região, que é um grande remanescente de 
cerrado (classificado como cerradão 
KLINK e MACHADO, 2005) vem sendo 
devastadas sem nenhuma preocupação 
com sua vegetação, bem com a fauna 
residentes.  Nesse sentido, este estudo vem 
contribuir com dados e informações que 
visem uma melhor observância das 
intervenções em área urbana da cidade.  

Para isso, pretendeu-se 
identificar, quantificar e analisar os 
fragmentos do cerrado presente no bairro 
Esplanada II da cidade de João Pinheiro - 
MG no segundo semestre do ano de 2015, 
através de imagens de satélite e fazer uma 
avaliação de impacto ambiental rápida - 
AAMR (NETO, 2016). 

2. Material e Métodos 
 

Para atingir os objetivos propostos, 
o trabalho foi divido em duas partes: 
Inicialmente foram realizadas pesquisas 
bibliográficas sobre o tema, e também 
foram realizadas buscas por imagens de 
satélite usando o programa Google Earth®, 
por onde foi possível identificar os 
fragmentos de cerrado em uma dimensão 
geral e, assim, demarcar cada área com sua 
vegetação específica para melhor análise. 
Posteriormente foi realizada uma pesquisa 
de campo onde foram fotografadas as 
áreas, sua vegetação especifica analisado 
para assim avaliar os impactos ambientais 
dessas áreas para assim fazer a AAMR.  

Foram utilizados materiais, tais 
como: o programa site Google Earth 
(2015), câmera fotográfica, e bloco para 
anotações. O período da pesquisa foi de 
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julho a outubro de 2015, e as visitas em 
campo foram realizadas no mês de 
setembro com um total de 04 visitas.  

 
3.Resultados e Discussão  

 
Segundo Barros (2009), a 

inquietação atual sobre a destruição do 
meio natural alcançou o seu auge, 
posteriormente aos primeiros sinais sobre 
os amplos prejuízos instigados por esta 
devastação na sociedade. No início o ser 
humano ocupou o espaço natural de forma 
desenfreada, sem nenhuma preocupação 
com as implicações que esta ocupação 
poderia trazer às gerações futuras. E isso 
se vê claramente nos atualmente, aonde o 
bioma predominante da cidade decorrente 
vem sendo devastado por várias ações do 
homem, algumas necessárias outras nem 
tanto, mas sempre atingindo aquele que 
favorece e é de importância primordial 
para nossa sobrevivência. 

Olhando também do ponto de vista 
de Oliveira et al. (2014), as alterações 
ocorridas no Cerrado ocasionaram grandes 
danos ambientais como a fragmentação de 
habitats, a extinção das biodiversidades, a 
invasão de espécies exóticas, a erosão dos 
solos, a poluição de aquíferos, a 
deterioração de ecossistemas, as 
modificações nos regimes de queimadas, 
os desequilíbrios no ciclo do carbono e 
possivelmente mudanças climáticas 
regionais. É isso que se deve esclarecer a 
população; que grandes modificações estão 
ocorrendo devido ao fato de tamanho 
crescimento urbano sem análise dos 
territórios desmatados. Um dos principais 
desafios na conservação do Cerrado será 
demonstrar a importância que a 
biodiversidade desempenha no 
funcionamento dos ecossistemas.  
 O Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) é a atmosfera de trabalho 
usada para realização e analises de dados 
geográficos de diferentes formatos, nele é 
possível agrupar imagens de satélite, 
banco de dados dentre outras informações. 
O Sensoriamento Remoto (SR) é uma 
importante ferramenta na realização de 
planejamento ambiental, nos 
mapeamentos de áreas com características 
especificas de cada área. Nos tempos atuais 
a utilização do SR e do SIG tem sido um 

poderoso apoio no planejamento e nas 
adotadas decisões perante o meio 
ambiente (CUNHA, 2008).  
 Com o passar do tempo as imagens 
orbitais tem se tornado cada vez mais 
inovadas, devido ao avanço no 
desenvolvimento dos satélites que 
possuem sensores de grande resolução 
espacial, com inovadores paradigmas na 
atmosfera do SR; esse desenvolvimento 
tem aberto novas áreas no campo do 
sensoriamento remoto (TANAKA e 
SUGIMURA, 2010).  
 O Google Earth vem inovando o seu 
método de disponibilização de obras 
cartográficas sem custo, nele é possível 
observar em partes distintas do globo 
imagens de georreferênciadas de satélite, 
podendo se visualizar detalhes de 
informações como hospitais, aquíferos, 
montanhas, parques, florestas, aeroportos, 
dentre outras.    

 
Foto 1: Imagem de satélite do Bairro 

Esplanada II 

 
Legenda: Área 1: Campo Limpo; Área 2: 

Campo Sujo 
Fonte: Autores (2015).  

 
O Brasil proporcionou um 

procedimento de urbanização acelerado, 
sobretudo após a década de 1950, com o 
começo da industrialização do país. Em 
muitas situações este desenvolvimento foi 
de certa forma tumultuada, especialmente 
quando se leva em consideração a 
ocupação de áreas indevidas como as 
encostas e as margens de cursos d’água 
(SANTANA, 2011). 

A cidade de João Pinheiro foi 
totalmente coberta pelo bioma cerrado 
apresentando extrema diversidade no 
meio biológico. A imagem de satélite, a 
seguir, adquirida através do Google 
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Earth® apresenta a dimensão de 
fragmentos de cerrado presente nesta área 
urbana. Nela observa-se que há um curso 
d’água bem próximo das construções, ou 
seja, não há o respeito a Área de 
Preservação Permanente de acordo com os 
registros do Código Florestal Brasileiro de 
2012, que diz que em cursos de água “Para 
fins da regularização ambiental prevista no 
caput, ao longo dos rios ou de qualquer 
curso d’água, será mantida faixa não 
edificável com largura mínima de 15 
(quinze) metros de cada lado” (BRASIL, 
2012, p. 03). 

A ausência de idealização urbana e 
o mau planejamento tecnológico têm 
elevado o desequilíbrio ecológico e, por 
imediato largado à população sem áreas de 
conservação para fins paisagísticos de 
descanso e de amparo, amortecendo assim 
a área de infiltração da água pluvial 
(SANTANA, 2011). 

A edificação do espaço urbano 
determina grandes interferências na 
paisagem e altera bruscamente grande 
parte de seus elementos bióticos e 
abióticos. Em decorrência de seu trabalho 
e do desenvolvimento de suas 
metodologias a humanidade vem 
modificando de forma cada vez mais 
intensa os ecossistemas. Porém, tal 
interferência em muitos momentos 
determina desarranjos na dinâmica natural 
existente anteriormente porem pode gerar 
impactos sobre as áreas habitadas. Nas 
palavras de Kobyama e Minella, (2001,p. 
01) “a urbanização gera não só novas 
paisagens, como também novos 
ecossistemas”. 

Pode-se definir como planejamento 
a metodologia sistematizada na qual se 
busca aumentar a eficácia de uma 
atividade com o intuito de alcançar em um 
médio ou longo prazo um agrupamento de 
metas estabelecidas. Para muitos esse 
planejamento nada mais é que um 
processo, um conjunto de atitudes, pelas 
quais se concretiza determinada operação, 
com isso não é independente; engloba uma 
variedade de elementos como: prazo, 
sistematização do processo, metas e 
eficiência.  

Em pesquisa de campo foi possível 
observar que os fragmentos presentes 
nesta área estão sendo invadidos pela 

urbanização, pois as construções estão 
mantendo como quintais matas fechadas 
que até então são de reserva devido ao 
curso de água presente, não respeitando os 
limites preconizados na lei e os códigos de 
postura municipais. Observou-se presença 
de vegetação em estágio terciário de 
desenvolvimento estabilizadas, da mesma 
forma que se percebeu cortes e podas sem 
perceber os preceitos botânicos 
necessários.  
 

Foto 2: Invasão de uma área de 
vegetação 

 

 
Foto 3: Sibipiruna e Magnólia 

(árvores adultas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores (2015).  
 

Observa-se que existe um interesse 
grandioso em aumentar os bairros e as 
construções, percebido através dos 
inúmeros processos protocolizados na 
prefeitura (informação conferida em loco). 
A princípio os prejuízos são ao meio 
ambiente, mas com o passar do tempo irá 
atingir gravemente a população, não só 
local, mas como de toda a cidade, pois, a 
devastação do meio ambiente ocasiona 
vários desequilíbrios ambientais e 
climáticos o que não é nada bom para toda 
população. O interesse econômico e 
desenvolvimentista é importante, todavia, 
há que se convir que a gestão ambiental 
vem para suprir e gerir o desenvolvimento 



Virtua34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios v.2, n.1, 2017 

74  

 

de forma sustentável (AMARAL et al., 
2013). 

Segundo os mesos autores, tal 
ocupação, aliada à falta de planejamento e 
infraestrutura, ocasiona inúmeros 
impactos negativos para a qualidade de 
vida do meio urbano e para a destruição 
dos recursos naturais, principalmente em 
áreas próximas a nascentes e cursos 
d’água, que deveriam ser preservadas para 
manter o equilíbrio ecológico e hidrológico 
de uma microbacia. A falta de áreas verdes, 
juntamente com a impermeabilização do 
solo associada à ausência ou ineficiência de 
sistema de drenagem, reduz a área de 
infiltração, aumentando o escoamento 
superficial, que pode se tornar um agente 
impactante.  

Na análise em campo percebeu-se 
que as residências na boda norte do mapa 
estão invadindo as áreas de preservação 
sem a mínima preocupação com o 
fragmento presente. Isso mostra o quanto 
à população necessita de conscientização 
da importância deste bioma. 
 Com essas imagens observa-se o 
quanto há contraste de visão ambiental 
nessa área, na imagem da direita se torna 
quase impossível diferenciar onde é a mata 
e onde se encontra as divisas das 
residências; isso não é nada agradável para 
a população devido aos grandes impactos 
já abordados e que se sente na pele em 
grandes áreas do Brasil com a escassez de 
água que tem uma relação direta com o 
meio ambiente. 

 

Foto 4: Construção em área irregular 
 

 
 

Foto 5: Mata de galeria na borda 
norte do fragmento

 
 

Fonte: Autores (2015).  
 

As agressões ao meio ambiente em 
áreas urbanas ocorrem devido a um 
somatório de fatores ligados basicamente 
ao uso e ocupação desordenados do solo, 
ao crescimento da malha urbana sem o 
acompanhamento adequado de recursos 
de infraestrutura e à expansão imobiliária 
(NECKEL, 2009). Verifica-se, conforme 
Moraes et al., (2009), que: 

 
[...] em áreas 
urbanas o ciclo 
hidrológico sofre 
fortes alterações 
em detrimento de 
alteração da 
superfície; 
canalização dos 
cursos d’água; 
aumento do 
escoamento 
superficial; 
retirada das matas 
ciliares; e aumento 
do material sólido 
disposto pela 
população. Desta 
forma, além da 
intensa 
degradação dos 
recursos hídricos e 
ocupação irregular 
em áreas de 
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preservação, 
observa-se que as 
mesmas sofrem 
uma retração de 
seu espaço legal. 
Assim, as áreas 
verdes, ao serem 
historicamente 
manejadas de 
forma inadequada, 
deixam de cumprir 
seu papel no 
contexto urbano e 
ambiental. 

 
4. Conclusão 

 
No decorrer deste trabalho pode-se 

concluir o quanto a população no geral 
necessita de informação não só resumido a 
esse tema de preservação dos biomas, mas 
também de tudo aquilo que envolve o meio 
que se vive; muitos destes estão cientes 
dessa importância e necessidade de 
preservação e mesmo assim destrói aquilo 
que um dia sua ausência pode destruí-lo. È 
necessário desenvolver novos trabalhos 
não só de observação, mas de 
demonstração e apresentação das 
necessidades natural exigidas pelo meio 
ambiente para assim tentar solucionar os 
grandes problemas que se enfrenta no dia 
a dia.  
 Observou-se também que há uma 
carência de trabalhos já feitos sobre os 
impactos que essa urbanização causa aos 
biomas ameaçados, sobretudo, no Cerrado, 
pois, ao realizar este trabalho encontrou-se 
dificuldade em desenvolvê-lo por falta de 
bases bibliográficas para se basear e 
confirmar seus relatos. A gestão ambiental 
é um ferreamente que auxilia no 
desenvolvimento sustentável e que as 
imagens de satélite têm grande 
contribuição para análises de impactos 
ambientais.  
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