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RESUMO

Este trabalho vem dar continuidade ao projeto de iniciação científica desenvolvido no ano de 2015 na UEMG – Unidade Passos, que produziu a Carta de Controle Ambiental do

Município de Delfinópolis. Nesta carta as unidades ambientais foram classificadas em quatro classes (Atividades Econômicas Diversas, Uso Controlado, Preservada, Conflitante),

sendo sendo que as unidades de Uso Conflitante estão inseridas na região demarcada pelo Decreto nº 70.355 de 03 de abril de 1972 como parte da Unidade de Conservação do

Parque Nacional da Serra da Canastra, porém ainda não desapropriada pelo Governo Federal. O trabalho aqui apresentado propõe o estudo detalhado desta região, com o

objetivo de discriminar as unidades ambientais onde as atividades antrópicas ainda ocorrem de forma intensa, em contraponto ao que estabelece a legislação. A sistemática de

trabalho envolveu a análise de imagens remotas e de dados disponibilizados pelo Projeto Grande Minas (Collares, 2013), que realizou o zoneamento ambiental das bacias

hidrográficas do Médio Rio Grande. Nas análises foram considerados os seguintes aspectos do meio físico e antrópicos: uso e ocupação do solo; minerações e áreas de

empréstimo; edificações rurais; densidade de estradas e trilhas, suscetibilidade à erosão e inundação. O resultado final foi o zoneamento da área quanto à intensidade de

atividades antrópicas degradantes. A área foi fragmentada em 166 microbacias hidrográficas, sendo 12 consideradas como de alta intensidade de atividades antrópicas

degradantes, consequência do uso intensivo do solo ou da ocorrência de atividades pontuais com potencial de degradação. 
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