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RESUMO

Este trabalho faz parte da iniciação científica “Proposta para o Uso Sustentável da Área do Chapadão da Babilônia, com Enfoque ao Distrito da Babilônia, Município de

Delfinópolis – MG”, e possui como um dos seus objetivos específicos, a realização do diagnóstico referente ao uso e ocupação da área na bacia hidrográfica do Córrego da

Vargem. A área de estudo possui, aproximadamente, 12 km² e caracteriza-se por apresentar cerca de 96% de sua área nos domínios da zona de amortecimento e 4% na área

não regularizada da Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra da Canastra. O trabalho justifica-se pela necessidade de diagnosticar as atividades ocorrentes e

interferentes na preservação do meio, a fim de se elaborar propostas de uso que resultem em menores impactos adversos na área. Para atingir o objetivo proposto, foram

utilizadas imagens ALOS 2009, com resolução 2,5 x 2,5 m e imagens Google Earth Pro com data de 2016, com resolução de 2,07 x 2,07 m, analisadas no SIG ArcGIS 10. Por

meio do diagnóstico foi possível observar que dentro do período avaliado, correspondente a 7 anos, houve um acréscimo em culturas permanentes e áreas de pastagem em torno

de 8% e, ao mesmo tempo, um decréscimo de 7% em áreas utilizadas por culturas anuais. Áreas cobertas por campo e florestas, permaneceram praticamente inalteradas.

Referente às áreas urbanas, apesar de corresponderem a pequena parcela do total da bacia, praticamente dobraram no período considerado (aumento de 97%). Na continuidade

do trabalho serão avaliados os pontos positivos e adversos que contribuem para as alterações ambientais ocorrentes na bacia e com isto realizar a proposição de ações de uso

sustentável do local.
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