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RESUMO

As diversas atividades de uso e ocupação do solo pelo homem alteram os processos biológicos, físicos e químicos dos sistemas naturais, como as bacias hidrográficas, e

contribuem para a redução da qualidade da água. O presente trabalho teve como objetivo elaborar o mapa de uso e ocupação da microbacia hidrográfica do córrego Bom

Sucesso, município de Passos-MG, como subsídio para identificação dos possíveis impactos ambientais. Inicialmente estabeleceu-se uma base cartográfica no ArcGIS utilizando

a carta topográfica de Passos, disponibilizada pelo IBGE, e imagens de satélite RapidEye datadas de 2014, com resolução espacial de 5m. Os referenciais geodésicos foram

homogeneizados para o Datum SIRGAS 2000, Fuso 23 Sul. O mapa de uso e ocupação foi elaborado a partir das imagens de satélite, nas quais foram feitas a composição de

bandas em cores naturais R3G2B1, sendo classificadas por meio de técnicas de fotointerpretação e delimitação manual das devidas classes de ocupação do solo. Foram

identificadas quinze classes de usos, a saber: Agricultura, Área sujeita a alagamento, Área Urbana, Barramento, Benfeitorias Rurais, Campo Rupestre, Chacreamento, Distrito

Industrial, Expansão Urbana, Indústria, Loteamento, Pastagem, Silvicultura, Solo Exposto e Mata Nativa. A agricultura é a atividade mais predominante na microbacia,

representando 39,84% de sua área total, seguida da pastagem (25,58%). Ao passo que apenas 13,58% da área total da microbacia é coberta por vegetação. As classes

predominantes podem causar impactos ambientais devido à poluição difusa, causada pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos. O mapa elaborado é essencial para levantamento de

impacto ambientais, pois permite a espacialização dos diversos usos e assim pode-se buscar as suas relações com a qualidade das águas dos recursos hídricos.
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