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Introdução 

A criação de unidades de conservação (U.C.) tem sido uma das principais políticas de preservação da biodiversidade 

no mundo. Criado pelo decreto nº39.954 de 08/10/1998 [1], o Parque Estadual Lagoa do Cajueiro foi formado pela 

desapropriação de fazendas com atividade pecuária. Faz parte do Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba, uma medida 

compensatória à devastação causada pelo Projeto Jaíba. O local de estudo trata-se de uma floresta em diferentes 

estágios de sucessão secundária, que está localizado no vale do rio São Francisco, município de Matias Cardoso, Minas 

Gerais, ocupando cerca de 20.500 ha.  

Dentre as fitofisionomias do semiárido, encontra-se a Floresta Estacional Decidual (FED), também denominada de 

Mata Seca [2,3]. A Mata Seca não está associada aos cursos d'água, ocorrendo nos interflúvios em solos geralmente 

mais ricos em nutrientes [4]. Esta formação possui deciduidade pronunciada no período de seca no qual até 50% das 

árvores perdem suas folhas [5]. Apesar disso, estas florestas são ricas em recursos naturais e abriga uma gama única de 

biodiversidade.  

Neste contexto, o sensoriamento remoto é um recurso relevante para o monitoramento da superfície terrestre, haja 

vista que permite o estudo de vastas áreas, além de possibilitar a extração de dados atuais e relacioná-las com diferentes 

informações multitemporais. A natureza contínua dos dados espectrais no tempo permite desenvolver estudos 

envolvendo o comportamento sazonal da composição biofísica e bioquímica de dosséis [6].  

O uso de técnicas de sensoriamento remoto é fundamental para um monitoramento em larga escala do desmatamento 

e da eficiência de U.Cs para evitar esse processo. Dessa forma, essa pesquisa objetivou a detecção e monitoramento 

espaço-temporal do P.E. Lagoa do Cajueiro, por meio de análise de imagens de satélite de média resolução espacial 

integradas ao Sistema de Informações Geográficas – SIG, nos períodos de 1993 e 2014. 

 

Material e métodos 

A análise espaço-temporal da UC foi realizado por meio dos mapas de classificação do uso do solo, obtidas através 

de imagens do satélite Landsat 5, nas datas de 09/08/1993 e 05/08/2003 e do satélite LandSat 8 na data de 19/08/2014, 

adquiridas através do site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A base de dados para o processamento 

das imagens foi construída no software Quantum GIS (QGIS), versão 2.8. Adotou-se o sistema de referência de 

coordenadas UTM no fuso 23, datum WGS84. 

Para obtenção da composição colorida das imagens aplicou-se os filtros RGB (Red, Green, Blue), nos canais 543 para 

as cenas LandSat 5 e nos canais 654 para as cenas do LandSat 8, respectivamente (Fig.1). 

A classificação do uso e ocupação do solo foi realizado por meio do complemento Semi-Automatic Classification 

Plugin (SCP) [7], adotando-se “distância mínima” como algoritmo classificador. Ao final desse processo, os dados, em 

formato matricial, foram convertidos para vetores para a quantificação das classes dispostas. 

 

Resultados e discussão  

Após a criação do parque no ano de 1998, observou-se que a unidade de conservação tem cumprido uma de suas 

funções, que é diminuir o desmatamento e promover a regeneração natural dentro dos seus limites (Fig. 2). Observa-se 

que o percentual de vegetação nativa aumentou 6% entre os anos estudados, variando de 91% no ano de 1993 para 97% 

no ano de 2014; ao mesmo tempo o percentual de solo exposto chegou a 0 (zero) (Tabela 1).  

Ao analisar a imagem do ano de 1993, antes da criação do parque, evidenciou-se que o desmatamento era mais 

frequente nas fazendas que compunham a área central e próximas à estradas vicinais.  

Contudo, em analise da imagem do ano de 2003, com 5 anos de criação do parque, observa-se a diminuição da 

vegetação nativa e aumento da área de pastagem, principalmente por causa de problemas com regularização fundiária 

de desapropriação das fazendas. Devido a isso o parque demorou um tempo razoável para diminuir o desmatamento e 

consequente regeneração da vegetação nativa. 

Com base nos outros parâmetros analisados, observa-se que houve diminuição da água entre os anos de 1993 e 2014. 

Tal efeito pode estar relacionado com o aumento do percentual de mata ciliar e ripária, contudo pode estar relacionado 

com o processo de degradação dos lençóis freáticos, agravado pelos consecutivos anos de baixa precipitação pelo qual 

vem passando o norte de Minas e a bacia do São Francisco. Ao que tudo indica, o maior volume de água do ano de 



 

1993 está relacionado a uma grande cheia do rio São Francisco ocorrida no ano anterior [8].  

Atualmente, o principal fator que promove a degradação dessa unidade de conservação é a ocorrência de queimadas 

no parque e em seu entorno, o que tem resultado na formação de fragmentos florestais esparsos, que constituem os 

últimos refúgios para muitas espécies vegetais e animais [9].  

Portanto, incêndios florestais são uma das maiores ameaças à manutenção da biodiversidade do parque. A maior 

parte destes incêndios tem causa criminosa e origem nas margens da rodovia MG 401, a partir de restos de cigarros e 

pessoas mal intencionadas, como caçadores e fogueiras deixadas por eles.  

 

Conclusões 
O mapeamento do uso da terra é uma importante ferramenta de análise para o planejamento ambiental devido à 

possibilidade de espacializar e quantificar os diferentes tipos de usos do solo. Neste sentido, o uso de técnicas de 

sensoriamento remoto, aliado à imprescindível validação em campo, é fundamental para o monitoramento do 

desmatamento e da eficiência das políticas governamentais de conservação e uso sustentável do solo.  

A análise espaço-temporal da U.C. Lagoa do Cajueiro que foi realizado por meio dos mapas de classificação do uso 

do solo permite afirmar que após a criação do parque, ocorreu a conservação e preservação da biodiversidade local; seu 

principal objetivo de fundação.  

Apesar disso, o parque demorou um tempo razoável para diminuir o desmatamento enquanto havia problemas de 

regularização fundiária das fazendas desapropriadas, motivo este que refletiu em demora da regeneração da vegetação 

nativa.Atualmente, o principal fator que promove a degradação dessa unidade de conservação é a ocorrência de 

queimadas no parque e em seu entorno. 
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Figura 1. Imagens da área de estudo nos anos de 1993, 2003 e 2014. 

 

 

Figura 2. Uso e ocupação do solo da U.C Lagoa do Cajueiro entre os anos de 1993 e 2014. 

 

Tabela 1. Distribuição das classes de uso e ocupação do solo avaliadas na U.C Lagoa do Cajueiro, em hectares (ha). 

 

Solo Exposto Água Vegetação Nativa Pastagem Mata Ciliar 

1993 332,33 269,31 18737,30 969,55 457,08 

2003 125,10 60,25 18722,45 1146,19 675,81 

2014 0,00 94,18 19902,55 121,73 598,03 


