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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda um estudo dos impactos das ações antrópicas relacionadas com o 
crescimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) na área denominada Vetor Norte. 
A área de estudo está localizada na porção sul da bacia do rio São Francisco, em posição de contato 
entre duas importantes feições geográficas: a depressão do alto-médio São Francisco, ao norte, e a 
depressão periférica de Belo Horizonte, ao sul. Ocupa também uma posição estratégica nacional, 
pois é o local de intersecção de rodovias federais e ferrovias que interligam as principais regiões do 
país. A atividade econômica principal da região é a extração mineral, sobretudo do calcário e areia. 
Atualmente, o Vetor Norte da RMBH vem sendo palco de grandes projetos governamentais e 
privados, tais como a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, a Linha Verde, o 
Aeroporto Industrial de Confins, os parques tecnológicos PRECON Park e BH-Tec, entre outros. 
No presente trabalho são avaliados, também, os efeitos da aceleração da urbanização, com seus 
impactos sobre a bacia do ribeirão da Mata e sobre a Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa 
Santa, ambas pertencentes à bacia do rio das Velhas, afluente do rio São Francisco. A ocupação 
urbana das nascentes do ribeirão da Mata e das áreas existentes no entorno das lagoas cársticas tem 
trazido uma série de problemas ambientais, tais como a poluição dos corpos d’água superficiais e 
subterrâneos por esgoto doméstico e industrial, bem como o agravamento das enchentes nas cidades 
da região. 
 
Palavras-chave: Vetor Norte, impactos ambientais, urbanização, APA Carste de Lagoa Santa. 
 

Anthropogenic impacts on natural and cultural heritage of the “Vetor Norte”, 
Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH) 

 
This paper is a study of anthropogenic impacts related to growth in the Metropolitan Region of Belo 
Horizonte (RMBH) in the so-called North Vector. The study area is located in the south portion of 
the São Francisco river basin, in contact position between two important geographical features: the 
São Francisco depression in the north, and the peripheral depression of Belo Horizonte in the south. 
It also occupies a national strategic position due to its position of intersection of highways and 
railroads that link the country’s major regions. The region main economic activity is mineral 
extraction, mainly limestone and sand. Currently, the North Vector has been the scenario of large 
governmental and private projects, such as the State Administrative City, the “Linha Verde”, the 
Industrial Airport of Confins, the technological parks of PRECON and BH-Tec, among others. In 
this work it is also evaluated the effects of fast urbanization and its impacts on river basins and in 
the Environmental Protected Area of Lagoa Santa Carste, both belonging to the Velhas river basin. 
The urban occupation of water sources of the Mata creek and the existing areas in the vicinity of the 
karst lakes brought a series of environmental problems, such as water pollution both surface and 
underground by domestic and industrial sewage, as well as worsening flooding in the nearby towns. 
 
Keywords: Vetor Norte, environmental impacts, urbanization, APA Carste de Lagoa Santa. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Um dos fenômenos mais significativos 
do início do século XXI é o agravamento das 
condições ambientais do planeta originado, 
principalmente, pelo uso incorreto dos recursos 
ambientais. O desmatamento crescente de áreas 
rurais para dar lugar a pastagens e 
monoculturas, o crescimento descontrolado das 
cidades e o aumento da emissão de CO2 na 
atmosfera vem trazendo repercussões em escala 
mundial. A ação antrópica sobre a natureza, 
acaba por ser uma das grandes responsáveis pela 
magnificação de fenômenos naturais (como 
enchentes, deslizamentos de terra e 
contaminação d água) que afetam o meio urbano 
(Christofoletti, 2002). 

Dada a complexidade das variáveis 
envolvidas e das inter-relações entre as mesmas, 
o ser humano somente é capaz de possuir uma 
visão incompleta da realidade. Sendo assim, 

deve ser analisada com os instrumentos da 
geografia física e da geografia humana (Pierre 
George, 1990).  

Neste trabalho serão avaliados os 
impactos da ação humana sobre o meio 
ambiente natural e construído decorrentes, 
principalmente, da aceleração do processo de 
urbanização nas áreas de preservação das 
margens dos cursos d’água e da explotação de 
calcário e areia nos municípios do vetor Norte 
da RMBH (Região Metropolitana de Belo 
Horizonte).  

Compreendem os municípios do Vetor 
Norte: Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Santa 
Luzia, Vespasiano, São José da Lapa, Lagoa 
Santa, Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos e 
Capim Branco.  

Nesta área predominam duas unidades 
geográficas distintas: a sub-bacia do Ribeirão da 
Mata, afluente do Rio das Velhas e a região 
cárstica de Lagoa Santa (Fig.1).

 
 
 

 
Fig.1- Mapa de localização da área de estudo.  
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2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA  
  ÁREA DE ESTUDO 
 

A Região Metropolitana de Belo 
Horizonte ocupa uma posição geográfica 
singular no território brasileiro. Ela está 
localizada na bacia do Rio São Francisco e está 
em uma zona de contacto com a bacia do rio 
Doce, a leste, e próxima à bacia do rio Grande, 
ao sul. Com relação ao relevo, a RMBH ocupa 
também uma posição de contacto entre a 
depressão do alto-médio São Francisco, ao 
norte, e o planalto centro sul mineiro / depressão 
de Belo Horizonte ao sul, cortada pelas serras 
do Espinhaço e do quadrilátero ferrífero. 

Com relação à posição em relação aos 
principais centros urbanos brasileiros, sua 
localização determinada por fatores históricos e 
econômicos é estratégica. Caracteriza-se pelo 
entroncamento de rodovias que interligam as 
principais metrópoles do país, exercendo 
importante papel na distribuição de passageiros 
e cargas.  

A RMBH tem também um importante 
papel na articulação da malha ferroviária 
nacional. A Ferrovia Centro Atlântica (FCA) 
possibilita a ligação dos mercados de Goiás, 
Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Bahia Sergipe, 
Alagoas e Pernambuco, passando pela RMBH, 
onde existe a maior concentração de pátios de 
carregamento de minério e terminais de carga e 
descarga.  
 
2.1 A bacia do ribeirão da Mata 
 

O ribeirão da Mata é um dos principais 
afluentes do Rio das Velhas e é um elemento 
estruturante da organização espacial da área, 
tendo sido implantadas paralelamente ao seu 
leito, importantes vias de circulação como a 
ferrovia Central do Brasil (posteriormente 
denominada FCA) e a rodovia MG-424. 
  Com relação à Geologia, o leito do 
ribeirão está situado em áreas do Quaternário, 
sobre áreas sedimentares, dividindo duas 

importantes formações geológicas: ao norte, a 
Formação Sete Lagoas (composta 
principalmente de calcário) e, ao sul, a 
Formação Pré-Cambriano Indiviso, composta 
principalmente de granito-gnaisse. Esta posição 
de contacto entre as duas formações geológicas 
distintas e a existência de uma grande barreira 
topográfica, a serra dos Ferradores, condicionou 
a localização da maioria dos afluentes do 
ribeirão da Mata na sua margem direita.  

De acordo com Martins (2008) a partir 
da década de 1930 iniciou-se a exploração de 
cal, areia e brita na bacia do ribeirão da Mata, 
principalmente nos leitos de seus afluentes: os 
ribeirões do Urubu, das Neves e Areias. A 
extração da areia (Fig. 2) é feita sem se tomar as 
medidas para recuperação ambiental da área 
degradada, mudando o trajeto dos cursos d’água 
e agravando os problemas das cheias..  

Outro grande problema ambiental nesta 
área é causado pelo crescimento da cidade de 
Belo Horizonte, em direção ao norte, 
conurbando-a com os municípios de 
Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Vespasiano e 
Santa Luzia. A expansão urbana descontrolada 
do tipo “mancha de óleo” compromete as 
nascentes dos afluentes do ribeirão da Mata, 
eliminando as matas ciliares e poluindo suas 
águas com esgotos sanitários domésticos e 
industriais (Fig.3) 

 
2.2- O Carste 
 

A parte norte da área de estudo é 
predomínio do relevo cárstico, composto 
predominantemente por rochas carbonáticas. O 
Carste apresenta edifícios ruiniformes, com 
paredões enrugados e corroídos pelo tempo, 
arcadas suspensas abrindo-se em cavernas 
subterrâneas, com seus sumidouros frente a 
lagoas de águas cristalinas (Kohler, 2005). Esta 
área está “protegida” pela legislação estadual 
como uma Área de Preservação Ambiental - 
APA Carste  de Lagoa Santa (Fig.4).   
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Fig. 2 – Extração de areia às margens do ribeirão da Mata (Fontes - fotos: Herbert Teixeira. Imagem de satélite Google 
Earth-2001 
 

O carste regional começou a ser 
estudado a partir de 1835, quando o cientista 
dinamarquês Peter Lund mudou-se para Lagoa 
Santa, localidade rica em cavernas, onde se 
dedicou a estudar a fauna extinta, produzindo 
varias publicações para o arquivo da “Sociedade 
Científica Dinamarquesa”, inserindo assim o 
nome de Lagoa Santa na história da ciência 
(Warming,1973). 

 De acordo com Martins (2008) a partir 
da década de 1950 iniciou-se a exploração do 
calcário nos afloramentos rochosos, para 
fabricação de cimento, próximo à lagoa de 
Santo Antônio (Fig. 5) no município de Pedro 
Leopoldo. Atualmente a lavra é explorada  pela  
multinacional  Holcin,que transporta o calcário 
beneficiado através de uma esteira rolante até a 
fábrica situada na cidade. O cimento fabricado é 
embarcado em um  pátio  ferroviário  dentro  da   
empresa e transportado pela FCA para 
distribuição ao mercado.   

Posteriormente a exploração do calcário 
foi expandida para outros afloramentos da 
região comprometendo o meio ambiente, 
destruindo e ameaçando lapas com registros de 
ocupação pré-histórica.  

As lagoas cársticas são importantes 
elementos que contribuem para o equilíbrio 

ecológico e ambiental da região. A lagoa do 
Sumidouro (Fig.6) destaca-se pela beleza cênica 
e pela complexidade do seu sistema hidrológico. 
A lagoa é abastecida pelo córrego Samambaia e 
tem suas águas conduzidas para um sumidouro a 
partir do qual se torna um rio subterrâneo. Até a 
criação do Parque Estadual do Sumidouro 
ocorria o uso indiscriminado da lagoa pelo 
turismo predatório e a urbanização de suas 
margens, tendo como conseqüências a 
contaminação das águas e a pichação dos 
paredões do sumidouro. As ações antrópicas na 
região têm contribuído para a degradação da   
água,  da vegetação, do relevo e do patrimônio 
histórico e cultural da região. 

Também localizada no carste, a cidade 
de Lagoa Santa possui uma economia baseada 
principalmente no turismo de fim de semana, 
decorrente da grande quantidade de 
condomínios fechados que atendem 
principalmente à cidade de Belo Horizonte, 
próximas, como Confins, Matozinhos e Capim 
Branco. Os condomínios fechados trazem, 
também, um grande problema ambiental, uma 
vez que, para atrair compradores, são 
implantados em áreas com grande beleza natural 
e cobertos de vegetação, que é sistematicamente 
suprimida pelos novos ocupantes. 
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Fig. 3 – Bacia do ribeirão da Mata: urbanização de suas nascentes e margens compromete a qualidade das águas e 
agrava o problema das enchentes 
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Fig. 4 – O Carste, seu relevo e hidrografia peculiares.  
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Fig. 5 - Lagoa de Santo Antônio (Fonte: Google Earth, 2008).   
 

  
Fig. 6 – Lagoa e lapa do Sumidouro. Fontes: Imagem de satélite – Google Earth 2006.Foto – Herbert  
Teixeira. 
 
3  PERSPECTIVAS  PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO VETOR 
NORTE DA RMBH 
 

A partir de 2003 o Governo do Estado 
vem direcionando o crescimento da RMBH para 
esta região. Para tanto foram elaborados dois 
estudos para o Vetor Norte:  o primeiro, pelo 
Instituto Horizontes e o segundo, pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC-Minas). Em 2009 o 
Governo do Estado determinou a elaboração do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da 
RMBH (PDDI) – Plano Metropolitano 
coordenado pela Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana 
(SEDRU), concluído no  final de 2010 e cujos 
princípios norteadores são: “a redução das 
desigualdades  sociais, a construção e 
reconhecimento da identidade metropolitana e a 
colaboração entre o Estado e os municípios da 
RMBH, compatibilizando os interesses 
metropolitanos, a autonomia dos municípios e a 
harmonização entre o plano diretor 

Lagoa de Santo Antônio

Lapa dos Coxos 

Lapa Pedra dos Índios 

Lapa do Fedor Esteira Rolante 

                Lavra de Calcário 
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metropolitano e os planos diretores municipais” 
(SEDRU, 2009).  

Como resultado dos estudos elaborados e 
em andamento, o Governo do Estado está 
implantando o projeto do Aeroporto Industrial 
de Confins e para ligá-lo ao centro da 
metrópole, já está em funcionamento a via 
conhecida como Linha Verde. O aeroporto 
industrial regulamentado pela Infraero irá operar 
em regime equivalente ao de Zonas Especiais de 
Desenvolvimento, com redução de tarifas 
alfandegárias e será desenvolvido para receber 
indústrias locais e estrangeiras. Estão previstos 
também para a região, empreendimentos de 
inovação, como o Pólo Industrial de Micro-
eletrônica em Vespasiano, os Parques 
Tecnológicos BHTEC e PRECON Park. Todos 
estes projetos visam à  modificação da matriz 
industrial da região, direcionando-a para a 
fabricação de produtos de pequenos volumes e 
com alto valor agregado.Outra ação realizada 
foi a transferência da máquina estadual de 
governo para a Cidade Administrativa, 
localizada junto à Linha Verde, que quando 
totalmente ocupada, abrigará cerca de 20.000 
funcionários e um público flutuante de 30.000 
pessoas. O projeto foi realizado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer e as edificações monumentais 
construídas têm, além de sua função precípua de 
administração do estado, a função de compor a 
imagem simbólica da metrópole.  

Completando o projeto de modernização 
viária da região, estão previstas obras como a 
construção do Anel Viário de Contorno Norte 
(Rodoanel), a duplicação da Av. Pedro I que, 
juntamente com a duplicação da Av. Antônio 
Carlos, já executada, proporcionará mais uma 
ligação da área com a Pampulha e com o centro 
de Belo Horizonte, a duplicação da MG-020 
(Santa Luzia), a construção da Via 540 
(Isidoro), a ligação Venda Nova – Neves - BR 
040 e o Contorno Norte do Aeroporto de 
Confins. Todos estes projetos já implantados ou 
em fase de execução vem atraindo inúmeros 
empreendimentos imobiliários para atender às 
novas demandas.  

A população da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) registrada pelo IBGE 
passou de 3.515.542 de habitantes em 1991 para 
4.349.654 em 2000. Estudos demográficos 
indicam que a região terá mais de 10.000.000 de 
habitantes no ano 2020, tornando-se parte do 

grupo de grandes metrópoles globais do século 
XXI. Fatores econômicos, tais como estrutura 
urbana adequada, mão de obra qualificada, 
facilidades nas áreas de cultura e lazer, centros 
universitários e de pesquisa, áreas desocupadas 
para expansão urbana, tornam a região um local 
com qualidades para atrair as grandes 
corporações multinacionais que tem como 
premissa a fragmentação do processo de 
produção, concorrendo com as demais 
metrópoles nacionais e internacionais. 
 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A região de estudo possui, atualmente, 
uma estrutura econômica baseada em atividades 
que exigem uma mão-de-obra numerosa, mas 
que ainda apresenta baixa qualificação e baixos 
padrões de consumo.  

Os grandes projetos previstos para a 
região objetivam principalmente a implantação 
de um pólo de inovação tecnológica, atraindo 
indústrias de ponta nacionais e internacionais, 
que utilizarão a infra-estrutura proporcionada 
pelo Aeroporto de Confins, facilitando a 
circulação de produtos que se utilizam do 
transporte aéreo. A mão-de-obra e os executivos 
que irão viabilizar este empreendimento são 
pessoas com alta qualificação e padrão de 
consumo sofisticado, sendo necessário, portanto 
para atraí-los, a implantação de uma infra-
estrutura que proporcione facilidades culturais, 
de lazer e moradia.  

Verifica-se, portanto, que uma nova 
organização espacial está sendo implantada na 
região sobrepondo-se à já existente, 
caracterizada por problemas estruturais de 
habitação, saneamento, mobilidade urbana e 
distribuição de renda. Tomando como exemplo 
a cidade de Pedro Leopoldo (fig. 7) pode-se 
verificar que  a organização espacial do 
município se caracteriza pela ocupação ao longo 
do eixo do ribeirão da Mata / rodovia MG-424 / 
Ferrovia FCA e  no entorno das fontes 
geradoras de emprego, ou seja, próximo às 
lavras de calcário e das indústrias cimenteiras. 
Entre esta cidade e o futuro aeroporto-indústria 
de Confins já estão implantadas a universidade, 
a infra-estrutura para construção do parque 
tecnológico (Precon Park) e de novas áreas 
residenciais, configurando uma nova 
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organização espacial do município tendo em 
vista o funcionamento da nova ordem 
econômica. 

A região possui, também, um grande e 
inexplorado potencial turístico, dada a beleza  
incomparável  das paisagens  naturais, 
representadas  pelas matas, rios, lagoas cársticas 
e grutas. Apesar de existir um movimento para 
preservação destas riquezas, tais como a 
implantação de áreas de proteção ambiental, 
pode-se notar um avanço dos efeitos negativos 
das ações antrópicas na região. Outro fator a ser 
explorado pela indústria do turismo é o 
patrimônio artístico e cultural da região. Como 
exemplos temos o patrimônio material, 

composto por edificações e conjuntos 
arquitetônicos significativos construídos a partir 
do século XVIII e o patrimônio imaterial 
representado pelas manifestações artísticas da 
população como o congado e as comunidades 
quilombolas.  

Portanto podemos considerar que as 
ações voltadas para o desenvolvimento do Vetor 
Norte da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, apesar dos impactos negativos já 
feitos ao meio ambiente, podem contribuir, se 
bem conduzidas, para o crescimento sustentável 
da região.  
 

 

Fig. 7 – Organização espacial de Pedro Leopoldo.  
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