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O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS DO C. ISIDORO 
 

O projeto “Recuperação de áreas degradadas da microbacia do 

Isidoro” foi um dos projetos selecionados no Edital SNSH-MDR 02/2021 

“Programa Águas Brasileiras”, promovido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Regional – MDR do Governo Federal.  O edital foi 

voltado incialmente para quatro bacias hidrográficas consideradas 

prioritárias pelo Governo Federal: São Francisco, Parnaíba, Taquari e 

Tocantins-Araguaia. 

O objetivo do Programa lançado pelo MDR foi o de selecionar 

projetos que contemplem o uso sustentável dos recursos naturais e a 

melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os 

usos múltiplos. 

O Edital recebeu uma grande quantidade de projetos e, desse total, 

57 propostas foram aprovadas. A presente proposta de recuperação das 

águas de um importante manancial da bacia hidrográfica do Córrego 

Isidoro foi uma delas. A empresa em tela é a RMPC-Meio Ambiente 

Sustentável cujo diretor Ricardo Motta Pinto Coelho.  

A escolha da proposta apresentada pela RMPC pela equipe do MDR 

certamente levou em consideração o fato de que a área de estudos 

selecionada possui grande relevância ambiental, é riquíssima em águas e 

nascentes, mas, por outro lado, sofre uma enorme degradação de suas 

águas. Além disso, a reunião de uma equipe de alto nível, composta por 

docentes universitários e outros profissionais com reconhecida 

competência na área de gestão de recursos hídricos e recuperação de 

áreas degradas também foi um fator importante.  

A proposta do edital em tela não era de aportar recursos 

diretamente do Tesouro para o financiamento dos projetos. O edital foi 

https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/programa-aguas-brasileiras/edital-de-selecao-de-projetos
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inovador no sentido de que procurou estimular o desenvolvimento e a 

consolidação de empresas voltadas à recuperação de recursos hídricos no 

Brasil. De forma, em agosto de 2021, a RMPC foi procurada pelo Fundo 

Socioambiental – FSA da Caixa Econômica Federal para que fosse iniciado 

um processo de qualificação e adequação da proposta original enviada ao 

MDR para que ela se adequasse ao escopo e finalidades do FSA. 

Esse processo de qualificação da proposta da RMPC originalmente 

enviada ao MDR culminou com a assinatura de um Acordo de Cooperação 

Financeira – ACF 209/2021 entre o FSA/CEF e a RMPC.  

 

OBJETIVOS DO MONITORAMENTO DAS ÁGUAS  

 

O monitoramento participativo da qualidade das águas da bacia 

hidrográfica do córrego Isidoro se justifica tendo em vista os seguintes 

eixos básicos de atuação (Fig. 1). 

 

 

Figura 01 – Objetivos gerais do programa de biomonitoramento da qualidade das águas da 

bacia hidrográfica do córrego Isidoro. 
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O monitoramento deverá abrir possibilidades para a participação da 

comunidade, seja através de ações de conscientização bem como de 

capacitação.  

O banco de dados sobre a qualidade das águas certamente servirá 

de base para publicações científicas e de divulgação que poderão 

contribuir para a melhoria de políticas ambientais voltadas a recuperação 

e conservação de recursos hídricos. 

Todas as ações de recuperação previstas no projeto irão ser 

ajustadas, avaliadas através dos dados de qualidade das águas que serão 

gerados. 

Todo programa de monitoramento das águas em ambientes 

urbanos tem um grande potencial de identificar e mensurar impactos das 

diferentes atividades antrópicas que ocorrem na área de estudos. 

A contaminação das águas com agentes patógenos e contaminantes 

poderá também ser identificada através do monitoramento ambiental, 

bem como os dados de qualidade das águas irão mostrar como estão as 

condições de saneamento e também eventualmente sugerir ações de 

melhoria da saúde humana e dos animais. 

 

VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS 

O monitoramento da qualidade de água irá englobar vinte e três 

variáveis que foram selecionadas a partir do tipo de ocupação humana 

observado na Ocupação Vitória (Tab. 01). Nessa região predomina o 

lançamento de esgotos domésticos em valas ou fossas rudimentares. 

Portanto, as variáveis selecionadas buscam identificar com clareza esse 

tipo de impacto ambiental. 
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A temperatura da água, o pH, a condutividade elétrica e o teor de 

sólidos em suspensão serão medidos “in situ” com o auxílio de uma sonda 

multi-parâmetros. 

As demais variáveis serão medidas em um laboratório que possui a 

norma ISO 17.025, sendo que tanto as coletas quanto a amostragem serão 

feitas observando as recomendações da norma.   

 
Tabela 1. Lista de parâmetros de qualidade da água para serem registrados nos pontos de 

amostragem dos córregos e nascentes no Projeto Isidoro. 
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LOCALIZAÇÃO DAS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Os pontos de amostragem, foram determinados seguindo a direção 

dos córregos Macacos e seus afluentes desde sua nascente (Ponto 01) até 

seu ingresso no ribeirão Isidoro (ponto 16). A determinação da localização 

desses pontos seguiu a metodologia descrita abaixo. Além disso, também 

foram determinados pontos de amostragem em outras três áreas de 

importância, nos córregos Macacos (Granja Werneck), Terra Vermelha e 

Fazenda Velha, os que também são afluentes ao Ribeirão Isidoro.  

O critério principal para a escolha desses pontos foi a sua 

representatividade para refletir as possíveis variações na qualidade da água 

no córrego Macacos e nascentes após a realização das medidas de 

recuperação planejadas neste projeto. No caso dos córregos Fazenda Velha 

e Terra Vermelha, sua avaliação servirá como base de dados para futuros 

projetos de recuperação de áreas degradadas nesses córregos.  

O processo de localização dos pontos envolveu as seguintes etapas: 

(1)  Estabelecimento das hipóteses de trabalho a serem testadas no 

programa de monitoramento da qualidade de água, com base nos 

objetivos gerais do projeto. 

(2) Geoespacialização da rede hidrográfica local a partir da base 

geográfica existente (IBGE, PBH, Google Earth, Geominas, etc) 

(3) Demarcação dos setores 1-A, 1-B, 2 e das áreas de intervenção 

previstas no projeto. 

(4)  Sobrevôos com VANT (drone) para obtenção de mosaicos de 

imagens com melhor resolução do que as bases do Google Earth e 

outras bases de imagens consultadas. 

(5)  Demarcação dos pontos de coleta a partir dos dados existentes 
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(6) Visita “in loco” de cada ponto de coleta com documentação 

fotográfica dos acessos e outras informações relevantes, tais como 

facilidade de acesso e existência de água durante a estação seca. 

 

Nas figuras a seguir (Figs. 02 – 06), o leitor poderá constatar a eficácia 

dos sobreevôos de drones (VANT) que em muito contribuíram para detalhar 

o processo da demarcação dos pontos a serem usados no monitoramento 

da qualidade de água.  

As opções de pontos com sufixo X-A ou X-B (onde “X” é o número do 

ponto) foram obtidas após o estudo detalhado dos mosaicos (GeoTif) 

obtidos a partir de centenas de imagens obtidas pelo Drone Mavic Pro de 

propriedade da RMPC. 

Todos os pontos de amostragem foram georeferenciados e agrupados 

em três setores (1-A, 1-B e 2) (Tab.2). 
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Figura 02 – Alternativas de localização do ponto 04, mostrando a posição tomada antes (04-A) e após (04-B) a análise do mosaico gerado a partir das imagens obtidas com o 

drone (VANT). 
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Figura 03 – Alternativas de localização do ponto 05, mostrando a posição tomada antes (5) e após (05-A e 05-B) a análise do mosaico gerado a partir das imagens obtidas 

com o drone (VANT). 
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Figura 04 – Alternativas de localização do ponto 10, mostrando a posição tomada antes (10) e após (10-A e 10-B) a análise do mosaico gerado a partir das imagens obtidas 

com o drone (VANT). 
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Figura 05 – Alternativas de localização do ponto 08, mostrando a posição tomada antes (08-A) e após (8-B) a análise do mosaico gerado a partir das imagens obtidas com o 

drone (VANT). 
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 Figura 06 – Alternativas de localização do ponto 09, mostrando a posição tomada antes (09-A) e após (9B) a análise do mosaico gerado a partir das imagens obtidas com o 

drone (VANT). 
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Após as correções feitas com as imagens do drone, todos os pontos 

(inclusive as opções extraídas a partir das imagens obtidas por VANT-drone) 

foram georreferenciados e incluídos na tabela abaixo (Tab. 02).  

O posicionamento final dos pontos ainda pode mudar e vai depender 

da visita “in loco” que acontecerá ainda em março de 2022 (Figura 7).  

 

Tabela 02. Coordenadas dos pontos de amostragem no Projeto Izidora (WGS 84, EPSG 

4326). 

 
 

 Coordenadas Geográficas 
N Setor ID LAT LONG 

1 2 Ponto 01 -43,91511 -19,79930 

2 2 Ponto 02 -43,91534 -19,80167 

3 2 Ponto 03 -43,91752 -19,80391 

4 2 Ponto 04-A -43,91416 -19,80446 

5 2 Ponto 04-B -43,91322 -19,80496 

6 2 Ponto 05 -43,91245 -19,80699 

7 2 Ponto 05-A -43,91243 -19,80670 

8 1-A Ponto 05-B -43,91217 -19,80688 

9 1-B Ponto 06-A -43,90315 -19,80583 

10 1-B Ponto 06-B -43,90817 -19,80545 

11 1-B Ponto 07 -43,90538 -19,80774 

12 1-B Ponto 08-A -43,90658 -19,81027 

14 1-B Ponto 08-B -43,90637 -19,81039 

13 1-A Ponto 09-A -43,91086 -19,81021 

15 1-A Ponto 09-B -19,81078 -43,91239 

16 1-B Ponto 10-A -43,91010 -19,80676 

17 1-B Ponto 10-B -43,90974 -19,80612 

18 1-B Ponto 11 -43,91078 -19,80705 

19 MAC Ponto 12 -43,91316 -19,80958 

20 MAC Ponto 13-A -43,91508 -19,81303 

21 MAC Ponto13-B -43,91372 -19,81137 

22 MAC Ponto 14 -43,91509 -19,81467 

23 MAC Ponto 15 -43,91384 -19,81764 

24 MAC Ponto 16 -43,91393 -19,81904 

25 TV Ponto 17 -43,93642 -19,80668 

26 TV Ponto 18 -43,92421 -19,80968 

27 FV Ponto 19 -43,92085 -19,83225 

28 FV Ponto 20 -43,93011 -19,82264 

Obs: TV: Corr. Terra Vermelha, VF: Corr. Fazenda Velha, MAC: Córr. Macacos. 
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Figura 7. Mapa de localização dos pontos de amostragem do biomonitoramento da qualidade da água.  
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ÁREAS DE TRABALHO 

SETOR 1-A 

O setor engloba os pontos 05 (Ponto 05-B), 09 e 12. Área 

correspondente às nascentes N1 e N2, os córregos formados por essas 

nascentes e o trecho médio do córrego Macacos (Pontos 05 e 12) na 

Ocupação Vitória (Fig. 08).  

Nesse setor, encontra-se a Horta Comunitária e a Placa informativa 

do projeto Izidora. (Figura 2). Aqui, serão realizadas as intervenções físicas 

de drenagem nas nascentes N1 e N2, e a contenção de taludes nos córregos. 

Também será realizado neste setor o plantio com espécies nativas e a 

instalação de alguns sistemas de tratamento de esgoto TeVap (tanque de 

evapotranspiração). 



16 
 

Figura 8. Mapa de localização dos pontos de amostragem no Setor 1-A do biomonitoramento da qualidade da água. 
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SETOR 1-B 

O setor 1-B engloba os pontos 06, 07, 08, 10 e 11. Este setor contém 

o córrego da nascente N3 (pontos 7 e 6B) e que é afluente ao córrego sem 

nome (pontos 6 e 10) que corre paralelo à rua Jacarandá até na Ocupação 

Vitória (Figura 9).  

Neste setor, serão realizadas intervenções físicas de drenagem na 

nascente N3, e de contenção de taludes no córrego. Também será realizado 

neste setor o plantio com espécies nativas e a instalação dos sistemas de 

tratamento de esgoto fossas TeVap. 
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 Figura 9. Mapa de localização dos pontos de amostragem no Setor 1-B do biomonitoramento da qualidade da água.  
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SETOR 2 

O setor 2 representa o grupo controle. Aqui nasce o córrego Macacos 

(pontos 1, 2, 3, 4 e 5) (Figura 10) do lado da na Ocupação Nova Esperança. 

Neste setor, não serão realizadas nenhum dos tipos de intervenções físicas 

previstas, nem de plantio. Também não serão instalados os sistemas de 

tratamento de esgoto TeVap (tanque de evapotranspiração). O objetivo 

dessa avaliação é caracterizar o córrego Macacos sem nenhuma 

intervenção.  
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Figura 10. Mapa de localização dos pontos de amostragem no Setor 2 do biomonitoramento da qualidade da água. 
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CÓRREGO MACACOS - GRANJA WERNECK 

A parte baixa do córrego Macacos (na jusante da Ocupação Vitória) logo 

apóso Setor 1-A também será avaliada neste biomonitoramento e 

compreende os pontos de amostragem 13, 14, 15 e 16 até seu ingresso no 

Ribeirão Isidoro (Figura 11). Aqui também não serão realizadas 

intervenções durante o projeto.  

A importância desses pontos reside no fato de que os dados a serem 

gerados a partir da comparação entre os pontos antes e após a intervenções 

poderão detectar possíveis efeitos das intervenções nos setores 1-A e 1-B.  
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Figura 11. Mapa de localização dos pontos de amostragem 14, 15 e 16 no Córrego Macacos - Granja Werneck do biomonitoramento da qualidade da água. 
No cartograma à direita, estão representados os polígonos dos vôos com VANT que ainda serão feitos. 
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CÓRREGO TERRA VERMELHA 

O córrego Terra Vermelha nasce no bairro Frei Leopoldo e percorre o 

limite norte do bairro Etelvina Carneiro e o limite sul do bairro Zilah Sposito 

até seu ingresso no Ribeirão Isidoro à montante da Granja Werneck (Pontos 

de amostragem 17, 18 - Figura 12). Aqui também não serão realizadas 

intervenções durante o projeto.  

A inclusão desse córrego no programa de monitoramento tem como 

objetivo principal estudar quais são os impactos na qualidade de água que 

resultam de diferentes formas de ocupação urbana. Essas informações 

também servirão de base de dados para futuros projetos de recuperação 

de áreas degradadas nesse córrego. 



24 
 

 Figura 12. Mapa de localização dos pontos de amostragem do biomonitoramento da qualidade da água no Córrego Terra Vermelha. No cartograma, estão representados 
os polígonos dos vôos com VANT que ainda serão feitos. 
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CÓRREGO FAZENDA VELHA (Tamboril) 
 
O córrego Fazenda Velha (Tamboril) localiza-se no bairro Jardim Felicidade 

até seu ingresso no Ribeirão Isidoro à montante da desembocadura do 

córrego Terra Vermelha (Pontos de amostragem 19 e 20 - Figura 13). Aqui 

também não serão realizadas intervenções durante o projeto. A sua 

avaliação servirá como base de dados para futuros projetos de recuperação 

de áreas degradadas nesse córrego. 
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Figura 13. Mapa de localização dos pontos de amostragem no Córrego Fazenda Velha (Tamboril) do Biomonitoramento da Qualidade da Água. No 
cartograma à direita, estão representados os polígonos dos vôos com VANT que ainda serão feitos. 
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ETAPAS DE BIOMONITORAMENTO 

1. Planejamento do Programa de Biomonitoramento Participativo da 

qualidade do ambiente aquático 

 
✓ Determinação dos pontos de amostragem em campo, nos Setores 

acima referidos (1-A, 1-B, 2, córrego Macacos, Terra Vermelha e 

Fazenda Velha) (Figura 1), georeferenciando cada ponto de 

amostragem no campo.  

✓ Elaboração do Plano de Biomonitoramento ambiental – determinou-

se as datas para realizar as amostragens nos córregos e nascentes do 

projeto, seguindo a frequência trimestral de monitoramento. As 

amostragens serão realizadas na última semana do mês de março de 

2022 durante a meta 1.2. A coordenação da logística necessária para 

a aquisição dos frascos e coordenação com laboratório será realizada 

na primeira semana do mês de março de 2022. Os equipamentos 

(sonda limnológica) já foi adquirida e está pronta para seu uso. 

 

2. Execução do Programa de Biomonitoramento Participativo da 

qualidade do ambiente aquático 

Execução e coordenação das amostragens (trimestrais) dos parâmetros 

de qualidade da água nos córregos e nascentes 

✓ Monitoramento da hidrodinâmica nos córregos em estudo:  

Determinação da vazão e dimensões, pelo método do flutuador 

(EMBRAPA, 2007) das nascentes e córregos relacionados: em função 

tanto da sazonalidade existente nos locais avaliados como das 

medidas de recuperação aplicadas neles. Como resultado deste 
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monitoramento será possível a identificação e correção de pontos de 

perda de vazão nas microbacias.  

✓ Biomonitoramento limnológico dos córregos em estudo:  

Para esta análise se procederá a coleta de amostras da água 

trimestralmente, sendo 07 coletas durante o projeto. Essas coletas 

incluem períodos chuvosos e de estiagem nos pontos de amostragem 

acima mencionados. As amostras de água serão coletadas e 

preservadas de acordo com a norma NBR 9898/87 da ABNT e o 

Standard Methods for Water and Wastewater, 21 ed. (CTEC, 2009; 

ANA, 2011). Enviadas para laboratório credenciado contratado para 

esse fim (AWWA/APHA, 2018).  

Os resultados das análises serão comparados com limites da 

legislação CONAMA 357/05, Art. 15 (CONAMA, 2005). Os parâmetros 

que serão registrados (tabela 1) com equipamento de campo são: 

oxigênio dissolvido, pH, condutividade, temperatura.  

Outros parâmetros serão registrados por análise laboratorial são: 

coliformes, DBO, DQO, dureza, óleos e graxas, sólidos totais e 

sedimentais, compostos nitrogenados, fosfatos, cloretos e turbidez. 

Como resultado deste monitoramento será possível a identificação e 

correção de pontos de maior contaminação por esgoto urbano em 

cada nascente e nos córregos sob estudo deste projeto. Com os 

resultados obtidos serão calculados o Índice de Qualidade da Água 

(IQA) e Índice de Estado Trófico (IET) (CETESB, 2020). 
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3. Elaboração de relatórios trimestrais do Biomonitoramento da 

qualidade da água nos córregos e nascentes. 

Utilizando os resultados emitidos pelo laboratório de análise de água a 

contratar, serão elaborados relatórios trimestrais do 

Biomonitoramento da Qualidade da Água dos córregos e nascentes que 

formam parte do Projeto Izidora. 

 

4. Participação e envolvimento da comunidade no programa de 

biomonitoramento da qualidade de água  

Ações de envolvimento e participação da comunidade no programa 

de monitoramento da qualidade de água tendo por base os seguintes 

objetivos gerais: 

4.1 – Identificar os principais riscos da contaminação das águas para a 

saúde humana e dos animais. 

4.2 – Reconhecer a importância das análises das águas e das variáveis  

escolhidas no programa de monitoramento para a caracterização dos 

habitats aquáticos na região de estudos. 

4.3 – Avaliar a eficácia das ações de recuperação ambiental na qualidade 

de água dos ambientes estudados. 

4.4 – Comparar a qualidade de água entre os córregos Macacos, Isidoro, 

Fazenda Velha e Tamboril, associando os tipos de degradação ambiental e 

usos do solo com a qualidade de água desses ambientes.  
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4.5 – Promover o treinamento de jovens e adultos para que eles possam 

depois utilizarem a sonda limnológica (que será doada à comunidade) de 

modo independente e autônomo. 

4.6 – Identificar um grupo de ações comunitárias que permitam a 

comunidade e os gestores públicos a dar continuidade, pelo menos em 

parte, do monitoramento ambiental das águas do complexo Izidora. 

 

A participação e envolvimento das comunidades serão feitas através 

momentos presenciais articulados e planejados pela assistente social. Ela 

deverá articular, programar e coordenar diferentes momentos e 

atividades com diferentes grupos sociais tais como idosos, mulheres, 

crianças e jovens.   Uma das principais metas a serem alcançadas é atrair  

jovens para o estudo em escolas técnicas e  universidades. 
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