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RESUMO 

O presente relatório está centrado na apresentação das atividades 

administrativas e técnicas programadas para a Meta 1.1 “Diagnóstico de impactos e 

riscos no Setor 1 e 2”. O documento está estruturado para responder a cada uma das 

atividades previstas nessa meta. A ordem em que essas atividades aparecem no 

presente relatório segue a planilha orçamentária aprovada pela CEF no contrato 

correspondente (ACF 209/2021).  

No primeiro capítulo, estão relacionados os trabalhos feitos na administração do 

projeto e a coordenação do mesmo. Destacam-se as despesas administrativas (aluguel 

da sala, luz, Internet, etc.), a contratação de pessoal administrativo (secretária e 

contador) e a compra de mobiliário para a montagem da sala como centro de operações 

do projeto Izidora. Estão relacionadas as compras do equipamento solicitado, materiais 

de escritório, EPIs para o pessoal de campo, contrato com a empresa de locação de 

transporte do pessoal para o campo, e os contratos com a FUNDEP e com as empresas 

J&R Engenharia Ltda (GEOTEC), LASI e do desenvolvedor da nova website. Um aspecto 

importante a ser salientado, é o fato de que atingiu-se a meta do cumprimento de todos 

os produtos solicitados pela GIGOV/CEF. Fazemos menção especial à certidão de 

dispensa de licenciamento ambiental (Etapa 1), aos documentos que comprovam a 

titularidade da área que compreende a ocupação Vitória e as poligonais das áreas de 

intervenção. 

O segundo capítulo dedica-se aos trabalhos realizados pela equipe dos 

professores da UFSJ. Destaca-se aqui o uso dos equipamentos adquiridos pelo projeto, 

tais como o drone e o RTK para a elaboração das poligonais das áreas que sofreram 

intervenções físicas durante o projeto. 

O terceiro capítulo apresenta os trabalhos de planejamento do programa de 

biomonitoramento participativo da qualidade do ambiente aquático, realizados pelo Dr. 

Ricardo e o Dr. Alberto. 

O quarto capítulo descreve-se as ações de Planejamento das ações de contenção 

de erosão da mata ciliar das nascentes e córregos no Setor 1-A e 1-B, por parte da equipe 

da Profa. Maria Rita e o Grupo GERA (estagiários da UFMG). 
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No quinto capítulo, descreve-se as atividades de pesquisa e escuta: coleta de 

dados e elaboração do diagnostico social, realizadas pela assistente social a Lic. Júnia 

com alguma das lideranças da comunidade da Ocupação Vitória.  

Finalmente, no sexto capítulo apresenta-se as conclusões e as recomendações 

para as próximas etapas. 

Os relatórios de cada atividade estão disponíveis no site do projeto: 

https://www.projetoizidora.com/relatorios.   

https://www.projetoizidora.com/relatorios
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Capítulo 1 

Administração e despesas administrativas -  

Coordenação de atividades da Meta 1.1 

Despesas administrativas 

Conforme estabelecido na planilha orçamentária do projeto de “Recuperação de 

áreas degradadas da microbacia do Isidoro”, a primeira ação realizada foi a locação da 

sala do projeto. Foi procurado um local estratégico próximo da UFMG e da FUNDEP. O 

endereço da sala é Av. Antônio Abrahão Caram 820, sala 408 bairro São José. Telefone: 

031 3643 8073. As notas fiscais do aluguel da sala e das despesas desta estão disponíveis 

no site do projeto. 

Também foram feitas as contratações de uma secretária durante o mês de 

dezembro, mas por decisão própria (passou num concurso público) ela teve que sair no 

mês de janeiro. Uma outra secretária foi contratada no mês de fevereiro e que 

atualmente trabalha como celetista para o projeto a tempo integral. As notas fiscais da 

contratação da secretária e do contador estão disponíveis no site do projeto. 

Na implementação da sala foram comprados moveis compreendidos na planilha 

orçamentária com dinheiro do FSA e as notas fiscais estão disponíveis no site do projeto. 

Coordenação de atividades da Meta 1.1 

No dia 01 de dezembro de 2021, a CEF depositou a primeira parcela prevista no 

Acordo de Cooperação Financeira 209/2021 do Fundo Socioambiental da Caixa 

Econômica Federal, no valor de R$ 341.383,05 (trezentos e quarenta e um mil trezentos 

e oitenta e três reais na CC CEFG 4741-4 (agência 1532) da CEF. 

Dentro das atividades realizadas pela coordenação do projeto Izidora (Meta 1.1), 

foram gastos, até o dia 2/3/2022, R$ 281.870,70 do FSA o que corresponde 82,56 % do 

valor destinado para essa meta.   

Todas essas despesas estão listadas na prestação de contas parcial disponível no 

site do projeto.  
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Comprovantes de pagamento (TED, boletos, etc): LINK. 

Notas fiscais, recibos, diárias, etc.:  LINK. 

Todas as despesas de diárias e combustível pagas com recursos do Fundo 

socioambiental (FSA), usadas pela coordenação estão disponíveis no LINK, bem como 

no site do projeto.  

Na meta 1.1, foram adquiridos mais de 90% dos equipamentos orçamentados, tais 

como:  

1) Mobiliário para a sala de projeto (escrivaninhas, mesa de reunião, mobiliário 

para recepção, cadeiras); 

2) Drone-VANT Phanton 4 DJI;  

3) Receptor GNSS RTK CHC i50;  

4) 01 (uma) sonda multiparamétrica;  

5) Notebook DELL; 

6) Smartphone Moto G;  

7) Projetor e tela de projeção;  

8) Tablet SAMSUNG; 

9) Telêmetro Nikkon 

10) Trena eletrônica BOSCH.  

Outros insumos adquiridos com a primeira parcela do FSA foram toners para 

impressora da sala, uniformes (camisas e calças) e EPIs (botas e protetor solar). A RMPC 

também realizou contratos com empresas para cumprir com o estabelecido no contrato 

ACF/CEF 209. Alguns insumos como a mesa dobrável e as cadeiras de plástico ainda 

serão compradas.  

As empresas contratadas foram:  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/planilha_comprovantes_web.pdf
http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/planilha_nf_web.pdf
http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/planilha_diarias_web.pdf
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1) LASI para o pagamento dos serviços do Dr. Alberto Sáenz-Isla na atividade 1.1.4 de 

Planejamento do programa de biomonitoramento participativo da qualidade do 

ambiente aquático; 

2) J & R Engenharia Ltda. (GEOTEC), para pagar os serviços e diárias da assistente 

social na atividade 1.1.6 Pesquisa e escuta: coleta de dados e elaboração do 

diagnostico social; 

3) AUTOVANS, para a locação da Van para transporte de pessoal para o campo; 

4) Fundação para o Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) da UFMG, para o 

pagamento de bolsas de extensão dos professores da UFMG e UFSJ e suas diárias 

correspondentes. 

5) CEZAR COSTA, para a aquisição de material de divulgação (elaboração da website)  

  A relação dos contratos (contratos assinados) pode ser vista no LINK. 

Todos os links acima citados podem ser acessados (com senhas) a partir da nova 

website do projeto: https://www.projetoizidora.com 

 

Ofício 30NOV 2021 – GIGOV/GERSA 

Em 30 de novembro de 2021 a GIGOV/CEF solicitou à empresa RMPC uma série 

de documentos e informações, tendo como objetivo de facilitar o processo de 

execução/acompanhamento do projeto e que são condicionantes para a liberação da 

segunda parcela. Nesse sentido, a coordenação do projeto realizou uma intensa 

pesquisa nos cartórios dos municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia para obter a 

comprovação da titularidade de uso das áreas abrangidas na área de estudo na 

Ocupação Vitória.  

A coordenação também solicitou aos membros da equipe do projeto que estão 

envolvidos nas intervenções físicas (contenção de taludes e plantios) o correspondente 

ART por essas obras.  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/planilha_contratos_web.pdf
https://www.projetoizidora.com/
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A coordenação do projeto também trabalhou no sentido para que fossem feitos 

o mapeamento com drone, a geração dos mosaicos contendo as ortofotos calibradas 

com coordenadas obtidas pelo sistema RTK-GNSS. Desse modo foram elaborados os 

mapas das poligonais das áreas definitivas que receberão o plantio de mudas, com as 

coordenadas geográficas. Cabe mencionar aqui também o fato de que tivemos muitas 

dificuldades em acionar a equipe da UFSJ para realizar esse mapeamento a tempo de 

cumprir com todos os prazos ver abaixo a justificativa para troca de parte da equipe de 

trabalho).  

Tendo em vista a negativa da equipe da UFSJ em adiantar o processo de 

licenciamento, tal como foi solicitado pela GERSA/GIGOV, a coordenação optou por 

solicitar ao Eng. Vinicius Vieira que assumisse essa parte do trabalho e passasse a 

coordenar todos os pedidos de licenciamento/dispensa de licenciamento junto a todos 

os órgãos ambientais pertinentes em função das intervenções físicas que serão 

executadas neste projeto (ver abaixo a justificativa para troca de parte da equipe de 

trabalho).  

O documento contendo a resposta da RMPC ao ofício da GIGOV/GERSA de 

30NOV 2021 está disponível no LINK. 

 

Divulgação do projeto “Izidora” 

A divulgação do projeto e do financiamento do FSA/CEF foi realizada durante essa 

meta 1.1 utilizando as placas informativas do projeto, e a apresentação de um novo 

website (https://www.projetoizidora.com/). Toda a equipe de trabalho em campo 

dispõe de uniformes (camisas de campo e social, bonés com a logomarca do projeto), 

cartões de visita para os membros da equipe permanente, adesivos do projeto e todos 

os EPIs necessários, além de um seguro contra acidentes pessoais fornecido pela RMPC. 

 

  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/relatorios/GIGOV%201%20RELATORIO/resposta_rmpc_oficio_gigov_20211130.pdf
https://www.projetoizidora.com/
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Contrapartida da RMPC 

A empresa RMPC investiu mais de R$ 11 mil reais adicionais em relação aos 

insumos (equipamentos e veículo) que já tinham sido reportados como contrapartida 

para seu uso no projeto, como estabelecido no contrato CAF-209.  

A lista dos novos itens adquiridos pela empresa RMPC como acréscimo aos 

valores já declarados como contrapartida financeira da RMPC para esse projeto podem 

ser vistas no LINK (acesso livre). 

  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/planilha_nf_contrapartida_web.pdf
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Capítulo 2 

Poligonais das áreas de Intervenção 

Equipe UFSJ 

 

1- Obtenção do mapeamento das poligonais das intervenções físicas no Projeto 

Izidora 

Esta atividade centrou-se na coleta de dados geográficos em concordância com os 

trabalhos de intervenção física em 04 nascentes e 04 córregos (contenção de taludes, 

drenos, passeios, barreirinhas, plantio). Para isso foi necessário utilizar o drone Phantom 

4 Pro v2 e o receptor GNSS RTK CHC i50, ambos equipamentos comprados com o fundo 

FSA. Essa atividade foi dirigida pelo Prof. Gabriel Pereira e o Prof. Leonardo Rocha, o 

auxílio da empresa GEOTEC por convite do Prof. Leonardo, e a assistência do Dr Alberto 

Sáenz como membro da equipe permanente. Paralelamente, a Profa. Maria Rita Muzzi 

e os membros do grupo GERA (estagiários), iam colocando os piquetes para marcar a 

localização das áreas de intervenção em córregos e nascentes. 

O drone (VANT) serviu para registar fotografias aéreas de altíssima precisão e 

qualidade. As imagens coletadas tiveram uma resolução espacial de 3,54 cm e 3,14 km2 

imageados. Os voos do drone foram realizados durante os dias 19 e 20 de janeiro (Figura 

2.1). Tivemos que esperar duas semanas devido às chuvas intensas que castigaram a 

cidade de Belo Horizonte nas duas primeiras semanas do ano.  

A velocidade do voo foi em média foi de 72 Km/h, numa altitude de 120 m e por 

espaço de 30 minutos (tempo limitado pela bateria do aparelho). A empresa J&R 

GEOTEC emprestou 03 baterias para aumentar o tempo de voo por dia e dessa maneira 

abranger uma maior área de trabalho. Lembrando que foi feito um pedido para a GIGOV 

para adquirir 3 baterias extra para o VANT com dinheiro do FSA que não foi gasto na 

meta 1.1. 

O trabalho com o receptor RTK, serviu para realizar a coleta dos pontos de 

controle (com elevada precisão), bem como, das informações relativas à localização das 
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nascentes e os córregos correspondentes e a posição das futuras intervenções 

ambientais na área de estudo, marcadas no chão como piquetes. Todos esses pontos 

foram georefeerenciados com o RTK durante os dias 18 e 19 de janeiro. Neste projeto, 

a base do RTK foi posicionada na horta comunitária da Ocupação Vitória localizada por 

um marco fixado na área. Este marco foi utilizado nos dias conseguintes para a mesma 

base. Para a coleta de dados de campo (pontos de controle e piquetes das intervenções) 

foi utilizado o coletor portátil de dados chamado de “rover” (Figura 2.2).  

Figura 2.1. Drone (VANT) Phantom 4 pro V2. 

Figura 2.2. Receptor GNSS RTK: a base (horta comunitária) e o rover marcando os 

pontos de controle na área de estudo na Ocupação Vitória.  
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Os dados coletados pelo RTK foram posteriormente processados e corrigidos ao 

sistema de coordenadas referenciadas ao SIRGAS2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas).  

Com os pontos corrigidos posicionalmente, a etapa posterior refere-se à 

determinação da ondulação geoidal e correção da altura vertical coletada em campo.  

A partir das imagens obtidas com o drone, procedeu-se ao processamento das 

imagens no aplicativo Agisoft até a criação dos ortomosaicos. Foram utilizadas um total 

de 2041 fotos aéreas e importado os dados processados e corrigidos do RTK. Cada foto 

que possui o marcador é ajustada, para que o ponto fique localizado exatamente na 

posição coletada em campo (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3. (a) Inclusão do marco e coleta das coordenadas; (b) Apontamento dos 
pontos de controle nas imagens na qual o mesmo possui intersecção; (c) Pontos de 

controle do projeto. 
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O mapeamento das poligonais e delimitação da área de intervenção (Figura 2.4) 

foi realizado no aplicativo Arcgis 10, disponível no laboratório de Geoprocessamento da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).  

O primeiro processamento consistiu na inserção de todos os pontos coletados 

em campo e separados de acordo com sua funcionalidade (pontos de controle, base, 

hidrografia, entre outros).  

Assim, foram criados mapas (poligonais) em escala 1:2500 para a rede de 

drenagem no projeto, barreirinhas, passeios e área de plantio (revegetação), tomando 

como referência os piquetes marcados pelo grupo da Profa. Maria Rita.   

Figura 2.4 - Áreas de intervenção, separadas por seções de I a IV. 

 

Para facilitar a visualização, as intervenções ambientais foram divididas em 

seções, correspondentes às nascentes e suas atividades (Figura 2.4). Os produtos do 

mapeamento das poligonais e da área de intervenções ambientais (Figura 2.5) são 

exibidos abaixo e correspondem à:  
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I) Intervenções ambientais – Drenos, canalização e desassoreamento; 

II) Intervenções ambientais – Revegetação (plantio);  

III) Intervenções ambientais – Passeio;  

IV) Intervenções ambientais – Barreirinhas.  

 

Figura 2.5. Poligonais mostrando as quatro áreas de intervenção na Ocupação Vitória 

 

O relatório sobre o mapeamento por VANT produzido pela equipe coordenada 

pelo Dr. Gabriel Pereira pode ser acessado no LINK. 

  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/relatorios/etapa_01/REL%20001_gabriel_pereira.pdf
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2- Aquisição de dados sócioambientais para subsidiar o Plano de Saneamento 

Prof. Leonardo Rocha, 

 

O relatório enviado pelo prof. Leonardo Rocha está disponível no LINK.  

 

3- Visita de reconhecimento das características geomorfológicas da área em 

estudo 

Prof. Múcio Figueiredo 

 

Os professores Múcio Figueiredo e Leonardo Rocha, realizaram uma visita 

técnica durante os dias 1 e 2 de fevereiro de 2022 para o reconhecimento expedito das 

características geomorfológicas do meio físico da área das intervenções na sub-bacia do 

Córrego dos Macacos, Ocupação Vitória, como forma de ambientação. Prévio a visita foi 

realizada por eles uma pesquisa bibliográfica sobre informações secundárias pré-

existentes sobre a geologia e geomorfologia dessa região.  

Essa primeira visita técnica de reconhecimento serviu como balizador para o 

planejamento do diagnóstico da dinâmica erosiva das zonas onde está situada a 

Ocupação Vitória, de forma a subsidiar não somente o entendimento do processo, bem 

como entender como o avanço da ocupação suburbana em terreno como as 

características preliminares geológico-geomorfológicas descritas podem impactar 

negativamente o ambiente local.  

Novas campanhas de campo serão realizadas para o diagnóstico definitivo. 

O relatório do Prof. Múcio Figueiredo está disponível no LINK. 

  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/relatorios/etapa_01/REL%20001_leonardo_rocha.pdf
http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/relatorios/etapa_01/REL%20001_mucio_figueiredo.pdf
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O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO 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 inicialmente 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 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. 

https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/programa-aguas-brasileiras/edital-de-selecao-de-projetos
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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. 

3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Objetivos gerais do programa de biomonitoramento da qualidade das águas da 

bacia hidrográfica do córrego Isidoro. 

 

O monitoramento deverá abrir possibilidades para a participação da 

comunidade, seja através de ações de conscientização bem como de capacitação. A 

partir da meta 1.2. a nossa equipe, em colaboração com a assistente social do projeto, 

iniciará uma série de oficinas sobre a importância de avaliar a qualidade das águas e 

como realizar a coleta de amostras de água. Essas oficinas deverão ser realizadas, nessa 
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meta, nos setores da comunidade onde serão executadas as intervenções físicas no 

projeto (Setor 1-A e Setor 1-B). Nos outros setores do projeto essas oficinas serão 

inseridas paulatinamente nas metas posteriores.  

Através da coleta de amostras de água nos córregos neste projeto será 

constituído um banco de dados sobre sua qualidade da água. Certamente, esse banco 

de dados, servirá de base para o aumento do conhecimento sobre o estado sanitário 

desses corpos de água. Paralelamente, esse banco de dados servirá para a geração de 

publicações científicas e de divulgação que poderão contribuir na tomada de decisões 

de gestão ambiental, visualizados na 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. Este projeto manifesta a 

hipótese de que as intervenções físicas (contenção de taludes, plantio e instalação das 

TeVap) a serem realizadas na comunidade Vitória (Setores 1-A e 1-B), trarão impactos 

positivos na qualidade de água dos córregos afetados, expressados nas variáveis 

limnológicas a serem avaliadas.  

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 (da ordem 

doméstica) poderá também ser identificada através do monitoramento ambiental, por 

meio das possíveis alterações das variáveis de parâmetros limnológicos (dados de 

qualidade das águas). As que 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 (23) variáveis 

que foram selecionadas a partir do tipo de ocupação humana observado na Ocupação 

Vitória (Tabela 3.1). Nessa região predomina o lançamento de esgotos domésticos em 
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valas ou fossas rudimentares. Portanto, as variáveis selecionadas buscam identificar 

com clareza esse tipo de impacto ambiental. 

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 3.1. 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 (PA), 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)  Sobrevoos 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 

(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. 

 



 
 

 
 

25/103 
 

Nas figuras a seguir (Figs. 3.2 a 3.6), o leitor poderá constatar a eficácia dos 

sobrevoos de drone (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) (Tabela 3.2). 
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Figura 3.2 – 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 3.3 – 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 3.4 – 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 3.5 – 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 3.6 – 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. 3.2).  

O posicionamento final dos pontos ainda pode mudar e vai depender da visita 

“in loco” que acontecerá ainda em março de 2022 (Figura 3.7).  

 

Tabela 3.2 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 -43,91239 -19,81078 

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 3.7 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 (Figura 3.8).  

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

Izidora. (Figura 3.2). 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). 
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Figura 3.8 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 3.9).  

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 3.9 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 3.10) 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 3.10 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 após o 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 3.11). 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 nos auxiliar 

na detecção de possíveis efeitos das intervenções nos setores 1-A e 1-B.  
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Figura 3.11 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 voos com VANT que ainda serão feitos. 

 

  



 
 

 
 

41/103 
 

CÓRREGO TERRA VERMELHA 

O córrego Terra Vermelha nasce no bairro Frei Leopoldo, 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 

3.12). 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. 
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 Figura 3.12 Mapa de localização dos pontos de amostragem do biomonitoramento da qualidade da água no Córrego Terra Vermelha. 

No cartograma, estão representados os polígonos dos voos 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 3.13). 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 3.13 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 voos com VANT que ainda serão feitos. 
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CRONOGRAMA 

 

O cronograma abaixo discrimina os períodos de coleta de amostras, de análises 

de laboratório, de preparo do relatório e a data provável de apresentação do mesmo. 

Ao todo, serão realizadas sete campanhas entre os meses de março  de 2022 e  setembro 

de 2023, englobando diferentes etapas do ciclo sazonal (Tabela 3.3). 
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Tabela  3.3 – Cronograma das atividades relacionadas ao monitoramento da qualidade da água. 

 
 2022 2023 

CAMPANHA 1 2 3 4 5 6 7 

Atividades Meta 1.2 Meta 2.1 Meta 2.2 Meta 2.3 Meta 2.4 Meta 2.5 Meta 3.1 

Amostragem de 

campo 
28 - 31/MAR 06-10/JUN 12-16/SET 12-16/DEZ 06-11/MAR 12-16/JUN 11-15/SET 

Processamento no 

laboratório 
1-16/ABR 10-25/JUN 16-30/SET 16-30/DEZ 11-25/MAR 16-30/JUN 15-30/SET 

Elaboração de 

relatório 
18-22/ABR 27-30/JUN 03-07/OUT 2-6/JAN/2023 26-31/MAR 01-07/JUL 02-06/OUT 

Oficinas de 

Monitoramento 

participativo 

 13-17/JUN   13-17/MAR  18-22/SET 

 04-08/AGO   10-14/ABR  16-20/OUT 

 08-12/2008   8-13/MAI  06/011 

Entrega do 

relatório de 

monitoramento  

22/ABR 30/JUN 21/OUT 20/JAN/2023 20/ABR 21/JUL 20/OUT 
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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 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 
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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). 

 
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: 



 

 

 49/98 

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.  

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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Introdução  

Bacia do Izidora 

1- Vetor Norte de Belo Horizonte  

A região do fragmento florestal da Mata da Izidora, também conhecida como 

Mata da Granja Werneck, área de atuação desta proposta e localiza-se no Vetor Norte 

da Grande Belo Horizonte, envolvendo as seguintes regionais administrativas de Belo 

Horizonte: Norte, Venda Nova e uma pequena porção da regional Pampulha, 

abrangendo 68 bairros em 55,19 Km² de área (Lima, 2016).  

No início do século passado a região era conhecida como povoado do Onça, 

hoje bairro Arão Reis, e seu desenvolvimento se deu a partir de 1937 com a instalação 

do Matadouro Municipal que levou a um novo parcelamento do solo que se aproxima 

da configuração atual. (https://prefeitura.pbh.gov.br/norte). 

O crescimento do setor norte concretizou-se nos últimos, alavancado pela 

construção da Cidade Administrativa, da Linha Verde e a transformação do Aeroporto 

de Confins em um terminal industrial. Acompanha esta expansão a ampliação do 

sistema viário representada pelas Avenidas Pedro I e Cristiano Machado, e a rodovia 

MG-010 (SOARES, 2017; CALDAS, 2014; RODRIGUES, 2016). 

Por estes motivos, o adensamento demográfico é objeto de preocupação e 

planejamento com uma população de 212.055 habitantes, 64.062 domicílios, 

extensão territorial de 32,56 km² o vetor norte apresenta uma densidade demográfica 

de 6.513 hab./km² (https://prefeitura.pbh.gov.br/norte). 

 

2- Granja Wernek - Hidrografia  

A Granja Werneck alberga 950 hectares de Floresta estacional semi-decidual 

preservada de Mata Atlântica e Cerrado. Trata-se da maior área preservada de Belo 

https://prefeitura.pbh.gov.br/norte
https://prefeitura.pbh.gov.br/norte
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Horizonte, sendo 4 vezes maior que o Parque das Mangabeiras (240 ha) e três vezes 

maior que o Central Park de Nova York (341 ha).  

Segundo estudos da prefeitura existem aproximadamente 280 nascentes na 

sub bacia do Onça que dão origem a 64 córregos, entre eles o Córrego dos Macacos, 

considerado o último curso d’água limpo de Belo Horizonte. Todos fazem parte da 

microbacia do Córrego Isidoro que deságua no Ribeirão do Onça, que compõe a bacia 

do Rio das Velhas. Nesta microbacia do Izidora foram registrados cerca de 32 pontos 

de nascentes foram identificados, 12 apresentaram superfície freática interceptando 

o terreno e formando áreas brejosas (nascentes difusas) e outras 20 foram 

consideradas pontuais (EIA RIMA Granja Werneck, MYR empreendimentos, 2011). 

Na microbacia do Izidora quatro cursos d’água se destacam: Córrego Terra 

Vermelha, Córrego do Angu, o Ribeirão da Izidora e o Córrego dos Macacos (BIZZOTO, 

2015) (Figura 4.4). Este último será o objeto de nossa proposta, pois o Córrego dos 

Macacos é o mais importante afluente do Ribeirão Isidoro, percorrendo trechos de 

exuberante Mata ciliar que abrange uma área de 2,06 km², aproximadamente 

(SUDECAP, 2000). Devido à intensa urbanização, a microbacia do Ribeirão do Onça 

vem sofrendo os impactos advindos da intensa e extensa ocupação do solo.  

Todos os afluentes do Ribeirão da Izidora, localizados no alto e médio curso, 

apresentam águas de baixa qualidade devido ao aporte de esgoto e sedimentos. O 

Ribeirão do Onça possui uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), responsável por 

tratar esgotos domésticos provenientes dos municípios de Contagem e Belo 

Horizonte. A capacidade de operação máxima é de 2.400 L/s e sua vazão média 1.800 

L/s, o que representa um equivalente populacional de 800.000 habitantes. Reatores 

anaeróbios UASB, filtros biológicos percoladores seguidos de decantadores 

secundários compõem o sistema de tratamento biológico da estação, conforme 

Poague (2018). 
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3- Microbacia da Izidora  

O nome da região e do Ribeirão homenageia Izidora da Costa que foi uma 

mulher negra, alforriada, que se instalou na região (ISAÍAS, 2017). O Ribeirão Izidora 

que é o principal afluente da Bacia do Onça (BORSAGLI, 2016; RODRIGUES, 2016), está 

protegido pela Mata da Izidora e/ou Granja Werneck (GALERA; GONÇALVES, 2020). 

Esta microbacia é tributária da sub-bacia do Ribeirão do Onça (Figura 4.5) e 

apresenta área de drenagem de cerca de 55 km², ou seja, 20% da área de Belo 

Horizonte (PBH, 2010a). Considerando seus 64 córregos e 280 nascentes, a sub bacia 

foi dividida em alto, médio e baixo curso (Lima, 2016). Tanto o alto quanto o médio 

curso da corredeira encontram-se em áreas mais urbanizadas, ao passo que o baixo 

curso se localiza em fazendas e chácaras, onde nascentes e a vegetação estão mais 

preservadas (PBH, 2010a).  

As regiões do alto e médio curso localizam-se nas regionais Venda Nova e 

Pampulha e exercem forte pressão ambiental sobre a bacia em razão da urbanização 

e degradação ambiental resultante desse processo. A região do baixo curso sofre os 

efeitos da ocupação do solo, especialmente em nível de topo de morro, e por isto 

encontra-se fortemente submetida a inúmeros processos com erosão acelerada, 

lançamento de esgotos sem tratamento, lixo, assoreamento e contaminação dos 

cursos d’água.  

Entretanto, é nesta região que ainda se encontra a preservada área da Granja 

Werneck. (LIMA, 2016). Destaca-se ainda o acervo cultural encontrado neste trecho 

onde está estabelecida a bicentenária Comunidade Quilombola Mangueiras, assim 

como antigas fazendas, destacando-se o Sanatório Hugo Werneck, atualmente Casa 

Francisco providens - Ações Sociais (PBH, 2010a; CALDAS, 2014). 

Por outro lado, os assentamentos irregulares, das ocupações da microbacia do 

Izidora, constituem um desafio para a gestão pública. Estes assentamentos iniciados 

em junho de 2013, surgiram independentemente da aprovação Estado (PBH, 2010a). 

As ocupações Vitória, Esperança e Rosa Leão compõem o que se conhece por 
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Ocupações da Izidora (RODRIGUES, 2016), abrigando, atualmente, quase 10 mil 

famílias. 

A ocupação de topo de morro, a falta de sistema de saneamento urbano e rede 

de água tratada resultaram no grande assoreamento e poluição dos córregos, 

soterramento de nascentes e drenagens e contaminação ambiental. Caeiro (2021), 

demostrou na sua monografia, que a significativa perda da vegetação de Mata 

Atlântica e Cerrado, deveu-se ao grande impacto de esgoto e assoreamento sobre esta 

vegetação na microbacia do córrego Macacos.  

Em consequência, o zoneamento definido na Lei de Parcelamento, Ocupação 

e Uso do Solo do Município (PBH, 1996), incluiu usos restritivos à ocupação 

predominando as zonas de preservação ambiental - ZPAM’s e as zonas de proteção 

ambiental - ZP-2. A preservação das nascentes dos cursos d’agua ao longo do Córrego 

dos Macacos, e dos fragmentos de vegetação protegida por mata e a recuperação das 

áreas degradadas são ações prioritárias.  

Mediante estas informações propusemos uma análise para aferição do grau 

de impacto na área da Granja Werneck e constatamos uma perda significativa da 

biodiversidade e um concomitante aumento do assoreamento, trabalhos estes em 

anexo (Fonseca et al. 2022) e no capitulo: Paisagem do Vetor Norte da RMPBH do 

livro: Espaços livres em Paisagens Conurbadas: O vetor Norte da RMBH. 

 

Sumario dos resultados  

Estas análises permitiram concluir que a recuperação do córrego de Macacos 

depende da contenção do processo erosivo oriundo do desmatamento e uso do solo. 

O atingimento desta meta, por sua vez, depende das recuperações das nascentes, das 

drenagens das ocupações, da estabilização de taludes e matas ciliares. Neste contexto, 

a equipe do grupo Gera elaborou um diagnóstico de impacto, aqui apresentado, que 

permitiu:  

1- Identificar e localizar os pontos de maior instabilidade nas nascentes, 

drenagens e matas ciliares da Ocupação Vitoria;  
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2- Selecionar as espécies vegetais mais indicadas para tal recuperação; 

3- Definir a conduta de recuperação ambiental no que se refere a qualidade do 

solo, considerando a alta erodibilidade, a baixa fertilidade e a presença de 

produtos agrícolas, esgoto e efluentes; produtos de construção civil; 

4- Resultados preliminares da análise de sedimentos já mostram os pontos de 

maior carreamento de sedimentos. 

 

Material e Métodos   

I - Descrição da Área de Trabalho  

Baseando nos estudos prévios (Fonseca et al., 2022, em anexo), foram 

selecionadas as seguintes áreas para avaliação dos impactos físico-químico. 

O objeto de nossa proposta, o Córrego dos Macacos, é o mais importante 

afluente do Ribeirão Isidoro (Figura 4.3), por se tratar de um córrego com trechos 

bastante preservados especialmente ao longo da Casa de Francisco com exuberante 

Mata ciliar, abrangendo uma área de 2,06 km², aproximadamente (SUDECAP, 2000). 

1- Área de referência: Casa de Francisco (granja Werneck) está localizada na área 

preservada (pontos 13 a 17) que será usada como ponto de referência de Mata 

Atlântica (Figura 4.1) com elevado grau de preservação (Figura 4.2). 

2_ Área da ocupação Vitoria. Como mostrado na Figura 4.3, esta é uma das maiores 

ocupações, albergando 4.500 famílias, e está situada ao longo do córrego macacos 

(Figura 4), nesta ocupação serão objetos de trabalho os seguintes pontos (Figura 4.1): 

● Nascentes 1 A e B (pontos 9 a 12)- Figura 4.2 B 

● Mata Ciliar (pontos 11 a 12) Figura 4.2 B 

● Nascente 2 (pontos 8 a 11) Figura 4.2 C 
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● Nascentes 3 A e B (pontos 6 a, 6 b e 7) e seus respectivos corpos hídricos. Figura 

4.2 D. 

Estas áreas vêm recebendo grande aporte de sedimentos oriundos de 

processos erosivos causados pelo desmatamento (Fonseca et al., 2022) além 

do impacto de esgotos e efluentes.  

3 - Córregos Terra vermelha Tamboril  

Localizados respetivamente nos Bairros Etelvina Carneiro, Frei Leopoldo e 

Felicidade, constituem drenagens urbanos cujas nascentes e corpos hídricos estão 

sujeitos a enorme impacto antrópico, recebendo forte carga de esgoto doméstico 

(Figuras 4.4 e 4.5). 

Figura 4.1 Áreas de estudo na Ocupação Vitoria e Casa de Francisco. 
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Figura 4.2: A- Córrego Macacos em área preservada de Mata Atlântica, B: Mata ciliar 
com invasoras e parte de N1,  C:  N2 e drenagem  com assoreamento e invasoras, D: 

N3 : intenso assoreamento. 

Figura 4.3 - Área de trabalho da ocupação Vitoria 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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Figura 4.4 - Nascentes e Foz do Córrego dos Macacos, Terra Vermelha e Tamboril -

Fazenda Velha. 

Figura 4.5 - Localização das áreas de estudo para diagnóstico de impacto nos 

córregos 
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II: Delimitação da área de trabalho 

A delimitação da área de trabalho foi feita com marcação de piquetes a cada 

50 m, desde a nascente até o exutório em cada área de trabalho. Foi estimada a área 

da mata ciliar e as coordenadas foram registradas. As informações foram inseridas em 

mapa e em tabelas.  

 
III: Análise do solo  

Foram escolhidos 6 pontos (plots) ao longo do trecho de cada nascente e suas 

drenagens, sendo 3 próximas às nascentes e 3 próximas ao exutório. Em cada ponto 

ou plots foram coletadas 3 amostras mistas as quais foram separadas para analise 

Físico química do solo de acordo com metodologia da Embrapa (1997), essa análise 

foi realizada no laboratório SIAL (SIAL SOLO ANALISES LABORATORAIS). A analise de 

tensão de agua do solo não pode ser realizada com tensiômetro devido às chuvas 

fortes e continuas.  

A estimativa do conteúdo de agua gravimétrica do solo, foi feita pela pesagem 

de amostras solos secas (Brady & Weil, 1999). Os solos foram levados para o Instituto 

de Ciências Biológicas - Laboratório de Recuperação de Áreas Degradadas, na UFMG 

e pesados, sendo este peso considerado como peso fresco (peso do solo logo após a 

coleta). Logo após a pesagem do peso fresco, as placas de petri contendo as amostras 

de solo são colocadas na estufa à 110 o C  ate peso constante  resultando em pesagem 

do peso seco. As análises não foram finalizadas pois devem ser feitas no início e final 

de cada estação. Os resultados e análise estatística devem ser apresentados ao final 

do período seco. 

IV- Análise da biota  

A fim de levantar a ocorrência de espécies na área de estudo foi realizado um 

levantamento florístico nas áreas degradadas, nascentes 1, 2, 3A e 3B, e na área 

preservada de referência, localizada próxima às áreas degradadas e inserida no 
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mesmo bioma e fitofisionomia. Foram utilizadas duas metodologias: 1) para a 

amostragem nas matas ciliares, foi feito o estabelecimento de seis plots de cinco x 

cinco metros (25 m²) em cada uma das nascentes degradadas e ao longo dos corpos 

hídricos, assim como na área preservada. O estabelecimento dos plots foi feito 

aleatoriamente. Dentro de cada um dos plots foi feito o levantamento de todas as 

espécies vegetais - algumas identificações feitas em campo e outras por exsicatas, 

feitas para identificação posterior por meio de chaves de identificação. 2) para a 

amostragem da interface entre o corpo hídrico e o meio terrestre, o levantamento 

florístico deu-se pelo estabelecimento aleatório de três quadrantes de 1m2 (100 

quadrados de 10 cm de lado) em cada nascente degradada e drenos e na área 

preservada. Utilizou-se a mesma metodologia para a identificação dos plots. O 

quadrante, além de identificar as espécies do local, permite calcular a ocupação das 

espécies nesta área delimitada. 

V - Análise de sedimentos e vazão (análises em andamento) 

A fim de determinar os níveis de sedimentação vertical ao longo dos trechos, 

foram usadas réguas de madeira com diferentes tamanhos, cada uma delas foi 

marcada de 10 em 10 centímetros e colocada no solo em variados níveis de 

profundidades de modo que ficasse estável no solo (Figura 4.6). A amostragem de 

sedimentos foi efetuada transversalmente ao rio na parte central do dreno e nas 

margens esquerda e direita, de modo a obter amostras representativas da quantidade 

de material que foi transportado ao longo do tempo nos cursos d’água. Os locais de 

aferição da sedimentação foram definidos a dois metros de distância a partir do ponto 

inicial da nascente, dois metros do ponto intermediário do trecho analisado e dois 

metros do ponto de foz. (COELHO, 2017).  
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De acordo com Back (2006) a amostragem por integração vertical é a técnica 

mais utilizada nas medições rotineiras e permite uma boa precisão nos resultados. 

Figura 4.6: Régua para medição de sedimentação no ponto N3. 

 

Vazão d’água  

O presente estudo foi realizado na Ocupação Izidora, nas nascentes N1, N2 e 

N3, para a determinação do volume de água em um determinado trecho do curso que 

passa pela seção transversal. Esses trechos foram divididos de 50 em 50 metros, desde 

a nascente até a foz, sendo marcados presencialmente por piquetes (Figura 4.7). Em 

todas as nascentes a largura do dreno e mata ciliar oscilaram ao longo dos trechos, de 

acordo com a morfologia do relevo. 

Para realização dos testes de vazão foram escolhidos os pontos de nascente e 

de foz em cada um dos trechos de estudo, realizando os seguintes procedimentos: 

Medição de largura e do cumprimento do canal com o auxílio de uma trena (Figura 

4.8). Em seguida, quando necessário, o trecho foi dividido em seções em que foram 
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analisadas as variações de profundidades. Para determinar a velocidade média da 

água, a equipe utilizou o método flutuador, que consiste em utilizar um pedaço de 

isopor e um cronômetro para analisar o tempo que o flutuador levava para percorrer 

a distância determinada pela equipe. Em cada um dos pontos analisados o método foi 

repetido três vezes para obter a média de resultados, que em seguida foram 

calculados. Os dados devem ser coletados semanalmente, já que os rios apresentam 

grande complexidade e variabilidade de dados durante os períodos de cheia e de 

estiagem. (BEZERRA,2017). 

 

Figura 4.7: Piqueteamento do trecho de 50m de distância entre um ponto e 
outro na nascente N3-B. 
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Figura 4.8: Medição da largura do dreno e da mata ciliar na nascente N3-B. 
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A velocidade da corrente de água foi determinada dividindo as distâncias 

percorridas pelo objeto flutuador (Figura 4.9). A velocidade foi determinada dividindo 

as distâncias percorridas pelo objeto flutuador (Figura 4.9) e a média das repetições 

dos tempos: 

 

Onde:  

v= Velocidade média (m/s) 

s= distância percorrida 

t= variações de tempo 

Figura 4.9 : Medida vazão com flutuador 

 

Segundo BEZERRA, o cálculo da área foi feito através do método de batimetria, 

que consiste em analisar a área das diferentes seções, quando existentes, e em 

seguida foi realizada a média de ambas as áreas da seção. Assim, a vazão total foi dada 

pelo produto entre a velocidade média pela área da seção transversal média:  
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Onde: 

Q= Vazão em m³ s -1  

V = Velocidade (m s-1 )  

A = Média das duas áreas de seção. 

 

Para a análise de vazão na nascente e na foz (N1), e foz (N1B) e no ponto de 

nascente do trecho (N2 e N3A), foram utilizados o Método Direto Volumétrico, que se 

baseia no tempo gasto que um determinado fluxo de água leva para ocupar um 

recipiente de volume conhecido (SANTOS, 2001). 

O recipiente utilizado foi um becker de 2 litros (Figura 10), que equivale a 0,02 

m3. Com o cronômetro em mãos. Assim, o tempo para que o balde chegasse ao seu 

volume máximo ou o volume definido pela equipe foi registrado. 

Figura 4.10: Fotografia do Becker de 2 Litros utilizado para medir vazão com o 

Método Direto Volumétrico. 
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Foram feitas 3 medidas para analisar a vazão média nos trechos indicados 

acima. As análises são feitas semanalmente. Os valores estão sendo registrados para 

posterior interpretação e processamento. 

 

Resultados e discussão 

Delimitação da área de trabalho 

Esta delimitação visa auxiliar a equipe da engenharia pois as intervenções 

serão descritas de acordo com esta delimitação. Na Figura 4.11 estão apresentados os 

pontos de delimitação da área de trabalho a cada 50 m. Nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 estão 

registradas as coordenadas de cada ponto e a área de mata ciliar. 

Figura 4.11 - Pontos de marcação (piquetes) na área de trabalho. Nascente 1A (N1A), 

Nascente 1B (N1B), Nascente 2 (N2) e Nascente 3A (N3A) e Nascente 3B (N3B). 
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Análise do solo  

Todas as áreas estudadas (Nascentes e corpos hídricos da Ocupação Vitória, 

Córrego Terra Vermelha e Córrego Fazenda Velha/Tamboril) apresentaram solo com 

textura predominantemente arenosa, incluindo as áreas preservadas. As áreas 

preservadas destacam-se pelo elevado conteúdo de Matéria orgânica, elevada CTC e 

saturação de bases, com ênfase para o cálcio.   

Os solos das áreas N1, N2, N3 e Mata ciliar mostraram um empobrecimento 

de nutrientes especialmente P, magnésio e cálcio tanto nos pontos próximos à 

nascente (p1) como no exutório (p10), quando comparados com a área preservada. 

Especial redução ocorreu na saturação de bases e CTC, sugerindo a necessidade de 

manejo adequado para plantio.  

Nas nascentes N3 A e B adicionalmente, observou-se um aumento do 

conteúdo de matéria orgânica e P no exutório, sugerindo aporte de esgoto. 

Similarmente, observou-se um grande aumento de matéria orgânica e fosforo nos 

solos de mata ciliar dos córregos Tamboril e Terra vermelha provavelmente oriundos 

do aporte de efluentes e esgoto.  

Os resultados permitem nos indicar a necessidade de uma adubação orgânica 

húmica e manejo correto em cada área de trabalho a ser incluso no projeto de plantio. 

 

Análise da vegetação  

Os resultados apresentados neste estudo têm caráter preliminar, por isto, 

representam amostragem de apenas um plot e um quadrante de cada nascente 

degradada e da área referência. São apresentadas abaixo as tabelas com as espécies 

encontradas nos plots e nos quadrantes, bem como os gráficos com a riqueza de 

espécies. 
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Nas tabelas 4.5 - 4.9 estão apresentadas as espécies arbóreas encontradas na 

Mata ciliar das Nascentes N1, N2 e N3 evidenciando o impacto da perda vegetacional 

sobre as espécies e sua riqueza (Figura 4.12). 

Figura 4.12 : Análise comparativas  da riqueza de espécies  arbóreas entre áreas  

estudadas. 

Estes resultados confirmam os dados de Fonseca et al. (2022). A nascente com 

melhor grau de preservação foi a N2. Resultados similares foram encontrados em 

relação a flora herbáceas inter ecossistemas. (Tabela 4.10 e Figura 4.13) Estes 

resultados subsidiarão os procedimentos de recuperação. 
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Figura 4.13- Riqueza de espécies encontradas na interface ecossistema terrestre e 

aquático 
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Tabelas 

Tabela 4.1: Pontos delimitados das nascentes N1 A e B  

N1-A 

Ponto 

Coordenada (Piquete) 

Latitude Longitude 

Piquete 1 19484819S 43543748W 

Piquete 2 19484674S 43543731W 

Piquete 3 19484523S 43543778W 

Piquete 4 19484376S 43543848W 

Piquete 5 194842.3S 43543967W 

Piquete 6 194840.89S 435440.36W 

Piquete 7 19°48'40.0S 43540.76W 

Piquete 8 19°48'39.56"S 43°54'42.49"O 

Piquete 9 19°48'39.19"S 43°54'44.11"O 

Piquete 10 19°48'38.53"S 43°54'45.72"O 
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 N1-B 

Ponto 

Coordenada (Piquete) 

Latitude Longitude 

Piquete 1 19°48'40.68"S 43°54'37.63"O 

Piquete 2 19°48'39.70"S 43°54'39.07"O 

Piquete 2B 19°48'39.42"S 43°54'40.21"O 

Piquete 3 19°48'39.48"S 43°54'40.64"O 

Piquete 4 19°48'39.57"S 43°54'40.67"O 
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Tabela 4.2: Pontos delimitados da nascente N2 

Ponto 

Coordenada (Piquete) Extensão - Mata Ciliar (m) 

Latitude Longitude Esquerda (') 
Direita 

('') 

Piquete 1 19°48'26.62"S 43°54'38.83"W 12 7,5 

Piquete 2 19°48'27.87"S 43°54'37.52"W 10 0 

Piquete 3 19°48'29.16"S 43°54'36.60"W 10 5 

Piquete 4 19°48'30.43"S 43°54'35.57"W 11 8 

Piquete 5 19°48'31.28"S 43°54'34.14"W 11 8 

Piquete 6 19°48'32.61"S 43°54'33.09"W 12 6,7 

Piquete 7 19°48'33.66"S 43°54'31.84"W 10 0 

Piquete 8 19°48'34.25"S 43°54'30.06"W 10 0 

Piquete 9 19°48'35.41"S 43°54'28.67"W 5 0 

Piquete 10 19°48'36.19"S 43°54'27.23"W 10 11 

Piquete 11 19°48'37.01"S 43°54'25.75"W 3 7 

Piquete 12 19°48'37.22"S 43°54'24.26"W 6 6 

Piquete 13 19°48'37.27"S 43°54'22.62"W 8 8 

Piquete 14 19°48'36.98"S 43°54'20.88"W 0 0 

Piquete 15 19°48'36.22"S 43°54'19.93"W 8 0 
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Tabela 4.3: Pontos delimitados da nascente N3 A e B 

N3-A 

Ponto 

Coordenada (Piquete) Extensão - Mata Ciliar (m) 

Latitude Longitude Esquerda (') Direita ('') 

Piquete 1 19°48'18.12"S 43°54'18.83"O 10 10 

Piquete 2 19°48'19.67"S 43°54'18.66"O 8 8 

Piquete 3 19°48'20.44"S 43°54'17.31"O 1,5 1,5 

Piquete 4 19°48'20.32"S 43°54'15.80"O 1 1 

Piquete 5 19°48'20.94"S 43°54'14.39"O 2 6 

Piquete 6 19°48'21.49"S 43°54'12.99"O 0 0 

Piquete 7 19°48'21.22"S 43°54'11.54"O 1 4 

Piquete 8 19°48'21.06"S 43°54'9.90"O - - 

Piquete 9 19°48'20.37"S 43°54'8.80"O - - 

Piquete 10 19°48'21.10"S 43°54'8.37"O   

Piquete 11 19°48'17.62"S 43°54'16.60"O   
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N3-B 

Ponto 

Coordenada (Piquete) Extensão - Mata Ciliar (m) 

Latitude Longitude Esquerda (') Direita ('') 

Piquete 1 19°48'19.82"S 43°54'29.32"W 8 8 

Piquete 2 19°48'20.69"S 43°54'28.00"W 6 13 

Piquete 3 19°48'20.76"S 43°54'27.52"W 4 4 

Piquete 4 19°48'21.87"S 43°54'26.31"W 8 8 

Piquete 5 19°48'22.91"S 43°54'25.18"W 7 12 

Piquete 6 19°48'24.27"S 43°54'24.24"W 12 12 

Piquete 7 19°48'25.26"S 43°54'23.02"W 10 9 

Piquete 8 19°48'26.67"S 43°54'22.04"W 11 12 

Piquete 9 19°48'27.71"S 43°54'21.17"W 5 5 

Piquete 10 19°48'27.49"S 43°54'22.24"W 3,5 3,5 
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Tabela 4.4 - Níveis médios de nutrientes e análise textural dos solos amostrados nas 
áreas preservadas (Granja Werneck), Ocupação Vitoria (Nascentes N1, 2, 3 e Mata 
Ciliar), Córrego Terra Vermelha, Córrego Fazenda Velha ou Tamboril.  
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Tabela 4.5 - Lista de espécies das matas ciliares da nascente N1  

PLOT N1 

Família Nome popular Nome científico 

Quantida

de 

Asteraceae Picão-preto Bidens pilosa  

Asteraceae Serralinha Emilia fosbergii  

Asteraceae Perpétua-roxa Centratherum punctatum  

Asteraceae Losna-branca Parthenium hysterophorus  

Bignoniaceae Ipê-cascudo 

Handroanthus 

chrysotrichus 1 

Euphorbiaceae Erva-de-santa-luzia Chamaesyce sp.  

Fabaceae Mata-pasto Senna obtusifolia 1 

Fabaceae Dormideira Mimosa pudica  

Poaceae Brachiaria Urochloa sp  

Rubiaceae Poaia-botão Spermacoce capitata  

Euphorbiaceae Espécie 1 (látex)   

 Espécie 2   
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Tabela 4.6- Lista das espécies da nascente N2  

PLOT N2 

Família Nome popular Nome científico 

Quantida

de 

Araceae Taioba Xanthosoma sagittifolium 4 

Asteraceae Perpétua-roxa Centratherum punctatum  

Euphorbiaceae Mamona Ricinus communis 1 

Euphorbiaceae 

Sangra-d'água 

(plântula) Croton urucurana 1 

Fabaceae Feijão-andú Cajanus cajan 1 

Fabaceae Peninha Chamaecrista mictitans  

Lauraceae Abacate Persea americana 1 

Malpighiaceae Acerola Malpighia emarginata 1 

Malvaceae Guanxuma Sida rhombifolia  

Meliaceae Cedro Cedrela fissilis 1 

Musaceae Bananeira Musa sp. 5 

Poaceae Brachiaria Urochloa sp  

Poaceae Milho Zea mays 9 

Poaceae Colonhão Megathyrsus maximus  

Poaceae Rabo-de-raposa Setaria vulpiseta  

Rubiaceae Poaia-do-cerrado Richardia Scabra  
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Rubiaceae Espécie 1   

Rutaceae 

Mamica de porca 

(plântula) Zanthoxylum rhoifolium 1 

Rutaceae Limão Citrus limonum 1 

 Espécie 2  2 

 Espécie 3   
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Tabela 4.7 Lista espécies da mata ciliar, nascente 3 A. 

PLOT N3A 

Família Nome popular Nome científico 

Quantida

de 

Commelinaceae Trapoeraba Commelina diffusa  

Cyperaceae 

Capim-de-

cheiro Cyperus odoratus  

Amaranthaceae Apaga-fogo Alternanthera tenella  

Asteraceae Assapeixe-fino Baccharis trinervis  

Asteraceae 

Perpétua-do-

mato Centratherum punctatum  

Arecaceae (Palmaceae) Macaúba Acrocomia aculeata  

Poaceae Colonhão Megathyrsus maximus  

Poaceae Capim-meloso Melinis minutiflora  

Onagraceae Cruz-de-malta Ludwigia elegans  

Poaceae 

Capim-

amargoso Digitaria insularis  
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Tabela  4.8 - Lista de espécies  da nascente 3B 

PLOT N3B 

Família Nome popular Nome científico 

Quantida

de 

Poaceae Colonhão Megathyrsus maximus  

Poaceae Brachiaria Urochloa sp.  

Fabaceae Dormideira Mimosa pudica  

Malvaceae Vassourinha Sida rhombifolia  

Euphorbiaceae Sangra-d'água Croton urucurana 1 

Fabaceae Feijão-andú Cajanus cajan 1 

Melastomataceae Caiuia Clidemia hirta 3 

Fabaceae Sensitiva-de-leite Mimosa debilis  

Lamiaceae Coração-de-frade Marsypianthes chamaedrys  

Euphorbiaceae Café-do-diabo Euphorbia heterophylla  

Commelinaceae Trapoeraba Commelina diffusa  

Asteraceae Alecrim-do-campo Baccharis dracunculifolia  

Verbenaceae Milho-de-grilo Lantana trifolia  

Asteraceae Assapeixe-fino Baccharis trinervis  

Fabaceae Clitoria Clitoria ternatea  
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Tabela 4.9 - Lista de espécies na área preservada (Casa de Francisco) 

PLOT ÁREA PRESERVADA 

Família Nome popular Nome científico 

Quantida

de 

Amaranthaceae Erva-de-jacaré Alternanthera philoxeroides  

Anacardiaceae Aroeira-do-mato Lithraea brasiliensis 2 

Anacardiaceae Aroeira-brava Lithrea molleoides 1 

Apiaceae Gotu kola Centella asiatica  

Asteraceae Botão-de-ouro Melampodium paliculatum  

Asteraceae Cambara-açu Tilesia baccata 2 

Cannabaceae Grao de Galo Celtis glycicarpa 2 

Commelinaceae Trapoeraba Commelina diffusa  

Cunoniaceae - Lamanonia sp. 2 

Cyperaceae Tiririca Cyperus sp.  

Euphorbiaceae Sangra D'Agua Croton urucurana 3 

Malvaceae Açoita Cavalo Luehea grandiflora 2 

Malvaceae Vassourinha Sida rhombifolia  

Malvaceae Guanxuma Gaya pilosa  

Melastomataceae Caiuia Clidemia hirta 3 
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Melastomataceae Quaresmeira Pleroma sp.  

Meliaceae Cedro-canjerana Cabralea canjerana 2 

Meliaceae Ataúba Guarea sp. 2 

Myrtaceae Guamirim-miudo Myrcia splendens 3 

Myrtaceae - Eugenia sp. 1 

Myrtaceae Guamirim-pimenta Myrcia neoclusiifolia 3 

Phyllanthaceae  Phyllanthus sp.  

Piperaceae Caapeba Pothomorphe umbellata  

Piperaceae - Piper sp 2 

Piperaceae - Piper sp. 1 

Poaceae Bambu-taboca Guadua angustifolia  

Rubiaceae - Psychotria sp. 5 

Rutaceae Tingui Dictyoloma vandellianum 4 

Rutaceae Mamica-de- Porca Zanthoxylum rhoifolium 2 

Salicaceae 

Pimenta-de-

Macaco Xylosma sp. 4 

Sapindaceae Campoatá Cupania vernalis 4 

Sapindaceae Fruta-de-Pomba Allophylus racemosus 7 

Thelypteridaceae Samambaia Christella dentata  
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Thymelaeaceae Embira Daphnopsis sp. 2 

Thymelaeaceae Embira Daphnopsis sp. 2 

Verbenaceae Gervão Stachytartheta cayennensis  

 Espécie 1  6 

 Espécie 2   

 Espécie 3   

 Espécie 4   

 Espécie 5   

 Espécie 6   

 Espécie 7   

 Espécie 8   

 Espécies 9  2 

 Espécies 10   

 Espécie 11   
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Tabela 4.10 - Distribuição espécies herbáceas na interface ecossistema aquático e 

terrestre. Riqueza de Espécies do plots (número total de espécies por plot). 

Tabela 4.10.1: Quadrante com as espécies da nascente 1. 

QUADRANTE N1 

Taboa 

Taboa 

Ludwigia elegans 

Amostra 2 

Ludwigia elegans 

Ludwigia elegans 

L

udw

igia 

eleg

ans 

Taboa 

Taboa 

  

  
Ludwigia 

elegans 

Taboa 

Taboa 

Taboa 
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Tabela 4.10.2: Quadrante com as espécies da nascente 2. 

QUADRANTE N2 

Brachiaria Sida 

rhombifolia 

 Brachiaria 

     Brachiaria 

     Brachiaria    

  

Amostra 1 

     

Amostra 1 

    
Amost

ra 1 

    Amostra 1 

Amostra 1 
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Tabela 4.10.3: Quadrante com as espécies da nascente 3A. 

QUADRANTE N3A 

 

Blainvillea acmella 

  

Blai

nvillea 

acmella 

   

Blai

nvillea 

acmella 

Blainvillea 

acmella 

 

Blai

nvillea 

acmella 

 

Blainvil

lea 

acmella 

 

    

Am

ostra 3 

 
Euphorbia 

hirta 
Amostra 3  

  

Sida 

rhombif

olia 

Blainvillea 

acmella 

     

        

  Sida 

rhombif

olia 

Blai

nvillea 

acmella 

Colo

nhão 
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Tabela 4.10.4: Quadrante com as espécies da nascente 3B. 

QUADRANTE N3B 

Brachiaria 

Brachiaria 

Brachiaria 

Ma

croptili

um 

atropu

rpureu

m 

Brachiaria 

Cyperus 

meyenianus 
Macroptilium atropurpureum 

Ce

ntrath

erum 

puctat

um 

Chloris gayana 
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Tabela 4.10.5: Quadrante com as espécies da Área preservada 

QUADRANTE ÁREA PRESERVADA 

A8 

A2 
A

3 
 

A4 

A2 

A4 

A8 
A

8 
A1 

A4 Scleria gaertneri A8 

A1 A4 A6 A5 A1 
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Capítulo 5 

Pesquisa e escuta: coleta de dados e elaboração do diagnostico social 

Lic. Júnia Bastos 

A assistente social Júnia Bastos realizou algumas visitas à comunidade da 

Ocupação Vitória e reuniões com membros algumas das suas lideranças durante a 

Meta 1.1. Também participou de reuniões com membros da Caixa Económica Federal, 

grupo Habitat (ONU/PBH) e com membros da equipe permanente. 

Produto das conversas com essas lideranças na etapa de escuta e pesquisa 

determinou que, após uma série de apreciações e sugestões sobre o diagnostico social 

gerados durante essa reunião, era necessário realizar um questionário para obter 

dados sócio económicos dos moradores dos setores 1-A e 1-B. 

Esse questionário tem como objetivo avaliar as condições sociais desta 

comunidade como: escolaridade, estado civil, etnia declarada, naturalidade, 

nacionalidade, orientação religiosa, situação habitacional, característica domiciliar, 

saneamento básico, coleta de lixo, renda familiar e despesas mensais. Ressalta-se que 

tal pesquisa está inserida dentro de um projeto de revitalização de nascentes e 

recuperação de áreas degradadas na microbacia Isidoro na sub-bacia do Rio das 

Velhas/bacia hidrográfica do São Francisco.  

O mencionado questionário, por estar proposto para ser aplicado numa 

população vulnerável tem que ser avaliado pelo Comitê de Ética da UFMG seguindo 

as recomendações do Conselho Nacional da Saúde (RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE 

ABRIL DE 2016). O CNS/510-16 dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em 

Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização 

de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis 

ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na 

forma definida nesta Resolução.  

A descrição das atividades da assistente social e do questionário sócio-

económico-sanitário (para ser avaliado pelo CEP/CONEP) para ser aplicado nos setores 
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1-A e 1-B do projeto Izidora pode ser revisado no relatório da Assistente Social (J&R 

Engenharia Ltda) e que está disponível no site do projeto:  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/relatorios/etapa_01/REL%20001_

assistente_social.pdf  

  

http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/relatorios/etapa_01/REL%20001_assistente_social.pdf
http://www.rmpcecologia.com/isidoro/cef/relatorios/etapa_01/REL%20001_assistente_social.pdf


 

 

 93/98 

Capítulo 6 

Conclusões e Recomendações 

Dr. Ricardo M. Pinto-Coelho - Dr Alberto Sáenz 

Os relatórios financeiros (comprovantes e planilhas estão disponíveis nos 

LINKs citados acima) e os relatórios técnicos apresentados (LINKs acima) mostram que 

pudemos atender a praticamente todas as metas previstas para a etapa 1.1 

 

Os seguintes objetivos foram alcançados 

 

(a) Locação, compra de mobiliário e Instalação da sala do projeto;  

(b) Compra de quase todos os equipamentos importantes e necessários para o 

desenvolvimento do trabalho; 

(c) Negociação, redação e implementação de todos os contratos com terceiros, 

(d) Início dos trabalhos da assistente social; 

(e) Planejamento do monitoramento da qualidade de água; 

(f) Planejamento, demarcação e piqueteamento das áreas de intervenção; 

(g) Produção das poligonais das áreas de intervenção com precisão submétrica; 

(h) Certidão de dispensa de licenciamento para a etapa 1.1; 

(i) ARTs dos principais responsáveis pelas intervenções ambientais; 

(j) Nova web site; 

(k) Instalação e manutenção da placa alusiva ao projeto na área de estudos e das 

intervenções. 

 
Dois objetivos foram apenas parcialmente alcançados 

 
(a) Planejamento das atividades da assistente social; 

 
(b) Planejamento das atividades do plano de saneamento. 
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Recomendações para as próximas etapas 
 

(a) Contratar um novo profissional na área de assistente social que possa ajustar 

e corrigir os pontos assinalados acima. 

(b) Contratar docentes universitários com capacidade similar àquelas dos 

professores da UFSJ e que possam estar mais comprometidos a cumprir as 

atividades previstas em cada etapa do projeto, dentre eles recomendamos 

contratar um especialista em saneamento, um especialista em 

georreferenciamento e erosão com reconhecida competência nessas áreas. 

Esses especialistas devem residir em Belo Horizonte ou em cidades mais 

próximas, já que a distância de São João del-Rei a BH (aprox. 190 km) 

certamente dificultou e implicou em custos elevados para permitir a presença 

do pessoal lotado na UFSJ na área de estudos (caso seja necessário, a RMPC 

poderá apresentar as justificativas mais detalhadas para embasar essa 

recomendação). 

(c) Manter um acompanhamento mais rígido das atividades de cada membro da 

equipe e detalhar melhor as obrigações de cada membro da equipe mesmo 

sabendo que esse detalhamento está presente no Plano de Trabalho da ACF. 

(d) Mostrar a todos os membros da equipe as vantagens de um controle mais 

efetivo da coordenação dos trabalhos que estão sendo executados. 

(e) Aumentar a capacidade da equipe do projeto em comunicar-se com as 

comunidades diretamente envolvidas nas áreas de intervenção. 

(f) Contactar todas as outras lideranças locais que existem na Ocupação Vitória; 

(g) Aumentar os contatos com as diferentes equipes da PBH. 

 

Pontos positivos 

(a) Trabalho do mais alto nível realizado pela Profa. Maria Rita e de toda a sua 

equipe que mostraram-se bem entrosados e com total aderência ao Plano de 

Trabalho; 
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(b) Eficiência e competência do Dr. Alberto Sáenz-Isla que sempre esteve 

presente, motivado e pronto a atender diferentes demandas. Boa capacidade 

de organização e constante diálogo com todos os membros da equipe; 

(c) Bom trabalho da empresa Autovans contratada para o transporte do pessoal 

ao campo; salientamos aspectos tais como pontualidade, respeito aos 

passageiros, flexibilidade em relação a questões de agenda e ótima qualidade 

dos veículos; 

(d) Apesar de alguns problemas aqui não relatados, devemos reconhecer a boa 

qualidade do mapeamento de precisão executado pelo Prof. Gabriel Pereira 

da UFSJ; 

(e) Nova secretária está atendendo muito bem às expectativas. Esperamos que 

ela continue assim;  

(f) O coordenador mantém-se firme na tarefa e no compromisso assumido de 

levar esse projeto a bom termo. 

 

Dificuldades encontradas 

(a) Troca da secretaria ainda no seu segundo mês de trabalho, uma vez que ela foi 

chamada em um concurso público que havia feito a algum tempo; 

(b) Dificuldades de comunicação, agendas apertadas de alguns membros da UFSJ, 

sendo que um dos membros se mudou para Florianópolis (SC); 

(c) Alto custo do transporte em conjunto com van e estadia para a equipe da UFSJ 

o que limitou muito a vinda dessa equipe a BH.  
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Tabela 6.1 - Controle diário do transporte do pessoal da equipe do projeto Izidora para 

o campo de trabalho na Ocupação Vitória - Meta 1.1.  

Data 
Horário 

saída 

Horário 

Retorno 
Passageiros previstos 

06/dez 8:00 17:00 
Alberto, Maria Rita e equipe (retorno), Leonardo, 

Múcio e Júnia 

16/dez 7:30 15:00 Maria Rita e equipe GERA e Alberto 

17/dez 9:00 12:00 Alberto e Secretária  Juliana 

18/dez 9:00 14:00 Alberto, Juliana, Júnia e Leonardo 

05/jan 7:30 14:00 Maria Rita e equipe GERA e Alberto 

13/jan 7:30 15:00 
Grupo GERA (Maria Rita e 6 estagiários) + Alberto e 

Ricardo (camionete RMPC) 

14/jan 7:30 15:00 
Grupo GERA (Maria Rita e 6 estagiários) + Ricardo 

(camionete RMPC) 

15/jan 7:00 15:00 
Grupo GERA (Maria Rita e 6 estagiários) + Ricardo 

(camionete RMPC) 

17/Jan 14:00 20:00 
Transporte dos professores UFSJ desde São João del-

Rei para Belo Horizonte 

17/jan 7:00 16:00 Grupo GERA (Maria Rita e 6 estagiários)  

18/jan 7:00 16:00 
Equipe UFSJ (3 integrantes) e Asistente Social + Grupo 

GERA + Alberto e Geotec (4 pessoas - veículo próprio) 

19/jan 7:00 16:00 
Equipe UFSJ (3 integrantes) e Asistente Social + Grupo 

GERA + Alberto e Geotec (4 pessoas - veículo próprio) 

20/jan 7:00 14:00 
Equipe UFSJ (3 integrantes) e Asistente Social + Grupo 

GERA + Alberto e Geotec (4 pessoas - veículo próprio) 

20/Jan 14:00 20:00 
Transporte dos professores UFSJ desde Belo Horizonte 

para São João del-Rei 

24/jan 7:00 16:00 Grupo GERA (Maria Rita e 4 estagiários)  

25/jan 7:00 16:00 Grupo GERA (Maria Rita e 4 estagiários)  

31/jan 7:00 16:00 Grupo GERA (Maria Rita e 4 estagiários)  

01/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 4 estagiários)  

02/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 5 estagiários)  
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03/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 7 estagiários)  

04/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 9 estagiários)  

05/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 2 estagiários)  

07/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 8 estagiários)  

11/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 5 estagiários)  

14/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 6 estagiários)  

15/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 4 estagiários)  

16/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 6 estagiários)  

17/fev 7:00 15:00 
Grupo GERA (Maria Rita e 6 estagiários) + Alberto + 

Projeto Habitat (ONU/PBH) 

21/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 10 estagiários) + Alberto 

23/fev 7:00 15:00 Grupo GERA (Maria Rita e 10 estagiários)  
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Equipe de Trabalho 

COORDENADOR GERAL: PROF. RICARDO MOTA PINTO-COELHO 

SUB-COORDENAÇÃO: DR. LUIS ALBERTO SÁENZ-ISLA 

PROF. LEONARDO ROCHA 

PROF. GABREL PEREIRA 

PROF. MÚCIO FIGUEIREDO 

LIC. JÚNIA BASTOS  

COORDENAÇÃO GRUPO GERA: PROFA DRA. MARIA RITA S. MUZZI 

ARTHUR ANTÃO 

HUGO LUIZ MARTINS  DE PULA 

IZABEL NAIR  ROSA SANTOS 

JOÃO PAULO FERREIRA  

JONATHAS  FERREIRA  DA CRUZ 

MARIA THEREZA FONSECA SOUZA 

RAYSSA SOARES NUNES  

SAMUEL LOURENÇO L SILVA 

SECRETÁRIA 

BLENDA AUREA ALKIMIM MADEIRA  

 

 

 

  


