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Introdução 

A execução do Programa de Biomonitoramento Participativo da qualidade do 

ambiente aquático nos córregos a serem estudados no Projeto Izidora, 

correspondente à Meta 1.2, deveria ter sido realizado no mês de abril. Mas devido à 

demora na liberação da segunda parcela do ACF 209/2021 essa atividade teve que ser 

postergada para a segunda semana de junho de 2022.  

Conforme o planejamento inicial, foram feitas coletas de amostras de água em 

20 pontos nos córregos em estudo (ver mapa no Anexo 1) para os dias 14 e 15 de 

junho. As atividades de amostragem começaram sempre às 08:30 hs 

(aproximadamente) e concluindo-as antes das 15 horas.  

Estimou-se realizar 10 pontos de coleta por dia e calculou-se o tempo 

necessário, de uma hora de percurso, para entregar as amostras no laboratório SGS 

GEOSOL (Vespasiano/MG) antes das 17 horas.  

A cadeia de custódia, as instruções de acondicionamento das amostras, os 

frascos para armazenar as amostras de água e os reagentes e as caixas térmicas, foram 

fornecidos previamente pelo Laboratório SGS em sua sede em Vespasiano e foram 

pegos um dia antes das coletas pelo coordenador do projeto.  

A presente campanha de amostragem corresponde a primeira coleta de 

amostras de uma série de 7 períodos de amostragem a serem executados durante os 

dois anos do projeto. 
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Cronograma de atividades 

 

Dia 14/06 

7:30 hs – Saída da Sala do projeto Izidora 

8:12 hs - Início de trabalhos de Monitoramento da Qualidade da água - Coleta de 

amostras de água - Córregos da Terra Vermelha, da Fazenda Velha e da Comunidade 

Vitória. 

15:00 hs - Entrega de amostras no laboratório SGS GEOSOL - Vespasiano (MG) 

17:00 hs - Retorno para Sala do projeto 

 

Dia 15/06 

7:30 hs – Saída da Sala do projeto Izidora 

8:41 hs - Continuidade dos trabalhos de Monitoramento da Qualidade da água - 

Coleta de amostras de água - na Casa de Francisco e na Comunidade Vitória. 

14:50 hs - Entrega de amostras no laboratório SGS GEOSOL - Vespasiano (MG) 

17:00 hs - Retorno para Sala do projeto 

 

  



 

 Fundo Socioambiental – FSA 
Recuperação de áreas degradadas da 

microbacia do Isidoro  
(Ocupação Vitória)  

 
 

4 
 

Metodologia 

A metodologia de coletas consistiu em coletar as amostras diretamente do 

ribeirão com baldes previamente ambientados com a água do local a ser amostrado. 

A partir do balde, eram tomadas alíquotas em diferentes frascos para as diferentes 

análises (fósforo total, metais, coliformes, DBO, DQO, óleos e graxas, etc.) (Fig. 01). 

 

 

 

Fig. 01 Coleta da amostra com um balde e subdivisão em alíquotas em frescos 

apropriados para cada tipo de análise da água. 
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As análises de oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e temperatura da água 

foram feitas “in situ”, com o auxílio de sondas limnológicas ajustadas e previamente 

calibradas em laboratório com soluções padrão com validade recente (Fig. 02). 

 

 

 

 

Fig. 02 – Sonda limnológica adquirida com recursos do FSA (ACF/209) que está sendo 

usada no programa de monitoramento da qualidade de água. 
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Em muitas situações, a coleta de água não pode ser feita com o balde porque não 

havia profundidade suficiente. Isso é o caso quando há apenas um fluxo laminar 

superficial ou quando se trata-se trata de um microhabitat que poder ser uma 

nascente (olhos de água). Sabendo desse desafio, a RMPC desenvolveu um aparato 

dotado de uma microbomba ligada a bateria de 12V que permitiu a coleta de água 

nesses ambientes sem distúrbios que poderiam afetar, por exemplo, o oxigênio 

dissolvido ou a turbidez da água (Fig. 03). 

 

 

 

Fig. 03 – Aparato desenvolvido pela RMPC que permite a coleta de amostras de água 

em microhabitats rasos, onde é impossível a coleta com balde. A novidade evita 

distúrbios na coleta que podem modificar a qualidade de água e causar erros nos 

resultados.  
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Pontos de Amostragem 

Os pontos de amostragem podem ser visualizados nos mapas colocados no 

Anexo deste relatório e as coordenadas na tabela 1.  

 

 

Tabela 1.- Coordenadas geográficas dos Pontos de Coleta do Programa de 

Biomonitoramento da Qualidade do Ambiente Aquático nos córregos e nascentes 

incluídas no Projeto Izidora - Meta 1.2 (14-15/06/2022). WGS84 

Sul Oeste

1 P-01 -19,80075 -43,91436 764,677 14/jun 12:09:31

2 P-02 -19,803107 -43,914368 756,756 14/jun  12:38:56

3 P-04 -19,807045 -43,91257 753,909 14/jun 13:15:04

4 P-06-B -19,805712 -43,908811 757,071 14/jun 13:43:17

5 P-06-C -19,805835 -43,907725 759,921 14/jun 14:13:54

6 P-07 -19,807442 -43,906137 776,222 15/jun 10:15:31

7 P-07-A -19,80501 -43,905168 764,824 14/jun 14:52:01

8 P-07-B -19,805673 -43,904995 773,924 15/jun 11:35:54

9 P-07-C -19,805708 -43,904831 775,548 15/jun 12:05:53

10 P-08 -19,809355 -43,908314 770,151 15/jun 12:44:10

11 P-09 -19,807396 -43,910924 752,801 15/jun 13:03:53

12 P-10 -19,810777 -43,912067 754,158 15/jun 13:56:42

13 P-12 -19,811709 -43,911165 764,43 15/jun 13:22:21

14 P-13 -19,812976 -43,915289 735,219 15/jun 14:22:33

15 P-16 -19,817291 -43,914238 731,997 15/jun 09:06:08

16 P-17 -19,807598 -43,935623 767,764 14/jun 09:48:06

17 P-18 -19,808838 -43,925081 735,219 14/jun 10:30:40

18 P-19 -19,831567 -43,922482 771,461 14/jun 08:54:50

19 P-20 -19,822941 -43,93026 740,897 14/jun 08:12:11

20 P-21 -19,820996 -43,912041 735,451 15/jun 08:41:43

-19,810628 -43,911671 754,652

-19,820663 -43,912219 733,216

-19,803379 -43,920282 842,865

Altitude 

(mt)
Data Hora

Coordenadas

Horta 

Casa de Francisco

Fazenda Bela 

Num.
Ponto de 

Coleta
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RESULTADOS 

 

A presente campanha limnológica corresponde a primeira realizada na 

temporada de seca na área de estudos. Destaca-se que, antes da coleta, o último dia 

de chuvas nessa região da cidade aconteceu a mais de uma semana. Durante a 

amostragem nesses dois dias, o clima foi favorável ensolarado com presença de 

algumas nuvens, principalmente no dia 15 de junho.  

Em cada ponto de coleta, foram registradas as coordenas geográficas e a 

atitude, com auxílio de um GPS E-track da Garmin, hora de coleta (tabela 1). Foram 

também tiradas fotos do local de amostragem, destacando a vista à jusante, à 

montante e as características mais relevantes (lixo, casas, esgotos, animais mortos, 

etc.). 

No dia 14 e junho, nós começamos pelos pontos mais afastados da 

comunidade Vitória. Por esse motivo, escolhemos os pontos localizados ao longo dos 

córregos Fazenda Velha ou Tamboril (Pontos 19 e 20) e Terra Vermelha (pontos 17 e 

18). Posteriormente, ingressamos na Ocupação Izidora, passando pela Ocupação Rosa 

Leão e atravessando a Fazenda Bela Vista. Dentro da Ocupação Izidora, coletamos 

amostras dos Pontos 1 (nascente do córrego Macacos), do Ponto 2 e Ponto 4 (córrego 

Macacos) dentro do que foi denominado o Setor 2 no projeto Izidora.  

No Setor 1-B, foram determinados o Ponto 6-B no córrego das Taboas e o 

Ponto 6-C (córrego da nascente do areal - nascente N3-A) e o Ponto 7-A (no córrego 

da nascente do gavião - nascente N3-B) ambas essas últimas na rua Jacarandá 

(Ocupação Vitória). Ao finalizar o dia, nós tínhamos concluído com 10 pontos de coleta 

e fomos a Vespasiano para as 10 amostras no laboratório SGS Geosol. 

No dia seguinte (15 de junho), continuamos com a coleta dos pontos restantes. 

Iniciamos o dia nos pontos mais afastados no ribeirão Isidoro na ponte de acesso à 
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Casa de Francisco (Ponto 21) e no córrego Macacos que passa dentro do terreno dessa 

casa (Ponto 16).  

Posteriormente, seguimos para a Comunidade Vitória e coletamos a amostra 

correspondente ao Setor 1-B, na nascente do córrego do Areal (Ponto 07) identificado 

como o córrego da nascente N3-A. Nesse mesmo setor coletamos amostras no 

córrego da nascente 3-B (Pontos 7-B e 7-C) e no córrego do Magno (nascente N-2) 

sendo coletadas amostras no final desse córrego (Ponto 12) na rua Jacarandá (do lado 

da casa do Magno) e no ponto conhecido como a bica (Ponto 08) na rua Santa Maria.  

Seguindo com a coleta de amostras, passamos para o Setor 1-A, no córrego da 

Baixada (Nascente N1) sendo coletadas amostras nesse córrego no ponto mais 

próximo da nascente N1 (Ponto 10) e outro após a Horta Comunitária (Ponto 9). 

Finalmente coletamos amostras de água no córrego Macacos na jusante das 

intervenções em um local denominada a Geladeira (Ponto 13 - Poço Azul) um açude 

construído na época do Sanatório Werneck.  

A seguir, passamos a descrever cada um dos pontos de coleta, seguindo a 

ordem cronológica da coleta limnológicas realizadas: 
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Dia 14 de Junho 

Ponto 20 

Esse ponto está localizado à montante da foz do córrego Fazenda Velha (Tamboril) 

com o Ribeirão Isidoro. O córrego, nesse setor, encontra-se canalizado usando gabiões  

de pedra protegidos com tela de metal (Foto 1). A coleta foi realizada com auxílio de 

um balde e uma corda, sobre a ponte. Destaca-se a presença de lixo na calha do 

córrego, tubos de esgoto e ausência de mata ciliar no local de amostragem. Esse setor 

é uma área urbanizada com ruas de asfalto (Fig. 4).  

Foto 4.- Córrego Fazenda Velha, bairro Juliana - Belo Horizonte. a) montante e b) 

jusante do ponto de amostragem P-20 

 

  

a) 
b) 
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Ponto 19 

Esse ponto esta localizado próximo da nascente do córrego Fazenda Velha (Tamboril) 

no bairro jardim Felicidade. O córrego, nesse setor, encontra-se canalizado com 

concreto e sacos de areia (Foto 2). O ponto de coleta apresenta acesso fácil, ficando 

do lado de uma praça pequena com mesas de concreto, que facilitaram o trabalho de 

enchido das garrafas. Destaca-se a presença de muito lixo e entulho na calha do 

córrego, tubos de esgoto, presença de oleo e material flutuante e ausência de mata 

ciliar no local de amostragem. O fedor é insuportável razão pela qual foi necessário 

colocar uma máscara N95 para realizar a amostragem. Esse setor é uma área 

urbanizada com ruas de asfalto. Devido a presença de vazão suficiente para a coleta 

optou-se por usar um balde para coletar a água (Fig. 5).  

 Fig. 5.- Córrego Fazenda Velha, bairro Jardim Felicidade - Belo Horizonte a) montante 

e b) jusante do ponto de amostragem P-19.  

  

  

a) b) 
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Ponto 17 

Esse ponto está localizado próximo da nascente do córrego Terra Vermelha no bairro 

Frei Leopoldo. O córrego no local de amostragem tem um canal natural sem presença 

de mata ciliar. Porém pode-se observar mata ciliar com árvores e bananeiras 30 

metros na montante (Foto 3-a). Na jusante pode-se observar o canal natural do 

córrego com calha rochosa e profunda (Foto 3-b). O ponto de coleta apresenta acesso 

fácil, ficando do lado da Residencial Di Stefano na rua Isabel Rasso. Destaca-se a 

presença de lixo e pedras na calha do córrego e ausência de mata ciliar no local de 

amostragem. A água não apresenta óleos, nem odor de esgoto. Esse setor é uma área 

urbanizada com ruas de asfalto. Devido a presença de vazão suficiente para a coleta 

optou-se por usar um balde para coletar a água. O setor do córrego na jusante 

apresenta-se a vários metros de profundidade da rua e de difícil acesso, com presença 

de calha rochosa, lixo e vários tubos de esgoto que podem ser visualizados (Fig. 6). 

 Fig. 6 -Córrego Terra Vermelha, bairro Frei Leopoldo - Belo Horizonte a) montante e b) 

jusante do ponto de amostragem P-17.  

a) b) 
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 Ponto 18  

Esse ponto está localizado próximo da Ocupação Rosa Leão e do bairro Zilah Sposito, 

próximo a sua foz com o Ribeirão Isidoro. No ponto de amostragem, observou-se 

criação de porcos e gado. O local escolhido apresenta um canal natural com pouca 

presença de mata ciliar arbustiva. Porém, pode-se observar mata ciliar com árvores e 

bananeiras 30 metros à montante (Foto 4-a). À jusante, pode-se observar maior 

presença de mata ciliar nativa do tipo arbórea (Foto 4-b). O acesso ao ponto é fácil, 

ficando do lado da estrada de terra Estrada da Pedreira, com acesso pelo bairro 

Etelvina Carneiro. Na redondezas, há criação de porcos, cavalos e gado de corte, com 

destaque da Fazenda Bela Vista, que conta com uma série de açudes. Observou-se a 

presença de lixo no córrego. A água é turva e não apresenta óleos, nem odor de 

esgoto. Esse setor é uma área rural com ruas de terra. Devido a presença de vazão 

suficiente para a coleta optou-se por usar um balde para coletar a água (Fig. 7).  

 Fig. 7 - Córrego Terra Vermelha, Ocupação Rosa Leão (bairro Zilah Sposito)- Belo 

Horizonte a) montante e b) jusante do ponto de amostragem P-18.  

a) b) 
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Ponto 01 

Ponto correspondente à Nascente do córrego Macacos na Ocupação Esperança 

próximo da Av. Esperança. Observou-se um ponto de afloramento da água com 

presença de óleo e água de cor amarela (Foto 5-a). Pela pouca presença de água e 

quantidade de óleo optou-se por usar a bomba que o Prof. Ricardo fabricou para esse 

projeto, o que facilitou muito a coleta de amostras nesse ponto (Foto 5-b). Observou-

se a presença de vegetação graminácea e arbustiva (sem mata ciliar arbórea) no 

entorno da nascente, algumas casas e ruas de terra - característico da ocupação (Foto 

5-c). Não foi possível observar lixo nem esgoto nesse ponto (Fig. 8). 

Fig. 8 - Nascente do Córrego Macacos no Setor 2, Ocupação Esperança - Belo Horizonte 

a) Afloramento e vista da Av Esperança; b) coleta da água usando a bombinha e c) 

vegetação na nascente no Ponto de amostragem P-01. 

 

  

a) b) 

c) 
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Ponto 02 

Ponto na continuidade de córrego Macacos, na Ocupação Esperança à jusante do 

Ponto 01. O local está localizado na Av. Esperança. Esse córrego marca a divisa com a 

propriedade privada, observou-se que a mata ciliar do lado dessa propriedade ainda 

esta presente (Foto 6-a). Porém na calha do córrego foi observada a presença de 

taboas, que são indicadores de assoreamento (Foto 6-b). Observou-se que a água do 

córrego apresentava óleo, lixo e cor amarela turva. A coleta de água nesse ponto foi 

realizada com balde. Não foi possível identificar pontos de esgoto, porém existem 

casas próximas e o ponto encontra-se na jusante da ocupação Esperança (Fig. 9). 

 Fig. 9 - Córrego Macacos no Setor 2, Ocupação Esperança (Isidoro) - Belo Horizonte 

a) Aviso de Propriedade Particular; b) córrego infestado de taboas no Ponto de 

amostragem P-02. 

 

  

a) b) 
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Ponto 04 

Ponto situado mais a jusante no córrego Macacos, já na Ocupação Vitória, em local 

próximo ao final da Av. Esperança na rua da Fé. Esse córrego apresenta água 

transparente porém com presença de lixo (Foto 7-a) e também marca a divisa com a 

propriedade particular (Foto 7-b), observou-se a presença de mata ciliar do tipo 

arbórea e arbustiva no córrego (Foto 7-c). O acesso ao ponto de amostragem é fácil. 

Observou-se esgoto ingressando ao córrego na jusante do ponto de amostragem, esse 

setor do córrego apresenta maior adensamento de casas. A coleta de água nesse 

ponto foi realizada com balde (Fig. 10).  

 Fig. 10- Córrego Macacos no Setor 2, Ocupação Vitória - Belo Horizonte a) Vista do 

córrego para o acesso da rua da Fé; b) Aviso de Propriedade Particular; c) córrego 

Macacos com presença de mata ciliar no Ponto de amostragem P-04. 

 

  

c) 

b) 

a) 

c) 

b) 
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Ponto 06-B 

Ponto correspondente ao córrego das Taboas, na Ocupação Vitória entre as avenidas 

Arueira e Jacarandá, numa travessia de carro com o córrego conhecido como Gavião 

(Foto 8-a). Esse córrego está totalmente infestado de Taboas (por isso o nome do 

córrego); apresenta água turva e com presença de óleo e lixo (Foto 8-b). Não foi 

possível observar presença de mata ciliar do tipo arbórea, nem arbustiva no córrego. 

O acesso ao ponto de amostragem é fácil por estar do lado da rua. Observou-se esgoto 

ingressando ao córrego em vários pontos desde as casas vizinhas, esse setor do 

córrego apresenta maior adensamento de casas. A coleta de água nesse ponto foi 

realizado com a bomba fabricada pelo Prof. Ricardo (Fig. 11).  

 Fig. 11- Córrego da Taboas no Setor 1-B, Ocupação Vitória - Belo Horizonte a) 

Montante e b) jusante do córrego das Taboas no Ponto de amostragem P-06-B; c) Prof. 

Ricardo coletando água usando a bomba que ele fabricou. 

 

 

a) b) 

c) 



 

 Fundo Socioambiental – FSA 
Recuperação de áreas degradadas da 

microbacia do Isidoro  
(Ocupação Vitória)  

 
 

18 
 

Ponto 06-C 

Ponto correspondente ao córrego da nascente 3-A conhecido na comunidade como o 

córrego do Areal. O ponto fica ao lado na rua Jacarandá, próximo da sua foz no córrego 

das Taboas, na Ocupação Vitória. Esse córrego apresenta mata ciliar arbórea à 

montante e muitas casas em ambos taludes (Foto 9-a). À jusante do ponto de 

amostragem, a mata ciliar é substituida totalmente pela Taboa (Foto 9-b). O acesso ao 

ponto de amostragem é fácil por estar do lado da rua e no quintal de uma casa que 

aproveita aproveita a geração de areia (por isso o nome popular do córrego). A água 

é de cor amarela e tem presença de óleo. Não foi possível observar tubos de esgoto 

nesse ponto de amostragem. A coleta de água nesse ponto foi realizada com balde 

(Fig. 12).  

 Fig. 12 - Córrego N3-A (córrego do Areal), Ocupação Vitória - Belo Horizonte a) 

Montante e b) jusante do córrego do Areal no Ponto de amostragem P-06-C. 

 

  

a) 
b) 
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Ponto 07-A 

Ponto correspondente ao córrego da nascente 3-B, conhecido na comunidade como 

o córrego do Gavião. O local é conhecido como o início do córrego das Taboas, do lado 

na rua Jacarandá na Ocupação Vitória. No ponto de amostragem há muitas casas com 

vegetação graminea (Foto 10-a). Esse córrego não apresenta mata ciliar e está coberta 

de taboas na jusante (Foto 10-b). O acesso ao ponto de amostragem é fácil por estar 

do lado da rua. A água é de cor amarela e tem presença de óleo. Existem muitos 

esgotos ingressando ao córrego tanto na montante como na jusante do ponto de 

amostragem.  A coleta de água nesse ponto foi realizada com a bomba fabricada pelo 

Prof. Ricardo. Devido à grande quantidade de areia nessa água, a bomba foi 

comprometida, entupindo o mecanismo, motivo pelo qual tivemos que paralizar o dia 

de coleta (Fig. 13).  

Fig. 13-  Córrego N3-B (Gavião - inicio do córrego das taboas), Ocupação Vitória - 

Belo Horizonte a) Montante e b) jusante do córrego N3-B no Ponto de amostragem P-

07-A. 

a) 

b) 
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Dia 15 de Junho 

Ponto 21 

Ponto no Ribeirão Isidoro logo à jusante da foz do córrego Macacos, na ponte de 

ingresso à Casa de Francisco. A ponte usada para aceder ao ponto de amostragem 

encontra-se a 20 metros de altura do ribeirão e pode-se observar a presença de lixo e 

odor de esgoto nesse setor do ribeirão. Esse córrego apresenta mata ciliar arbórea e 

rochas de grande tamanho. O acesso ao ponto de amostragem é fácil por estar na 

ponte de ingresso da Casa de Francisco. A água é de cor turva, com presença de 

material em suspensão, forte odor, com presença de óleos, tipicamente com aspecto 

de estar contaminada por esgotos, além de restos vegetais em putrefação. A coleta 

de água nesse ponto foi realizada com um balde e uma corda de 20 metros, sendo 

impossível descer até o ribeirão para fazer uma coleta direta (Fig. 14).  

 Fig. 14- Ribeirão Isidoro - Jusante da foz do Córrego macacos - Ingresso da Casa de 

Francisco. a) Ponte para realizar a coleta de água; b) vista da montante; c) vista da 

jusante d) vista do ponto de coleta no ribeirão; e) Ingresso a Casa de Francisco. Ponto 

de amostragem P-21.  

a) b) c) 

d) e) 



 

 Fundo Socioambiental – FSA 
Recuperação de áreas degradadas da 

microbacia do Isidoro  
(Ocupação Vitória)  

 
 

21 
 

Ponto 16 

Ponto correspondente ao Córrego Macacos à jusante das intervenções de 

recuperação ambiental previstas no projeto Izidora. O córrego passa dentro do 

terreno da casa de Francisco (ex- Sanatório Werneck) na Granja Werneck. O córrego 

apresenta uma água transparente sem presença de lixo, nem óleos. Observa-se 

abundante mata ciliar em uma área preservada e protegida pela Casa de Francisco. O 

acesso ao ponto de amostragem requer de uma caminhada de 10 minutos por uma 

trilha dentro da propriedade. Não foi possível detetar tubos de esgoto desde o ponto 

de coleta (ponte). A coleta de água nesse ponto foi realizada com um balde (Fig. 15). 

 Fig. 15 - Córrego Macacos - Jusante Comunidade Vitória - Casa de Francisco. a) vista 

da montante; b) vista da jusante c) vista do ponto de coleta d) Mata ciliar no córrego; 

e) Preparação das amostras para o laboratório e registro de dados com a sonda. 

Ponto de amostragem P-16. 

  

a) 
b) c) 

d) e) 
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Ponto 07 

Ponto correspondente à nascente do córrego N3-A, conhecido na comunidade como 

o córrego do Areal. A nascente encontra-se próxima da rua Getsémani na Comunidade 

Vitória. O ponto de amostragem na nascente apresenta um pequeno açude construído 

pelos moradores (Foto 13-a) para coletar água para lavar roupa, bebida de animais e 

irrigar plantas. A nascente apresenta uma água amarela com presença de óleo e 

material flutuante, por esse motivo foi necessário usar a bomba construida pelo Prof. 

Ricardo (Fig. 16). Observa-se mata ciliar arbustiva na nascente e, à jusante, essa mata 

ciliar aumenta de volume e altura. O acesso ao ponto de amostragem requer de uma 

caminhada de 5 minutos por uma trilha dentro da propriedade. Não foi possível 

detetar tubos de esgoto no ponto de coleta (nascente). 

 Fig. 16 - Nascente N3-A (Córrego do Areal) - Comunidade Vitória. a) vista da nascente 

(açude); b) vista do ponto de coleta usando a bomba c) vista jusante e da mata ciliar. 

Ponto de amostragem P-07. 

 

 

  

a) b) c) 
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Ponto 07-B 

Ponto correspondente ao córrego da nascente N3-B, próximo da Av. da Vitória. Esse 

ponto de amostragem apresenta a calha com acúmulo de areia trazida pelo córrego 

(Foto 14-a). A água é amarela com presença de óleo e muita areia em suspensão e 

outros materiais flutuantes. A vazão do córrego é muito baixa e, por esse motivo, foi 

necessário usar a bomba construida pelo Prof. Ricardo (Foto 14-b). O acesso ao ponto 

de amostragem é fácil por estar do lado da rua de terra. O ponto de amostragem 

apresenta mata ciliar. Foi possível detetar o ingresso de esgoto que percorria livre pela 

Av. Da Vitória e a existência de casas que não apresentam tratamento nenhum de 

esgoto doméstico (Fig. 17). 

 Fig. 17 - Córrego da Nascente N3-B - Comunidade Vitória. a) vista do córrego com 

acumulo de areia; b) vista do ponto de coleta usando a bomba c) vista da mata ciliar. 

Ponto de amostragem P-07-B. 

 

 

  

a) b) c) 
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Ponto 07-C 

Ponto correspondente ao córrego da nascente N3-B, próximo da Rua das Acácias. Esse 

ponto de amostragem apresenta a calha com acúmulo de areia trazida pelo córrego 

N3-B (Foto 15-a). A água é alaranjada, com presença de óleo e muita areia em 

suspensão e outros materiais flutuantes. A vazão do córrego é muito baixa e, por esse 

motivo, foi necessário usar a bomba construida pelo Prof. Ricardo (Foto 14-b). O 

acesso ao ponto de amostragem é fácil por estar do lado de uma rua de terra. O ponto 

de amostragem não apresenta mata ciliar e sem muitas casas e lixo. Foi possível 

detetar o ingresso de esgoto e a existência de casas que não apresentam tratamento 

nenhum de esgoto doméstico. Também observou-se material fecal de gado e cavalo 

(Fig. 18).  

 Fig.  18 - Córrego da Nascente N3-B - Comunidade Vitória. a) vista do córrego com 

acumulo de areia, presença de casas e lixo; b) vista do ponto de coleta. Ponto de 

amostragem P-07-C. 

 

 

  

a) b) 
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Ponto 08 

Ponto correspondente ao ponto próximo da nascente do córrego da nascente N-2, 

conhecida na comunidade como córrego do Magno, próximo da rua Santa Maria. O  

ponto de amostragem localizou-se na bica que capta a água do córrego e facilitou a 

coleta das amostras (Foto 16-a). A água da bica é transparente e os moradores usam 

para beber e cozinhar. Não apresentou presença de óleo, nem suspensões ou outros 

materiais flutuantes. O acesso ao ponto de amostragem é fácil por estar do lado da 

rua de terra, mas é necessário pedir permissão ao morador do local. O ponto de 

amostragem apresenta rochas e mata ciliar em uma das encostas do outro 

apresentam casas. Foi possível detetar o ingresso de esgoto na jusante do ponto de 

amostragem. Foi possível detetar a presença de animais (galinhas e cachorros) (Fig. 

19).  

 Fig. 19 - Córrego da Nascente N2 (Córrego do Magno) - Comunidade Vitória. a) vista 

do ponto de coleta de água (bica) e da mata ciliar na montante; b) vista da jusante 

do ponto de coleta com mata ciliar. Ponto de amostragem P-08. 

 

 

 

 

b) a) 
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Ponto 12 

Ponto correspondente à foz do córrego da nascente N-2 (local é conhecido como 

córrego do Magno). O local fica na rua Jacarandá, esquina coma a rua Santa Maria. 

Esse setor do córrego apresenta grande quantidade de taboas e, por estar do lado da 

rua, facilitou a coleta das amostras (Foto 17-a). A água é turva, com lixo nas margens, 

porém com presença de alevinos de peixes. A água apresentou óleo e outros materiais 

flutuantes. Foi possível detetar o ingresso de esgoto no ponto de amostragem (Fig. 

20).  

Fig.  20 - Córrego da Nascente N2 (Córrego do Magno) - Comunidade Vitória. a) vista 

do ponto de coleta de água e presença de Taboas e a casa do Magno; b) vista da 

jusante com taboas. Ponto de amostragem P-12. 

 

 

 

  

b) a) 



 

 Fundo Socioambiental – FSA 
Recuperação de áreas degradadas da 

microbacia do Isidoro  
(Ocupação Vitória)  

 
 

27 
 

Ponto 10 

Ponto correspondente ao córrego da nascente N-1, conhecido na comunidade como 

o córrego da Baixada, próximo da rua Conceição Evaristo e à montante da Horta 

Comunitária da Comunidade Vitória. Esse setor do córrego apresenta casas no interior 

do córrego que foram afetadas com infiltrações e foram construídas sobre pontos de 

afloramento de água das nascentes. O ponto de amostragem foi determinado como o 

único ponto com água corrente nesse setor do córrego durante a estação seca. A água 

é turva e com lixo nas margens, utilizada para a dessedentação de animais. Assim 

pudemos constatar excrementos de gado nas redondezas do local de amostragem. 

Não foi possível detectar mata ciliar arbórea, presença de gramíneas e arbustos 

pequenos. Não foi possível detetar o ingresso de esgoto no ponto de amostragem, 

porém podia se sentir o cheiro típico de esgoto no local (Fig. 21). 

 Fig. 21 - Córrego da Nascente N1 (Córrego da Baixada) Próximo da Horta Comunitária 

- Comunidade Vitória. a) vista do ponto de coleta de água; b) vista da jusante com 

mata ciliar arbustiva. Ponto de amostragem P-10. 

 

a) b) 
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Ponto 09 

Ponto correspondente ao córrego da nascente N-1 (córrego da Baixada), próximo da 

rua da Felicidade, à jusante da Horta Comunitária da Comunidade Vitória. Esse setor 

do córrego apresenta casas nos dois lados do córrego, com presença de esgotos 

ingressando nele. O ingresso ao ponto de amostragem foi realizado pela casa da 

Paulinha (liderança da comunidade Vitória). A água é amarela com muita presença de 

óleo e material suspenso. O córrego apresenta mata ciliar arbórea e arbustiva, 

presença de lixo e excremento de animais. A coleta da água foi realizada com balde 

(Fig. 22). 

Fig. 22- Córrego da Nascente N1 (Córrego da Baixada) Próximo da casa de Paulinha - 

Horta Comunitária - Comunidade Vitória. a) vista do ponto de coleta de água; b) vista 

das casas nos lados do córrego e da mata ciliar. Ponto de amostragem P-09. 

 

 

  

a) b) 
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Ponto 13 

Ponto correspondente ao córrego Macacos que denominamos como Poço Azul. Trata-

se de um açude conhecido pela comunidade como a “geladeira”, à jusante da 

Comunidade Vitória e à montante da Casa de Francisco. Esse setor do córrego não 

apresenta casas e é utilizado pela comunidade para atividades de lazer, natação e 

como fonte de água na temporada de seca. O local de amostragem é um açude 

construído durante o tempo do Sanatório Werneck. Apresenta mata ciliar arbórea e 

arbustiva. A água é transparente, sem presença de óleos, nem materiais suspensos. 

Não foi detetado lixo nas encostas. O acesso foi a pé por uns 150 metros de trilha. A 

coleta de água foi realizada com balde (Fig. 23).  

Fig. 23 - Córrego Macacos (Geladeira) - Comunidade Vitória. a) vista do ponto de 

coleta de água no açude; b) vista da mata ciliar existente no entorno do açude. Ponto 

de amostragem P-13. 

 

 

  

a) b) 
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ANEXO 1  
FOTOS AUXILIARES  

 

 

Fig. 24- Calibração das sondas 

 

 

Fig. 25 – Fotos tomadas antes de cada ponto de coleta para o controle do horário de 

amostragem. 
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Fig. 26 - Estação móvel para coleta e acondicionamento de amostras 

 

 

Fig. 27- Preparação do documento de Cadeia de Custodia para o Lab. SGS – GEOSOL.  
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Fig. 28 - Entrega de amostras e cadeia de custodia no Lab – SGS GEOSOL 

 
 

 

 

 

Fig. 29 - Vista Panorâmica da cidade de Belo Horizonte - Fazenda Bela Vista 
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Fig. 30 - Vista da Comunidade Vitória  

 

 

 

Fig. 31- Camionete da RMPC para transporte da equipe de monitoramento 

(contrapartida RMPC). 
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Mapa 1.-  Localizaçõo do Projeto Izidora na Ocupação Vitória - SIRGAS 2000 UTM 23s 
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Mapa 2.- Pontos de Coleta do Programa de Biomonitoramento da Qualidade do Ambiente Aquático nos córregos e nascentes incluidas no 

Projeto Izidora - Meta 1.2 (14-15/06/2022). WGS84 
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Mapa 3.- Pontos de Coleta do Programa de Biomonitoramento da Qualidade do Ambiente Aquático nos córregos e nascentes incluidas nas 
Comunidades Vitória e Esperança o Projeto Izidora - Meta 1.2 (14-15/06/2022). WGS84 



 Fundo Socioambiental – FSA 
Recuperação de áreas degradadas da 

microbacia do Isidoro  
(Ocupação Vitória)  

 

41 
 

 
 

 



 Fundo Socioambiental – FSA 
Recuperação de áreas degradadas da 

microbacia do Isidoro  
(Ocupação Vitória)  

 

42 
 

 

 


