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RESUMO 

Parques urbanos contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população em 

grandes cidades, oferecendo bens e serviços ecossistêmicos. Nosso objetivo foi avaliar a 

saúde de riachos em áreas protegidas urbanas através de monitoramento participativo com 

escolas do ensino básico na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram avaliados habitats 

físicos, parâmetros físicos e químicos de coluna d’água, e bioindicadores bentônicos de 

qualidade de água. Os 10 riachos avaliados apresentaram alterações na disponibilidade de 

hábitats físicos e classificação de qualidade de água (CONAMA 357/2005) em cinco dos 

ecossistemas, e influência na composição e estrutura de comunidades de macroinvertebrados 

bentônicos em nove dos cursos d’água. Os riachos protegidos em parques municipais são 

influenciados por: urbanização no entorno (20%), área total limitada (40%), tempo de 

proteção insuficiente (20%) e pressão de turismo (20%). As metodologias de monitoramento 

participativo com estudantes dos ensinos fundamental e médio são ferramenta de exercício de 

cidadania e valorização destas áreas urbanas protegidas, capacitando futuros cidadãos e 

tomadores de decisão. 
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INTRODUÇÃO 

As condições ambientais da paisagem urbana têm se agravado em função do 

crescimento populacional, da consequente expansão territorial e da ampliação do sistema de 

produção e consumo nas grandes cidades (Mucelin & Bellini, 2008). A pressão sobre os 

recursos hídricos em áreas urbanas resulta no seu esgotamento por desperdício, contaminação 

ou gerenciamento inadequado de suas águas, escassez de políticas públicas, ocupação e 

degradação do entorno. Com isso, na maioria das vezes, inviabiliza sua recuperação e 

reabilitação, comprometendo a conservação de recursos naturais (Mendonça & Leitão, 2008). 
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A legislação brasileira é rigorosa quanto aos usos da água, mas não garante redução de 

impactos nos recursos hídricos (Mendonça & Leitão, 2008) ou manutenção em seu curso 

natural. Historicamente as tentativas de solução para drenagem urbana eram focadas em obras 

de canalização transferindo para jusante os problemas de redução de espaços naturais 

(Canholi, 2014). 

Os ecossistemas aquáticos são importantes fornecedores de bens e serviços de valores 

econômico e social (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2010). Uma estratégia importante em 

áreas urbanas é a conservação de ecossistemas que ainda estão em condições ecológicas 

próximas às naturais (condições de referência) com a criação de áreas protegidas (Martins, 

2016). A manutenção destas áreas protegidas urbanas (p.ex. parques municipais) justifica-se 

pelo seu potencial em conservar qualidade ambiental, beneficiando a vida da população 

através de ações sociais, ecológicas, estéticas e educativas, amenizando as consequências da 

urbanização em grandes cidades (Bargos & Matias, 2011). 

A preocupação com a conservação tem fortalecido a aliança entre movimentos 

ambientais e sociais e o papel da população em ações participativas tem sido valorizado nas 

propostas de políticas públicas (Kohler & Brondizio, 2016).  Nesse contexto, quanto maior o 

nível de participação e envolvimento da população em propostas de conservação, melhores 

serão suas ações junto à tomada de decisões pelo poder público (Bontempo et al., 2012).  

Nosso objetivo foi avaliar a saúde de riachos inseridos em áreas protegidas urbanas 

com estudantes de escolas dos ensinos fundamental e médio com metodologias atuais de 

monitoramento participativo. 

 

METODOLOGIA 

As amostragens foram realizadas por estudantes de escolas públicas de educação 

básica (ensinos fundamental e médio), nos anos de 2013 e 2016, em 10 riachos distribuídos 

em parques municipais inseridos em 3 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, 

Minas Gerais.  

Os parques municipais estudados têm diferentes características de conservação sendo 

5 deles criados nas décadas de 80 e 90 e com áreas entre 28 e 2.400 km2 e, 3 inaugurados em 

2008 através do Programa DRENURBS/Nascentes, que implicou em reverter a degradação 

em que se encontravam córregos não canalizados no município de Belo Horizonte. Os demais 

parques, pertencentes aos municípios de Contagem e Ribeirão das Neves, foram criados nos 

anos 2000 e têm áreas de proteção de 15 e 50 km2, respectivamente (Figura 1). 
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Para avaliar as condições ambientais dos trechos de riachos estudados e no seu entorno 

foi utilizado um “Protocolo Simplificado de Avaliação Rápida da Saúde de Rios e Lagoas”, 

modificado de Callisto et al. (2002), que busca avaliar não só o ecossistema aquático, mas 

também o uso e a ocupação do solo na região de entorno de sua bacia de drenagem.  

Parâmetros abióticos foram avaliados utilizando ecokits de análise da qualidade da 

água (Alfakit) para mensuração de temperatura, pH, turbidez, e as concentrações de oxigênio 

dissolvido, nitrogênio amoniacal e ortofosfato e, confrontados com a Resolução CONAMA 

357/2005 para águas de Classe 2 (preconizada como meta de enquadramento para os 

ecossistemas aquáticos no estado de Minas Gerais – DN COPAM 001/2008). 

 

Figura 1 - Localização dos pontos de coleta do monitoramento participativo realizado com 

escolas públicas em parques urbanos, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). 

 

As coletas de macroinvertebrados bentônicos foram realizadas qualitativamente com a 

utilização de peneiras de mão. As amostras foram triadas em bandejas e identificadas ao nível 

taxonômico de ordem, com a utilização de uma ficha de identificação simplificada para uso 

em atividades de divulgação científica. Os resultados foram analisados através da aplicação de 

um índice BMWP adaptado e simplificado (França & Callisto, 2017). 

Para avaliar quais parâmetros contribuíram para o estado de conservação dos riachos 

foram realizadas análises de variância Anova One Way entre os dados de área total de cada 
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parque e tempo de existência do parque (variáveis preditoras), e as variáveis obtidas nos 

trabalhos de amostragem (classificação dos riachos pelos parâmetros do protocolo, 

classificação de acordo com o índice BMWP e variáveis físico/químicas como variáveis 

resposta). Os pressupostos de normalidade e homocedasticidade foram verificados através dos 

testes de Sahpiro e Levene. Os dados foram transformados em log (x+1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da aplicação do Protocolo Simplificado de Avaliação Rápida 

evidenciaram a influência antrópica do entorno nas áreas protegidas sendo que, dos 10 riachos 

avaliados, seis foram classificados como alterados. Esta avaliação evidencia a extensão de 

pressões antrópicas nos parques com menos de 30 Km2 ou que foram revitalizados em 2008 

pelo Programa Drenurbs, sugerindo tempo ainda insuficiente (9 anos) para sua total 

recuperação. Além disso, estes parques tornaram-se áreas de lazer e são intensamente 

visitados por turistas (turismo ecológico), pelo uso muitas vezes inadequado de seus espaços, 

indicando que a busca de sua sustentabilidade necessita de uma gestão coletiva e integrada 

que se inicia pela educação da população (Tucci, 2008). 

A avaliação dos parâmetros abióticos evidenciou alterações na qualidade de água 

incluindo oxigênio dissolvido abaixo do limite Conama (< 5mg/L) e pH ácido (<5) apenas em 

parques que sofreram interferência do Programa Drenurbs e com menor tempo de 

conservação (5 anos). Os valores de turbidez foram limítrofes (>100 NTU) nos riachos 

revitalizados (Programa Drenurbs) e no período de início de chuvas (setembro) indicando 

possível revolvimento do leito assoreado por partículas finas. Os teores de Nitrogênio 

Amoniacal apresentaram valores acima do permitido (>0,5mg/L) em quatro dos parques e, 

neste caso, ainda do ano de 2016, para dois parques do Programa Drenurbs e em dois parques 

com área de proteção menor que 30 Km2, confirmando o impacto antrópico detectado pela 

aplicação do protocolo. As consequências da ocupação urbana são visíveis mesmo em áreas 

protegidas, se considerarmos os fatores intrínsecos ao meio (p. ex. impermeabilização, 

drenagem pluvial e saneamento falhos) que, por sua vez, reduzem a qualidade ambiental das 

nascentes mesmo nestes ecossistemas urbanos (Felippe & Magalhães Júnior, 2009). 

Os resultados do índice BMWP evidenciaram que as atividades humanas influenciam 

a biodiversidade aquática nos riachos em 9 parques municipais, pois apenas o Parque 

Ecológico Roberto Burle Marx, criado em 1994 e com 176 Km2, foi classificado como em 

condições de referência. A diversidade de organismos aquáticos em áreas urbanas tende a ser 

menor, por seus habitats estarem independentes de áreas com maior riqueza biológica, além 
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de estudos em áreas de restauração indicarem que bacias urbanizadas (>80%) não 

apresentaram incremento de organismos intolerantes (Macedo et al., 2011). Os resultados 

obtidos evidenciaram que a área dos parques municipais e o seu tempo de criação são 

significativamente relacionados ao estado ecológico do entorno dos cursos d'água (Anova 

F(1,8) = 5,98; p = 0,04 e F(1,8) 10,64; p = 0,01, respectivamente, Figura 2). 

 

Figura 2 – Parques com riachos em condições de referência possuem área maior e têm maior 

tempo de conservação que parques com riachos alterados. 

 

CONCLUSÕES 

Os parques urbanos na região metropolitana de Belo Horizonte sofrem influência 

direta da urbanização, seja ela vinda do entorno, da necessidade de maior área e tempo ou, dos 

impactos de visitação. A avaliação biológica acrescenta um importante fator nas análises 

realizadas, mesmo tratando-se de uma metodologia qualitativa e adaptada para a participação 

de estudantes de ensinos fundamental e médio em avaliação de qualidade ambiental. 
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