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RESUMO 

Para subsidiar a restauração de sistemas fluviais e definir prioridades de intervenção é 

importante a realização de um diagnóstico do curso d’água, considerando também 

informações e anseios da população. Assim, realizou-se o diagnóstico ambiental, fluvial e 

urbano de um trecho de um córrego situado em Belo Horizonte - MG, visando a proposição 

de alternativas de intervenção que possam restaurar o referido córrego, integrando o mesmo à 

paisagem urbana e ao modo de vida da população. Para a execução do diagnóstico ambiental 

e fluvial foi utilizada a metodologia desenvolvida por Cardoso (2012) e o Índice para 

Avaliação da Qualidade Hidrogeomorfológica de Sistemas Fluviais (IHG) empregado por 

Ollero (2009), enquanto o diagnóstico urbano foi feito a partir de análise documental. Foi 

observada uma degradação muito alta da área em relação as condições naturais, 

principalmente no que diz respeito a qualidade da água e as áreas verdes marginais. O local de 

estudo faz parte da Área de Diretrizes Especiais da Bacia Hidrográfica da Pampulha, a qual 

possui particularidades e especificidades históricas, ambientais e culturais. Dessa forma, 

considera-se extremamente importante a concepção de medidas de restauração que possam 

melhorar as condições do córrego Olhos D’Água, e assim, proporcionar uma melhoria nas 

condições de vida da população vizinha. 
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INTRODUÇÃO 

A história entre as cidades e seus rios é marcada por episódios de aproximação e 

antagonismo (BAPTISTA e CARDOSO, 2013). Com raras exceções, as cidades drenaram 

suas várzeas e ocuparam de forma desordenada os fundos de vale e as orlas fluviais. Nas 

metrópoles dos países, os rios foram utilizados para a dissolução dos esgotos, e as várzeas e 
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demais áreas frágeis, desvalorizadas pelo mercado formal, foram ocupadas pela população 

mais carente, criando graves situações de risco a saúde pública (TRAVASSOS, 2010). 

De forma geral, com o desenvolvimento das cidades, os cursos d’água passaram a 

sofrer, perversamente, os efeitos do crescimento urbano (BAPTISTA e CARDOSO, 2013). 

Entretanto, essa relação vem mudando. Cresce a consciência sobre os riscos que a degradação 

ambiental representa para a própria sobrevivência humana. Nesse contexto, o ambiente 

natural passa a ser encarado como um aliado para o alcance da comodidade urbana 

(REYNOSO et al., 2010). Considerando esse novo paradigma existente entre os cursos 

d’água e as cidades, surge a necessidade de desenvolver e implementar ações e medidas que 

permitam a recuperação do equilíbrio dinâmico e do funcionamento de cursos de água, 

visando a melhoria e autossutentabilidade das suas funções.  

Para subsidiar a restauração de tais sistemas e definir prioridades de intervenções é 

extremamente importante que seja feito um diagnóstico acurado das condições ambientais, 

fluviais e urbanas do curso d’água.  Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo 

apresentar os resultados do diagnóstico ambiental, fluvial e urbano de um trecho do córrego 

Olhos D’Água situado em Belo Horizonte - MG, visando proposições futuras de alternativas 

de intervenção que possam restaurar o córrego e integrá-lo a paisagem urbana e ao modo de 

vida da população.  

 

METODOLOGIA 

 O trabalho em questão desenvolveu-se em um trecho do córrego Ólhos D’Água, na 

área urbana do município de Belo Horizonte - MG. Previamente ao estudo, o referido córrego 

foi dividido em 4 trechos, adotando-se como principais critérios, as características do leito do 

córrego (leito natural, leito canalizado), a presença de nascentes e vegetação na área de 

entorno. Será dado maior destaque ao Trecho 2, tendo em vista a sua proximidade com a 

ocupação Dandara (Área de Especial Interesse Social) e pelo fato do córrego estar em leito 

natural, facilitando a aplicação posterior de medidas de restauração. 

Inicialmente fez-se o diagnóstico da área alvo, em duas etapas, sendo a primeira delas 

voltada para o levantamento das condições fluviais e ambientais do córrego e a segunda para 

o levantamento das características urbanas da área de estudo. Para a realização do diagnóstico 

ambiental e fluvial mais minucioso, utilizou-se a metodologia empregada por Cardoso (2012) 

e o Índice para Avaliação da Qualidade Hidrogeomorfológica de Sistemas Fluviais (IHG) 

empregado por Ollero (2009), de forma a possibilitar o cruzamento de informações das duas 
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metodologias e chegar a uma classificação mais compatível com o grau de degradação real do 

trecho e consequentemente da sua qualidade em relação aos aspectos fluviais e ambientais. 

A metodologia empregada por Cardoso (2012) divide-se em dois estágios. O primeiro 

consiste no levantamento de dados em campo e outras fontes de consulta para o 

preenchimento de uma ficha com informações sobre o curso d’água quanto as suas 

características físicas, funcionais e ambientais. O segundo estágio abarca a avaliação do nível 

de degradação fluvial e ambiental do trecho do curso d’água, a partir da comparação do seu 

estado atual com uma condição de referência natural, por meio do uso de indicadores. Tais 

indicadores são definidos com base em duas vertentes de análise; fluvial e ambiental, 

relacionando aspectos como: integridade morfológica, regime hidrológico, seção transversal, 

desenvolvimento longitudinal, diversidade de habitats, qualidade da água e áreas verdes 

adjacentes. Para cada indicador é atribuída uma pontuação dentro de uma escala de 

degradação que varia de Ausente a Muito alta. 

Já a metodologia de aplicação do IHG (OLLERO, 2009) é a combinação de 3 índices 

que são valorados a partir de parâmetros como: naturalidade do regime de fluxo, 

disponibilidade e mobilidade de sedimentos, naturalidade das margens e da mobilidade 

lateral, largura da zona ripária e estrutura, naturalidade e conectividade transversal. Para cada 

um dos parâmetros citados, atribui-se pontos de 0 a 10, sendo o valor de 10 pontos para a 

situação natural. Feita essa avaliação, soma-se o valor obtido para cada um dos itens, obtendo 

um valor total, variando em uma escala de Muito boa a Muito ruim. 

Por fim, o diagnóstico urbano foi realizado com base no Mapa de Zoneamento do 

município de Belo Horizonte (PBH, 2014), nas Áreas de Diretrizes Especiais (ADE) da Bacia 

Hidrográfica da Pampulha, bem como em imagens atualizadas do Google Earth para realizar a 

sobreposição e a verificação do uso e ocupação do solo. 

Para a concepção de alternativas de intervenção é importante considerar os interesses 

da população da área de entorno. Portanto foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

(MANZINI, 1991) com os moradores do entorno do córrego e gravadas, mediante a 

autorização dos entrevistados, utilizando como guia um roteiro de perguntas. Para a 

apreciação dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme explicado anteriormente, os resultados expostos nesse artigo referem-se 

apenas ao Trecho 2 do córrego Olhos D’Água. Em campo, foi possível verificar a ocorrência 

de vegetação esparsa nas margens desse trecho e a presença de focos de erosão. Ao longo do 
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trecho ocorre a deposição de resíduos sólidos e o aterramento de resíduos de construção civil 

próximo as margens, além do lançamento de efluentes. O resultado para as condições fluviais 

e ambientais do Trecho 2 de acordo com a metodologia de Cardoso é apresentado na Figura 1. 

Observa-se que os indicadores que mais contribuíram para a degradação foram, qualidade da 

água e áreas verdes marginais, indicando uma degradação muito alta em relação à condição 

natural. 

 

Figura 1: Resultado para as condições fluviais e ambientais do Trecho 2 de acordo com a metodologia de 

Cardoso. 

 

Com a aplicação da metodologia do IHG obteve-se um somatório dos pontos 

resultantes da avaliação de cada parâmetro, o qual foi de 36, indicando uma qualidade 

hidrogeomorfológica do curso d’água deficiente para o Trecho 2. 

De acordo com o diagnóstico urbano, o uso e ocupação do solo na área de estudo é 

predominantemente residencial, com padrões de ocupação médios e altos com exceção das 

ocupações irregulares presentes, incluindo a Ocupação Dandara (ALMEIDA et al., 2010). De 

acordo com o Mapa de Zoneamento do município de Belo Horizonte (PBH, 2014), a região 

da bacia do córrego Olhos D’Água engloba seis zonas distintas, sendo que, maior parte da 

área da bacia está inserida na Zona de Proteção 2 (ZP 2) e na Zona de Adensamento Restrito 2 

(ZAR 2). Além disso, a área de estudo faz parte da Área de Diretrizes Especiais (ADE) da 

Bacia da Pampulha, por possuir particularidades e especificidades históricas, ambientais e/ou 

culturais. 

Nas entrevistas, os códigos e categorias criados (BARDIN, 2009) foram agregados em 

quatro temas de análise: Características do entrevistado; Informações sanitárias; Relação com 

o curso d’água e; Proposição de solução. Todos os moradores entrevistados possuíam como 

forma de abastecimento de água a rede geral, desde que mudaram para a região. Na ocupação 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

Dandara a rede de distribuição estava sendo implantada “Agora eles já estão ligando a água 

[primeiro chegou o esgoto]”1. O mesmo se aplica para a questão da coleta de resíduos sólidos. 

Tratando-se do esgotamento sanitário, todos os entrevistados declararam que no momento da 

entrevista possuíam seu esgoto canalizado e direcionado a rede, entretanto o tempo que são 

atendidos por esse serviço varia de acordo com sua localização no bairro.  

Quando perguntado aos moradores quais problemas eles identificavam em relação ao 

córrego, os principais estavam relacionados ao descarte de resíduos sólidos, presença de 

animais e a ocorrência de inundações. Constatados os problemas relatados pelos moradores, 

perguntou-se quais soluções eles viam para melhorar a situação do córrego, e os itens mais 

citados foram; limpeza da área, coleta dos resíduos sólidos e remoção do lançamento de 

esgotos no curso d’água, exemplificado na fala de uma moradora “Seria bom terminar o 

asfalto, passar a avenida. Tirar esses entulhos e lixos. Limpar a região”. 

A maioria das soluções propostas pelos moradores está relacionada a canalização do 

córrego e a continuação da avenida. Ao perguntar se prefeririam que o córrego fosse 

canalizado ou revitalizado, a maioria dos entrevistados escolheu a opção canalizar o córrego, 

“Melhor canalizar, porque a prefeitura não cuida. Deixar aberto e limpo era o ideal, mas se 

deixar aberto, a prefeitura não vai cuidar, as pessoas vão começar a lançar coisas aí de novo 

e vai continuar sujo." 

 

CONCLUSÕES 

Através do estudo realizado, observou-se que a atual situação do Trecho 2 do córrego 

Olhos D’Água, reflete o resultado da causa e consequência da urbanização desordenada. O 

curso d’água encontra-se degradado, como efeito da ausência de infraestrutura e planejamento 

do uso do solo, com ocupação irregular nas proximidades do seu leito, focos erosivos ao 

longo das suas margens, presença de lançamentos de esgotos domésticos sem tratamento e 

depósito de resíduos sólidos diretamente em seu leito. Tais ações, além de degradar a 

qualidade da água e alterar o regime natural de escoamento produzem uma estética 

desagradável, odor e degradação da qualidade de vida da população das áreas de entorno. 

De acordo com os resultados apontados pelo diagnóstico ambiental e fluvial, os 

indicadores que mais contribuíram para a degradação do córrego foram qualidade da água e 

áreas verdes marginais, estando este resultado relacionado principalmente ao depósito de 

                                                 
1 Trechos em itálico entre aspas são trechos das entrevistas retiradas das transcrições. E entre colchetes são 

observações que auxiliam na compreensão das falas ou do contexto. 
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resíduos sólidos, lançamento de efluentes nas suas margens e a vegetação ciliar esparsa, a 

qual contribui para o aumento dos focos de erosão. Nesse sentido, julga-se importante a 

concepção de propostas de intervenção orientadas para a estabilização das margens e 

recomposição da mata ciliar por meio de reflorestamento, considerando o viés paisagístico e 

de lazer em função também das características da área levantadas no diagnóstico urbano. 
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