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RESUMO --- A alteração do uso e ocupação do solo no bairro Jardim Canadá, decorrente do 
desenvolvimento de um processo de urbanização desordenado e atividades de mineração, têm 
proporcionado um quadro acentuado de degradação ambiental, especialmente, nos ambientes 
fluviais da bacia do Córrego Seco em Nova Lima-MG. Para se verificar a interferência destas 
atividades sobre a qualidade das águas na bacia foram realizados: levantamento de impactos 
ambientais na bacia; uso e ocupação do solo; e avaliação da qualidade físico-química das águas do 
córrego em dois pontos, e na galeria de drenagem pluvial que deságua no mesmo. Os resultados 
demonstram que o processo de urbanização é o mais impactante na bacia, devido à perda 
significativa de áreas de APP’s, e degradação das águas superficiais por efluentes sanitários, 
destacando-se a contaminação das águas de drenagem pluvial por esgotos lançados 
clandestinamente na rede de captação.  

ABSTRACT --- The change of use and land cover at Jardim Canadá, originated from urbanization 
development without planning and activities of mining have provided a strong environmental 
degradation, especially at the river systems of the Córrego Seco basin, at Nova Lima-MG. To verify 
the interference of these activities on water quality in the drainage-basin, were made: environmental 
impacts assessment; use and land cover assessment; and evaluation of physicochemical water 
quality of the stream, at two points, and in the waters from the rain drainage gallery that flows to the 
stream. The results showed the urbanization process is the main impact, due the lost from APP’s 
areas, and superficial waters degradation by domestic sewages, standing out the contamination of 
drainage waters by illegal discharges of sewages at the drainage gallery.  
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1  INTRODUÇÃO 

O espaço natural do planeta tem sido transformado ao longo de toda a trajetória da ocupação 

humana. As atividades antrópicas responsáveis por tais alterações no meio natural foram 

intensificadas com a aceleração do processo de desenvolvimento industrial e urbano, especialmente 

após a segunda guerra mundial, tornando-se mais impactantes para o meio ambiente.  O crescente 

processo de degradação ambiental, a partir de então, desencadeou altos níveis de poluição industrial 

e contaminação de recursos hídricos, afetando diretamente, a qualidade de vida da população em 

geral. 

No Bairro Jardim Canadá, pertencente ao município de Nova Lima, às margens da BR 040 

saída para Ouro Preto, todos esses aspectos podem ser identificados, em função de suas 

características de formação, e por se tratar de um bairro que possui uma estrutura diferenciada em 

relação aos seus tipos de uso do solo. A ocupação do solo é caracterizada por loteamentos de baixa 

renda, dos anos 50, mas também apresenta uma classe média que fugiu da área urbana na década de 

70, e foi de encontro com a natureza, além de um setor industrial com transportadoras, oficinas e 

empresas em geral, e do inicio de uma ocupação de alto padrão acompanhada de um setor de 

serviços que acompanha esse padrão social (Ramos e Oliveira, 2007). 

O bairro Jardim Canadá oferece a oportunidade de entender como diferentes usos e ocupações 

do solo influenciam diretamente no ambiente, e como essas alterações refletem na intensidade dos 

processos erosivos e na preservação dos recursos hídricos, em contato com o esgotamento sanitário, 

além de entender como a presença ou ausência dos órgãos gestores é determinante na diminuição ou 

intensificação desses impactos. Pode-se entender também, como os diferentes níveis sociais 

distribuídos pelo bairro também influenciam nesses processos, e a partir daí propor medidas tanto 

físicas como sociais para minimizar e prevenir os impactos ambientais provocados pela urbanização 

da área.    

 Esse bairro está inserido no eixo de expansão (eixo sul) da área urbana da capital, sofrendo, 

além da interferência dessa expansão, os efeitos negativos advindos das áreas de mineração, 

atividade que ocorre em grande intensidade no município de Nova Lima. Desta forma a alteração no 

uso e ocupação do solo, com o desenvolvimento de um processo de urbanização desordenado, 

influencia diretamente no ambiente, gerando impactos negativos sobre os recursos hídricos, como a 

degradação da qualidade das águas por meio do lançamento de efluentes domésticos sem tratamento 

prévio, e a intensificação do processo de assoreamento em decorrência de processos erosivos na 

bacia. 

No intuito de se evitar maiores danos e mitigar impactos gerados pelas atividades antrópicas, 

a elaboração de estudos técnicos associados à prática de uma política ambiental pode contribuir para 
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a preservação e a melhoria das condições naturais, resultando em qualidade de vida para as gerações 

presentes e futuras. 

Neste contexto este trabalho tem por objetivo geral avaliar os efeitos do processo de ocupação 

ocorrente no bairro Jardim Canadá, sobre a microbacia do Córrego Seco - Nova Lima/MG. E como 

objetivos específicos buscar-se-á: Levantar o uso e ocupação do solo na bacia; Identificar os 

principais impactos ambientais e zonas de pressão antrópica na microbacia do Córrego Seco; avaliar 

as condições de qualidade dos cursos d’água através da realização de análises físico-químicas; e 

verificar a conformidade legal das águas do Córrego Seco com o enquadramento proposto. 

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  Localização e caracterização da área de estudo 

A área de estudo corresponde a microbacia do Córrego Seco sob influência do bairro Jardim 

Canadá, e localiza-se a aproximadamente 15 km de Belo Horizonte, no município de Nova Lima-

MG (Figura 1). A microbacia está inserida na bacia do Córrego Fechos, que por sua vez, é 

integrante da bacia do Córrego Macacos, afluente do Rio das Velhas.  

A região está inserida entre os Domínios da Mata Atlântica e do Cerrado, onde ocorrem 

fisionomias distintas como Cerrado, campos rupestres, florestas de galerias e florestas mesófilas. As 

formas predominantemente de Cerrado correspondem aos campos cerrados, campos sujos e campos 

de altitude, além das formações campestres (Ab’ Saber, 1977). Nota-se também, a presença de áreas 

de reflorestamento homogêneo associadas à atividade mineradora, predominando espécies do 

gênero eucaliptus.  

No aspecto climático, segundo a classificação de Koeppen, o clima da região é do tipo 

Temperado Macrotérmico Cwa, caracterizado com verões brandos e inverno seco não rigoroso. O 

índice médio pluviométrico atual corresponde a 1.491,3 mm, sendo as médias térmicas máximas e 

mínimas de 27,1ºC e 16,7 ºC respectivamente (Minas Gerais, 2007). 

Em relação aos aspectos geológicos, a área localiza-se no Quadrilátero Ferrífero, sendo 

abrangida, em sua quase totalidade, pelo Grupo Nova lima, o mais antigo do Supergrupo Rio das 

Velhas, que é ainda complementado pelos grupos Maquiné e Tamanduá. Este Grupo é composto 

por rochas arqueanas metassedimentares com aproximadamente 2400 Ma, do tipo xisto e filito 

indiviso com formações ferríferas, presença de metassedimentos pelíticos e psamíticos e alguns 

raros conglomerados. Há, também, alguns serpentinítos isolados e diquesbásicos junto às formações 

ferríferas. Na porção noroeste (bairrosVale do Sereno e Vila da Serra), a Serra do Curral é 

estruturada por rochas da Formação Gandarela (filito, dolomito, calcário marmorizado e itabirito 
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dolomítico) no eixo da BR-040 e Itabirito Cauê (itabirito dolomítico e anfibolítico com lentes de 

hematita compacta), ambos do Grupo Itabira. E Formação Batatal e Moeda compostas por filito e 

quartzito conglomerado, respectivamente, do Grupo Caraça. Esses Grupos são integrantes do 

Supergrupo Minas (DNPM, 1953). 

Em função de sua localização como município da região metropolitana, está sobre influência 

cada vez maior da capital Belo Horizonte, em função da expansão dos bairros da região sul e dos 

condomínios fechados, que acompanham o eixo da BR-040 saída para Ouro Preto.  

O Jardim Canadá foi fundado em 1958, inicialmente com 3773 lotes e uma área de 387.720 

m2, a partir do Decreto Lei 58, segundo Prefeitura de Nova Lima. Entretanto a ocupação não 

ocorreu pelo tipo de classe social a quem ele foi destinado, pois a região ainda não atraia, nesse 

período, a população de alta renda, somente em uma ocupação mais tardia esse tipo de morador 

veria interesse no bairro. Esses diferentes momentos de ocupação dão ao bairro uma 

heterogeneidade atípica em se comparando com outras regiões.    

A bacia em estudo está inserida em uma área rica, do ponto de vista mineral, mas também 

concentra importantes parques e áreas de preservação (Parque Estadual do Rola Moça), além de 

importantes bacias que servem de abastecimento para a capital, como, por exemplo, o Córrego 

Fechos, que é um ponto de captação de água para o abastecimento de Belo Horizonte, e que sofre 

grande influencia do bairro Jardim Canadá, que está em gradativa expansão.  

2.2  Procedimentos metodológicos 

Os principais impactos foram diagnosticados in loco, através da utilização de GPS e 

máquina fotográfica digital durante as visitas técnicas realizadas na microbacia do Córrego Seco, 

sendo que os impactos ambientais identificados foram representados em mapa temático. A 

identificação da cobertura do solo, e das áreas que provocam maior impacto na região foi realizada 

a partir da interpretação de imagens de satélite IKONOS, com resolução espacial de 1m. 

O mapeamento foi realizado com auxílio do software Arc View 9.1, utilizando-se bases do 

Projeto Geominas em escala 1:50.000 de 1997, e da  MBR (curvas de 10 em 10 metros do IBGE, e 

curvas de 5 em  5 metros, feitos pela MBR para estudos na área da cava da mina Capão Xavier), 

além de bases cedidas pela Prefeitura de Nova Lima.  

A avaliação da qualidade das águas superficiais na área de estudo foi realizada através de 

análises de água em três pontos de amostragem, onde foram avaliados os seguintes parâmetros 

químicos de qualidade das águas: Oxigênio dissolvido (OD), Amônia, Fósforo total e pH.  

O primeiro ponto, Córrego Seco (1), está localizado após o cruzamento com a BR-040, 

sendo selecionado no intuito de se averiguar as condições de qualidade das águas, antes da 

confluência do curso d’água com a rede de drenagem pluvial com suspeita de contaminação por 
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ligações clandestinas de esgotos, com o objetivo de se caracterizar a qualidade das águas do curso 

d’água antes do contato com a rede pluvial. O segundo ponto (Efluente) refere-se à rede de 

drenagem pluvial, buscando caracterizar a possível carga poluidora que deságua sobre o Córrego 

Seco (1). Já o terceiro ponto Córrego Seco (2), refere-se ao trecho do curso d’água a jusante da 

confluência da rede de drenagem pluvial com o curso d’água, e foi selecionado no intuito de se 

avaliar as condições de qualidade das águas após o recebimento da carga poluidora.  

A avaliação dos parâmetros selecionados para este estudo foi realizada em campo através da 

utilização de um Kit portátil de análise de água, “Ecokit”, produzido pela ALFAKIT Tecnoquímica, 

disponibilizado pelo Laboratório de Geomorfologia e Sedimentologia do Instituto de Geociências 

da UFMG. O método do kit utilizado baseia em análises colorimétricas, baseadas em comparação 

visual. As amostragens foram efetuadas nos dias 01/06/2007 e 06/06/2007, adotando-se o 

procedimento de amostragem simples, a 15 cm de profundidade.  

Os resultados obtidos com as amostragens realizadas foram comparados com as classes de 

qualidade definidas pela Resolução CONAMA no 357 de 2005, para se verificar se as condições de 

qualidade do copo d’água estão em conformidade com o estabelecido para as águas da bacia onde o 

curso d’água está inserido.  

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre os tipos de uso do solo verificados, na microbacia do Córrego Seco, pôde-se observar 

que o processo de urbanização é o mais impactante, acarretando a degradação de nascentes, 

inconformidade quanto às áreas de preservação permanente e contaminação das águas superficiais 

por efluentes sanitários (Figura 1).  

Segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal n º 4771 de 1965), regulamentado pela 

Resolução CONAMA no 303 de 2002, as seguintes áreas devem ser preservadas: ao longo dos rios 

ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja 

de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; nas nascentes, 

ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d’água", qualquer que seja a sua situação 

topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura;  no topo de morros, montes, 

montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 

100% na linha de maior declive.  
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Figura 1 - Localização da área de estudo, pressões antrópicas e enquadramento do curso d’água na 

bacia do Córrego Seco - Nova Lima/MG. 
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Outra conseqüência do processo de ocupação desordenada sobre o bairro consiste na 

presença de focos de esgotos a céu aberto, especialmente em áreas onde predomina ocupações 

características de baixa renda na área de estudo. Esta situação também já foi identificada por Ramos 

e Oliveira (2007), em seus estudos realizados no ano de 2005. Tais focos de esgotos a céu aberto 

podem chegar aos cursos d’água locais acarretando na degradação da qualidade de suas águas, 

sendo que durante o período chuvoso, com maior atuação do escoamento superficial, este processo 

tende a se agravar, em decorrência do carreamento do efluente para o Córrego Seco.  

Além disto, as águas advindas da rede de drenagem pluvial, contaminadas por efluentes 

sanitários ligados clandestinamente à rede coletora, consistem em uma fonte significativa de 

poluição, conforme pode ser observado nos resultados das amostragens realizadas, conforme 

apresentado nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Resultados das análises realizadas no dia 01/06/07. 

Ponto amostral Nitrogênio 

amoniacal 

Fósforo total Oxigênio Dissolvido pH 

Córrego Seco (1) 0,1 0,0 7,0 7,0 

Efluente 1,5 3,0 3,0 6,5 

Córrego Seco (2) 1,5 2,5 3,0 6,5 

 

Tabela 2 - Resultados das análises realizadas no dia 06/06/07. 

Ponto amostral Nitrogênio 

amoniacal 

Fósforo total Oxigênio Dissolvido pH 

Córrego Seco (1) 0,25 0,0 8,0 7,0 

Efluente 1,5 3,0 3,0 6,0 

Córrego Seco (2) 1,5 2,5 5,0 7,0 

 

  

Os resultados para o ponto Córrego Seco (1) obtidos nas duas campanhas realizadas 

demonstram que o córrego estudado apresenta condições de qualidade compatíveis com o 

estabelecido pela legislação.  

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM no 20 de 24 de junho de 1997, que 

dispões sobre o enquadramento das águas na bacia do Rio das Velhas, as águas do Córrego Seco 

são classificadas como de Classe 1. No entanto, pode-se observar que, após a confluência com o 

efluente, os níveis fósforo total e oxigênio dissolvido apresentam-se inconformes aos valores 
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estabelecidos pela Resolução CONAMA no 357 de 2005, para  águas pertencentes à Classe 1  

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Limites estabelecidos para o enquadramento na Classe 1 para os parâmetros avaliados 

Parâmetro Limite estabelecido para a Classe 1 

Nitrogênio amoniacal 3,7 mg/L para pH ≤ 7,5 

Fósforo total 0,1 mg/L 

Oxigênio dissolvido ≥ 6 mg/L 

pH 6,0 a 9,0 

Fonte: Resolução CONAMA no 357 de 2005. 

 

Desta forma, após o lançamento do efluente, as águas do Córrego Seco passam a ser 

enquadradas como de Classe 4, destinada a usos menos nobres, como a navegação e a harmonia 

paisagística. 

O efeito do lançamento do efluente sobre o curso d’água pode ser verificado em função da 

alteração significativa dos valores de nitrogênio amoniacal, fósforo e oxigênio dissolvido, em 

relação ao primeiro ponto amostrado. Já os valores de pH obtidos estiveram em conformidade com 

o estabelecido pela legislação em todas as análises realizadas neste trabalho, indicando que para 

este parâmetro, a qualidade das águas não apresentou alteração significativa em decorrência da 

carga poluidora. 

Os níveis de oxigênio dissolvido observados para o ponto situado a montante do lançamento 

do efluente apresentam valores superiores ao mínimo de 6 mg/L estabelecido pela legislação para a 

classe 1, o que demonstra a ausência de fontes significativas de efluentes orgânicas neste trecho. Já 

na amostragem realizada após o lançamento do efluente, os valores obtidos de 3 e 5 mg/L, excedem 

os limites da classe, demonstrando um maior consumo do oxigênio dissolvido em função da 

oxidação da matéria orgânica constituinte do efluente. Essa influência da interferência de efluente 

urbano na redução da concentração de oxigênio dissolvido nas águas também foi observada por 

Toledo e Nicolela (2002) e Carvalho et al. (2004) em seus estudos. 

Em relação aos níveis de fósforo total, no ponto situado a montante do lançamento do 

efluente, o método utilizado não detectou a faixa mínima de leitura, que é de 0,75 mg/L. No 

entanto, a jusante do lançamento, a concentração de fósforo total observada foi de 2,5 mg/L. Em 

análise sobre comparativa entre pontos de amostragens situados a montante e a jusante da 

interferência urbana, Strieder et al. (2006) verificaram um aumento significativo nos níveis de 

fósforo total após a influência dos efluentes advindos da área urbana, corroborando os resultados 

obtidos para o Córrego estudado no presente estudo. 
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Assim como o observado para o parâmetro fósforo total, os valores obtidos nas análises de 

Nitrogênio amoniacal total nas águas do Córrego Seco foram mais elevados, após o lançamento do 

efluente. Apesar do significativo aumento observado em relação ao ponto do Córrego Seco (1), os 

valores encontrados estão dentro do permitido pela legislação, no entanto, ressalta-se que o método 

utilizado tem como faixa máxima de leitura 1,5 mg/L. Desta forma os valores de Nitrogênio 

amoniacal total, relativos ao efluente e ao ponto Córrego Seco (2), podem estar subestimados, e 

consequentemente, inconformes ao enquadramento previsto para o trecho avaliado. 

De acordo com Chapman e Kimstach (1996), as concentrações de nitrogênio amoniacal total 

em águas superficiais é geralmente inferior a 0,2 mg/L, sendo que altas concentrações podem ser 

indicadoras de fontes poluidoras recentes, relacionadas a efluentes domésticos. 

Tendo em vista os níveis de oxigênio dissolvido, fósforo total e nitrogênio amoniacal total, 

obtidos nas análises realizadas no ponto de coleta referente às águas provenientes da rede de 

drenagem pluvial, essas apresentam seriamente comprometidas. E devido à faixa de detecção 

máxima do método utilizado nas análises de água para os parâmetros fósforo total e nitrogênio 

amoniacal total corresponderem a 3,0 e 1,5 mg/L, respectivamente, os resultados podem mascarar 

um contaminação bem mais elevada, em função de que este limite foi atingido no ponto referente à 

drenagem pluvial.   

A origem da carga poluidora nas águas de drenagem pluvial pode estar relacionada à ligação 

clandestina de esgotos sanitários. Conforme apresentado em matéria jornalística realizada por 

Tupinambás (2006), o material que deveria ser destinado à ETE construída no local é lançado na 

rede de drenagem pluvial, contaminando cursos d’água a jusante, integrantes ao sistema de captação 

da COPASA Fechos, que abastece a cidade de Belo Horizonte.  

A estação de tratamento de esgotos (ETE Jardim Canadá) construída pela prefeitura de Nova 

Lima para o tratamento dos efluentes originados no bairro Jardim Canadá, utiliza de tecnologia de 

desinfecção ultravioleta para tratamento final do efluente, com capacidade para tratar até 864 mil 

l/dia. O efluente tratado pela estação é lançado posteriormente no Córrego Seco (NOVA LIMA, 

2007). 

Apesar da existência de uma estação de tratamento de esgotos em funcionamento no local, 

os resultados do presente trabalho demonstram que as águas da drenagem pluvial estão sob a 

influência de ligações clandestinas de esgotos sanitários. Pois, mesmo durante o período seco, no 

qual foram realizadas as amostragens, o fluxo de água na rede pluvial apresentou-se existente, ao 

contrário do verificado na maioria das nascentes observadas. 

Devido à influência do escoamento superficial urbano na contaminação das águas, fica 

implícita a necessidade de se avaliar a qualidade das águas durante o período chuvoso para se 

verificar a influência do mesmo, sobre a qualidade das águas da drenagem pluvial no curso d’água. 
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A ausência de amostragens em períodos chuvosos pode ser apontada como a principal causa 

da certa similaridade entre os resultados obtidos nas duas campanhas de amostragens, tendo em 

vista que as amostragens foram realizadas no período seco. Em estudos realizados por Lopes 

(2007), Vasconcelos et al. (2006) e Carvalho et al. (2000), a interferência sazonal foi considerada 

como um dos principais fatores de alteração na qualidade das águas, em função da atuação do 

escoamento superficial em períodos chuvosos. 

Além da realização de amostragens em períodos chuvosos, a utilização de outros parâmetros 

de qualidade de água, tais como: turbidez, e metais pesados, seriam de fundamental importância 

para se avaliar a interferência da mineração sobre a qualidade das águas na área de estudo. 

 

5 – CONCLUSÕES  

Dentre os tipos de uso do solo verificados na microbacia do Córrego Seco, pôde se observar 

que o processo de urbanização é o mais impactante, acarretando na degradação de nascentes, 

inconformidade quanto às áreas de preservação permanente e contaminação das águas superficiais 

por efluentes sanitários. 

As análises de água realizadas na microbacia apontam para uma possível contaminação das 

águas pelo lançamento de esgotos domésticos ligados clandestinamente a rede de captação de águas 

pluviais. Essa contaminação acarreta em um enquadramento do curso d’ água inconforme ao 

estabelecido pela legislação, passando da Classe 1, para a Classe 4, após o contato com o efluente. 

A presença da ETE não soluciona totalmente o problema de contaminação do Córrego Seco 

por efluentes sanitários, pois a contaminação é conseqüência de uma falta de estrutura para captação 

desses efluentes que são ligados clandestinamente à rede de drenagem pluvial. Nesse caso é 

necessária uma fiscalização ostensiva, e uma reestruturação das redes coletoras de esgotos, para que 

esse efluente seja direcionado para a ETE Jardim Canadá.  

Essas medidas contribuiriam para uma melhoria na qualidade das águas do Córrego Seco, 

importante contribuinte da bacia do Córrego Fechos, ponto de captação da COPASA para o 

abastecimento de água da cidade de Belo Horizonte. 
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