ESPACIALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS NASCENTES EM
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE BELO HORIZONTE-MG
Miguel Felippe1; Chrystiann Lavarini2; Daniel Peifer 2; Davi Dolabela 2 & Antônio Magalhães Jr.3
RESUMO --- A complexidade dos processos que resultam na existência de nascentes, promovem
uma grande variedade de características e, conseqüentemente, tipologias para as nascentes. Todavia,
a interpretação dessa diversidade ainda não foi explorada pelas ciências, o que cria uma lacuna
teórico-conceitual que se reflete, inclusive, na dificuldade de identificação e espacialização das
nascentes. Com a clara idéia da importância das nascentes para a dinâmica hidrológica local e
regional, reafirmada pela legislação ambiental de Áreas de Preservação Permanente, pretende-se
espacializar e discutir as características ambientais das nascentes encontradas em três parques
municipais de Belo Horizonte-MG (Lagoa do Nado, Mangabeiras e Primeiro de Maio).
Primeiramente, elabora-se uma reflexão teórica sobre o conceito e tipologias de nascentes,
buscando avançar em relação às limitações encontradas na literatura. Ademais, apresenta-se a
diversidade das nascentes em função de suas principais características (morfologia, tipo de
exfiltração, vazão e condições ambiental). Por fim, a espacialização e a interpretação dos elementos
que constituem as nascentes são os primeiros passos na busca de uma compreensão mais profícua
destes ambientes singulares.
ABSTRACT --- The existence of springs is conditioned by complex processes that promote a great
variability of characteristics and, consequently, types of springs. However, this diversity had not
been well explored by sciences. These theoretical-conceptual blanks emerge in the difficulty to
identify and mapping the springs. Based on the idea of the importance of springs in the local and
regional hydrological dynamics, as pointed in the environmental laws of permanent preservation
areas, this work aims to mapping and to discus the environmental characteristics of the springs
located in three municipal parks of Belo Horizonte-MG-Brazil (Lagoa do Nado, Mangabeiras, and
Primeiro de Maio). First of all, it is shown a theoretical reflection about the concept and the types of
springs, focusing an advance to the limitations found in literature. Further, it is explored the
diversity of the environmental characteristics of the springs (mainly, morphology, type of
exfiltration, flow, and environmental condition). At last, the mapping and the interpretation of
elements that constitute the springs are the first steps in the way of a fruitful comprehension of these
singular environments.
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1. INTRODUÇÃO
Apesar da incomensurável importância ambiental que as nascentes possuem, são raros os
estudos que as têm como foco principal e, por isso, não é conhecido um conceito satisfatório na
literatura científica. Ainda assim, diversos estudos relatam a imprescindível necessidade de
manutenção das funções ambientais das nascentes para a dinâmica hidrológica das bacias. Essa
preocupação é refletida na legislação brasileira que, desde 1965, determina a obrigatoriedade de
uma Área de Preservação Permanente nas imediações de nascentes.
Em campo, a complexidade das nascentes fica nítida. Existe um vasto rol de variáveis que
condicionam sua existência, promovendo uma multiplicidade de características que as nascentes
podem possuir. Destarte, são identificadas várias possibilidades de tipologias, embasadas em
determinados aspectos, que contribuem para a compreensão das nascentes. Conceitualmente,
entretanto, há uma necessidade imediata de clarificação e ampliação, para permitir que toda essa
diversidade seja abarcada.
Destaca-se ainda a necessidade do mapeamento das nascentes para a efetivação da legislação
ambiental. Para tanto, deve-se distinguir em campo os processos de exfiltração da água subterrânea
em surgências, nascentes ou outras manifestações. Sem uma clara abordagem conceitual, tal tarefa é
irrealizável.
Portanto, envolvendo estudos em três unidades de conservação do município de Belo
Horizonte-MG, pretende-se espacializar e discutir as características ambientais das nascentes
encontradas. Tem-se como foco, além do mapeamento, a diversidade de formas, vazões e estado
ambiental entre essas nascentes. Ademais, reitera-se a importância das unidades de conservação em
espaços metropolitanos, como em Belo Horizonte, que possui aproximadamente 80% do seu
território ocupado pela mancha urbana.
Metodologicamente, foram realizadas sucessivas campanhas de campo para localização das
nascentes no interior dos três parques estudados. Em concomitância, foi levantada uma matriz de
características ambientais macroscópicas das nascentes, que possibilitou a exploração de um índice
de qualidade ambiental. Ademais, as vazões foram medidas de forma direta a partir de medidores
graduados com auxílio de cronômetro.
Acredita-se que os resultados obtidos com a pesquisa e apresentados neste trabalho possam
colaborar, academicamente, para o estabelecimento de um conceito de nascente mais preciso e
elucidativo. Além disso, o conhecimento das condições ambientais e da localização destas no
interior dos parques estudados deve colaborar para a gestão das unidades de conservação, visando,
sempre, a manutenção do equilíbrio ambiental nesses espaços demasiadamente sensíveis à ação
humana.
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia proposta para o trabalho apresenta duas partes distintas que estão intimamente
ligadas e dialogam entre si. A primeira é estritamente de gabinete, baseada no levantamento de
dados secundários a partir da revisão bibliográfica, documental e cartográfica sobre a temática. O
principal procedimento é o tratamento de informações espaciais (como imagens de satélite, bases
cartográficas, etc.), o qual permitiu a identificação das áreas de grande probabilidade de ocorrência
de nascentes.
A segunda parte baseia-se em levantamentos de dados primários, a partir de procedimentos
de campo. Essa etapa vislumbra a caracterização geográfica das nascentes em função dos elementos
do quadro ambiental que as constituem, permitindo, ademais, a espacialização a partir da
identificação em campo. Além de ampliar as possibilidades de estudo, esses procedimentos
permitem uma análise das especificidades existentes em cada nascente.
Todavia, em um ambiente intensamente modificado pela ação humana, como Belo Horizonte,
as nascentes possuem, de modo geral, um estado de degradação consideravelmente avançado, de
forma que suas características físicas estão intensamente alteradas. Isso implica em dificuldades
para a seleção das unidades de estudo. As poucas áreas não ocupadas no município restringem-se,
praticamente, a unidades de conservação (no caso, parques municipais).
Por isso, a seleção das unidades de estudo foi determinada pelos seguintes critérios: i) parques
municipais implantados e abertos ao público, pois permitem a interpretação dos impactos humanos
decorrentes da utilização; ii) demandas da Fundação de Parques Municipais, pois os estudos
realizados podem auxiliar na gestão ambiental das unidades de conservação; iii) número de
nascentes supostas dentro dos parques, devido à impossibilidade de percorrer todas as unidades de
conservação de Belo Horizonte; aquelas que apresentam o maior número de nascentes devem ser
priorizadas no intuito de ampliar a amostragem e reduzir os custos (financeiros e de tempo) do
trabalho; iv) os parques deveriam estar em unidades geológico-geomorfológicas distintas (domínio
de colinas no embasamento cristalino e domínio serrano nas rochas metassedimentares do
Supergrupo Minas), permitindo a comparação dos resultados e a possível identificação de padrões
de nascentes distintos de acordo com as diferenças do quadro físico.
Foram selecionadas as seguintes unidades de estudo: o Parque Municipal das Mangabeiras,
localizado na região centro-sul da capital, na borda norte do Quadrilátero Ferrífero, área embasada
pelos metassedimentos do Supergrupo Minas; o Parque Fazenda Lagoa do Nado, situado na região
da Pampulha, na região das colinas do Complexo Belo Horizonte; e o Parque Primeiro de Maio, na
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região Nordeste do município, sob este mesmo domínio geológico-geomorfológico. No total, 79
nascentes foram estudadas e são apresentadas neste trabalho.

2.1 Procedimentos para espacialização das nascentes
A identificação de nascentes em campo implica, muitas vezes, na necessidade de superação de
probelmas como dificuldade de acesso, escassez de bases cartográficas precisas e a quase ausência
de estudos sobre nascentes em escalas de detalhe. Com isso, procedimentos de gabinete devem
auxiliar as campanhas para evitar deslocamentos desnecessários, maximizando a coleta de dados.
Porém, não existem técnicas específicas para a identificação de nascentes. A mais comum é a
identificação dos pontos iniciais dos canais de drenagem mapeados em uma carta topográfica. Isso,
entretanto, é uma simplificação inconsistente com os objetivos deste trabalho, já que este método
subestima consideravelmente o número de nascentes, além de estar condicionado a eventuais erros
dos mapeamentos anteriores.
Com a preocupação de encontrar por sensoriamento remoto o maior número de nascentes
possível, minimizando os custos operacionais do trabalho, buscou-se identificar nos cartogramas
elaborados aquelas características mais comuns entre as nascentes, referidas na escassa literatura
sobre a temática. Assim, a possibilidade da existência de nascentes nos pontos identificados seria
grande. Todavia, nascentes em contextos específicos não foram localizadas em gabinete, o que só
foi corrigido nos trabalhos de campo.
Os materiais utilizados foram: imagens QuickBird de 2006, fornecidas pela Fundação de
Parques Municipais; carta topográfica digital de Belo Horizonte, com eqüidistância das curvas de
nível de cinco metros, também fornecida pela Fundação de Parques Municipais; e mapeamentos dos
parques estudados realizados em trabalhos acadêmicos e/ou governamentais.
Desse modo, realizou-se a interpretação conjunta das imagens QuickBird com o modelo
digital de terreno elaborado a partir da base topográfica. Foi possibilitada, assim, a identificação dos
dois principais ambientes nos quais as nascentes deveriam ser encontradas: as cabeceiras de
drenagem e as áreas de vegetação higrófila. Essas áreas foram identificadas como de alta
probabilidade de ocorrência de nascentes.
Foram atribuídos pontos a todas essas áreas propícias à existência de nascentes, dos quais as
coordenadas UTM foram extraídas. Com o auxílio de um GPS, modelo Garmin GPSMAP 76CSx, a
existência de nascentes nas proximidades desses pontos foi verificada em campo. De fato, os
procedimentos remotos auxiliaram na localização das nascentes, posto que a maioria dos pontos
marcados correspondia a nascentes. Todas as nascentes foram, então, identificadas com três pontos
coletados por GPS em campo, sendo que sua representação final corresponde à média das
coordenadas x e y obtidas por estes pontos.
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Porém, verificou-se também que esses procedimentos subestimam a presença e a quantidade
real de nascentes. O principal motivo é que inúmeras nascentes foram encontradas nas margens dos
canais de drenagem, ou mesmo no talude do próprio canal, o que não era esperado, pois não havia
sido descrito pela literatura. Os resultados da localização das nascentes nos parques estudados
foram cartografados e são apresentados neste trabalho. Comprovou-se a utilidade do
geoprocessamento, reduzindo o tempo de estudos in loco; todavia, a necessidade de trabalho de
campo é reforçada.

2.2 Procedimentos para caracterização das nascentes
Tradicionalmente, as nascentes são caracterizadas pela literatura especializada a partir do
regime hidrológico sazonal, vazões, tipo de exfiltração e morfologia (Faria, 1997; Valente; Gomes,
2005, Todd; Mays, 2005). Apesar de existirem outros elementos de suma importância na
interpretação dos processos relacionados às nascentes, como o contexto geológico, a posição
topográfica, ou a qualidade das águas, as quatro características supracitadas já permitem vislumbrar
a complexidade da temática.
Como parte integrante de um projeto maior, esse trabalho não é capaz de abarcar a
sazonalidade das nascentes, pois os trabalhos de campo, até o momento, foram todos realizados no
período das chuvas (novembro de 2008 a março de 2009). Porém, futuramente, essa característica
também será verificada. Contudo, a vazão, o tipo de exfiltração e a forma foram levantados em
campo e os resultados são apresentados neste trabalho. Ademais, no intuito de interpretar a ação do
homem sobre as nascentes (ainda que em unidades de conservação) o estado ambiental destas
também foi alvo da pesquisa.
Considerou-se que para os fins deste trabalho, o procedimento mais adequado é a utilização
de medidores graduados. Além do baixo custo, as limitações existentes nos demais procedimentos,
os inviabilizam. O procedimento baseia-se na coleta da água do fluxo (mais próximo possível dos
pontos ou áreas de exfiltração) em sacolas plásticas e medição do tempo em cronômetro digital. A
água coletada é transportada para um medidor graduado, sendo realizada a leitura do volume. Para
minimizar os possíveis erros de coleta, foram feitas de três a cinco medições em cada nascente e a
vazão é calculada pelas médias das medições.
Os equipamentos utilizados tradicionalmente em estudos de geomorfologia fluvial não
conseguem medir a vazão da maioria das nascentes, devido à baixa velocidade do fluxo e à pequena
profundidade da lâmina d’água. As “Calhas Parshall” apresentam problemas quanto à vazão
mínima registrável, assim como as intervenções necessárias para a implantação do aparelho
causariam considerável impacto na unidade de conservação. As “Placas de Orifício” têm a
necessidade de uma lâmina d’água com altura determinada, o que as inviabiliza. As “Turbinas
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Pelton” (adaptadas às baixas vazões) são construídas para mensurar intervalos muito restritos que
não contemplam todas as magnitudes de vazões encontradas. Além disso, só podem ser utilizadas
em líquidos isentos de sólidos em suspensão, variável incontrolável em campo (INCONTROL,
2005).
O tipo de exfiltração da nascente também foi verificado em campo. Considerando que a
exfiltração é o principal processo que determina a existência de uma nascente, compreender como
esse processo ocorre é imprescindível. A exfiltração pode ser pontual, quando a água passa da subsuperfície para a superfície em um ponto nitidamente delimitado; ou difusa, quando a água aflora
em uma área maior, onde não se consegue definir um ponto de exfiltração, como em brejos
(Valente; Gomes, 2005, Faria, 1997). Porém, verificou-se em campo a necessidade de criar uma
nova classe que se postasse entre as duas tradicionais: foram chamadas de nascentes com exfiltração
múltipla aquelas que eram formadas pelo afloramento de água em vários pontos ou áreas distintas,
mas que configuravam apenas uma nascente.
A forma de uma nascente consiste na descrição da morfologia do relevo nas imediações do
ponto/área de exfiltração da água. Assim, foi verificado se as nascentes ocorrem em talvegue,
mormente em ravinas ou sulcos erosivos; em concavidade, área semicircular deprimida em relação
às suas imediações com abertura a jusante; em duto, esculpidos sub-superficialmente e que são
conectados, em algum momento, com a superfície; em afloramento, onde não há uma forma
específica, mas a exfiltração é condicionada pela rocha exumada; em cavidade, também uma área
semicircular deprimida, porém, sem abertura a jusante, o que promove a existência de poças antes
da formação do fluxo; em olho, quando há um duto na superfície solo (e não em perfil lateral do
solo ou da rocha) que promove a exfiltração da água com característico borbulhamento em
superfície.
Todas essas características foram identificadas visualmente, sendo descritas em fichas de
campo e registradas em fotografias. Alguns parâmetros morfométricos também foram registrados,
no intuito de melhor definir essas características. Dessa forma, acredita-se que é possível mostrar
como as nascentes são complexas e como é difícil buscar padrões ou mesmo tipologias ante uma
heterogeneidade tão evidente.
Além dos elementos do quadro físico stricto sensu, verificou-se o grau de proteção em que as
nascentes se encontram. Para tanto, utilizou-se uma adaptação do Índice de Impacto Ambiental
Macroscópico (IIAM) para nascentes, apresentado por Gomes et al, 2005. A técnica consiste na
avaliação sensorial (macroscópica) e comparativa de alguns elementos-chave na identificação de
impactos ambientais e suas conseqüências sobre a qualidade das nascentes.
Os onze parâmetros escolhidos para avaliação são qualificados de acordo com o QUADRO 1.
À classe definida (bom, médio ou ruim) atribui-se um valor. O somatório dos valores creditados à
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cada parâmetro consiste no índice. Como não há pesos, o máximo valor do índice neste trabalho é
33 (quando todos os parâmetros são considerados “bons”) e o mínimo 11 (quando todos os
parâmetros são considerados “ruins”). Por fim, o QUADRO 2 apresenta a interpretação desses
valores.
Quadro1: METODOLOGIA DO ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL MACROSCÓPICO PARA
NASCENTES
Parâmetro Macroscópico
Cor da água
Odor
Lixo ao redor
Materiais flutuantes (lixo na água)
Espumas
Óleos
Esgoto
Vegetação
Usos
Acesso
Equipamentos urbanos

Ruim (1)
escura
forte
muito
muito
muito
muito
visível
degradada ou ausente
constante
fácil
menos de 50 metros

Qualificação
Médio (2)
clara
com odor
pouco
pouco
pouco
pouco
provável
alterada
esporádico
difícil
entre 50 e 100m

Bom (3)
transparente
não há
não há
não há
não há
não há
não há
bom estado
não há
sem acesso
mais de 100m

Fonte: adaptado de GOMES et al, 2005.

Quadro 2: CLASSIFICAÇÃO DAS NASCENTES QUANTO AOS
IMPACTOS MACROSCÓPICOS (somatória dos pontos obtidos)
Classe
A
B
C
D
E

Grau de proteção
Ótimo
Bom
Razoável
Ruim
Péssimo

Pontuação
31 - 33
28 - 30
25 - 27
22 - 24
Abaixo de 21

Fonte: adaptado de GOMES et al, 2005.

3. REFLEXÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS SOBRE AS NASCENTES
Os fluxos subterrâneos convergem para zonas de menor potencial hidrométrico, promovendo
uma diferença de energia que resulta na exfiltração da água para a superfície (Todd; Mays, 2005). A
exfiltração é o principal processo responsável pela formação de nascentes, contribuindo, a jusante,
para os fluxos dos canais juntamente com as águas pluviais e com o escoamento pluvial nas
vertentes (Feitosa; Manoel-Filho, 1997; Fetter, 1994).
Porém, nem toda a água disponível em subsuperfície abastece as nascentes (Valente; Gomes,
2005). Um exemplo clássico é o dos rios efluentes, situação na qual o nível freático, em contato
com o talvegue, gera exfiltração da água diretamente na calha fluvial. Além disso, a percolação em
profundidade pode ocorrer, abastecendo os aqüíferos mais profundos. A exfiltração também pode
ocasionar surgências que, apesar de constituírem-se por mecanismos semelhantes aos existentes nas
nascentes, não estão diretamente conectadas à rede hidrográfica através dos canais fluviais.
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Uma rápida revisão bibliográfica sobre a temática abordada mostra que o estudo sobre as
nascentes – seja na literatura brasileira ou estrangeira – apresenta inúmeras lacunas. Parte dessas
deve-se à complexidade do tema que exige uma abordagem interdisciplinar. Todavia, a ciência tem
buscado cada vez mais a comunicação entre os diversos campos do conhecimento, de forma que a
interdisciplinaridade é mais plausível. Adicionalmente, a abordagem sistêmica possibilita ir além
das relações causa-efeito que nortearam pesquisas no passado, vislumbrando com maior facilidade a
complexidade do ambiente e dando subsídios a estudos mais precisos (Passos, 1988).
A escassez de estudos estritamente sobre nascentes ocasiona, em termos acadêmicos, uma
falta de precisão no seu conceito. Concomitantemente, o senso comum trabalha constantemente a
“idéia” de nascente, fato que transborda para o meio científico gerando uma falsa impressão de que
o conceito é claro e está definido.
A literatura traz algumas tentativas de conceitualização do termo. Porém, estas são muito
distintas entre si, não convergindo para uma proposição única e supervalorizando determinados
elementos de acordo com o foco do estudo no qual se insere o termo. Isso faz com que haja uma
concepção para a hidrologia, outra para a agronomia, outra para a geologia e ainda outra para a
geografia. Em campo, porém, verifica-se facilmente a falta de aplicabilidade de alguns conceitos e
as limitações de outro.
Segundo Valente e Gomes (2005, p. 40), em um dos poucos trabalhos conhecidos
estritamente sobre a temática, as nascentes “são manifestações superficiais de lençóis subterrâneos”.
Ou seja, são zonas de contato do nível freático com a superfície topográfica, onde ocorre a
surgência da água. Sob essa perspectiva, toda água exfiltrada seria considerada uma nascente, o que
é um evidente reducionismo. Além disso, não é claro o que o termo “manifestações” significa neste
conceito.
A partir de uma abordagem hidrológica, Davis (1966) afirma que nascente é qualquer
descarga superficial natural de água grande o suficiente para formar pequenos córregos. Porém, ao
considerar a nascente uma “descarga” esse conceito se limita à água, não observando o ambiente
que condiciona o processo. Essa concepção dificulta a interpretação de nascentes intermitentes ou
efêmeras, posto que durante um período de estiagem, não existe “descarga”, então não existiria a
nascente. A abordagem hidrológica é endossada, ainda, por Tood e Mays (2005) e Allaby e Allaby
(1991) que apresentam conceitos muito próximos ao apresentado por Davis (1966), nitidamente
nele embasados, porém não superando as limitações apresentadas.
Outra idéia errônea que muitos conceitos induzem é que nascentes são pontuais, abarcando a
idéia de fluxo concentrado (Todd e Mays, 2005; Goudie, 2004). Tais abordagens, novamente, são
simplificações. Mesmo com uma evidente falta de precisão na linguagem, Guerra (1993) já introduz
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sua interpretação de que uma nascente “geralmente não é um ponto e sim uma zona considerável da
superfície terrestre”.
Em termos legais, existe, no Brasil, o conceito adotado pela Resolução CONAMA º 303/2002
que define nascente ou olho d’água como “local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma
intermitente, a água subterrânea” (Brasil, 2002. Art. 2º; II). Notadamente preocupado com a
espacialização da nascente ao colocá-la como um “local”, esse conceito não se foca na água que
aflora a superfície, mas na espacialização dos processos. Porém, sob essa perspectiva não é
necessária uma conexão superficial com o sistema hidrográfico, ou seja, mesmo que a água
exfiltrada não atinja ou forme um canal, o “local” seria considerado uma nascente. Tal abordagem,
assim como algumas anteriormente explanadas, impede a distinção de nascentes e surgências o que,
na prática, é evidente, já que o próprio termo “nascente” reflete o “nascimento” de um rio.
Porém, tanto em termos acadêmicos quanto visando à educação e à proteção ambiental, esses
conceitos devem ser ampliados e clarificados, no objetivo de compreender mais do que
simplesmente a exfiltração. De fato, a passagem da água subterrânea para a superfície deve ser
considerada como o principal processo que condiciona a existência de uma nascente, porém,
empiricamente, é perceptível que há uma série de características ambientais que sustentam a
existência das nascentes, sem as quais estas não existiriam.
Primeiramente, as nascentes devem ser entendidas em seus respectivos contextos ambientais.
Com isso abre-se a possibilidade da existência de diversos tipos de nascentes condicionados por
características físicas estritas. Assim, em termos geomorfológicos, é importante caracterizar a bacia
de cabeceira onde estão situadas, caso existam.
As cabeceiras de drenagem correspondem, geralmente, a formas côncavas à semelhança de
anfiteatros erosivos que concentram fluxos pluviais e sedimentos. Porém, nem sempre possuem esta
forma tão característica, podendo apresentar morfologia suavizada e mal demarcada na superfície.
Originam-se de processos de intemperismo e erosão superficial e sub-superficial de caráter químico
(dissolução/remoção) e/ou físico (erosão mecânica), onde as águas pluviais e subterrâneas são os
agentes principais. Ao determinarem o rearranjo dos fluxos em superfície, funcionando como
pequenas bacias de captação de água e sedimentos, as cabeceiras possuem destacada importância na
proteção e conservação das nascentes.
Tais características fazem com que as cabeceiras sejam áreas ótimas à existência de nascentes.
Essa especificidade, porém, é constantemente mal-interpretada na literatura. Guerra (1993), por
exemplo, afirma que nascente “é o mesmo que cabeceira de um rio”; essa afirmação deve ser vista
criticamente, já que o conceito de cabeceira possui um viés morfológico, o que não é válido para
nascentes.
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Um apanhado da literatura demonstra, então, que uma nascente é um sistema ambiental
natural marcado por uma feição geomorfológica ou estrutura geológica em que ocorre a exfiltração
da água subterrânea de forma perene ou intermitente, formando canais de drenagem a jusante que a
inserem na rede de drenagem da bacia.

4. RESULTADOS DE CAMPO: CARACTERIZAÇÃO DAS NASCENTES
4.1 Parque Fazenda Lagoa do Nado
O Parque Fazenda Lagoa do Nado, com 307.000 m², localiza-se no norte de Belo Horizonte.
Encontra-se na bacia do Córrego do Nado, afluente do Córrego Vilarinho. No domínio do
Complexo Belo Horizonte, o parque é embasado litologicamente por rochas gnáissicas e graníticas
que foram modeladas em um vale de declives suaves (Moura; Saadi, 1989). Extensas coberturas
colúvio-eluviais recobrem o embasamento arqueano, com profundidade em torno de 40 metros. O
entorno do parque, porção superior da bacia, apresenta densa ocupação urbana residencial e
comercial.
Moura; Saadi (1989) identificaram três nascentes na bacia da Lagoa do Nado. Contrastando
com essa constatação, este trabalho identificou em campo e espacializou 12 nascentes no Parque
Fazenda Lagoa do Nado (FIGURA 1). Os campos foram realizados entre os dias 03 e 25/03/2009,
quando buscou-se associar as informações remotas (cabeceiras de drenagem e áreas de vegetação
higrófita com alta probabilidade de ocorrência de nascentes) com informações de funcionários do
Parque. Ao todo foram percorridos aproximadamente 35 quilômetros no interior do parque durante
os levantamentos in loco.
A interpretação visual do mapa de localização das nascentes permite, por si só, identificar que
elas se concentram majoritariamente na parte sul do Parque, nas porções baixas das vertentes,
próxima aos limites da unidade de conservação. Dez nascentes encontram-se na porção alta da
bacia, sendo que a jusante do represamento, somente uma nascente foi catalogada, possivelmente
gerada pela alteração do nível freático em decorrência do represamento.
A classificação de nascentes segundo o tipo de exfiltração, usual na literatura acadêmica
(pontuais e difusas), permite enquadrar cerca de 83% das nascentes do parque como difusas, ou
seja, aquelas em que não foi possível delimitar o local exato do afloramento da água subterrânea.
Sua distribuição espacial não seguiu um padrão específico (foi basicamente aleatória) tendo apenas
duas nascentes sido classificadas como pontuais (FIGURAS 2 e 3).
Relacionando essa informação com a morfologia das nascentes percebemos forte correlação:
todas as nascentes difusas apresentaram morfologia em concavidade ou em cavidade, enquanto as
duas nascentes pontuais apresentaram morfologia de olho d’água e em canal gerado por intervenção
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humana. Assim, a morfologia em concavidade e cavidade é a mais comum dentre as nascentes do
Parque. A espessa cobertura sedimentar que caracteriza o parque pode auxiliar na explicação dessas
características, posto que, no aqüífero granular os fluxos subsuperficiais tendem a não se
concentrarem devido à porosidade e permeabilidade que apresenta.

FIGURA 1 – Localização das nascentes do Parque Lagoa do Nado.

FIGURA 2 – Nascente difusa no Parque Lagoa do
Nado.

FIGURA 3 – Nascente pontual no Parque Lagoa do
Nado.

As nascentes caracterizadas morfologicamente por cavidades apresentam um condicionante
antrópico evidente: possuem canaletas de drenagem pluvial construídas à montante. É provável que
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a intensificação dos processos erosivos no final dessas canaletas tenha possibilitado a escavação das
cavidades e a interceptação do nível freático, promovendo a existência dessas nascentes. Outra
peculiaridade é que uma das nascentes se encontra no interior de uma bacia de detenção de
sedimentos e está canalizada ainda antes da exfiltração, tendo sua morfologia completamente
descaracterizada (FIGURA 4).
As vazões das nascentes no Parque Lagoa do Nado tendem a ser baixas, com seis valores
inferiores a 0,1 L/s. Comparativamente aos outros parques, este também possui a menor vazão
média, de 0,249 L/s. Porém, uma de suas nascentes tem vazão superior à 1,0 L/s, sendo a terceira
maior de todo o rol estudado.
Quanto à qualidade ambiental, o índice de impacto macroscópico (IIAM) foi calculado. A
distribuição espacial desse índice no Parque Fazenda Lagoa do Nado exprimiu um padrão nítido: as
nascentes localizadas no oeste do Parque (N059, N062, N064, N065) apresentaram grau de proteção
razoável enquanto as nascentes localizadas mais a leste (N66, N67, N78, N61, N63, N68, N77)
exibiram grau de conservação ruim ou péssimo.
É possível inferir, através dos trabalhos de campo, que essa diferença se deve, sobretudo, à
relativa dificuldade de acesso às nascentes localizadas na parcela sudoeste do Parque. A nascente
N060 se constituiu uma exceção: situada em uma voçoroca (Moura; Saadi, 1989), essa nascente
apresentou grau de proteção bom. Além da dificuldade de acesso a essa nascente, sua distância dos
equipamentos urbanos contribui para essa classificação. Em termos gerais, podemos dizer que o
IIAM das nascentes do Parque Fazenda Lagoa do Nado apresentou a seguinte distribuição: 25% das
nascentes apresentou grau de proteção péssimo (FIGURA 5), 33,33% apresentou grau de proteção
ruim, 33,33% apresentou grau de proteção razoável e apenas 8,33% foi considerado bom.

FIGURA 4 – Nascente canalizada e descaracterizada
no Parque Lagoa do Nado.

FIGURA 5 – Nascente com grau de proteção péssimo
no Parque Lagoa do Nado.

4.2 Parque Municipal das Mangabeiras
O Parque das Mangabeiras, localizado no bairro homônimo, é o maior parque de Belo
Horizonte, com 2.417.000 m². Situado no sul do município, na escarpa norte da Serra do Curral, na
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bacia do córrego da Serra, possui como substrato litológico diversas rochas das formações do
Supergrupo Minas. Altimetricamente seu terreno varia entre 950 e 1350 metros, apresentando
declividades majoritariamente entre 5º e 14º, com algumas vertentes superando os 60º. A cobertura
vegetacional caracteriza-se pela Floresta Estacional Semidecidual, com pequenas áreas de Savana
no alto da serra, todas com intervenções antrópicas para a ocupação turística do parque.
Em campo, foram percorridos no interior do parque cerca de 120 quilômetros, entre dezembro
e março de 2009. As nascentes foram levantadas da com o auxílio de mapas a partir do trabalho
prévio sobre a área (Bertachini, [s.d.]) e de técnicas de sensoriamento remoto, associados à troca de
informações com os funcionários do parque e caminhadas ao longo dos eixos de drenagem.
Através dessas técnicas foram espacializadas e descritas 60 nascentes entre perenes e
intermitentes. Como mostra a FIGURA 6, elas estão, em grande parte, próximas ao divisor de águas
(porção norte da Serra do Curral), o que reitera a influência do relevo e das condições litoestruturais na dinâmica hidrológica. A grande quantidade de afluentes na margem esquerda do canal
principal corrobora a relação mencionada, pois, havendo muitas nascentes naquela vertente, tende a
ocorrer maior quantidade de canais de drenagem. Entretanto, outra informação relevante é a
existência de nascentes próximas ao eixo de drenagem, muitas delas inclusive no talude dos canais,
demonstrando, desse modo, que nem sempre uma nascente ocorre nas zonas iniciais de formação da
rede de drenagem, mas também, ao longo de vários pontos próximos aos cursos d’água.
Foi catalogada uma grande variedade de formas e processos de exfiltração a partir das
nascentes encontradas. No tocante a exfiltração, 35 nascentes são pontuais, 15 são difusas e 10
nascentes são múltiplas. Em relação à morfologia, 18 nascentes foram enquadradas como em
concavidade, 17 em duto, 11 em afloramento, duas em olhos d’água e 12 nascentes em talvegue.
É essencial enfatizar a relação existente entre os tipos de formas e processos de exfiltração.
Neste sentido, percebe-se que as nascentes em duto possuem um fluxo d’água que atinge a
superfície de forma majoritariamente pontual (94%); já as nascentes em concavidade apresentam,
em sua maioria, exfiltração difusa e múltipla (83%); os afloramentos, por sua vez, possuem meios
de exfiltração em percentuais melhor distribuídos (pontual 45,4%, difusa 18,2% e múltipla 36,4%);
e por fim, nascentes em talvegue, caracterizam-se por 75% de exfiltração do tipo pontual, 8,3%
múltipla e 16,7% difusa.
A vazão das nascentes no Parque das Mangabeiras é extremamente variável. Apesar da média
do parque ser a segunda maior entre os parques estudados, nele se encontram três das cinco
nascentes de maior vazão em toda a pesquisa (todas com vazão superior à 1,0 L/s). Também no
Parque das Mangabeiras são encontradas as duas nascentes com maior vazão: 1,83 e 1,34 L/s
(FIGURA 7 e 8). Das três nascentes que obtiveram vazão acima de um 1,0 L/s, duas possuem a
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forma em duto. Não obstante, as nascentes com vazão abaixo de 0,05 L/s, ocorrem em talvegues,
concavidades e afloramentos, sendo a de menor valor justamente a única em duto.

FIGURA 6 – Localização das nascentes do Parque das Mangabeiras.

FIGURA 7 – Nascente em duto onde foi registrada a
segunda maior vazão do rol – Parque das Mangabeiras.

FIGURA 8 – Nascente em afloramento onde foi
registrada a maior vazão– Parque das Mangabeiras.

O Índice de Impacto Macroscópico também valorizou a interpretação do estado e pressões nas
nascentes levantadas. No Parque das Mangabeiras, estas nascentes apresentaram, em média, um
grau de proteção entre ótimo e bom: 53% ótimo, 30% bom, 15% razoável e ruim em 2% das
nascentes. Portanto, o considerável número de nascentes em estado de conservação e ruim, alerta
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para a importância da tomada de decisões que conciliem a participação de atividades turísticas e de
proteção.

4.3 Parque Ecológico Primeiro de Maio
Localizado na bacia do Ribeirão da Pampulha, na Depressão de Belo Horizonte, o Parque
Primeiro de Maio é o menor parque dentre os visitados, ocupando uma área de 34 000 Km². Ele se
encontra dentro da malha urbana, sendo que a alta porção da bacia do córrego Primeiro de Maio
está intensamente urbanizada.
O parque foi inaugurado em maio de 2008, sendo projetado pelo programa
DRENUBS/NASCENTES. Essas características fizeram com que fosse realizado um levantamento
anterior de suas nascentes. Segundo a Fundação de Parques Municipais o Parque Primeiro de Maio
possui 12 nascentes já catalogadas, todas identificadas com placas de orientação aos visitantes
acerca da sua importância. Porém, esse levantamento não distinguiu as surgências, o que
superestimou o verdadeiro número de nascentes no interior do parque: sete.
Os trabalhos de campo no Parque Primeiro de Maio foram realizados entre os dias 16 e
23/03/2009. Como as nascentes já haviam sido catalogadas e a área do parque era pequena, a
distância percorrida foi relativamente menor em comparação com os outros dois parques estudados:
aproximadamente 12 quilômetros.
É válido ressaltar que não foi encontrado qualquer trabalho acadêmico, ou mesmo de origem
pública, que versasse sobre as nascentes no interior desse parque. Contudo, foram espacializadas e
caracterizadas sete nascentes no Parque Primeiro de Maio, em detrimento das 12 anteriormente
catalogadas pela FPM (FIGURA 9). Essa diferenciação ocorreu devido à FPM ter considerado uma
nascente múltipla como múltiplas nascentes; além disso, como já foi dito anteriormente, algumas
surgências que não foram consideradas como nascentes neste trabalho, o foram no anterior.
O Parque Ecológico Primeiro de Maio está localizado na área do Complexo Belo Horizonte,
onde predominam granito-gnaisses e migmatitos. A rede hidrográfica do parque é simples, marcada
pelo córrego Primeiro de Maio, único canal perene presente no parque. O contexto morfológico do
parque é de um vale fluvial, localizando-se, sobretudo na baixa vertente, não havendo grandes
variações altimétricas ou de declividade (mormente, suave a suave-ondulada).
Dentre as sete nascentes estudadas, seis delas se encontram muito próximas do leito do
córrego Primeiro de Maio, na baixa vertente. A maioria das nascentes possui forma de concavidade,
porém destacam-se também, nascentes em talvegues de sulcos erosivos e ainda, uma nascente em
duto. Quanto ao tipo de exfiltração, quatro são nascentes pontuais e três difusas, não existindo
nascentes múltiplas. Nota-se a relação do processo de exfiltração com a morfologia, posto que as
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nascentes em talvegue e duto são pontuais, enquanto as em concavidades são difusas, com uma
única exceção.
Foi possível mensurar a vazão de todas as nascentes do Parque Primeiro de Maio. A vazão
média encontrada foi de 0,28 L/s, com mínima de 0,2 L/s em dois casos e máxima de 1,0 L/s.
Destaca-se que a quinta nascente com maior vazão em todo o rol pesquisado encontra-se nesse
parque, sendo pontual e em talvegue. Além disso, a vazão média de suas nascentes foi a maior
dentre os parques levantados.

FIGURA 9 – Localização das nascentes do Parque Primeiro de Maio.

Sobre o Índice de Impacto Ambiental Macroscópico as nascentes estudadas apresentaram
índice variado. De uma forma geral, elas foram classificadas com grau de proteção ruim, razoável
ou bom. A principal característica que limitou as boas condições das nascentes do Parque Primeiro
de Maio foi a descaracterização, ou mesmo a ausência de vegetação em vários locais do parque.
Com isso, das sete nascentes estudadas, cinco apresentaram um grau de proteção razoável e
uma delas grau bom (FIGURA 10). Esta última destaca-se por ser a única em área de vegetação em
condições mais adequadas. Apesar disso, a uma nascente foi atribuído o grau de proteção ruim
(FIGURA 11). Ainda assim, este resultado deve ser considerado positivo, sobretudo para um parque
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recentemente criado, de pequena área e cercado por mancha urbana, principalmente na porção
superior de sua bacia.

FIGURA 10 – Nascente com grau bom de proteção no
Parque Primeiro de Maio.

FIGURA 11 – Nascente sem vegetação à montante e
grau ruim de proteção no Parque Primeiro de Maio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nascentes são elementos hidrológicos perenes ou intermitentes cujo estado ambiental
condiciona as características quantitativas e qualitativas da rede de drenagem superficial. A
abordagem das nascentes na literatura nacional não reflete esta importância ambiental, já que raros
são os artigos que as enfocam diretamente.
Neste trabalho, pôde-se estudar a realidade das nascentes de três importantes unidades de
conservação municipais de Belo Horizonte, propondo-se uma tipologia que expresse tanto a forma
das nascentes como os tipos de processos de exfiltração. Neste sentido, foi considerada a
diferenciação entre nascentes e outros elementos que são condicionados pelos processos de
exfiltração como as surgências. Além da revisão da literatura nacional e internacional sobre a
temática, as sucessivas campanhas de campo foram essenciais para que esta distinção se realizasse,
emergindo uma discussão conceitual que ainda não foi concluída.
Percebeu-se que há uma distinção importante entre as nascentes pontuais, difusas e múltiplas
no que se refere ao processo de exfiltração. No tocante à forma, as nascentes são diferenciadas em
nascentes em duto, concavidade, afloramento, olhos d’água e em talvegue. O cruzamento destas
duas categorias permite a identificação de tipos de nascentes existentes nos parques estudados,
podendo servir como proposta-guia para futuros trabalhos em outras unidades de conservação de
Belo Horizonte ou mesmo de outros municípios. Os tipos também refletem a dinâmica da água
subterrânea, auxiliando futuras propostas de intervenção e/ou proteção.
Por fim, ressalta-se que na avaliação da qualidade ambiental das nascentes foi verificada
uma situação que não condiz com o proposto para unidades de conservação. Muitas nascentes
encontram-se com baixo grau de proteção refletindo impactos promovidos em sua bacia de
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contribuição. Contudo, identificar os problemas ambientais existentes e reconhecer as
características que as nascentes possuem, são passos ímpares na busca pela compreensão desses
elementos de suma importância na dinâmica hidrológica.
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