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RESUMO 

 

O uso e a ocupação do solo de forma irregular, ocasionado pelo 

crescimento populacional, tem sido uma das principais causas de degradação em 

APPs, que vem exercendo grande pressão sob os recursos hídricos e repercutido em 

profundas modificações ao meio ambiente. A pesquisa presente tem por objetivo fazer 

uma análise das causas da degradação ambiental que comprometem a conservação 

de nascentes, na Vila Nascente Imperial no município de Contagem (MG), inserida na 

Bacia Hidrográfica de Vargem das Flores, onde apresenta áreas brejosas, com várias 

nascentes e córregos. Para isso, esta foi feita através do levantamento de consultas 

bibliográficas técnicas, obtenção de dados utilizados em imagens georreferenciadas, 

informações espaciais para estudo de área, utilização de banco de dados de 

instituições governamentais, legislação pertinente e documentos públicos. Foi 

realizado também um levantamento de dados em campo através de dois formulários 

elaborados para coleta das características fisiológicas das nascentes e do seu entorno 

e para análise de ações antrópicas e seus impactos na área das nascentes da Vila 

Nascente Imperial. Os resultados demonstram que as intervenções antrópicas em 

APPs, tanto na Vila Nascente Imperial, como em outras áreas do município de 

Contagem, é um desafio para a gestão pública devido as limitações dos órgãos 

competentes em prestação de serviços ambientais. Mesmo com as ações de 

fiscalização, monitoramento e mobilização social mediante palestras e cursos, a 

gestão pública não consegue acompanhar o ritmo de avanço das ocupações 

irregulares em APPs.  

 

Palavras-chave: Conservação, Nascentes, Vargem das Flores, Degradação 

ambiental, Escassez hídrica, uso e ocupação do solo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A água é um recurso natural finito, essencial para a vida. Portanto, é 

utilizada em diversas maneiras pelo homem, tais como para abastecimento humano, 

abastecimento industrial, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, 

aquicultura, dessedentação animal e recreação, além de manter o equilíbrio dos 

ecossistemas.  

O Brasil é um país com grande disponibilidade de água, porém, com uma 

demanda significativa de água voltada para a agricultura convencional, indústrias e ao 

consumo doméstico. É um desafio o abastecimento de água com qualidade e 

quantidade devido as condições favoráveis à poluição, derivados da agricultura, 

indústrias e domicílios. Outro fator de extrema importância é a conservação das Áreas 

de Preservação Permanente (APPs), com suas particularidades como as matas 

ciliares e coberturas vegetais, que tem a funcionalidade ambiental de manter a 

estabilidade geológica e da biodiversidade; protege o solo e assegura a qualidade de 

vida das populações e preserva os recursos hídricos, como as nascentes e córregos. 

As nascentes têm despertado o interesse de uma série de atores sociais, como 

gestores municipais, organizações não governamentais de cunho ambiental e de 

movimentos sociais. A conservação dos recursos hídricos está atrelada à qualidade 

das bacias hidrográficas de forma que haja o uso adequado do solo.  

Porém a degradação ambiental pelo uso e ocupação irregular do solo, 

ocasionado pelo crescimento populacional, juntamente com o processo de 

urbanização, tem repercutido em profundas modificações ao meio ambiente, como a 

diminuição de áreas permeáveis, escoamento superficial das chuvas, da supressão 

de vegetação, assoreamento, canalização e poluição de córregos e aterramentos de 

nascentes. Tal pressão exercida sobre os recursos hídricos, compromete o 

funcionamento hidrológico, como por exemplo, as vazões de rios, as recargas dos 

lençóis freáticos, os padrões de precipitação, evaporação excessiva, secas 

prolongadas, ou em outras localidades ocorrências de inundações. 

A enorme migração de pessoas do campo para as cidades impõe limites 
muito mais restritivos à capacidade de suporte dos ecossistemas afetados 
principalmente no tocante aos recursos hídricos, à qualidade do ar, da 
disponibilidade de unidades de conservação, dentre outros. (PINTO-
COELHO, R.M., 2016). 
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Atualmente, em todo o mundo, mais de 800 milhões de pessoas vivem em 
aglomerados, favelas ou comunidades sem condições minimamente 
aceitáveis de saneamento (água tratada, esgoto tratados, coleta regular de 
lixo) e, desses, mais de 400 milhões dividem instalações sanitárias (fontes, 
banheiros e depósitos comunitários de lixo) com outros membros de sua 
comunidade. A cada ano, seis milhões de pessoas passarão a viver em 
favelas em todo o mundo. (PINTO-COELHO, R.M., 2016). 

 

A questão da escassez hídrica, que ganhou enfoque nos últimos anos tem 

despertado preocupações e estimulado novas discussões em âmbito mundial, pois os 

impactos ambientais sobre os recursos hídricos comprometem a sua disponibilidade 

para os diversos usos, em especial para o consumo direto. Conforme Valente (2011), 

a escassez hídrica segue um ritmo crescente em algumas regiões brasileiras, pois, 

ainda temos que conviver com o desperdício e a irracionalidade no consumo.  

Na década de 1980 houve ocorrências, em média, de dez secas no mundo, 

resultaram em prejuízos desastrosos. Portanto, essa situação, é um exemplo da crise 

hídrica, que nos últimos anos em disputas geopolíticas, como no Sudão do Sul, por 

estar em uma condição vantajosa econômica pela extração de petróleo, onde há um 

contexto contraditório pelo fato de 100 mil pessoas não terem o que comer, 1 milhão 

estão passando fome e 5 milhões viverem em estado de insegurança alimentar, pois 

passa de 40% da população (ONU, 2017). Então é motivo de grande preocupação, 

não só para o Brasil, como em âmbito mundial, resultando efeitos negativos, para o 

desenvolvimento econômico, como para a indústria, para a agricultura, para a saúde 

ambiental dos ecossistemas e para o consumo humano, e, em destaque lamentável, 

para as populações de baixa renda. 

Em nível local e como objeto dessa pesquisa, no município de Contagem, 

Minas Gerais está localizada a Vila Nascente Imperial, inserida na Bacia Hidrográfica 

de Vargem das Flores. A Vila apresenta áreas brejosas, com várias nascentes e 

córregos, em contrapartida sob o aspecto de uso e ocupação do solo reproduz um 

cenário marcado pelas ocorrências de ocupações irregulares crescentes para fins de 

moradias e pequenos estabelecimentos comerciais. As várias nascentes da região 

são contribuintes para o córrego Bela Vista, sendo este um dos tributários do 

manancial de abastecimento de água Vargem das Flores, a área se encontra em 

estágio avançado de degradação ambiental em suas respectivas APPs hídricas 

causado por ações antrópicas.  
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Conforme SOUZA (2003), nas décadas de 80 e 90, a região do Retiro, a 

montante da represa, cresceu a uma taxa de quase 25% a.a.. Em consequência desta 

ocupação e outras características do seu entorno, o reservatório de Vargem das 

Flores vem sofrendo inúmeros impactos ambientais, sendo um dos mais 

preocupantes, a perda de volume em decorrência do assoreamento do reservatório. 

E, também na mesma situação, os córregos contribuintes dos cursos d´água 

principais. Além destes citam-se como outros impactos local a ocupação irregular do 

solo, resultando em supressão da vegetação e matas ciliares, impermeabilização do 

solo, edificações e aterramentos clandestinos em Áreas de Preservação Permanentes 

(APPs), drenagem de nascentes e lançamento de efluentes nos córregos, extração 

mineral e desperdício da água pelo uso irracional de consumo, comprometem o 

comportamento hidrológico onde o uso insustentável se torna uma ameaça para os 

recursos hídricos e para os ecossistemas.  

Conforme o Plano de Habitação de Contagem (2012), está sendo cogitado, 

na região da Bacia Hidrográfica Vargem das Flores, a implantação de dois grandes 

empreendimentos, que vão gerar impactos significativos para a região; sendo o 

Rodoanel e o CECON - Centro Empresarial de Contagem, previsto cerca de 260 

indústrias, tornando o novo polo industrial em Contagem e na Região Metropolitana.  

Outra situação que pode comprometer os recursos hídricos na Bacia de 

Vargem das Flores, principalmente as áreas de nascentes e recargas do reservatório 

é a aprovação do novo Plano Diretor de Contagem (2018). As mudanças aprovadas 

alteram alguns zoneamentos, e, as áreas que eram classificadas como zona rural e a 

área de proteção ambiental passam a ser de expansão urbana. Tais alterações tornam 

a região mais favorável às novas ocupações do solo por meio de loteamentos, 

condomínios, chácaras e indústrias.  

A pesquisa aqui apresentada faz uma análise sobre as condições de 

conservação das nascentes e as principais causas de degradação ambiental 

relacionadas ao uso e ocupação irregular do solo na Vila Nascente Imperial. O 

processo de ocupação da Vila tem exercido grande pressão sob os recursos hídricos, 

nessa pesquisa foi contemplado o levantamento de quatro nascentes em uma 

propriedade residencial na Vila. 
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2. - REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
 

A legislação Federal através do Código Florestal Brasileiro, estabeleceu a 

denominação Áreas de Preservação Permanente (APPs), conforme parâmetros, 

definições e limitações (FIGURA 1 - Lei 12.651 / 2012; Resolução CONAMA n.° 

303, de 20 de março de 2002), tendo a função ambiental de: preservação dos 

recursos hídricos, da paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteção do solo, para assegurar o bem-estar das 

populações humanas. Portanto todo esse processo está intimamente ligado à 

manutenção do equilíbrio ecológico favorecendo o desenvolver natural dos ciclos 

hídricos, e consequentemente a qualidade de vida. Como outras legislações 

legais, conforme o tema, se impõe as restrições sobre o uso das APPs de forma 

rígida e com o principal objetivo sendo a preservação da cobertura vegetal.  

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Representação da largura da faixa de Mata Ciliar a ser preservado 

com relação à largura do curso d´água – APPS -  Lei 12.651 / 2012  

Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas  
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Conforme a legislação mineira (Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013), 

são permitidas intervenções em casos de utilidade pública, interesse social ou 

de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental (QUADRO 1- 

INTERVENÇÕES AUTORIZADAS), desde que autorizadas pelos órgãos 

responsáveis, como por exemplo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). 

 

QUADRO I – INTERVENÇÕES AUTORIZADAS - LEI 20.922 / 2013 

 

 

UTILIDADE 

PÚBLICA 

- Atividades de segurança nacional e proteção sanitária;  

- Obras de infraestrutura pública, transporte, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações, radiodifusão e esportes;  

- Mineração, exceto a extração de areia, argila, saibro e cascalho; • obras de defesa civil;  

- Atividades que proporcionem melhorias na proteção do meio ambiente (por exemplo: 

desassoreamento de cursos d’água e de barramentos, aceiros);  

- Outras atividades definidas pelo governador do Estado ou pelo presidente da República. 

 

 

 

 

INTERESSE 

SOCIAL 

- Atividades imprescindíveis à proteção de vegetação nativa (por exemplo: controle do fogo, 

da erosão, de espécies invasoras e proteção de áreas replantadas com espécies nativas); 

- Exploração agroflorestal sustentável;  

- Implantação de infraestrutura pública de esportes, lazer e atividades educacionais e 

culturais;  

- Regularização fundiária de assentamentos humanos;  

- Captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos 

sejam parte integrante e essencial da atividade; 

- Pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho;  

- Acumulação e condução de água para a atividade de irrigação e regularização de vazão; - 

Outras atividades definidas pelo governador do Estado ou pelo presidente da República. 

 

 

ATIVIDADES 

EVENTUAIS 

OU DE BAIXO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

- Abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, pontes e pontilhões; - 

Instalações necessárias à captação e à condução de água e efluentes tratados;  

- Implantação de trilhas para ecoturismo;  

- Rampa de lançamento de barcos e ancoradouro;  

- Moradia de agricultores familiares, quilombolas, populações extrativistas e tradicionais;  

- Cercas, aceiros e bacias de acumulação de águas pluviais (barraginhas);  

- Pesquisa científica;  

- Coleta de sementes, castanhas, serapilheira e frutos;  

- Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos 

vegetais;  

- Exploração agroflorestal e manejo sustentável, comunitário e familiar;  

- Abertura de picada para reconhecimento técnico e científico;  

- Desassoreamento e manutenção em barramentos;  

- Outras atividades reconhecidas pelo Conama ou pelo Copam. 

FONTE: Adaptado da Lei Florestal mineira – Lei 20.922 (2013). 
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2.2 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES 
 

Quando se trata de conservação de nascentes, sabendo de sua 

importância para o ciclo hidrológico, como também para a formação dos cursos 

d´água, é prescindível para o manejo da microbacia onde a(s) nascente(s) estão 

inseridas.  

O manejo da microbacia tem como objetivo principal a produção de água 

em quantidade e qualidade, de forma que haja o uso racional dos recursos naturais, 

como a boa prática do uso do solo. Ou seja, quanto ao trato da cobertura vegetal do 

solo, de forma que possa haver a manutenção da respectiva nascente e córrego 

(VALENTE, 2011). 

Como as nascentes são ambientes de grande importância para o 

comportamento hidrológico, pois são responsáveis pela transição da água 

subterrânea para a superficial mediante exfiltração. Nesse aspecto, há muita atenção 

para a conservação das nascentes, como sendo um sistema para o equilíbrio 

hidrológico e do meio. Portanto, a conservação de nascentes em áreas urbanas é 

ainda mais urgente, devido ao fato de leis serem menos rigorosas para essas áreas, 

e assim, o avanço da degradação pelo uso do solo pelas construções residenciais, 

prédios comerciais, ocorrendo a drenagem de muitas nascentes (FELIPPE, 2009). 

Portanto, sua importância é atestada pela legislação ambiental brasileira 

desde 1965 quando foi considerada uma Área de Preservação Permanente (APP).  

A Lei n° 12.651 (BRASIL, 2012) as protege estabelecendo as áreas de 

Preservação Permanente em seu entorno (FIGURA 2). A resolução Conama n° 303, 

de março de 2002, regulamenta a condição. “Art. 4º Constitui Área de Preservação 

Permanente - IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”. 
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2.3. - DEFINIÇÃO, ORIGEM E FORMAÇÃO DAS NASCENTES 
 

As nascentes, são manifestações dos lençóis freáticos ou artesianos para 

a superfície, dando origem a córregos, rios e lagos. Pois, cada curso d´água tem sua 

nascente. Quanto a sua origem podem ser formadas tanto por lençóis freáticos 

(apenas depositados sobre as camadas impermeáveis) quanto por artesianos 

(confinados entre duas camadas impermeáveis com a superfície, por afloramento dos 

lençóis em depressões de terreno, por falhas geológicas ou por canais cársticos 

(VALENTE, 2015).  

Conforme FELIPPE (2009), é importante a observação do espaço mediante 

uma perspectiva multidisciplinar sendo abordados pela hidrologia, geologia, biologia 

e geografia, tendo como foco à geomorfologia, devido as distinções que as nascentes 

se apresentam para sua forma conceitual. Pois, as nascentes são passagens da água 

subterrânea para a superfície. Portanto, através das nascentes ocorrem o surgimento 

dos córregos, rios e lagos.  

Segundo a legislação federal, LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 Art. 

3º. XVII descreve que nascente é afloramento natural do lençol freático que apresenta 

perenidade e dá início a um curso d’água; 

 
 
 
 
 

FIGURA 2 - APP no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes 

Fonte: Adaptado Cartilha sobre nova lei florestal de Minas Gerais (2012) 
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2.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS NASCENTES 
 

FELIPPE (2009), afirma que no rol de nascentes estudadas foram 

identificadas seis formas diferentes: concavidade, duto, afloramento, talvegue, olho e 

cavidade. E, um sétimo tipo de nascente, sem uma morfologia bem definida devido a 

mudança antrópica, denominada: intervenção. 

✓  Nascentes em concavidade ocorrem em trechos côncavos da vertente, 

mormente em rupturas de declive, formando canais apenas a jusante da exfiltração. 

✓  Nascentes em duto são caracterizadas pela exfiltração em canais 

erosivos subterrâneos horizontais que interceptam a superfície em algum ponto da 

vertente, formando pequenas cavidades com formas circulares. 

✓  Nascentes em afloramentos são caracterizadas pela presença de 

afloramentos rochosos no local da exfiltração, seja em canais ou mesmo na vertente.  

✓  Nascentes em talvegue ocorrem essencialmente em canais erosivos – 

ravinas ou sulcos – quando interceptam o nível freático. 

✓  Nascentes em olho são similares às em duto, porém, neste caso, os 

canais erosivos subterrâneos são verticais e, por isso, a água aflora verticalmente em 

áreas planas, constituindo verdadeiros “olhos d’água”. 

✓  Nascentes em cavidade ocorrem em cavidades erosivas com formas 

que se assemelham a marmitas ou panelas, em que a profundidade é maior do que a 

largura, normalmente após uma ruptura de declive. 

✓ Nascentes em intervenção (antropizadas) são um tipo específico no qual 

não há forma aparente devido à magnitude das transformações no espaço, fazendo 

que a água exfiltre a partir de canos ou drenos colocados pelo homem. 

Pois, dando sequência na afirmação de FELIPPE, em relação ao tipo de 

exfiltração, apesar de também ser uma variável qualitativa, o seu grau de 

subjetividade é consideravelmente menor. Isso, pois, está relacionada à concentração 

– ou desconcentração – do afloramento da água. Sendo assim, as nascentes podem 

ser difusas, pontuais – de acordo com Faria (1997) – ou ainda múltiplas.  

✓  Nascentes pontuais caracterizam-se pela concentração da exfiltração 

em apenas um ponto, facilmente individualizado de seu entorno justamente pelo 

afloramento da água subterrânea. 

✓  Nascentes difusas são aquelas em que exfiltração ocorre ao longo de 

uma área em que não é possível afirmar com precisão o principal local de saída da 
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água, formando terrenos de solo encharcado, em que somente a jusante um canal é 

identificável, por exemplo, em brejos. 

✓  Nascentes múltiplas ocorrem nos casos intermediários entre as 

pontuais e as difusas.  

Podem ser constituídas por uma série de exfiltrações pontuais – vários 

pontos – ou mesmo por várias áreas de exfiltração. Ocorrem também nos casos de 

exfiltrações pontuais e areais em uma mesma nascente. 

VALENTE E GOMES (2015) propuseram tipologia baseada nas 

características geológico-geomorfológicas das nascentes. Mais do que simplesmente 

retratar a morfologia dos ambientes das nascentes, essa tipologia tateia uma 

explicação quanto à origem da exfiltração. Assim, a tipologia das nascentes pode ser 

definidas como: de encosta (FIGURA 3), de depressão (FIGURA 4), difusas (FIGURA 

5), de lençóis artesianos (FIGURA 6), de rochas cársticas (FIGURA 7). Portanto, as 

nascentes classificam-se nos seguintes fluxos:  

- Perenes, manifestando durante todo ano. 

- Intermitente, que fluem durante a estação chuvosa. 

- Temporárias ou efêmeras, ocorrem somente em resposta direta à precipitação, 

sendo mais frequentes em regiões áridas e semiáridas. 
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FIGURA 3 – Nascente de encosta e abastecida por lençol freático 

Fonte: Adaptado de Valente (2015). 

FIGURA 4 – Nascentes de depressão tipo olho d´água 

Fonte: Adaptado de Valente (2015). 

FIGURA 5 – Nascentes de depressão tipo difusa 

Fonte: Adaptado de Valente (2015). 
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Fonte: Adaptado de Valente (2015). 

FIGURA 6 – Nascentes de contato de lençol artesiano 

FIGURA 7 – Nascentes artesianas de rochas cársticas 

Fonte: Adaptado de Valente (2015). 
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2.5 - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 
 

Conforme o IBAMA (1990), as ações de degradação ocorrem quando a 

vegetação nativa e a fauna são destruídas, removidas ou expulsas, perde-se a 

camada fértil do solo, a qualidade e a vazão das redes hidrológicas são alteradas. 

Além da perda de adaptação perda de adaptação às características físicas, químicas 

e biológicas, ou seja, a reabilitação ecológica será comprometida, e o 

desenvolvimento socioeconômico também é impactado. 

A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna foram 
destruídas, removidas e expulsas; camada fértil do solo for perdida, removida 
ou aterrada; e a qualidade e regime de vazão do sistema hídrico for alterado. 
A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às 
características físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o 
desenvolvimento sócio-econômico (IBAMA, 1990). 

A degradação ambiental é um conceito sobre a destruição do meio 

ambiente, tendo como seu principal autor; o homem. Alguns especialistas afirmam 

que a degradação ambiental é resultado de impactos negativos conforme as ações 

antrópicas e quanto aos eventos naturais, se divergem, se são apenas mudanças no 

meio ou não.  

Segundo MARTINS (2014), a degradação ambiental ocorre decorrente de 

ações naturais ou antrópicas, que alteram o meio ambiente conforme eventos 

naturais, como vendavais, em que várias árvores são derrubadas, ou por incêndio em 

um cerrado, mas também por ações humanas do uso irregular dos recursos naturais, 

resultando a desestabilização ecológica, perturbação no ecossistema, perda da 

resiliência em alguns casos. Embora, os eventos naturais possam resultar em 

degradação ambiental ocorridos pelas espécies animais e vegetais, as ações 

antrópicas são inquestionáveis pela participação humana nas grandes alterações 

ambientais, exemplos que estamos enfrentando são o aquecimento global e do efeito 

estuda. 

E, segundo NOFFS (2000), conceitua degradação ambiental como 

modificações que descaracterizam os ecossistemas em suas formas físicas, químicas 

e biológicas. Pois, tais modificações são impostas pela sociedade. Contudo, afirma-

se que uma área degradada é um ambiente que foi modificado por obras de 

engenharia ou por processos erosivos que alteraram as características originais e 

dificultando a condições de recuperação do solo, como exemplo, havendo a 

necessidade de intervenções para a recuperação.  
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Segundo OLIC (2003), no início da era Brasil colônia ocorreu um grande 

desmatamento na região nordeste onde a supressão de vegetação nativa foi realizada 

para a extração do pau-brasil. Logo após esse evento, que já demostrava impacto 

conforme o uso do solo, intensificou-se o desmatamento para o desenvolvimento de 

cultivo de cana-de-açúcar, cacau e a utilização de madeira como combustível para os 

engenhos.  

 

2.6 - BACIA HIDROGRÁFICA 
 

Conforme a LEI Nº 9.433 / 1997 do Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH) a definida como uma unidade de planejamento e com a implementação do 

PNRH e suas atuações, como a administração de conflitos pertinentes aos recursos 

hídricos, preservação e recuperação ambiental, tecnologia e educação, e a difundir a 

cobrança sobre uso dos recursos hídricos. Art. 1º - V - a bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

Segundo VALENTE E GOMES (2015), uma bacia hidrográfica, que é uma 

área de terra drenada, delimitada no espaço geográfico por um divisor de água e 

contendo um curso d´água principal. Pois, o tamanho de uma Bacia Hidrográfica 

diferencia-se em suas proporções, ou seja, conforme a formação do relevo 

relacionado a um determinado curso d´água se distingue de tamanho, grande ou 

pequena, podendo-se dizer que há Bacia e Sub-Bacia (microbacia).  

GOMES (2010) relata que uma bacia hidrográfica corresponde a uma área 

topograficamente, contendo seus divisores de águas, drenada por um rio principal ou 

por um sistema de rios ou córregos, com a vazão para um único ponto de saída. 

Gomes, ainda destaca, a importância do uso sustentável das Bacias Hidrográficas 

visando a conservação dos recursos hídricos para que haja disponibilidade de águas 

para as futuras gerações. 

A FIGURA 8 é uma ilustração de uma Bacia Hidrográfica conforme as 

descrições dos autores citados. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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2.7 - SUSTENTABILIDADE 
 

Conforme, PINTO-COELHO (2016), uma das propostas de 

sustentabilidade é a adoção de novos paradigmas associados ao crescimento 

econômico sustentável que passa pela priorização da chamada economia verde. O 

conceito de economia verde está presente no discurso de quase todos os políticos. 

Um termo que vem sendo usado no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza. Pois, há evidências de que o esverdeamento de economias 

não inibe a criação de riqueza ou oportunidades de emprego. E, que, em muitos casos, 

os setores verdes apresentam oportunidades até maiores de investimento e 

crescimento da riqueza e dos empregos. 

Segundo CONTANZA (1991), o conceito de desenvolvimento sustentável 

deve ser inserido na relação dinâmica entre o sistema econômico humano e um 

sistema maior, com taxa de mudança mais lenta, o ecológico. Para ser sustentável, 

essa relação deve assegurar que a vida humana possa crescer e desenvolver sua 

cultura, indefinidamente, observando-se que os efeitos das atividades humanas 

permaneçam dentro de fronteiras adequadas, de modo a não destruir a diversidade, 

a complexidade e as funções do sistema ecológico de suporte à vida. 

Conforme NORTON (1992), a sustentabilidade (...) é uma relação entre 

sistemas econômicos dinâmicos e sistemas ecológicos maiores, também dinâmicos e 

FIGURA 8 – Representação de uma Bacia Hidrográfica 

Fonte: Mundo educação 
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que, no entanto, modificam-se mais lentamente, de tal forma que a vida humana pode 

continuar indefinidamente (...), uma relação na qual os efeitos das atividades humanas 

permanecem dentro de limites que não deterioram a saúde e a integridade de 

sistemas auto-organizados que fornecem o contexto ambiental para essas atividades. 

 

3. - HIPÓTESE  

 

A gestão de recursos hídricos é falha na região. 

 

4. - OBJETIVOS 

 

4.1 - OJETIVO GERAL 
 

Analisar as causas de degradação ambiental que compromete a 

conservação de nascentes, na Vila Nascente Imperial no município de Contagem 

(MG). 

 

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Avaliar a situação de ocupação do solo no entorno das quatro nascentes na 

Vila Nascente Imperial no município de Contagem; 

• Avaliar o sucesso da gestão dos recursos hídricos na conservação das 

nascentes. 

• Fazer um levantamento das ações antrópicas que afetam as quatro APPs na 

Vila Nascente Imperial. 

• Levantamento de tipologia das nascentes. 
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5 - METODOLOGIA 
 

5.1 - ÁREA DE ESTUDO - VILA NASCENTE IMPERIAL 

 

A represa Vargem das Flores conforme sua localização geográfica 

apresentada na FIGURA 9, foi inaugurada em 1972 para servir de abastecimento de 

água aos municípios de Contagem e Betim, correspondendo a 10% da região 

Metropolitana de Belo Horizonte, atendendo uma população média de 250.000 

habitantes (COPASA, 2018). Conforme a companhia de abastecimento a vazão média 

do manancial está em torno de 761 l/s, é outorgada uma captação de 1.390 l/s, mas 

estrategicamente se retira do reservatório aproximadamente 760 l/s. A represa está 

localizada a 838,64 m de altitude, sua captação 5,5 Km² de área inundada, com um 

volume de 44 milhões de m³ , e seu perímetro corresponde é de 54 km, 

aproximadamente três vezes maior que o da Lagoa da Pampulha (Belo Horizonte, 

MG). Seu principal corpo hídrico é o Ribeirão Betim. O reservatório é contribuinte para 

a microbacia do Paraopeba, sendo a mesma pertencente à Bacia Hidrográfica Federal 

do Rio São Francisco. A represa está integrada na APA – Área de Proteção Ambiental 

Vargem das Flores, conforme a Lei Estadual 16.197 / 2006 – Art. 1º - Fica criada a 

Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores - APA Vargem das Flores, unidade 

de conservação de uso sustentável localizada nos Municípios de Betim e Contagem, 

constituída pela bacia hidrográfica situada a montante do barramento do reservatório 

de água de Vargem das Flores. 
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A Vila Nascente Imperial está localizada na regional administrativa de 

Vargem das Flores e inserida na Bacia Hidrográfica Vargem das Flores, no município 

de Contagem, Minas Gerais (FIGURA 10). Segundo o Plano de Habitação de 

Contagem (2012) apresenta uma densidade demográfica de 10 hab/ha, com um 

crescimento, na regional, de 1,31% a.a. (IBGE, 2010). A área do assentamento 

corresponde 29,7 ha, não possui infraestrutura por não ser planejada e nem 

regularizada pela Prefeitura Municipal de Contagem apresenta uma situação 

urbanística com restrições legais em APPs. As condições de infraestrutura da Vila não 

apresentam disponibilidade em saneamento como tratamento de esgoto, coleta de 

lixo, rede de água. O procedimento de tratamento de esgoto é realizado através de 

fossas nas propriedades e a disponibilidade de água, em alguns casos, vem da 

captação das próprias nascentes.  

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Contagem, 2018 

FIGURA 9 – Localização das Nascentes na APA Vargem das Flores 
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O clima da região apresenta-se como tropical/mesotérmico semiúmido, 

com duas estações bem definidas e precipitação média anual é de 1500 mm, com 

verão chuvoso (temperatura máxima média de 28ºC e mínima de 17ºC) e inverno 

seco, com as menores temperaturas encontradas em junho e julho com médias 

máximas de 24ºC e mínima de 11ºC (SOUZA, 2003). 

A geomorfologia da região apresenta relevo com depressões, solo argiloso 

e com uma cobertura vegetal de Mata Atlântica e Cerrado em toda a Bacia, 

fragmentados devido as ações antrópicas. Pois, a integridade ecológica relacionada 

a vegetação foi comprometida pela ocupação desordenada, um exemplo foi a 

supressão de mata ciliares para edificações.  

As características principais dos solos na região estão relacionadas às 

alterações do granito gnaisse. Esses solos são de reconhecimento erodibilidade, 

sujeito a ocorrências de voçorocas e ravinamentos. Apresentam-se com coloração 

esbranquiçada em sua grande parte, com profundidades variáveis de um metro a 

grandes espessuras. São encontrados também na região os solos hidromórficos, de 

coloração cinza, formados sob clima seco pretérito e que ocupam vales de fundo 

chato. 

A hidrologia, apresenta-se a divisão da APA Vargem das Flores em sub-

bacias sendo uma delas a sub-bacia do Córrego Belo Vista, sendo esse, o curso 

d´água principal, que constitui uma área de 16,10 km² com uma grande expressão de 

nascentes e áreas alagadas. 

As características das nascentes escolhidas para estudos estão 

localizadas em uma área residencial, onde o morador tem feito uso em harmonia 

paisagística, represamento da água para a piscicultura, mantendo o escoamento para 

o curso d´água, pois a sazonalidade é perene, com baixa vazão e com formas: 

pontual, difusa e antropizada, com aspecto limpo no entorno, mas com criação de 

frangos e com pouca cobertura vegetal.  

Quanto ao uso e a ocupação do solo, de forma irregular em uma área 

brejosa com várias nascentes pontuais difusas, as ocorrências são desde 2003 com 

as construções residenciais, instalações comerciais, pesque e pague e 

transportadoras para os diferentes propósitos.  
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5.2 - COLETA DE DADOS 

 

Foi realizado, em um primeiro momento o levantamento de pesquisa mediante a 

consultas em livros, bibliografias: monografias, teses e dissertações, via internet, 

conforme a contextualização do estudo da pesquisa, tendo como critério o uso de 

palavras-chaves, como: conservação de nascentes, Vargem das Flores, Degradação 

ambiental, escassez hídrica, uso e ocupação do solo.  

Foram utilizadas imagens georreferenciadas fornecidas pelos seguintes órgãos 

da prefeitura municipal de Contagem como: a Defesa Civil de Contagem, Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Secretaria do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

FIGURA 10 - Localização e limites das Sub-Bacias da APA Vargem das Flores 

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Contagem, 2018 
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(Diretoria Geoprocessamento) e via Google Earth Pro e Google Maps, para 

levantamento de informações espaciais para pré-localização da área de pesquisa, 

obtidas para análises hidromorfológicas e geomorfológica da região, como a 

localização das nascentes, rios, vegetação, edificações e outros. 

A pesquisa foi realizada, em um segundo momento, utilizando os bancos 

de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), ANA (Agência 

Nacional de Águas), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis), Prefeitura Municipal de Contagem, ONU (Organização das 

Nações Unidas), Jornal em Dia e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além 

de legislações pertinentes ao tema da pesquisa e documentos públicos.  

Seguindo a obtenção de informações necessárias para o desenvolvimento 

da pesquisa na região da microbacia, averiguei com os seguintes órgãos públicos: 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Contagem, Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação de Contagem (Conforme o Plano de Habitação 

de Contagem (2012) a FIGURA 11 apresenta alguns dados referentes a Vila Nascente 

Imperial e a FIGURA 12 é o mapa geográfico da área da Vila), Secretaria do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem, Defesa Civil de Contagem e 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

No terceiro momento da coleta de dados, com a proposta para o levantamento 

de informações das nascentes na Vila Nascente Imperial e suas características, foi 

utilizado, com adaptações, o modelo metodológico desenvolvido Felippe (2009). Os 

formulários para análise de ações antrópicas e a degradação ambiental pelo uso do 

solo na região da Vila Nascente Imperial (ANEXO I) foi aplicado, de forma única, para 

pesquisa de campo, a fim de identificar as ações antrópicas em APPs. Foram 

realizados registros fotográficos e levantamentos de dados em campo para a 

pesquisa, contendo as características fisiológicas das nascentes e do seu entorno, a 

partir da qual será apresentada a tipologia desta nascente (ANEXO II). 
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Fonte: Adaptada do Plano de Habitação de Contagem - Volume II. Diagnóstico Habitacional por região 

administrativa – Região Vargem das Flores, Prefeitura Municipal de Contagem, 2012. 50p. 

FIGURA 11 - Informações sobre a Vila Nascente Imperial 
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Fonte: Adaptada do Plano de Habitação de Contagem - Volume II. Diagnóstico Habitacional por região 

administrativa – Região Vargem das Flores, Prefeitura Municipal de Contagem, 2012. 50p. 

 

FIGURA 12 - Vila Nascente Imperial – Contagem - MG 



31 
 

5.3 – ANALISES 

FIGURA 13 - Curso d´água contribuinte do córrego Bela Vista  

A B 

D C 

F E 

(A) Pouca vegetação ripária e edificação residencial; (B) Pisoteio de animais de grande porte; 

Assoreamento; (C e D) Lançamento de esgoto doméstico da residência a esquerda da imagem; (E) 

Presença de plantas Taboa (Typha domingensis) e descarte clandestino de resíduos de construção, a 

jusante da imagem do córrego; (F) Lançamento de esgoto doméstico da residência a direita da imagem; 

Fotos: Autor da pesquisa 
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A FIGURA 13, descreve os impactos cometidos pelos moradores da região, onde 

demostra um comportamento de destruição ao meio ambiente. Contribuiu para o 

levantamento de informações e identificação de atividades, aspectos e impactos 

ambientais na área.  

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth Pro 
Imagem de 2018 

LEGENDA 

                 ___ Represa Vargem das Flores 
                  ___ Nascente  
                  ______ Córrego Bela Vista 
                  ______ Córrego tributário do Bela Vista 
                  ______ Suposto córrego 
                  ______ Área Alagada, com vários pontos de lagoas 
                  ______ Pesqueiro 
                  ______ Transportadora 
                  ______ Área descampada 
                  ______ Áreas em Alerta: Mineradora e área de supressão de mata ciliar 

FIGURA 14 – Mapeamento sobre o uso do solo – região da Vila 

Nascente Imperial 
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QUADRO II – Degradação Ambiental por uso e ocupação do solo na Vila 
Nascente Imperial em Contagem (MG)  

 

Identificação de ações antrópicas nas APPs: Atividades, aspectos e impactos 

ATIVIDADE ASPECTOS IMPACTOS 

 
 
 
 
 
 
 

EDIFICAÇÕES 
RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Degradação do solo 

- Perda da qualidade do solo  
- Intensificação dos processos 
erosivos 

Supressão de vegetação - Redução na disponibilidade 
de água 

Supressão de Mata Ciliares - Assoreamento pelo aumento 
da carga de sedimentos 

 
 

Impermeabilização 
 

- Aumento da quantidade e 
velocidade de escoamento das 
águas fluviais 
- Redução da infiltração  
- Aumento de incidência de 
inundações e enchentes 
- Redução da recarga de 
aquíferos  

Aterramento de áreas alagadas. 
 

- Redução das áreas de 
inundação 

Drenagem de nascentes - Redução de vazão  

 
Lançamento de esgoto em cursos d´água 

- Perda da qualidade da água 
- Alteração do ecossistema 
aquático 

FONTE: Adaptado de Sanchez (2002). 

 

 

A FIGURA 14 é um mapeamento sobre o uso e ocupação do solo, com 

edificações residenciais e comerciais na região da vila Nascente Imperial em 

Contagem (MG). Porém, a Vila encontra-se em estágio avançado de degradação 

ambiental, em APPs, causado por ações antrópicas, conforme o QUADRO II que 

relaciona a atividade, aspectos e impactos ambientais resultantes pelo uso e 

ocupação do solo de forma irregular, ou seja, uma expansão urbana sem estar no 

plano urbanístico da prefeitura municipal de Contagem no ano de 2003 quando se deu 

início ao processo de ocupação da área (Plano de Habitação de Contagem, 2012). 
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Conforme as imagens da FIGURA 15 demonstram a alteração do uso do 

solo e exerce pressão sobre áreas de nascentes com aterramentos e edificações 

residências. A jusante da área das nascentes, a FIGURA 16 apresenta mais 

outro exemplo de alteração no uso do solo mediante a construção de 

aterramento de forma a ser utilizado como barramento. Portanto, pelas imagens 

demonstram que a relação dos moradores com a proteção dos recursos hídricos 

é muito preocupante. 

(A) Edificações residenciais, vegetação fragmentadas; (B) Edificações residenciais, cobertura vegetal 

sob área alagada; (C) Edificação sob nascente e resquício de vegetação (Sangra d´água). 

Foto: Autor da pesquisa 

A 

C B 

FIGURA 15 – Área a montante da nascente antropizada – Vila Nascente 

Imperial - Contagem - MG 
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FIGURA 16 - Área a jusante da nascente antropizada  

 Vila Nascente Imperial Contagem - MG 

Aterramento e barramento do curso d´água; Edificações residenciais;  

Foto: Autor da pesquisa 
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6. - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

6.1 - FIGURA 17 – Registro histórico entre o período de 2003 a 2018, sobre a 
ocupação de solo - Vila Nascente Imperial 
 

A FIGURA 17 representa um registro no avanço da ocupação do solo de 

forma irregular desde 2003. Portanto, a imagem de 2003 apresenta uma área com 

vegetação bem adensada. Percebe-se o parcelamento da área extremamente 

desigual quanto a legislação referente ao período apresentado na pesquisa. Pois, a 

Lei Complementar Nº. 082, de 11 de janeiro de 2010 apresenta todas as 

características geométricas, normas, taxas de ocupação, categorias de uso e suas 

diposições em geral. Algumas áreas, o parcelamento de solo lembra o formato de 

pizza, devido a sua desconformidade e descuprimento da legislação. Então, o que é 

afetado através da ocupação irregular, além dos impactos ambientais, são as 

dificuldades para a implantação de serviços públicos como, rede de água e esgoto, 

drenagem fluvial, coleta de resíduos, transportes urbanos e outros. 

Fonte: Adaptado do Google Earth Pro 

2003 2008 

2018 2013 
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Na realização de mapeamento das nascentes do município de Contagem, 

conferindo com a FIGURA 18, o projeto Contagem das Nascentes revela a situação 

crítica de várias nascentes da região Vargem das Flores.  

Dadas as informações segundo o jornal HOJE EM DIA (2017), a 

urbanização irregular em curso na zona rural de Vargem das Flores, em Contagem, e 

a falta de chuva estão afetando as nascentes da represa que abastece 10% da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Mapeamento das “bicas” existentes no local 

aponta que 72% delas estão com pouca, mínima ou nenhuma vazão. 

Segundo dados da COPASA, a represa Vargem das Flores apresentou 

baixa vazão do ano de 2017, o equivalente a 39% da capacidade. “Quanto a vazão 

das nascentes é abaixo da média, a água não chega até a represa ou chega muito 

carregada de resíduos”, alerta Floriana Gaspar, uma das técnicas do projeto 

“Contagem das Nascentes”, da SEMAD - Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade de Contagem. Além de outro fator, que tem contribuído com a 

degradação ambiental “são as ocupações irregulares que afetam diretamente os 

cursos d’água com esgoto, desmatamento e terraplenagem”, afirma o coordenador do 

projeto e diretor de Planejamento Ambiental da pasta municipal, Eric Alves Machado. 

Segundo a SEMAD (2017), cerca de dez mil pessoas já moram ilegalmente 

na área rural de Vargem das Flores, inclusive, é nessa região que está uma parcela 

considerável das nascentes.  

Pois, conforme a publicação no jornal Hoje em Dia a crise hídrica no 

município pode agravar com a mudança do Plano Diretor de Contagem, alterando o 

macrozoneamento que permite a ampliação da área urbana, sendo que nessa região 

estima-se cerca de 500 nascentes (APPs).  
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FIGURA 18 - Município de Contagem, bacias, microbacias, hidrografia e 

nascentes cadastradas até 23/04/2018 

Fonte: SEMAD – Prefeitura Municipal de Contagem (2018) 
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6.2 - FIGURA 19 - Nascente Antropizada – Vila Nascente Imperial  
 

 

As imagens da FIGURA 19, correspondem a uma das quatro nascentes no 

interior de uma propriedade residencial. A nascentes registradas em pesquisa de 

campo na Vila Nascente Imperial na residência de um dos moradores apresentam um 

contexto característico antrópico, mas com a conservação das nascentes, pois foi 

constatado pelo pesquisador que o morador fez uso pessoal das nascentes e 

utilização da água para o abastecimento de duas lagoas para a criação de peixes. A 

água não ficou retida, ela continua seguindo seu trajeto natural no curso d´água que 

é um tributário do córrego Bela Vista. 

(A) Ponto de exfiltração tampado com uma roda de madeira, sem proteção vegetal; (B) Partículas sólidas 

em suspensão de matéria orgânica, sem comprometer a cor e turbidez. Solo argiloso; (C) Pouco vegetação, 

e com pouca vazão; (D) Solo descoberto e compactado, conciliação do uso da água da nascente com a 

produção de peixes em um lago artificial, sem barramento para o curso hídrico. 

Fotos: Autor da pesquisa 

A B 

D C 
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6.3 - FIGURA 20 - Córrego no entorno da nascente antropizada – Vila Nascente 
Imperial Contagem - MG 

 

 

As imagens da FIGURA 20 que são do entorno da nascente apresentada 

anteriormente, pois as ações antrópicas de degradação ambiental no mesmo curso 

d´água tributário do córrego Bela Vista, foi diagnosticado lançamento de esgoto de 

residências a montante, ausência de mata ciliar, devido o entendimento do morador 

sobre limpeza do lote e, também pela criação de frangos que impedem o crescimento 

da vegetação. 

O processo de adensamento populacional no município de Contagem (MG), vem 

exercendo grande pressão sob os recursos hídricos. Portanto, manifesta-se com 

(A) Canalização com manilha e efluentes de residências a montante; (B) Assoreamento e esgoto; (C) Pouca 

vegetação, esgoto, presença de animais e cercamento com diversos materiais; (D) Solo descoberto e 

compactado, esgoto, cercamento com telhas de zinco. 

Fotos: Autor da pesquisa 

D C 

B A 
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muita preocupação o uso e ocupação do solo de forma irregular, sensibilizando a 

dinâmica urbana e das águas. Como há comercialização de lotes em áreas sem 

regulamentação da prefeitura, com certa facilidade de aquisição, valores um pouco 

abaixo em comparação a outras localidades do município, estimula o loteamento em 

áreas com restrições ambientais.  

Conforme a pesquisa realizada em campo, na Vila Nascente Imperial, em relato 

de um dos moradores, quando se adquire um lote em área alagada existe facilidade 

em encontrar caminhões de terra ou entulho de construção, a procura de locais para 

descarte, e assim as APPs são aterradas. 

A pesquisa realizada nas quatro nascentes na Vila Nascente Imperial 

demonstrou uma descaracterização parcial das nascentes, pois o proprietário do 

imóvel onde as nascentes estão inseridas, demonstra bom senso na preservação. 

Porém, mediante uma observação visual em campo, os moradores, em sua maioria, 

não expressam um comportamento de conservação, ou seja, não se importam a área 

brejosa será aterrada, ou quanto ao lançamento de esgoto no curso d´água.  

 

6.4 - APA VARGEM DAS FLORES É TEMA DE DEBATE NA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

 

Conforme audiência pública (2017), foi sinalizada uma grande preocupação para 

a preservação das nascentes da região da represa Vargem das Flores. Portanto, a 

audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), foi debatido a situação das 

nascentes que abastecem a represa Várzea das Flores, nos municípios de Contagem 

e Betim.  

A audiência foi resultado de uma visita técnica na Área de Preservação 

Ambiental (APA) Vargem das Flores, que contou com representantes da comissão, 

do Instituto Estadual de Florestas (IEF), das secretarias de Meio Ambiente de Betim e 

Contagem e administradores das regionais, além de representantes da sociedade 

civil. Foram constatados problemas em relação às nascentes que desembocam na 

represa, além de agressões como queimadas, ocupações irregulares, desmatamento 

e despejo irregular de lixo. 
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Segundo SAMPAIO (2007), a falta de uma fiscalização aliada a ocupação 

desordenada nesta Bacia poderá comprometer o abastecimento de água caso não se 

tomem providencias urgentes. Sendo que, alguns estudos, como demonstrados pela 

Assembleia Legislativa de Contagem, indicam uma fadiga total do reservatório em 

2060 devido à ocupação indiscriminada principalmente no entorno do reservatório 

Vargem das Flores (FIGURA 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Contagem. 

FIGURA 21 - Área de Proteção Ambiental Vargem das Flores 
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7. – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se concluir que as intervenções antrópicas em APPs, tanto na Vila 

Nascente Imperial, como em outras áreas do município de Contagem, demonstram a 

fragilidade da gestão pública dos recursos hídricos no município.  

Todos os órgãos municipais com competência para atuar na preservação 

das nascentes (SEMAD, Guarda Municipal Ambiental, IEF), em prestação de serviços 

de proteção ambiental se mostram ineficazes em realizar o trabalho.  

As razões para tanta incompetência são: as equipes não apresentam um 

número suficiente de funcionários para atender toda área municipal em 

monitoramento, fiscalização, mobilização e preparação da sociedade para a 

conservação ambiental.  

Uma das principais conclusões desse estudo é, portanto, que a gestão 

pública não consegue acompanhar o ritmo de avanço das ocupações irregulares em 

APPs, além de outras ocorrências de crimes ambientais.  

Para que ocorra o cumprimento da legislação ambiental, a fim de manter 

as funções ecológicas dos ecossistemas, é imprescindível uma gestão efetiva do 

poder público, com ações participativas, despidas de todo partidarismo, através de um 

planejamento para a prestação dos serviços ambientais, monitoramento e fiscalização 

em toda malha urbana. E na atual realidade do município, o número de agentes 

público precisa ser maior para atender toda a demanda municipal. 

No planejamento urbanístico do município de Contagem deve estar 

atrelados as questões ambientais, pois são ferramentas fundamentais para minimizar 

as alterações no ecossistemas. Propõe-se para a prefeitura de Contagem que tenha 

um projeto urbanístico disponível de áreas para loteamentos conforme o perfil 

econômico da população de baixa renda.  

Quanto a proposta de educação ambiental, esta precisa fazer parte da 

grade curricular nas escolas. A mobilização e preparação socioambiental da 

população precisa ser intensificada para a transformação de conceitos e de 

comportamentos, com a finalidade do uso adequado e para a conservação das 

nascentes e afluentes das sub-bacias.  

Tendo em vista que a redenção do homem quanto aos fatores sociais, 

econômicos e ambientais, possibilitam uma vida de qualidade, compatível entre a 

população urbana e o meio ambiente.  
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ANEXO I  

Formulário para análise de ações antrópicas e a degradação ambiental pelo 

uso e ocupação do solo  

 

 

 

FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ANTRÓPICAS PELO USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO - REGIÃO DA VILA NASCENTE IMPERIAL  

 

Data 06   / 04 / 2018 

a) Uso e Ocupação do solo - Tipos de cobertura: 

-   Atividades industriais Transportadoras, serralheria, pesque e pague 

-   Atividades agrícolas Pouca expressão 

-   Moradias construídas Muitas ocorrências 

(Impermeabilidade) 

b) Densidade demográfica – crescimento populacional  

Saneamento  

c) Geração de resíduos sólidos _ Coleta Seletiva SEM COLETA SELETIVA 

d) Geração de efluentes (esgoto) LANÇAMENTO EM CÓRREGOS E UTILIZAÇÃO DE 

FOSSA 

e) Cobertura vegetal _ Densidade de vegetação MATA ATLÂNTICA E CERRADO; 

VEGETAÇÃO FRAGMENTADA; APPs COM POUCA VEGETAÇÃO NO ENTORNO; 

  

IMPACTOS AMBIENTAIS / USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 

( X ) Aterramento / Drenagem em APPs  (  ) Queimadas  

(X) Pressão sobre a qualidade das águas 

(  ) Pressão sobre a disponibilidade hídrica  

( X ) Poluição  

( X ) Compactação do solo   

(X) Impermeabilização do solo  

(X) Assoreamento de córregos  

(X) Supressão da mata ciliar  

( X ) Lançamento de efluentes em corpos d´água  

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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ANEXO II  

Formulário para Diagnóstico e Caracterização de Nascentes 

 

 

 

CARACTERÍISTICAS FISICO-GEOGRÁTICO DE NASCENTE 

 
Data: 06  / 04 / 2018 
 

CONFIRMADA  
 
( X )  SIM   (   ) NÃO 

PROTEÇÃO 
 
(   ) SIM    ( X  ) NÃO 

SAZONALIDADE 
 
( X ) PERENE   
(   ) INTERMITENTE 

FORMA 
 
(   ) PONTUAL 
( X  ) DIFUSA (Brejo) 
( X ) MULTIPLA 

ASPECTOS 
 
( X  ) LIMPA 
(   ) POLUÍDA 
(   ) COM ENTULHO 

MIGRAÇÃO DE FERRO  
E ÓXIDOS 
 
(   ) SIM   ( X ) NÃO 

CONDIÇÃO                        
                                         (   ) DRENADA 
(   ) NATURAL                  (   ) ATERRADA 
( X  ) ANTROPIZADA         (   ) OUTRA 
(   ) REPRESADA 

VAZÃO 
(   ) MÍNIMA 
( X ) POUCA 
(   ) SIGNIFICATIVA 
(   ) GRANDE 

 
USO 
 
(  ) AFASTADA DE ESGOTO / Fossa séptica próxima. 
(   ) AQUICULTURA 
(   ) DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 
( X ) HARMONIA PAISAGÍSTICA 
(   ) IRRIGAÇÃO 
( X ) MANUT. DO CORPO HÍDRICO 
(   ) RECREAÇÃO CONTATO PRIMÁRIO 
(   ) USO DOMÉSTICO 
(X) OUTRO Represamento para piscicultura.   
 

 
MORFOLOGIA 
 
(   )  CONCAVIDADE 
(   )  DUTA  
( X )   AFLORAMENTO  
(   )  TALVEGUE  
(   )  OLHO D´ÁGUA  
(   )  CAVIDADE   
(   )  INDEFINIDA 
 
 

 
EXTRATO VEGETACIONAL 

 
(   ) HERBÁCEO                                    ( X  ) ARBÓREO 
(   ) ARBUSTIVO                                   (   ) AUSENTE 
 
(   ) DENSIDADE     (   ) Na Nascente     ( X  ) No entorno / Poucos fragmentos de vegetação. 
 

Localização geográfica: Google Earth  

Longitude: 
44° 7'5.46"O 
 

Latitude: 
19°54'28.58"S 

Altitude 
880 m 

TIPO DE SOLO 
 
(  ) Arenoso  
( X ) Argiloso 
 

  

Fonte: Adaptado de Felippe (2009). 


