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Editorial

Em seus nove anos de existência, o Projeto
Manuelzão convidou a comunidade da bacia hidrográfica
do rio das Velhas à reflexão sobre as relações entre o
homem e o meio em que vive e à ação em face dos pro -
blemas ambientais que comprometem gravemente a inte-
gridade daquela unidade territorial. Durante todo esse
período, o Projeto realizou e divulgou estudos que con-
taram com a contribuição de profissionais das mais diver-
sas áreas do conhecimento e participou da formulação e
implementação de políticas públicas. Ademais, adotou a
proposta pioneira da educação ambiental, promoveu
ações de mobilização social com vistas à consolidação de
práticas cidadãs e compartilhou sonhos com parceiros
que, ao longo do caminho, acreditaram ser factível não
apenas a revitalização da bacia hidrográfica do rio das
Velhas, mas também a transformação da mentalidade ci -
vilizatória.

Após expressivo acúmulo de experiências, o Projeto
Manuelzão sente-se amadurecido para ofertar aos interes-
sados em estudos ambientais estes Cadernos Manuelzão,
com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, da
Fundação Avina e do Município de Belo Horizonte.
Trata-se de publicação semestral, por meio da qual bus-
car-se-á propiciar um espaço para a divulgação de artigos
– originais e de revisão –, comentários, pontos de vista,
no tas de pesquisa, informes técnicos, resenhas de livros,
dis sertações e teses relacionados aos seguintes eixos te -
máticos: 1. Ciências Humanas; 2. Ciências Exatas e da
Ter  ra; 3. Ciências Biológicas, 4. Ciências Sociais  Apli ca -
das e 5. Ciências da Saúde. Pretende-se, com os Cadernos,
que tais eixos temáticos dialoguem entre si, superando o
iso  lamento na produção do conhecimento e efetivando a



proposta da transdisciplinaridade, que o Pro jeto Manuel -
zão impulsiona.

Além dos trabalhos pertinentes aos temas acima enu-
merados, os Cadernos trarão análises sobre ações prio ri -
tárias do Projeto Manuelzão, como as atividades de pla -
ne jamento e efetivação da "Meta 2010 – navegar, pescar e
na  dar no trecho do rio das Velhas compreendido na Re -
gião Metropolitana de Belo Horizonte".

Os Cadernos Manuelzão encontram-se abertos à colabo-
ração de todos aqueles que desejem compartilhar
reflexões e estudos concernentes à problemática ambien-
tal, quer em seus aspectos gerais, quer em questões rela-
cionadas de forma imediata à bacia hidrográfica do rio
das Velhas.

Conselho Editorial
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O Projeto Manuelzão e o
paradigma ambiental

Introdução
Os seres humanos são criadores e transmissores de cultura

e, por meio dela, são capazes de modificar o ambiente e edi-
ficar o seu modelo de sociedade. Ao longo da História, o
homem sempre procurou lidar com as doenças a partir de
diferentes formas de interpretação do processo saúde-doença.
Foi um longo caminho que a humanidade percorreu da inter-
pretação mística à epidemiológica do processo saúde-doença.

O estudo das epidemias possibilitou ao homem sistemati-
zar todo o conhecimento sobre o processo de transmissão das
doenças, o que permitiu o controle das grandes epidemias
existentes. Desse modo, a doença deslocou-se do patamar do
místico e do divino para o nível do ambiental e do humano.

Esta discussão fez parte de um processo bastante profícuo
de calorosos debates nos séculos XVIII e XIX na Europa. Nes -
te período, como decorrência da revolução burguesa-in dus trial,
ocorreu uma intensa urbanização associada à exploração da
mão-de-obra operária e às precárias condições sociais e sani -
tárias que favoreceram o surgimento de grandes epidemias.

Na tentativa de explicar e entender o processo saúde-do -
ença daquela época, foram desenvolvidas diferentes correntes
de pensamento, dentre elas a concepção da medicina social
defendida por Virchow e Grotjahn. Virchow¹ afirmava que

"as epidemias artificiais são atributos da sociedade, produ-
tos de uma falsa cultura ou de uma cultura não acessível a
todas as classes. São indicativas de defeitos produzidos pela
organização política e social e conseqüentemente afetam
principalmente aquelas classes que não participam dos
benefícios da cultura." 
Os relatórios da Comissão da Lei dos Pobres, culminando,

Marcus Vinicius Polignano (*)

(*) Professor da
Faculdade de
Medicina da UFMG.
Coordenador do
Projeto Manuelzão.

1 VIRCHOW apud ROSEN, George. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a
história da assistência médica. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 84.



em 1842, no clássico Inquiry into the Sanitary Condition of  the
Labouring Population of  Great Britain, de Chadwick e, em 1844,
no relatório da Comissão para a Saúde das Cidades, fornece -
ram a base factual para toda uma mudança de paradigma.

Meynne2, em 1865, lança um livro intitulado Topographie
me dicale de la Belgique com as bases conceituais da geografia
médica e do paradigma higienista. Meynne estava convencido
de que o futuro pertencia à saúde pública ou, como ele
mesmo denominava, à medicina preventiva. Sua concepção
deste ramo era incrivelmente ampla. Dizia respeito a sanea-
mento do solo e água; higiene das indústrias insalubres e
perigosas; localização, construção e funcionamento de hospi-
tais, prisões, escolas e quartéis; supervisão da comida para
impedir fraude e adulte ração; educação e orientação da cri-
ança; orientação vocacional; aconselhamento pré-natal e
familiar – em suma, faria parte da educação, administração
pública e economia política.

A concepção higienista entendia que o ambiente era a fonte
principal da transmissão de doenças e que, portanto, era ne -
cessário modificá-lo, adequá-lo e submetê-lo às necessidades
humanas. Esta discussão encontrou ressonância no campo da
engenharia e das políticas públicas que, dessa forma, passaram a
desenvolver tecnologias para a higiene das cidades, como o
tratamento da água, o destino de dejetos e do lixo e a drenagem
urbana.

No caso do Brasil, toda a concepção higienista foi trazida
por Osvaldo Cruz, que a introduziu no início do século XX no
Rio de Janeiro, então Capital Federal, para debelar epidemias
existentes na cidade naquele período. Pode-se afirmar que a
aplicação desse modelo perdurou sem questionamentos até o
final do século passado, tendo o saneamento básico sido incor-
porado definitivamente dentro das políticas públicas. Não há co -
mo questionar os resultados obtidos com a aplicação deste mo -
delo sobre os indicadores de saúde, especialmente no con trole
das doenças infecciosas e no índice de mortalidade infantil.

6
2 MEYNNE apud ROSEN, George. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a
história da assistência médica. Rio de Janeiro: Graal, 1979. pp. 102-106.



A crise do paradigma higienista
O modelo higienista considerava o ambiente natural como

uma fonte de doenças e os homens, para evitar isto, deveriam
modificar e dominar a natureza dentro das necessidades da
cidade e da visão antrópica.

Um dos elementos naturais que mais sofreram com a práti-
ca deste modelo foram os cursos d'água, que se de um lado
serviram para o abastecimento das cidades, por outro lado pas-
saram a ser diluentes de esgotos domésticos e industriais. O rio
não foi incorporado pela geografia das cidades, que passaram
a retificá-los, canalizá-los, enfim, transformando a sua geo -
grafia e a sua biologia, em outras palavras, matando-os.
Córregos e ribeirões foram ironicamente transformados em
avenidas sanitárias – locais onde se transitam esgotos no leito
e veículos nas margens.

No início da década de 1970, emerge a crise ambiental. A
Conferência de Estocolmo, organizada em 1972 pelas Nações
Unidas, elaborou um diagnóstico que, paulatinamente, foi se
incorporando às agendas de governos, universidades, centros
de pesquisa e dos chamados movimentos ambientalistas. Duas
décadas se passaram até a realização da Conferência Mundial
do Meio Ambiente, a ECO-92, da Organização das Nações
Unidas – ONU, mas com um diferencial importante em
relação a 1972: não só os Estados-Membros da ONU partici-
param, mas também movimentos sociais, organizações não-
governamentais dedicadas à causa ambiental e cidadãos e
cidadãs de todo o mundo acompanharam os debates, princi-
palmente pela televisão. A crise ambiental, incluindo diagnós-
ticos e propo sições para sua solução, transformou-se em pre-
ocupação plane tária. A questão ambiental incorporou-se ao
"sentimento do mundo".

A crise ambiental é filha da Modernidade. Foi gerada ainda
no Iluminismo, que lançou o projeto humano guiado pela
razão que, compreendendo e dominando a natureza, nos per-
mitiria atingir a plenitude e a felicidade. Os obstáculos naturais
à sua realização poderiam ser domados por meio da ciência, da
técnica e do gênio humano. 

A água "doce", até recentemente vista como recurso ines-
7



gotável, começa a se tornar escassa em vários pontos do plane -
ta, não só pelo crescimento das populações em regiões histori-
camente desprovidas de recursos hídricos, mas também pela
sistemática poluição dos rios com esgotos humanos, efluentes
industriais e todo tipo de resíduos sólidos, desmatamento e
outras intervenções que impermeabilizam o solo. As matas de
topo e ciliares foram destruídas para dar lugar a áreas para a
agricultura e pastagens. A construção das cidades impermeabi-
lizou os solos por meio de calçadas, vias asfaltadas e quintais
cimentados.

A crise ambiental é fruto também da concepção higienista,
uma vez que esta defendia uma visão antropocêntrica na sua
intervenção sobre a natureza, não incorporava a visão sistêmi-
ca e ecológica referente à complexidade e biodiversidade do
ambiente natural.

A política sanitária fundamentava-se no modelo higienista
que tinha, como paradigma, impedir a transmissão de doenças
a partir de determinadas fontes relacionadas ao meio ambi-
ente. Assim, o importante era levar água tratada e de boa qua -
lidade para a população e afastar do peridomícilio os fatores de
risco existentes naquele ambiente, como o lixo e o esgoto. O
destino final não era uma prioridade, o que significa dizer que
era admissível lançar lixo e esgotos diretamente nos rios e até
mesmo a céu aberto, mesmo que isso provocasse uma de -
gradação sistêmica, demonstrando a ausência de um paradig-
ma ecológico e sistêmico do chamado modelo higienista.

O Projeto Manuelzão e a construção de um
novo paradigma

O paradigma antropocêntrico de domínio da natureza
ignorou duas questões: que a natureza associa o ser humano ao
restante da fauna e flora e que as atuais relações sociais
excluem a maioria dos seres humanos das conquistas sociais e
técnico-científicas, cassando suas cidadanias e o direito à
saúde. Nestas relações, o dinheiro é que confere cidadania.
Este paradigma entrou em confronto antagônico agudo com o
ambiente e a sociedade, ameaçando a vida da atual e das
futuras gerações. As doenças também são sinais e sintomas de

8



uma crise paradigmática. O estoque de saúde nesta sociedade
está muito abaixo do aceitável.

O eixo temático "saúde, ambiente e cidadania" abre espaço
para questionar o conceito hegemônico de considerar saúde
como um produto da indústria e dos serviços de atenção aos
doentes. Esta hegemonia ideológica da "indústria da doença"
está perpetuando um modelo social excludente, incompatível
com a saúde coletiva e associado à alta lucratividade dos
setores mais mórbidos da economia. Saúde está relacionada
com a qualidade de vida, com o ambiente e o caráter das
relações sociais.

O Projeto Manuelzão propõe a bacia hidrográfica como
um novo território de ação e pensamento sistêmico sobre a
gestão ambiental e a promoção de saúde. A escolha da bacia
do rio das Velhas foi baseada na intenção de se atuar concen-
tradamente num espaço geopolítico, incluindo Belo
Horizonte, sede da UFMG e Capital do Estado.

A bacia hidrográfica representa uma unidade territorial de
diagnóstico, planejamento, organização, ação e avaliação dos
impactos dos diferentes modelos de intervenção humana den-
tro do paradigma ambiental sistêmico. A bacia permite integrar
natureza e história, ambiente e relações sociais, delimitando
uma área e possibilitando que um complexo sistema social seja
referenciado na biodiversidade dos corpos d'água da bacia.

Não há, pois, como se falar somente de saneamento básico
na concepção higienista e antropocêntrica, mas sim de um
saneamento ambiental, integrando homem-natureza sob uma
perspectiva sistêmica e sustentável. É essencial rever esses con-
ceitos estruturantes que fundamentam as ações e intervenções
da saúde pública, da engenharia sanitária, do urbanismo, de
outras áreas do conhecimento e das políticas públicas sobre o
ambiente. Não estão dadas mais as condições para submeter o
ambiente natural aos ditames do desenvolvimento humano a
qualquer custo.

9
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Meta 2010: proposta e
ações necessárias à sua 
efetivação

A Meta 2010 é um compromisso celebrado entre atores
governamentais, usuários da bacia do rio das Velhas e a so -
ciedade civil organizada, com o objetivo de navegar, pescar e
nadar na calha metropolitana do rio das Velhas, na sua pas-
sagem por Belo Horizonte. Idealizada no âmbito do Projeto
Manuelzão, a meta almejada exige que interesses e sonhos de
vários segmentos socioeconômicos da bacia do rio das Velhas
sejam articulados com a determinação estratégica de agir no
trecho de pior qualidade da água para beneficiar todo o rio.

A Meta 2010 abrange as sub-bacias dos rios Itabirito até o
Jequitibá (Município de Sete Lagoas), bem como aquela área
que drena a bacia do rio Cipó e também a nascente do rio das
Velhas, na localidade denominada cachoeira das Andorinhas,
em Ouro Preto. As ações na microbacia do rio Cipó e na
região da cachoeira das Andorinhas têm como objetivo princi-
pal a preservação e a conservação desses ambientes, especial-
mente protegidos por meio da instituição de diferentes catego-
rias de unidades de conservação, como o Parque Nacional
Serra do Cipó e a Área de Proteção Ambiental Cachoeira das
Andorinhas.

A idéia de focar as ações em uma área considerada crítica
surgiu a partir das informações obtidas pelos trabalhos de bio-
monitoramento realizados em 37 pontos de coleta ao longo do
rio das Velhas. O biomonitoramento é realizado pelo Núcleo
de Pesquisas Técnico-Científicas do Projeto Manuelzão –
NUVELHAS, por intermédio dos pesquisadores que estudam
a ecologia dos peixes e daqueles organismos que fazem parte
da dieta alimentar dos peixes. A área onde a situação encontra-
se muito crítica, a Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi
considerada o epicentro das intervenções, e para as águas

Leonardo Tortoriello Messias (*)

(*) Especialista em
manejo de conflitos

em recursos 
naturais e coorde-
nador de planeja-

mento da Meta
2010 no Projeto

Manuelzão.
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dessas microbacias deve ser assegurada qualidade compatível
com seus usos mais exigentes. Nessa região que se estende da
foz do ribeirão Arrudas até o ribeirão da Mata, as águas foram
classificadas, segundo Resolução do CONAMA, como Classe
2, ou seja, as águas são destinadas ao abastecimento domésti-
co; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação
(natação, mergulho...); à irrigação de hortaliças e frutíferas e à
criação natural e/ou intensiva de espécies para alimentação
humana.

Teoricamente, é esperado que a diversidade de espécies
encontradas em um determinado rio aumente a partir da
nascente em direção à foz do rio. No rio das Velhas essa situ-
ação esperada não foi encontrada, especialmente nas proximi-

Epicentro das 
intervenções da
Meta 2010

Em 22 de março de 2004, os seguintes órgãos e entidades
assinaram Termo de Compromisso para efetivação da Meta
2010: Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Educação,
Agricultura e Desenvolvimento Regional, IGAM, Procuradoria
Geral de Justiça, Associação Mineira de Municípios, COPASA,
FIEMG, FETAEMG, FAEMG, Associação Comercial de MG/FEDE -
RAMINAS, Projeto Manuelzão/Instituto Guaicuy - SOS Rio das
Velhas e Arquidiocese de Belo Horizonte.
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dades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde a
diversidade de espécies é muito baixa, em função dos altos
índices de poluição orgânica, industrial, do assoreamento do
leito dos rios, da ocupação das margens e da canalização dos
córregos1. Nessas áreas que estão totalmente impactadas foi
observado um alto índice de matéria orgânica e pouco
oxigênio dissolvido na água, o que determina a ocorrência de
um número muito reduzido de espécies. Nos ambientes natu-
rais, sem alteração antrópica, onde existe bastante oxigênio dis-
solvido na água, a mata ciliar é preservada e o leito do rio não
está assoreado; conseqüentemente, a diversidade de organis-
mos aumenta sobremaneira.

Anteriormente à realização dos trabalhos de biomonitora-
mento, havia apenas informações sobre a qualidade físico-
química da água, não associando a presença ou ausência das
formas de vida com a degradação ou melhorias no meio ambi-
ente. O monitoramento biológico é realizado também para
acompanhar a efetividade das obras especificamente rela-
cionadas à Meta 2010, especialmente a operação da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) da bacia do ribeirão Arrudas,
que atende a 35% da população de Belo Horizonte, e da ETE
Onça, que será operacionalizada em junho de 2006, amplian-
do para 95% o total de esgotos tratados na Capital mineira,
segundo informações da COPASA. Ainda segundo dados dos
trabalhos do biomonitoramento, em 2003, nas estações de
coleta à jusante da foz do ribeirão Arrudas, onde este encon-
tra-se com o rio das Velhas, foram registradas nove famílias
dos organismos bentônicos; já em 2005, este número subiu
para 15 famílias, mostrando que a recuperação do rio é viável. 

As outras ações da Meta 2010 estão relacionadas à recupe-
ração ambiental e envolvem serviços, obras e estudos no que
diz respeito ao tratamento de esgotos nos municípios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. As obras de trata-
mento de esgoto são essenciais para a despoluição do rio das
Velhas, trazendo a possibilidade da volta do peixe ao rio e tam-
bém para garantir os índices de balneabilidade das águas.

1 ALVES, C.B.M. & POMPEU, P.S. Peixes do rio das Velhas, passado e presente. Belo
Horizonte: SEGRAC, 2001.
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Nadar na calha metropolitana do rio das Velhas em 2010, sem
dúvida, é o objetivo mais complexo a ser alcançado pela Meta
2010. As simulações feitas durante a elaboração do Plano
Diretor da Bacia do Rio das Velhas levaram à constatação de
que depois de concluídas as obras de tratamento de esgotos é
factível a recuperação do trecho crítico do rio, com índices de
oxigênio dissolvido na água aceitáveis de acordo com a legis-
lação, o que propiciará o conseqüente retorno da vida ao rio. 

Com relação à balneabilidade, medida pelo número de co -
liformes fecais, as obras trariam melhorias comparadas aos
índices dos anos 50, quando as pessoas ainda nadavam no rio
das Velhas. Depoimentos de algumas pessoas que desfrutaram
desse prazer e lazer revelam que o rio, na época, era conside -
rado limpo e propício para nadar. A legislação atual que dispõe
sobre a balneabilidade das águas é bastante restritiva – o
número de coliformes fecais não pode ultrapassar 1000 co -
liformes/100 ml de água. Esse índice de balneabilidade
somente será atingido com a implantação de sistemas de trata-
mento de esgoto de tecnologia mais avançada, com custos de
manutenção muito elevados. Para tanto, é preciso que haja
consenso técnico sobre a necessidade de investimento nesses
sistemas de tratamento (polimento e desinfecção), bem como
sobre a tarifação desses tipos de serviço. 

A proposta de navegar pelo rio das Velhas, no trecho entre
Sabará e a fazenda da Jaguara Velha, em Matozinhos, num tre-
cho de 135 km de rio, objetiva principalmente dar visibilidade
à parte mais viável da Meta 2010, e deve estar intimamente
associada com o desenvolvimento de atividades demonstrati-
vas de turismo e educação ambiental para o reconhecimento
do rio pela população, via navegação. A navegação constitui
uma das atividades mais antigas e foi navegando pelo rio das
Velhas que o Projeto Manuelzão chamou a atenção do grande
público para a salvação do rio. Para viabilizar a navegação é
necessária a realização de uma série de estudos e a elaboração
de um projeto de construção de um canal no trecho proposto.
Os estudos devem envolver o tipo de embarcação, a batimetria
do rio, a caracterização dos sedimentos presentes no trecho a
ser navegado, a estimativa da espessura da camada de
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deposição decorrente do processo histórico de assoreamento
da bacia e a elaboração de um plano de renaturalização desse
trecho. 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das
Velhas, aprovado pelo Comitê desta bacia em dezembro de
2004, prevê uma série de ações para esta unidade territorial. O
Plano de Ação, contido no Plano Diretor, foi estruturado nos
seguintes componentes:

1. Implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos;

2. Saneamento Ambiental – compreende a universalização
do abastecimento de água, a ampliação da rede coletora de
esgoto, os serviços de implantação de estações de tratamento
de esgoto e a melhoria da coleta e disposição adequada do lixo;

3. Recuperação Ambiental – prioriza as áreas degradadas
pela mineração, o reflorestamento da mata ciliar dos rios e cór-
regos, além do controle da erosão e do assoreamento;

4. Ações não estruturais – envolvem o desenvolvimento de
programas e projetos de educação ambiental e sanitária, incen-
tivo e fomento ao ecoturismo, estudos sobre as águas subter-
râneas e mitigação de inundações e a elaboração de planos de
controle e adequação dos setores industrial, mine ral e agrícola.

5. Ações especiais – abrangem atividades voltadas para a
implementação de projetos de preservação e conservação para
a bacia do rio Cipó e da região da cachoeira das Andorinhas,
além do sistema de alerta contra cheias.

6. Ações específicas para o alcance da Meta 2010. Além das
ações previstas no Plano de Ação, destacam-se outras ações
necessárias para o alcance da Meta 2010. Tab. 1.

Para que os objetivos sejam alcançados é imprescindível a
mobilização de toda a comunidade da bacia, o estabelecimen-
to de parcerias público-privadas e o fortalecimento do planeja-
mento estratégico. A Meta 2010 significa salvar o conjunto da
bacia do rio das Velhas e expressa a crença em novos tempos
que irá marcar a história de Minas Gerais.
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Tabela 1 - Ações específicas para a Meta 2010
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Peter Lund e o imaginário
da cidade perdida na bacia
do rio São Francisco

O cientista dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-1880),
nórdico transplantado para as brenhas mineiras de Lagoa
Santa, não foi apenas o "Pai da Paleontologia Brasileira", como
ele é comumente – e com justiça – reconhecido. O homem
Lund também possui o seu nome associado a uma fantástica
história cuja divulgação à comunidade científica e aos gover-
nos brasileiro e dinamarquês, havendo se originado na bacia do
rio das Velhas, iria depois assumindo, de forma paulatina, con-
tornos acentuadamente míticos. Pois graças à mediação de
Lund, uma efeméride bandeirante seria imorta lizada, por assim
dizer, como arremedo tropical de uma saga escandinava. Este
artigo busca demonstrar o interesse de Lund por uma suposta
"cidade perdida" na bacia do rio São Francisco – possivel-
mente localizada em seu baixo curso – e as interessantes reper-
cussões decorrentes do empenho daquele cientista.

Vamos aos fatos: tudo começou em 1720. Neste ano, após
o fracasso da Revolta de Felipe dos Santos em Vila Rica, e na
crista da repressão portuguesa orquestrada pelo Conde de
Assumar, um grupo de sediciosos, encabeçados pelo Mestre de
Campo João da Silva Guimarães, conseguiu se evadir pelo
Norte de Minas constituído em bandeira organizada, e aden-
trou o sertão baiano numa jornada que durou mais de trinta
anos. Desta extraordinária aventura ficou-nos o relato de um
achado, o qual vazado literariamente numa linguagem próxima
ao realismo fantástico, descreve-nos o encontro de uma occulta,
e grande povoação antiquíssima sem moradores, que se descobriu no anno
de 1753.

Não se conhece o destino imediato que teve o relato acima
referido, o qual permaneceu por tanto tempo esquecido que
boa parte do seu texto foi rendilhado pelas traças. Teria que se
esperar até o ano de 1838 para que o antigo manuscrito fosse

Paulo Roberto Azevedo Varejão (*)

(*) Professor do
Departamento das

Ciências da
Educação da
Universidade

Federal de São
João Del Rei - UFSJ.

Canoeiro da
Expedição

"Manuelzão Desce o
Rio das Velhas", em

2003.
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localizado na Livraria Pública da Corte do Rio de Janeiro por
Manuel Ferreira Lagos, sócio do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro – IHGB.

O documento da cidade perdida, outrossim, foi desencava-
do dos arquivos numa situação conjunturalmente favorável,
quando o recém-fundado IHGB, enquanto instituição, objeti-
vava sobremaneira a busca do passado remoto do nascente
Império Brasileiro. Afirmar algum tipo de antigüidade históri-
ca, pré-portuguesa, do novo país independente, como que
subli nharia a sua originalidade nacional e de alguma maneira
legi timaria os seus anseios de autonomia face à antiga Me tró -
pole. Não foi por outro motivo que por essa exata época uma
comissão do mesmo Instituto, presidida pelo acadêmico
Manuel de Araújo Porto-Alegre se empenhava em decifrar
supostas inscrições encontradas na carioca Pedra da Gávea, e
às quais algumas pessoas ainda hoje em dia insistem em
atribuir paternidade fenícia. Quanto às inscrições, letreiros ou

Peter Wilhelm Lund
(1801-1880)
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caracteres encontrados na antiquíssima urbe sertaneja de João
da Silva _ a suposta cidade perdida _, não faltou quem na época
a elas sugerisse alguma similaridade com a escrita rúnica da
Escandinávia. Foi neste momento, e por força desta sugestão
emanada do recinto do Instituto, que o nosso Peter Lund,
ainda que sem perder Clio de vista, deixar-se-ia seduzir roman-
ticamente pela beleza pagã de suas Walkyrias nativas.

Ora, o paleontólogo dinamarquês era sócio honorário do
IHGB, sendo um correspondente assíduo da instituição, muito
embora jamais houvesse comparecido a qualquer uma de suas
reuniões. Ele era também membro da Sociedade Real dos
Antiquários do Norte, de Copenhague, e possuía um exemplar
do livro Antiquitatis Americanae. Esta obra se constitui em uma
narrativa da descoberta da América do Norte no século X, a
partir das expedições vikings de Eric, o Vermelho, e de seu
filho, Leif  Ericsson. Sabe-se que os navegadores nórdicos,
tendo como ponto de escala a Islândia e a Groenlândia, atingi-
ram a costa canadense na altura da Terra Nova. Chegou a ser
fundada uma colônia chamada Vinland, de efêmera duração.

Lund, entusiasmado com a perspectiva de que seus ances-
trais vikings pudessem haver atingido também a América do
Sul, conforme sugeriam a alguns as inscrições encontradas
sobre cidade abandonada de 1753, foi um dos maiores incen-
tivadores da iniciativa do IHGB de financiar as duas expe-
dições do cônego Benigno José de Carvalho e Cunha que, em
1841 e 1844, percorreu o sertão baiano em busca da urbe per-
dida. Malgrado o insucesso do cônego Benigno em suas
andanças, Lund prestigiou os seus esforços traduzindo e ano-
tando os dois relatórios de campo do religioso, e fazendo-os
publicar em 1843 e 1845, no periódico acadêmico dinamarquês
Antiquarisk Tidsskftift.

A saga oitocentista ia sendo assim constituída.
Impressionado pelo fervor missionário com que Lund alardea-
va uma possível gesta escandinava na pré-história brasileira, o
governo de seu país, ao menos por momentos, tomou também
para si a tarefa de localizar a cidade perdida. Com efeito, o
médico Silva Campos, na sua Crônica da Capitania de São Jorge dos
Ilhéus, registrou que lá pelos anos quarenta do século XIX uma
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fragata de guerra da Dinamarca atracou na Bahia, dela desem-
barcando dois oficiais da Marinha Real e um naturalista, com a
missão de apurar a existência de caracteres rúnicos quiçá exis-
tentes naquela intangível povoação sertaneja.

Todos voltaram de "mãos abanando", o que de resto,
naquela altura, pouco importava. As energias psicossociais
contidas no núcleo de cada mito ou saga já haviam sido libe -
radas. Uma explosão de curiosidade e criatividade chamou a
atenção de estudiosos para o Brasil, não apenas para a locali-
dade onde supostamente encontrar-se-ia a cidade perdida, mas
também para a região onde Peter Lund desenvolvia seus tra-
balhos: a bacia hidrográfica do rio das Velhas. Prova disto é
que outro dinamarquês, o zoólogo Johannes Theodor
Reinhardt, migraria para tal região em 1845, empreendendo o
primeiro esforço de pesquisa da fauna ictiológica do maior rio
exclusivamente mineiro. Posteriormente, o explorador britâni-
co Richard Burton navegaria pelos rios das Velhas e São
Francisco em 1867. Como apêndice ao livro onde registrou
sua aventura, ele teve a sensibilidade de inserir uma primorosa
tradução para o inglês do documento bandeirante de 1753. 

Rendendo homenagem à memória de Lund, e tendo
Burton como o seu inspirador maior, o Projeto Manuelzão, da
UFMG, promoveu em 2003 a Expedição "Manuelzão Desce o
Rio das Velhas", milagre de mobilização social sem prece-
dentes em sua bacia. O sucesso dessa iniciativa se radica, em
última análise, naquelas mesmas energias criadoras um dia
conjuradas pelo Velho Sábio do Norte, mago da ciência dos
fósseis.

Saiba mais sobre o assunto:
BURTON, Richard. Viagem de canoa de Sabará ao Oceano
Atlântico [por] Richard Burton. Apresentação e notas de Mário
Guimarães Ferri; trad. David Jardim Júnior. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Universidade de São Paulo, 1977.

CARTELLE, Castor. Lund, o coletor do passado. In: GOULART,
Eugênio Marcos Andrade (org.). Navegando do Rio das Velhas
das Minas aos Gerais. Belo Horizonte: Instituto Guaicuy - SOS
Rio das Velhas/Projeto Manuelzão/UFMG, 2005.
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Peixes do rio das Velhas:
estado atual e perspectivas
de recuperação

O rio as Velhas é um dos poucos rios brasileiros, se não for
o único, que foi estudado exaustivamente no passado, há cerca
de 150 anos. Geralmente, os naturalistas chegavam da Europa
e América do Norte pela Bahia ou Rio de Janeiro e se embre -
nhavam pelo País por uma rota pré-determinada, passando por
vários ecossistemas e bacias hidrográficas. De forma diferente,
o naturalista dinamarquês Johannes Theodor Reinhardt esteve
no País por duas ocasiões (1850-1852 e 1854-1856), per-
manecendo em uma única área circuns crita à sub-bacia do rio
das Velhas. O material coletado foi analisado por Christian
Frederik Lütken na Dinamarca e deu origem a uma mono-
grafia Velhas-Flodens Fiske: Et Bidrag til Brasiliens Ichthyologi
[Peixes do Rio das Velhas: Uma Contribuição para a Ictiologia
do Brasil]¹. Esse fato nos permite avaliar como o rio era no
passado e, juntamente com os estudos realizados, ana lisar as
perspectivas de recuperação da fauna de peixes da bacia, levan-
do-se em consideração a Meta 2010.

Desde 1999 até o presente, foram realizadas campanhas
para coleta peixes na bacia do rio das Velhas, incluindo a calha
principal, alguns de seus afluentes e lagoas marginais, além da
lagoa Central de Lagoa Santa (Figura 1). Também vêm sendo
registradas as espécies de peixes observadas em eventos de
mortandades. 

As amostragens vêm sendo executadas com redes de
espera, tarrafas, redes de arrasto e peneiras, a fim de registrar
o maior número de espécies de cada local. Estes trabalhos de
coleta de peixes na bacia continuam em andamento, para se
verificar eventuais alterações na fauna de peixes ao longo do
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Federal de Lavras.

Carlos Bernardo Mascarenhas Alves (*)
Paulo dos Santos Pompeu (**)

1 A tradução desta obra, Peixes do rio das Velhas, passado e presente, foi realizada pelo Projeto
Manuelzão e pode ser consultada pelo link: http://www.fisica. ufmg.br/~lpv/.livro
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Figura 1. Mapa da bacia do rio das Velhas, com os pontos de amostra gem  

atuais e a área provável de estudos de J.T. Reinhardt, no século XIX.
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tempo. Particularmente importante será a avaliação dos efeitos
da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do ribeirão
Arrudas, já em funcionamento, da operação a ETE Onça, em
implantação, além de outras ao longo dos 51 municípios que
compõem a sub-bacia do rio das Velhas.

Como resultado dessas campanhas, a cada etapa aumenta o
nível de conhecimento sobre a fauna da bacia: sua composição,
os efeitos das intervenções humanas e as perspectivas de recu-
peração.

No século XIX, foram registradas por Reinhardt 55 espé-
cies de peixes. No livro são apresentadas as descrições origi-
nais de várias destas espécies, numa época em que se conhe -
ciam formalmente apenas 40 espécies de peixes em toda a
bacia do rio São Francisco. Dos tipos2 presentes nas coleções
do Museu de Copenhagen, trinta e oito foram coletados na
bacia do rio São Francisco por Reinhardt. O livro traz ainda a
descrição original de, pelo menos, 10 novas espécies de peixes
para aquela época. Estas eram em sua maioria de médio a
grande porte, uma vez que o pesquisador as obtinha junto a
pescadores, subestimando a fauna de pequeno porte. 

Com a possibilidade de captura de exemplares pequenos, a
partir da diversificação dos meios de coleta, foi possível ao
longo dos estudos atuais adicionar várias espécies de peixes à
lista do passado. A fauna de pequeno porte representa, hoje,
entre 40 e 50% das espécies registradas na bacia.

Nas pesquisas atuais o número cumulativo de registros foi
de 93 espécies até o ano de 2000, 107 espécies até 2001 e 115
espécies até 2005. Dessas, oito são novas para a ciência (ainda
não foram formalmente descritas), pelo menos quinze espécies
possuem importância comercial e várias espécies são conside -
radas raras ou ameaçadas de extinção. Esses números são bas-
tante expressivos, mesmo considerada toda a bacia do rio São
Francisco, que deve abrigar entre 250 a 300 espécies de peixes,
muitas delas ainda desconhecidas.

2 Toda espécie de organismo (animal ou planta) batizado cientificamente possui um exemplar-tipo,
que é um espécime preservado em uma coleção científica, e que serve como um exemplar teste-
munho da espécie. Exemplares-tipo, portanto, servem para atestar cientificamente o que represen-
ta uma determinada espécie, e são conservados para que estudos futuros comparativos possam ser
feitos (Flávio C. T. Lima - MZUSP, comentário pessoal).
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Os efeitos dos esgotos e da urbanização da
RMBH

Apesar do grande número de espécies, os problemas ve -
rificados na sub-bacia do rio das Velhas são grandes. A
poluição doméstica e industrial gerada pela Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com mais de 4
milhões de habitantes, afeta diretamente as comunidades de
peixes (Figura 2). Na linha pontilhada é demonstrada a curva
esperada de espécies se não houvesse a poluição e, na linha
contínua, destaca-se a queda no número de espécies de pei xes
presentes no rio logo após a entrada dos esgotos da RMBH.

Outro grave problema verificado foi o desaparecimento de
várias espécies de peixes na lagoa Central de Lagoa Santa.
Cerca de 70% da fauna original já não ocorre mais lá. O
processo de urbanização e descaracterização do ambiente na -
tural levou a esse resultado desastroso. Dentre os principais
fatores responsáveis pela perda de espécies podem ser citados
a obstrução da saída que ligava a lagoa ao córrego Bebedouro
(hoje canalizado e poluído), a retirada dos juncos das margens,
a elevação artificial do nível da água por questões paisagísticas,
o assoreamento provocado pela ocupação desordenada da
bacia de drenagem e a introdução de espécies exóticas, como

Figura 2. Número
de espécies obser-
vado (linha con-
tínua) e esperado
(linha tracejada)
ao longo da bacia
do rio das Velhas,
de montante para
jusante.
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o tucunaré e a tilápia. O restabelecimento de sua comunicação
com o rio das Velhas através do córrego Bebedouro (em estu-
do) e o impedimento da introdução de novas espécies exóticas
são estratégias fundamentais para a recuperação da comu-
nidade de peixes da lagoa.

O rio não está morto
Mas resultados positivos também foram verificados.

Afluentes do rio das Velhas (rios Cipó, Curimataí, Pardo
Grande, Bicudo e da Onça, em Cordisburgo) abrigam so -
zinhos 75% da fauna da sub-bacia, podendo funcionar como
"celeiros" das espécies para povoar o rio, quando a qualidade
da água permitir. Esse processo poderá ocorrer naturalmente,
visto que não há barreiras naturais (cachoeiras altas) ou artifi-
ciais (barragens) nos cursos dos afluentes e do próprio rio das
Velhas. Isso significa que não será necessária a mão do homem
para que isso ocorra, ou seja, não haverá necessidade de rea -
lização de peixamentos. Peixamentos realizados sem controle
são fontes de introdução de espécies exóticas3 (como o tucu-
naré, carpa, tilápia, bagre-africano, entre outras) de novas
doenças e parasitas.

Em 2005, foram estudadas cinco lagoas marginais do baixo
rio das Velhas. Várzeas e lagoas marginais funcionam como
"berçários" para os peixes de piracema sendo, por isto, ambi-
entes fundamentais para a manutenção da produção pesqueira
e biodiversidade. Foram registradas 51 espécies de peixes,
alevinos de quase todas as espécies migradoras da bacia do rio
São Francisco (com exceção do surubim e do pirá), como
piaus, matrinchã, dourado, tabarana e curimatás. Além de com-
provar que o ciclo de vida destas espécies ainda se completa no
rio das Velhas, observou-se que estes ambientes ainda se
encontram em bom estado de conservação, abrigando também
um importante número de aves e plantas aquáticas. A conser-
vação desses ambientes deve ser incentivada e programas de
educação ambiental devem informar sobre a sua função e
importância.

3  Espécies exóticas são aquelas que ocorrem naturalmente em outras bacias ou mesmo países e
continentes e, pelas mãos do homem, alcançam outras áreas.
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Perspectivas de recuperação
Mesmo diante de todos os problemas verificados na sub-

bacia do rio das Velhas, a volta do peixe ao rio das Velhas (até
a região próxima a Belo Horizonte) é possível, pois o rio pos-
sui características que permitem sua recuperação: o rio das
Velhas ainda possui uma fauna representativa da bacia do rio
São Francisco; a maioria das espécies registradas historica-
mente ainda são encontradas na bacia; vários afluentes pos-
suem boa qualidade e comportam 75% da fauna; as lagoas
marginais comportam uma rica fauna de peixes, com presença
de praticamente todas as espécies migradoras e de importância
comercial da bacia; as lagoas ainda cumprem seu papel de
berçário de peixes; há uma crescente preocupação com a quali -
dade da água e construção Estações de Tra tamento de
Esgotos; o rio das Velhas não possui barragens ao longo de
seu curso médio e baixo e ainda mantém alta conectividade
com o São Francisco, sem barreiras artificiais, permitindo seu
repovoamento natural.
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Geoprocessamento: 
o que é? E para que

serve?

Após longo período de crise gerada pela fragmentação dos
campos do saber, Cezar Rocha¹ nos chama a atenção para o
Geoprocessamento como disciplina que opera em uma chave
transdisciplinar. A cada dia, ela vem se tornando um impor-
tante elo entre as diversas ciências, estabelecendo assim uma
nova forma de comunicação entre as disciplinas que a utilizam.
A importância do Geoprocessamento para o planejamento e
conseqüente subsídio à tomada de decisão é consenso entre
pesquisadores.  

Segundo Gilberto Câmara e José Simeão2, o termo
Geoprocessamento "denota uma disciplina do conhecimento
que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o trata-
mento de informações geográficas". Esta disciplina possui
como principal ferramenta o Sistema de Informação Geo -
gráfica – SIG (em inglês Geographical Information System – GIS).
Tal ferramenta permite realizar análises complexas ao integrar
dados de diversas fontes e criar bancos de dados georreferen-
ciados. Entretanto, de forma equivocada, muitas vezes o termo
Geoprocessamento é tomado como sinônimo de SIG.

A noção de informação espacial está relacionada aos obje-
tos encontrados sobre a superfície terrestre e suas pro-
priedades, que incluem sua localização no espaço e suas
relações com outros objetos. Estas relações são classificadas
em topológicas (vizinhança, pertinência), métricas (distância) e
direcionais ("ao norte de", "acima de").

Reconhecendo a importância da utilização do Geo -
processamento para o planejamento de suas ações, o Projeto
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Manuelzão vem, desde fevereiro de 2003, investindo na for-
mação e implementação de um banco de dados georreferenci-
ado sobre a bacia do rio das Velhas.

Em setembro de 2003 foi realizada a Expedição Manuelzão
desce o rio das Velhas, em cuja preparação demonstrou-se a
importância do Geoprocessamento para o planejamento.
Mediante uma breve descrição da metodologia adotada na
preparação da base cartográfica utilizada na Expedição, exem-
plificamos, a seguir, a utilidade deste conhecimento.

A partir dos relatos de Sir Richard Burton, que desceu o rio
das Velhas de Sabará à Barra do Guaicuí no ano de 1867, foi
definido o percurso da descida do rio das Velhas realizada na
Expedição de 2003 – partindo da cachoeira das Andorinhas,
no Município de Ouro Preto, e chegando até sua confluência
com o rio São Francisco, na Barra do Guaicuí – por três nave -
gadores voluntários: Ronald Carvalho Guerra, Paulo Roberto
Azevedo Varejão e Rafael Guimarães Bernardes. 

Inicialmente os navegadores realizaram minuciosa análise
dos trechos percorridos por Burton. Utilizando-se de um soft-
ware de Sistema de Informação Geográfica – SIG e infor-
mações dos navegadores, os trechos a navegar foram propos-
tos considerando as atuais vias de acesso ao rio, a declividade
do trecho, as dificuldades naturais encontradas (corredeiras), a
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distância a ser percorrida, o tipo de embarcação a ser utilizada,
situações em que os caiaques deveriam ser transportados pela
margem (em função da dificuldade de navegabilidade) e os
eventos a serem realizados em cada ponto de parada. 

O passo seguinte foi lançar no banco de dados georrefe -
renciados do Projeto Manuelzão 30 locais que serviriam como
pontos de apoio ao longo da calha do rio das Velhas. Salienta-
se que toda essa etapa foi realizada em gabinete. Neste perío-
do de elaboração da base cartográfica, uma constatação cha -
mava a atenção: a soma dos trechos ultrapassava o valor oficial
para a extensão do rio das Velhas3, de 761 km. Esta cons tatação
provocou uma série de conferências na base cartográfica
disponível. Diversos mapas foram elaborados visando ampliar
o conhecimento sobre o percurso e proporcionando uma
visão do conjunto da bacia do rio das Velhas. Passou-se então
para a segunda etapa da preparação da base cartográfica para a
Expedição: a checagem, em campo, dos dados le vantados.
Como apoio ao trabalho de campo os navegadores
sobrevoaram de helicóptero toda a extensão da calha do rio
das Velhas utilizando-se de aparelhos de GPS (Global Position
System) e dos mapas elaborados. Este sobrevôo permitiu aos
navegadores uma visão real do rio, verificando, em cada ponto
de apoio, a situação dos acessos, observando assim as dificul-
dades a serem enfrentadas em cada trecho. Com o objetivo de
checar os dados levantados, melhorar o condicionamento físi-
co e aprimorar a técnica dos canoeiros, alguns trechos também
foram navegados e percorridos a pé, antes da Expedição.

Durante essas incursões os navegadores foram orientados
a utilizar o GPS como ferramenta para monitorar o andamen-
to da viagem, verificando a velocidade média do percurso e a
distância percorrida. Alguns trechos foram gravados na forma
de trilha e lançados sobre imagens de satélite e fotografias
aéreas. De posse das informações coletadas pelos nave gadores,
a equipe de Geoprocessamento do Projeto Manuelzão realizou
o processamento dos dados e pôde confirmar suposições e
sanar dúvidas. Em gabinete, cada vez que se confrontavam os

3 CETEC – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. 1983. Diagnóstico Ambiental do
Estado de Minas Gerais.  Série de Publicações Técnicas/SPT 010. 158 pp. 
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dados obtidos pelo GPS com as coordenadas geográficas das
trilhas sobre as imagens de satélite e fotografias aéreas, confir-
mava-se a precisão da operação. Assim, com o apoio do
Geoprocessamento e a experiência dos navegadores obtida
pelos trabalhos de campo, foram definidos 32 trechos a serem
navegados na calha do rio das Velhas, numa extensão de 800
Km, desde a descida de rapel da cachoeira das Andorinhas até
à Barra do Guaicuy – encontro das águas do rio das Velhas
com o rio São Francisco. 

Se a Expedição Manuelzão desce o rio das Velhas foi um suces-
so sob vários aspectos, (mobilização social, investigação cien-
tífica, interação com as comunidades ribeirinhas, documen-
tação dos principais problemas do rio etc), na qual as ativi-
dades de Geoprocessamento se inseriram efetivamente, o
núcleo responsável por seu planejamento ainda desenvolve
uma série de outras iniciativas no âmbito mais geral do Projeto
Manuelzão. Entre elas destacamos a produção de mapas sob a
ótica da bacia hidrográfica – localização das escolas na bacia
dos ribeirões Arrudas e Onça; tratamento e análise dos dados
do CENSO DEMOGRÁFICO – IBGE/2000; planejamento
de outras duas expedições, Manuelzão desce o rio Taquaraçu e
Manuelzão desce o rio Curumataí.
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O rio São Francisco tem os
pés no chão1

São águas que começam no Sul de Minas, se avolumam nos
sertões de Minas, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco
e caminham para a bacia atlântica entre Sergipe e Alagoas. São
640.000 km² de área, população aproximada de 15 milhões e
em torno de 2800 km de extensão. O rio São Francisco tem
papel ímpar na integração regional e nacional do Brasil.

A desconstrução da bacia hidrográfica natural do rio São
Francisco foi ocorrendo nos 505 anos de internacionalização
deste território, em função da adoção, em terras brasileiras, de
uma lógica de desenvolvimento subserviente a orientações e
demandas estrangeiras. O que ocorreu com o bioma Mata
Atlântica está ocorrendo aceleradamente com o Cerrado e a
Amazônia. A ocupação com fins econômicos exclusivos, sem
preocupações com a sustentabilidade ambiental e social, seja
pela adoção de uma racionalidade técnico-científica ques-
tionável seja por atitudes criminosas, está selando a sorte futu-
ra do território brasileiro sem que, neste caso, a Lei de
Segurança Nacional nunca haja sido evocada. Outro exemplo
de agressão ao território nacional nunca enquadrado na Lei de
Segurança é a transferência predatória de "solo pátrio" de valor
econômico para os rios e oceano, devido à erosão provocada
por intervenções humanas. Trata-se de promoção do empo-
brecimento, diminuindo nosso potencial de desenvolvimento e
aumentando seus custos. 

No caso específico da degradação da bacia do São
Francisco, primeiro vieram a mineração do ouro em Minas e a
expansão do gado, com desmatamento para plantio de capim
e lavouras de subsistência, instalando-se a erosão e o assorea-
mento do São Francisco e chegando ao ponto que existe hoje,
com a contribuição da mineração, do carvoejamento com mata
natural para a siderurgia, da acelerada expansão urbana, da
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1 Texto apresentado em palestra no III Seminário Internacional de Engenharia de Saúde, rea -
lizado pela Fundação Nacional de Saúde, em Fortaleza, em 29 de março de 2006.
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agricultura e das monoculturas extensivas, como a do eucalip-
to, da soja, do capim, do café e outras, exigindo cada vez mais
do Cerrado e de outros ecossistemas. Trata-se de procedimen-
tos que caracterizam o desenvolvimento econômico e sócio-
ambiental sem sustentabilidade, típicos de uma mentalidade
utilitarista e atrasada. 

Esta degradação é visível no leito do rio, pelo assoreamen-
to, pela poluição, pela miséria social, pela extinção dos peixes.
Temos hoje uma bacia mecânica, construída sobretudo pelo
sistema hidrelétrico brasileiro. Ela contém água e sedimentos
nas barragens e regulariza o rio, pois não fossem estas, ele
estaria sendo atravessado a pé de comprido. Abaixo de
Sobradinho, pelas obras das Centrais Hidrelétricas do São
Francisco (CHESF), o artificialismo do rio é total, afetando a
foz do rio entre Alagoas e Sergipe. A foz denuncia que o
grande São Francisco está morrendo gradativamente, e isto
acontecerá inexoravelmente se não se tomarem medidas
urgentes, plenamente conhecidas por geólogos, engenheiros,
biólogos, hidrólogos, pescadores, agricultores, ambientalistas e
uma parcela dos gestores públicos. A importante via de nave-
gação do rio São Francisco entre Pirapora (MG) e Juazeiro
(BA)/Petrolina (PE) foi inviabilizada pelo assoreamento do
rio.  

Além desses problemas, verifica-se que prevalece, no ima -
ginário das pessoas, uma crença estranha de que o São
Francisco levita de forma autônoma, sem seus afluentes
menores e nascentes do vasto sistema hidrográfico superficial
e subterrâneo. E que as ações de revitalização seriam inter-
venções no próprio rio ou próximo dele. Na verdade isto é
falso, pois o grande São Francisco é filho das nascentes e cór-
regos, tem os pés no chão nos incontáveis riachos e nascentes
de todo o território.  E mais, a terra é mãe das águas. O sistema
geológico, e sua fitodiversidade, com destaque para o Cerrado,
geram o São Francisco. A sorte do rio se decide no trato do
seu território, na racionalidade do uso e ocupação do solo, pois
a capacidade e a qualidade de recepção das chuvas define o
potencial dos recursos hídricos.

O crescimento das cidades e o mercado internacional, com
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suas demandas crescentes, atendidos pelo agro e hidro-negó-
cios extensivos, determinam os acontecimentos no território
da bacia. A retificação de cursos d'água e canalização de rios
nas cidades, o lançamento dos esgotos domésticos, industriais,
da produção agrícola e animal nos rios, sem prévio tratamen-
to depurador, o uso desqualificado e generalizado do agrotó -
xico estão aniquilando os seres vivos que habitam rios, lagoas
e suas terras, pois todos necessitam das águas para sua sobre-
vivência e para as cadeias alimentares interagirem. A qualidade
das águas determina a qualidade de toda a cadeia alimentar. As
águas como direito ao lazer público e habitat dos peixes pre-
cisam ser respeitadas pelo sistema econômico. Inclusive as ou -
torgas para os diversos usos devem respeitar as estimativas da
vazão ecológica necessária. O desmatamento generalizado está
secando os rios, degenerando o solo e destruindo os ecossis-
temas. O ciclo hidrológico que nos repõe anualmente nossas
águas está sendo ignorado por nosso sistema produtivo basi-
camente exportador. Sabemos que as chuvas precisam ficar
onde caem, percolando o solo, com a ajuda fundamental da ve -
getação e, na sua ausência, de sistemas de engenharia ambien-
tal que prolonguem o tempo de seu escoamento. A proposta é
desdrenar, é promover a percolação.

A idéia de conservar e recuperar as matas ciliares de rios e
lagos, sem interrupção geográfica, deve ser vista como garan-
tia de livre circulação de vegetais e animais em todo o território
protegendo, assim, geneticamente, os sistemas bióticos e suas
necessidades naturais de migração. Este sistema deve procurar
interligar as Unidades de Conservação e todos os ecossistemas
em todo o território. 

A revitalização do rio São Francisco necessita ser conduzi-
da com visão integral do território da bacia, sem concessões ao
municipalismo e ao estadualismo. A revitalização precisa de
foco geográfico nos pontos mais críticos, como a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, a região de Três Marias, áreas
de grandes projetos de irrigação, de grandes hidrelétricas, de
mineradoras de porte e difusas. E nestes focos geográficos,
que denominamos de epicentros, é necessário definir minu-
ciosamente os itens a serem conservados ou recuperados,
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dando conteúdo específico a cada foco geográfico. Com esta
metodologia, equacionaremos a revitalização com racionali-
dade ambiental e menores custos, por meio de metas (obje-
tivos estratégicos e prazos) e sem concessões a projetos
eleitorais, empresariais e regionalistas menores. Neste sentido,
o projeto de transposição, como está proposto pelo Ministério
da Integração Nacional e pelo Presidente da República, deverá
ser integralmente revisto e subordinando às diretrizes do
Plano de Recursos Hídricos do São Francisco, aprovadas por
quase unanimidade pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, responsável legal por esta decisão. Sabiamente
o CBH-SF deixa espaço para atendimento ao abastecimento
humano fora dos limites da bacia, desde que comprovada tal
necessidade e aprovada por tal Comitê. A adaptação da pro-
posta original de transposição apresentada pelo coronel Mário
Andreazza em 1982, na convenção nacional do PDS, não tem
nenhuma razão de ser. O país não pode gastar 10 bilhões de
dólares em obras otimistamente previstas para 15 anos a 20
anos, e sem viabilidade econômica, que irão gerar um mar de
obras inacabadas, a exemplo do Projeto Jaíba, no Norte de
Minas. Trata-se de obra estruturante da indústria da seca, para
atender a fins menores e obscuros. 

Não há separação entre história natural e história social, o
peixe que expressa a vida expressa também, nas condições de
desenvolvimento capitalista no território das bacias hidrográfi-
cas, a mentalidade civilizatória dos povos que as habitam e
exploram.  Os peixes também monitoram o desempenho dos
gestores públicos no sistema ambiental. Por isto o Projeto
Manuelzão afirma: o destino dos peixes anuncia o nosso.

O Brasil carece não de grandes obras contra a seca e aven-
turas da engenharia, mas de um programa sustentável para o
semi-árido, integrando a população sertaneja ao desenvolvi-
mento.
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Projeto Manuelzão e a 
formação dos estudantes em

Comunicação

Introdução
Como as práticas de comunicação podem contribuir em

proposta multidisciplinar de extensão, ensino e pesquisa e seus
processos de mobilização social? Essa é uma preocupação que
orienta, desde o seu início, o "Manuelzão dá o Recado", sub-
projeto iniciado em meados do segundo semestre de 1999,
quando o Departamento de Comunicação Social iniciou con-
tatos e atividades junto ao Projeto Manuelzão, tendo em vista
a construção de uma parceria institucional. As atividades
desenvolvidas, coerentes com a proposta geral do Projeto,
também assumiram uma natureza integrada e multidisciplinar.
Ao longo de mais de seis anos de atividades, a equipe de tra-
balho composta por professores e estudantes atuou na materi-
alização de um plano de comunicação que levasse em conta
não só a natureza de mobilização social que caracteriza o
"Manuelzão" mas também dois princípios estruturantes do
projeto: 1) organizar diferentes práticas de comunicação atu -
ando sob uma perspectiva integrada e,  2) ao mesmo tempo,
assegurar um trabalho de planejamento, diagnóstico e pesquisa
que pensasse estrategicamente a área da comunicação.

O Projeto e a formação dos estudantes
Ao beneficiar toda a população de uma região no trabalho

de mobilização com o objetivo de revitalização da bacia hidro-
gráfica rio das Velhas, o Projeto também integra e permite aos
estudantes de uma Universidade pública um grande aprendiza-
do extraclasse. Multidisciplinar, ele tem possibilitado aos estu-
dantes de comunicação experimentar a convivência com dife -
rentes áreas do conhecimento. Pela complexidade e diversi-
dade dos universos com os quais opera, o Projeto estimula a
construção de um olhar mais refinado sobre o mundo, desen-
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volvendo a capacidade intelectual dos estudantes. E pela sua
própria dinâmica, permite aos alunos a realização de um con-
junto diferenciado de atividades relativas à comunicação. A
realidade das comunidades envolvidas permanece como a
referência para a formulação de métodos de transferência do
domínio das práticas da comunicação, criando a possibilidade
de autonomia dessas localidades, em médio prazo. A comuni-
cação, por sua natureza, tem propiciado a troca de infor-
mações entre as diversas áreas que atuam no projeto, integran-
do também os parceiros em ações comuns.

Para a área de Comunicação tais possibilidades têm imenso
valor. Tradicionalmente vista como "prestadora de serviços", a
comunicação permanentemente busca ampliar o entendimento
comum acerca de seu trabalho, estimulando uma percepção que
articule no conjunto de suas práticas os seus "produtos" e os
seus "processos". É assim que o subprojeto "Manuelzão dá o re -
cado" efetiva as mais diferentes práticas de comunicação articu -
la das a um pensamento estratégico acerca do seu papel. Nesse
sentido, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, mais do
que uma meta, torna-se uma condição para um traba lho adequado.

Por um lado, o trabalho em um Projeto como o Manuelzão
assegura aos estudantes participarem de atividades que se dão
em ambientes e circunstâncias concretas onde as pessoas inte -
ragem. Compartilha, pois, um princípio que orienta todo o
Projeto, o da pedagogia do aprendizado no trabalho, que per-
mite superar a dicotomia entre disciplina de graduação e ativi-
dade de extensão. A boa pedagogia necessita associar intrinse-
camente o diagnóstico e a resolução do problema com o
aprendizado e o ensino. E é essa realidade que os desafia, com
grande margem de autonomia, a pesquisar e propor entendi-
mentos, interpretações e ações inovadoras para a solução das
questões apresentadas pela realidade social.

Nesse sentido, a atuação no subprojeto "Manuelzão dá o
recado" viabiliza uma série de diretrizes, presentes hoje como
principal horizonte de formação da proposta curricular do
Curso de Comunicação Social da UFMG, que orientam a for-
mação do estudante de Comunicação, tais como:

• Transcendência em relação às habilitações do campo pro  -
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fissional da comunicação, de modo a não produzir um tipo de
profissionalização fragmentada e precoce em detrimento da
sólida formação geral do estudante, inclusive no que se refere
às rotinas profissionais.

• Definição de conteúdos assentada em critérios tais co mo:
conjunto de conhecimentos que podem ser considerados de
natureza mais permanente; que tenham o potencial de
descortinar outros campos e abrir outras perspectivas discipli-
nares; possibilidade de desenvolver o potencial cognitivo dos
alunos e possibilidade de articulação entre teoria e prática. 

• Estruturação de uma formação curricular composta por
ciclos com atividades que envolvem ritmos de aprendizagem
diferenciados e baseados não apenas numa lógica disciplinar,
mas multirreferenciada, ou seja, nucleada por diferentes ativi-
dades com ritmos, tempos e sistemas de avaliação adequados
às propostas e ações desenvolvidas. 

• Ênfase numa formação humanística (que não se confun -
de com formação enciclopédica) apta a desenvolver referências
éticas na abordagem de questões profissionais e cotidianas.

• Formação mais abrangente, contemplando as mais diver-
sas práticas de comunicação, porém através de percursos ori-
entados correspondentes a múltiplas vocações. É preciso
reconhecer a diversidade de tarefas e ocupações que pode
exercer o profissional de Comunicação. O curso não deve pré-
definir estas ocupações, mas possibilitar que o aluno possa
fazer isso, devidamente orientado. 

• Recuperação de um conjunto de conhecimentos adquiri-
dos hoje de maneira cada vez mais assistemática e variada em
diferentes ambientes cognitivos.

• Estímulo à livre atuação do estudante no desenvolvimen-
to de sua capacidade intelectual.

Ampliando o currículo
Até agora o subprojeto "Manuelzão dá o recado" tem tra-

balhado na articulação entre estudantes bolsistas, estudantes
voluntários e estudantes matriculados em disciplinas organi-
zadas em torno das questões do Projeto. Todos contam com a
coordenação e supervisão de docentes. Bolsistas coordenam
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grupos de estudantes voluntários que participam do trabalho
como atividade complementar. 

As tarefas de produção são realizadas pelos próprios estu-
dantes sob supervisão de docentes/profissionais. Certamente
que uma série de características da própria estruturação do
ensino na Universidade e da forma de organização da institu-
ição ainda dificultam a realização do trabalho dos estudantes.

O Projeto Manuelzão demanda, por exemplo, a realização
de um conjunto de atividades de campo (viagens, visitas etc.).
A própria dinâmica do trabalho em comunicação também pres-
supõe disponibilidades para deslocamentos constantes, ri tmos
alternados de trabalho e dedicação para cumprimento de tra-
balhos em prazos curtos e de pouco tempo para planejamento.
Os estudantes têm freqüentemente que se dividir entre diversas
atividades, inclusive sala de aula, para poderem agendar viagens.

Todavia, mesmo essas dificuldades, que paulatinamente es -
tão sendo discutidas e superadas por meio de estratégias permi-
tidas pela flexibilização curricular em curso na UFMG, não im -
pedem que os estudantes do Projeto consigam participar de
atividades que demandam o desenvolvimento de diferentes compe-
tências, aptas a torná-lo um profissional em comunicação capaz de:

• Interpretar, explicar e contextualizar as informações do
mundo em que vive;

• Traduzir discursos e mediar as relações entre agentes
sociais;

• Trabalhar em equipe com profissionais e fontes de in -
for mação de qualquer natureza;

• Criticar, propor, planejar, executar e avaliar projetos na
área de comunicação;

• Compreender os mecanismos envolvidos no processo de
produção e recepção das mensagens e seu impacto sobre os
diversos setores da sociedade.

Discussão permanente
Dadas as características da atividade do projeto, que

envolve diferentes dimensões de extensão, pesquisa e ensino, o
acompanhamento e avaliação do trabalho dos estudantes está
em permanente discussão. Há um acompanhamento sistemáti-
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co por parte dos professores e o próprio resultado do traba -
lho, submetido à avaliação dos colegas discentes, dos docentes,
da coordenação do Projeto Manuelzão e também da apreci-
ação (essa mais assistemática) do público, tem sido uma refe -
rência importante para realização desse processo. Além disso,
afere-se a participação do estudante em outras atividades, tais
como seminários e reuniões, e a produção de relatórios. 

O processo cotidiano de trabalho está organizado em três
dimensões distintas, com a finalidade de aumentar a identifi-
cação dos alunos com o projeto e fazer com que assumam
comprometimento permanente com a proposta. Uma primeira
dimensão envolve atividades complementares ao ensino e
abordam sempre a realidade e as necessidades de produção em
comunicação para o projeto (oficina de entrevista abordando
os casos mais constantes como: ONG´s, moradores de áreas
ribeirinhas e Estado etc.; oficina de levantamento de dados:
critérios de investigação, contatos com fontes e seleção de
informações etc.). Uma segunda dimensão do trabalho com os
estudantes diz respeito à realização de discussões e estudos
(presenciais ou à distância), dando oportunidade aos partici-
pantes de compartilharem informações e opiniões sobre temas
recorrentes no dia-a-dia do trabalho. O incentivo à partici-
pação em seminários e simpósios que possam trazer
amadurecimento para os participantes pretende aumentar o
embasamento sobre as ações do projeto e o papel da extensão
na Universidade, para os alunos e para a comunidade. 

Por fim, a dimensão da troca de experiências que pretende
incentivar a participação nas reuniões de trabalho e avaliação,
aprendendo com o relato e conhecimento de outras experiên-
cias. Além de atividades presenciais, a Internet (lista de dis-
cussão própria) já tem sido utilizada intensamente e emprega-
da pela equipe para a realização de todos esses processos.

Rediscutir
Alcançado tal patamar de organização das práticas de

comunicação do Projeto, alguns horizontes problemáticos
ainda se descortinam e seu apontamento é relevante para a
reflexão. Constata-se, ainda, uma certa dificuldade em ultra-
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passar uma dimensão formalizada do processo de planejamen-
to no âmbito do "Manuelzão". Tal realidade dificulta a inte-
gração entre os setores e as práticas de comunicação padecem
com uma percepção generalizada de que há sempre um "pro -
blema de comunicação" que não viabilizou alguma ação, ativi-
dade ou iniciativa.

Também é recorrente a maneira errática como a partici-
pação dos estudantes é vista pelo conjunto do Projeto.
Trabalhar com estudantes é, de fato, uma política ou ainda é
uma opção vantajosa, apesar dos inconvenientes? Essa questão
não pode ser ignorada pois, ainda que de maneira difusa,
muitas vezes ganha força um "sentimento" de que o fato dos
estudantes estarem em processo de formação é um aspecto
negativo: provocam dificuldades com a construção das agen-
das, têm problemas de disponibilidade, demandam maior
número de horas para o desenvolvimento de determinadas
atividades. Ora, mas não se trata aqui, ainda e sobretudo, de
um processo de aprendizagem?

São questões em um horizonte que se descortina para a
formação dos estudantes em Comunicação e para a maneira
como um projeto da Universidade pode lidar com tal realidade.
Mais que empecilhos, são desafios para o permanente proces-
so de repensar a Universidade e suas práticas.



Expediente

Conselho Editorial

Editor

Projeto Gráfico

Revisão

Tiragem

Impressão

Apolo Heringer Lisboa
Elton Antunes
Eugênio Marcos Andrade Goulart
Letícia Fernandes Malloy Diniz

Eugênio Marcos Andrade Goulart

Procópio de Castro

Eugênio Marcos Andrade Goulart
Letícia Fernandes Malloy Diniz

2.000 exemplares

Gráfica e Editora Lima

Distribuição gratuita

É permitida a reprodução de matérias e artigos, desde que
ci tados a fonte e o autor. Os artigos     assinados não expri -
mem, nece ssariamente, a opinião do Instituto Guaicuy –
SOS Rio das Velhas e do Projeto Manuelzão – UFMG.

Envie sua contribuição para os Cadernos Manuelzão.
Informações sobre critérios para publicação pelo 

telefone: (31) 3248-9818
cadernos@manuelzao.ufmg.br 

manuelzao@manuelzao.ufmg.br

Cadernos Manuelzão
Publicação técnico-científica de estudos ambientais, 

semestral, do Instituto Guaicuy – SOS Rio das
Velhas/Projeto Manuelzão – UFMG 

Av. Alfredo Balena, 190 - Sl. 10.012 - Santa Efigênia - CEP 30130-100
Belo Horizonte - MG - www.manuelzao.ufmg.br



Realização    Patrocínio

Fo
to

: P
ro

có
pi

o 
de

 C
as

tro

Secretaria de Estado
de Educação - MG

Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte


