
3
N. 2 - novembro 2006

Editorial

Elaborar o Editorial dos Cadernos Manuelzão nº 2 repre-
senta o coroamento de um trabalho. Em junho de 2006, publi-

se pretendia semestral. Esta periodicidade, entretanto, dependia 
da receptividade dos Cadernos por parte do leitor. Felizmente, o 

-
co permitiu darmos continuidade à tarefa idealizada pelo Setor 

-

-

-

-
-

-

-
-

apresenta o trabalho de biomonitoramento de macroinverte-

-
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Além de buscar a transdisciplinaridade, os Cadernos nº 2 ob-
jetivam efetivar um dos papéis atribuídos à Universidade: o de 

com a comunidade. Por isto, este número apresenta um trabalho 

-

Conselho Editorial

Trecho canalizado do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte.
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Subcomitês como proposta 
de descentralização da 

gestão das águas na bacia 
do rio das Velhas: o Projeto 

Manuelzão como fomentador
Rogério de Oliveira Sepúlveda (*)

-

-

servir de modelo para outros subcomitês.

A origem e o papel do Manuelzão

-

-
lhas. Estes Comitês, atualmente denominados Núcleos Manuelzão, fo-

-

-

-

(*) Coordenador 
do Grupo de 
Educação e 
Mobilização
do Projeto 
Manuelzão
– GEM

Coordenador de 
expedições de 
afluentes do rio 
das Velhas

Engenheiro Civil, 
Especialista
em Geografia 
pela Université 
Sorbonne
Nouvelle, França
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o debate no Projeto Manuelzão passou a ser sobre o destino dos 
-

no 6º Encontro de Comitês Manuelzão, realizado em 25 e 26 de 
junho de 2005, em Belo Horizonte, os membros se manifestaram 

-

-

-

-

desenvolvidos pelo Projeto Manuelzão.” (Carta do 6º Encontro de 
Comitês Manuelzão)

Aspectos do funcionamento dos subcomitês

-
-
-

tes aos recursos hídricos e, também, poderão levar ao conhecimento 

ambientais porventura constatados em sua sub-bacia. 

-
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os atores locais para conhecerem suas prioridades. Além disso, os 
subcomitês têm um importante papel de articuladores locais das 

-

Os subcomitês assemelham-se às câmaras técnicas de Comitês, 

Figura 1: Subcomitês criados até outubro de 2006
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Capital: dezessete dos vinte e um membros titulares representantes do 
-

-

-

-
lheiros para acompanharem a primeira audiência do licenciamento e 

Dificuldades e desafios

-

-

-

-
petência dos comitês e subcomitês e suas interfaces com as compe-
tências dos municípios e Estado. Some-se a isso a não coincidência 

-

-

1

das entidades participantes.
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-

evitando desperdícios de recursos.

Quais caminhos estão sendo trilhados?

-

-
-

-

-

-

Os resultados desse monitoramento serão objeto de trabalho educa-

mesmo Subcomitê.

-
-

-
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-

-
culdades Arnaldo, das Universidades Fumec, Uni-BH e PUC-Barreiro. 

-

-

-
mento de trabalhos construídos com a comunidade e os estudantes.

O Projeto Manuelzão possui convênio celebrado com o Município 

dos respectivos subcomitês foi fundamental. Elas são uma forma de 

-

Conclusão

Finalmente, não é possível concluir sem ter em conta o enorme 

-
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-

-

sociais de nosso Brasil. 

Referências Bibliográficas 

• BRASIL.  Lei Federal n° 9.433, de xx de janeiro de 1997. Institui
a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1° 
da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a 
Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Ministério do Meio
Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. Recursos Hídricos:
conjunto de normas legais. 3. ed. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente, 2004.

• MINAS GERAIS. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Ve-
lhas. Deliberação Normativa n° 02 de 31 de agosto de 2004.
Estabelece diretrizes para a criação e o funcionamento dos sub-
comitês de bacias hidrográficas vinculados ao CBH Velhas.

• MINAS GERAIS. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Ve-
lhas. Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas: resumo executivo. Belo Horizonte: Instituto
Mineiro de Gestão das Águas, Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio das Velhas, 2005.

• Projeto Manuelzão. Carta do 6° Encontro de Comitês Manuel-
zão. Belo Horizonte, 2005.

• Souza Júnior, Wilson Cabral de. Gestão das águas no Brasil: 
reflexões, diagnósticos e desafios. Instituto Internacional de
Educação do Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2004.
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História da Ilustração 
Científica
Marco Antônio Santos-Silva (*)

-

-

-

-

-

-

venhamos a descobrir...  Apesar de conhecer e utilizar as plantas 

bem mais tarde na arte. 
-

hoje desconhecemos, e foram produzidas para ilustrar os famosos 

-

a De Materia Medica

(*) Professor da 
Universidade

de Brasília, 
Coordenador

do Núcleo 
de Ilustração 

Científica da UnB
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deste trabalho, de muitos séculos mais tarde, produzida para a prin-

-
mento das plantas aplicado à Medicina. Entretanto, durante estes mil 
anos, o manuscrito de Dioscorides foi repetidamente copiado nos 
Scriptoria

pouca ou nenhuma utilidade.

Nesta época, os livros eram ilustrados com uma técnica chamada 

o Hortus Eystettensis
impressionantes, são decorativas e muito bem desenhadas. Besler tra-

-

dos Florilegia

-

raramente ultrapassado até hoje. 
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também é uma obra de arte única.

Figura 1: Coleção do Boticário Albertus Seba. Amsterdã, século XVIII.

-

-

-
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-

“in loco” suas plantas e preparar 

-

-
-

-

-

pessoas poderão ter acesso a elas.
-

Devemos ainda mencionar a família Demonte. Estes artistas in-

-
-
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Brasil foram produzidos por eles. 

-
dade de Brasília. 

Referências Bibliográficas 

• Araújo, D. A história da ilustração botânica no Brasil e o lugar                   
ocupado por dona Maria Werneck de Castro.

 http://members.xoom.virgilio.it/ orchidnews/on08/textdel.htm

• Blunt, W. e Stearn, W. The Art of Botanical Illustration. The Royal
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http://www.netpar.com.br/dianacarneiro/referencias.html

• Costa, M.F.; Diener, P. e Strauss, D. O Brasil de hoje no espelho 
do século XIX. Estação Liberdade (São Paulo) 1995

• King, R. Botanical Illustration. Clarkson N. Potter, Inc.  (New York)
1979

• Komissarov. B et al. A Expedição Langsdorff ao Brasil. Vol. I, II e
III Livroarte Editora Ltda. (Rio de Janeiro) 1988
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http://www.adaltech.com.br/evento/museugoeldi/resumoshtm/
resumos/R0796-2.htm
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Patrimônios histórico e 
natural do distrito de 

Marzagão, em Sabará/MG: 
histórico, situação atual 

e perspectivas
Vagner Luciano de Andrade (*)

Joana D’Arc de Souza (*)

Introdução

-

-

-

-

-

-

-

(*) Sócios efetivos 
da associação 
civil Vida para a 
Bacia do Ribeirão 
Arrudas/Meio
Ambiente e 
Integração Social 
– VIBRA MAIS
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Histórico do Distrito de Carvalho de Brito - 
Marzagão

-

-

-
cias. O atual nome Carvalho de Brito foi dado ao Distrito apenas em 

-
-
-

-

-

-

-

-

-



19
N. 2 - novembro 2006

diferentes do Estado, opta-se por Belo Horizonte, condenando-se o 
-

-

desordenado, um ribeirão cada vez mais poluído passou a ser realidade 

Figura 1: A estação Carvalho de Brito nos anos 50. 

Fonte: http://estacoesferroviarias.com.br
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-

de Carvalho Britto. Com o posterior desenvolvimento do empre-

-

-
-

com seis ou sete residências, casas individuais, pensionatos e as re-

-

loja de variedades, mercearia, armazém, leiteira, sapataria, alfaia-

-

-
-

-



21
N. 2 - novembro 2006

-
-

-
-

-

-
-

Considerações finais

ACAMM na comunidade e entorno, resultando no processo de tom-

-

-
-



22
N. 2 - novembro 2006

-

-

-

-
-

-

-
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• Alves, C. W.; Apgaua, E.; Melo, V. B. de F. Almanaque Ambiental 
2: Belo Horizonte conta sua história ambiental. Belo Horizonte:
PBH/SMMA, 1997. pp. 8-21, 44 e 53.

• Barreto, I. Protesto pede tombamento da Vila Marzagão. In: Jornal
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Sabará: Prefeitura Municipal, 1990. pp. 91, 92 e 95.
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Biomonitoramento de 
macroinvertebrados
bentônicos na bacia 
hidrográfica do rio das Velhas
Marcos Callisto (*)
Pablo Moreno (*)

Programas de Biomonitoramento

A importância dos rios para abastecimento, como fonte de ali-

-

-
-

o funcionamento dos corpos hídricos passou a ser fundamental para 
-

-

intuito de desenvolver técnicas capazes de ajudar a antecipar pro-
blemas ambientais.

A primeira etapa do biomonitoramento é a busca pelo indicador 

-

-

(*) Universidade 
Federal de 

Minas Gerais, 
ICB, Depto. 

Biologia Geral, 
Lab. Ecologia de 
Bentos, CP. 486, 

CEP. 30.161-970, 
Belo Horizonte, 

MG

www.icb.ufmg.
br/big/benthos,

callisto@icb.ufmg.
br, pablo@icb.

ufmg.br
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ecossistemas (Callisto et al., 2005).
O biomonitoramento de comunidades bentônicas, com ênfase em 

-

1

-

Biomonitoramento na bacia do rio das Velhas 

-

-

-

-

-
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-
-

-

Considerações Finais

-

Figura 1: Bacia hidrográfica do rio das Velhas e sua divisão em trechos (A), 
principais tributários e pontos de coleta (B) e trechos de rios em condições 

de referência (C).
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-

-

-

Agradecimentos

-

-
tidas neste manuscrito ilustram as atividades de Biomonitoramento 

-

Referências Bibliográficas 
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RJ). Acta Limnologica Brasiliensia, 14 (1): 91-98.

• Callisto, M. & Gonçalves, J.F.Jr. 2005. Bioindicadores Bentôni-
cos. In: F. Roland, D. Cesar e M. Marinho (Eds). Lições de Limno-
logia, São Carlos, Ed. Rima, pp. 371-379.

• Callisto, M.; Gonçalves, J.F.Jr. & Moreno, P. 2005. Invertebrados
Aquáticos como Bioindicadores. In: Goulart, E.M.A. (Ed). Nave-
gando o Rio das Velhas das Minas aos Gerais, 555-567.

• Moreno, P. & Callisto, M. 2005. Bioindicadores de qualidade de
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(ed.). Bioindicadores de Qualidade de Água, capítulo 5, Embra-
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Basin, Brazil. American Fisheries Society Symposium 47:11–22.
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O desafio da revitalização de 
cursos d’água urbanos
Paulo dos Santos Pompeu (*) 
Hersília de Andrade e Santos (**)

-

-

-

Desta maneira, associados ao crescimento urbano, os rios têm 
sido transformados, perdendo suas características naturais, muitos 

-

-
-

Principais fatores relacionados à diversidade 
aquática

-

(*) Professor 
Adjunto do 

departamento
de Biologia da 

Universidade
Federal de Lavras

pompeu@ufla.br

(**) Doutoranda 
em Meio Ambiente, 
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Recursos Hídricos

Escola de 
Engenharia

– Universidade 
Federal de Minas 

Gerais

hersiliasantos@
gmail.com
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entendida como a capacidade de suportar e manter uma comunidade 

esca -
-

habitats

-
-

-
te, tipo de substrato e forma do canal. 

-

-

-

-

habitats é am-
-

América do Norte.

-

O diagnóstico ambiental dos cursos d’água 
urbanos
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Figura 1: Estratégias de manejo para cursos d’água urbanos em 
diferentes graus de conservação.

• Preservação ou conservação.

• Restrições de uso.

• Mitigação: regularização de usos como cap-
tação e emissão de efluentes, considerando a
proteção do valor natural.

• Revitalização: recuperação da qualidade da
água, regime hidrológico, estrutura dos habi-
tats e vegetação marginal.

• Abandono.
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Alguns tipos de intervenção para a revitalização 
da calha de cursos d’água urbanos

-

-
-

estímulo das características dos canais naturais, utilizando mecanis-

-

-
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O papel do planejamento na revitalização de cur-
sos d’água urbanos

-
-

-

-
mas, não os resolve e nem combate suas causas. 

O planejamento urbano é uma ferramenta de trabalho utilizada 

-
-

vimento das comunidades e o seu entendimento dos objetivos de 

-
-

inclusive para a pesca.

-

-

-

-
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como objetivos principais:

•
•
•
•
•

-

-
-

midades.

-

Leitura complementar

• Riley, A.L. 1998. Restoring streams in cities: a guide for planner, 
policymaker and citizen. Island Press, Washington, DC. 423p.

• Shepp, D.L. & Cummins, J.D. 1997. Restoration in a urban water-
shed: Anacostia River of Maryland and the district of Columbia.
In: Willians, J.E; Wood, C.A. & Dombeck, M.P., editors. Water-
shed restoration: principles and practices. American Fisheries So-
ciety, Bethesda, Maryland.
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• SUDECAP, 2001. Drenurbs-BH: Programa de recuperação am-
biental e saneamento dos fundos de vale e dos córregos em 
leito natural de Belo Horizonte – Termo de Referência, Belo
Horizonte, 39p.

• Vieira, V.T. & Cunha, S.B. 2001. Mudanças na rede de drena-
gem urbana de Terezópolis (Rio de Janeiro). In: Guerra, A.J.T.
& Cunha, S.B. Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de
Janeiro, Bertrand Brasil. pp. 111-145.



34
N. 2 - novembro 2006

A Saúde do Trabalhador e 
a utilização de agrotóxicos: 
quem está sob risco?
Tarcísio Márcio Magalhães Pinheiro (*)
Elizabeth Costa Dias (**)
Andréa Maria Silveira (***)

-

Um pouco da história, a título de introdução

-

-

-

-
-

-

-

estão associados a inúmeros danos à saúde humana e ao meio am-

(*) Professor 
da Faculdade 

de Medicina 
da UFMG, 

Coordenador
do Projeto 

Manuelzão

(**) Professora 
da Faculdade 

de Medicina da 
UFMG, Doutora 
pela UNICAMP

(***) Professora 
da Faculdade 

de Medicina 
da UFMG, 

Doutoranda pela 
UFMG
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Agrotóxicos e Saúde do Trabalhador

-
-

e controle social. Os trabalhadores são os sujeitos e atores sociais 
centrais neste processo e não meros objetos de políticas públicas. 

-

A exposição ocupacional a agrotóxicos

-

-

-
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Níveis de exposição Trabalhadores expostos

Produção Trabalhadores das fábricas que sintetizam os
agrotóxicos

Comercialização Trabalhadores que transportam as matérias-
primas e os produtos finais

Trabalhadores que comercializam os agro-
tóxicos

Aplicação Trabalhadores rurais (braçais, pilotos)

Trabalhadores da saúde pública

Trabalhadores de empresas de dedetização

Trabalhadores de limpeza pública

Outros

Outros Trabalhadores em contato com ambientes
culturas, animais pulverizados

-

-
-

trabalhadores rurais.

-

utilizados pulverizadores costais, pressurizadores, tratores, pivôs, 
-

Quadro 1. Níveis de exposição e categorias de trabalhadores 
expostos a agrotóxicos
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cos são aplicados diretamente, 

os bernicidas.

Os trabalhadores da saúde pública consistem numa outra im-

-

âmbito privado, em domicílios, condomínios, locais de trabalho, 
dentre outros, trabalhadores de empresas particulares de dedetiza-

-

-
-

-

-
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A Saúde do Trabalhador e o ambiente diante dos 
agrotóxicos

-

-

-

animais e ao ecossistema.
-
-

Referências bibliográficas

• FARIAS, N.M.X., FACHINI, L.A., FASSA, A.C.G.,TOMASI, E. Pro-
cesso de produção rural e saúde na serra gaúcha: um estudo
descritivo. Cadernos de Saúde Pública, v.16. n.1. pp.115-128,
2000.

• IBGE. Censo Demográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

• PERES, F., OLIVEIRA-SANTOS, J.J., DELLA-ROSA, H.V., LUCCA,
S.R. Desafios ao estudo da contaminação humana e ambiental 
por agrotóxicos. Ciência e Saúde Coletiva, v. 10, supl. pp.27-37,
2005.

• PINHEIRO, T.M.M.P., DIAS, E.C., SILVEIRA, A.M, HECKERT,
C.A.L. Produção-consumo: uma visão da saúde do trabalhador.
In: GOULART, E.M.A. Navegando o Rio das Velhas das Minas 
aos Gerais. Belo Horizonte: Instituto Guaicuy - SOS Rio das Ve-
lhas, 2005.  pp 511-534.
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Efeitos da contaminação 
do ar na saúde

Antônio Leite Alves Radicchi (*)
Ciro José Buldrini Filogônio (**)

Estudos realizados em todo o mundo, especialmente nos últimos 
-

adversos à saúde. Os contaminantes provenientes principalmente da 

-
-

saúde não estão devidamente documentados. Materiais particulados 

estão também envolvidos.

-
díssimos níveis de poluentes no ar acarretaram acentuado aumento 

-
rios meses.

-

-
-

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

(**) Professor 
da Faculdade 
de Medicina 
da UFMG. 
Departamento de 
Clínica Médica
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ritm

-

-

e reduzindo a atividade ciliar protetora. Estes efeitos permitem um 

-
vidos, além do crescimento do número de veículos automotores, tem 

-

A situação em Belo Horizonte

A cidade de Belo Horizonte apresentou, nas últimas décadas, 

-
-

to de veículos, é preocupante observar o percentual cada vez maior 

-

-

(falta de ventos) dos poluentes.

-

-
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mais susceptíveis.
-

-
-

-

-

Distrito Sanitário
Internações

Nº %

BARREIRO 1.528 18,4%

CENTRO SUL 627 7,5%

LESTE 830 10,0%

NORDESTE 1.138 13,7%

NOROESTE 1.010 12,2%

NORTE 1.036 12,5%

OESTE 998 12,0%

PAMPULHA 329 4,0%

VENDA NOVA 720 8,7%

NÃO IDENTIFICADO 95 1,1%

Total 8.311 100,0%

Tabela 1 - Distribuição das internações por algumas causas 
respiratórias em crianças de 0 a 5 anos no ano de 2002. Belo 

Horizonte, Minas Gerais.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de BH
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Saúde, em sua maioria professores da Universidade Federal de Mi-

 O controle da qualidade do ar em Belo Horizonte

-
-

temperatura e umidade relativa do ar. 

Perspectivas

-
-

Índice de 
qualidade

do ar

Qualidade
do ar

Cor de 
referência

CONAMA 03/90

0 - 50 Boa Azul Atende ao padrão

51 - 100 Regular Verde Atende ao padrão

101 - 199 Inadequada Laranja Não atende ao padrão

200 - 299 Má Vermelho Não atende ao padrão

300 - 399 Péssima Marron Não atende ao padrão

acima de
400

Crítica Preto Não atende ao padrão
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lares, evitando mortes, ou pelo menos as adiando.
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