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Editorial

A Idade Contemporânea, assim classificada pelos his-
toriadores, teve como marco inicial a Revolução Fran -
cesa. Neste evento histórico, cunhou-se o mote que, até
hoje, acompanha o Ocidente: liberdade, igualdade, frater-
nidade. A Teoria do Estado e a História do Direito identi-
ficam a preponderância de cada um desses valores em
distintos momentos. A liberdade e a igualdade - especial-
mente a igualdade de todos perante a lei - foram marcos
do Estado Liberal. A igualdade de direitos dos cidadãos
diante de atividades prestacionais do Estado, por sua vez,
consistiu em traço do Estado Social de Direito na metade
do século XX.

Hoje, podemos verificar tentativas de reconhecimento
do valor fraternidade. Este valor, aliado à idéia de soli-
dariedade, orienta Cartas Constitucionais, discursos
políticos, relatórios ambientais, ações de movimentos
sociais etc. Neste número dos Cadernos 4, a fraternidade
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faz-se presente do primeiro ao último artigo. Convida-
nos a voltar os olhos para o passado e a preservá-lo car-
inhosamente, para que as futuras gerações tenham garan-
tido o inestimável patrimônio da memória coletiva.
Convida-nos, ainda, a continuar refletindo sobre o estado
das águas, como uma forma de atuação no presente de
forma racionalmente sustentada. Pede-nos, por fim, que
levantemos um pouco mais os olhos e atentemos para o
estado de coisas além do território da bacia hidrográfica
do rio das Velhas: que reflitamos, neste momento, sobre
os refugiados políticos e ambientais de uma região da
África. Afinal, como nos ensina o professor Apolo
Heringer Lisboa, "nossa família é a Humanidade".

Este número é dedicado à memória de nosso colega
de Projeto Manuelzão, Cláudio da Cruz dos Santos, com-
panheiro de viagens e boas histórias que tão cedo nos
deixou.

Os Editores
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A evolução da gestão das
águas na bacia hidrográfica

do rio das Velhas: 
estratégias e resultados

Introdução
A bacia hidrográfica do rio das Velhas está localizada na

região central do Estado de Minas Gerais, compreendendo
uma área de 29.173 km2, onde estão localizados 51 municípios,
dentre estes, a capital do Estado, abrigando uma população de
aproximadamente 4,8 milhões de habitantes. O rio das Velhas
é afluente de grande relevância do rio São Francisco, e tem
uma extensão de 804 km. A história da ocupação da bacia do
rio das Velhas faz parte da história do ciclo do ouro, que a re -
gião das Minas Gerais viveu do fim do século XVII até o final
do século XVIII.

É na Região Metropolitana de Belo Horizonte que se situa
a maior concentração populacional e de atividades econômicas
da bacia. Como conseqüência disso, é onde se concentram
seus principais focos de poluição hídrica, representados pelos
es gotos domésticos, efluentes industriais e pela atividade mi -
neral. Trata-se de uma bacia de grande importância econômi-
ca para o Estado de Minas Gerais. Seu PIB industrial represen-
ta 29,4% do PIB industrial do Estado (CAMARGOS, 2004).

Breve histórico sobre a gestão das águas da
bacia

Um primeiro movimento em que se verifica a tentativa de
gestão das águas da bacia do rio das Velhas pode ser identifi-
cado na criação do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM, criado pelo Governo
do Estado em 1993 e consolidado em 1997. Belo Horizonte e
Contagem, os Municípios mais populosos da bacia, localizam-
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se nas sub-bacias dos ribeirões Arrudas e Onça, áreas de atu-
ação do Programa, sendo esses ribeirões afluentes do rio das
Velhas.

O PROSAM foi viabilizado por meio de convênio entre o
Es tado de Minas Gerais e o Banco Internacional de Re cons -
trução e Desenvolvimento - BIRD. Esse Programa resultou do
tra balho integrado de diversas instituições e órgãos do Estado,
tais como Departamento de Obras Públicas - DEOP, Com -
panhia de Saneamento - COPASA, Fundação Estadual de
Meio Ambiente - FEAM e Municípios de Belo Horizonte e
Con tagem, em conjunto com o Banco Mundial.

No âmbito do PROSAM, foram planejadas importantes
ações estruturais que buscavam mudar o cenário das citadas
mu nicipalidades. Além disso, foram traçadas diretrizes relativas
a ações não estruturais, dentre as quais se destaca o estudo de
im plantação da agência de bacia do rio das Velhas. Este estu-
do apontou ações necessárias à efetivação do Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, fornecendo as dire-
trizes relacionadas à personalidade jurídica da agência de bacia
e a seu funcionamento, com base na primeira Lei da Política
Es tadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual 11.504/94). Co -
mo produto principal do referido estudo, destaca-se o Plano
Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas,
concluído em 1997.

Embora o PROSAM tenha sido o locus em que tiveram iní-
cio as discussões sobre a gestão e o gerenciamento das águas
da bacia do rio das Velhas, seus produtos não foram internali -
za dos de forma efetiva na estrutura dos órgãos e entidades do
Es tado, tampouco estimularam a ampla participação da so ci e -
dade civil organizada e dos usuários de água nas discussões
con   cernentes à revitalização da bacia. Acrescente-se a isso o
fa   to de que os trabalhos do PROSAM antecederam a criação
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH-
Velhas, que não se apropriou das informações levantadas nos
re feridos produtos.

O CBH-Velhas foi criado no contexto de finalização do
PROSAM, em 29 de junho de 1998, de forma bastante rápida
e sem um efetivo processo de mobilização social. Diante des-
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sas características e, ainda, sem o amadurecimento necessário
para as ações da gestão de recursos hídricos, o Comitê só ga -
nhou ritmo a partir de 2001. Um dos fatores que podem ex-
plicar as dificuldades iniciais do Comitê consiste no fato de
que este órgão esforçou-se, mas não conseguiu, em virtude de
obs  táculos operacionais, ter acesso ao Plano Diretor de Re-
cursos Hídricos elaborado pelo PROSAM. Com o passar do
tempo, os estudos do PROSAM tornaram-se, além de ina ces -
síveis, desatualizados, principalmente em função da nova Po -
lítica Estadual de Recursos Hídricos constante da Lei Es tadual
nº 13.199/99, que estabeleceu um conteúdo mínimo pa ra os
Pla nos Diretores de Recursos Hídricos.

Considerando os novos preceitos normativos estabelecidos
pe la Lei Estadual nº 13.199/99, o CBH-Velhas aprimorou,
pau latinamente, sua forma de atuação. Todo o processo de
qua lificação da gestão das águas partiu da premissa de que os
in  tegrantes do Comitê - representantes da sociedade civil orga-
nizada, usuários de água e Poder Público - precisavam trans -
cender o ambiente de embates e interesses conflitantes. Era
necessário estabelecer um fórum de diálogo em que cada seg-
mento, embora apresentasse peculiaridades, reconhecesse que
se encontra irmanado com os demais a partir de propósitos
co muns, como a revitalização da bacia e a educação ambiental
dos cidadãos que nela vivem. (DINIZ, 2007) Dessa compreen-
são resultou o fortalecimento do CBH-VELHAS e a efetiva -
ção, a partir de suas ações, dos instrumentos relativos ao Sis -
tema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A visibilidade do CBH-VELHAS, tanto em sua área de atu-
ação quanto em outras regiões - como as demais sub-bacias hi -
drográficas do rio São Francisco -, deve-se, também, à des cen -
tralização das discussões pertinentes à gestão das águas. Em
um movimento sem precedentes, o Comitê obteve o êxito de
pro piciar e garantir que cidadãos e organizações sejam consul-
tados e opinem sobre as ações locais de gestão das águas por
meio da criação dos Subcomitês de Bacias Hidrográficas1. Em
última análise, o Comitê vem efetivando, ao longo de seus tra-
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1 As diretrizes para a criação e o funcionamento de Subcomitês de Bacias Hidrográficas encon-
tram-se previstas na Deliberação Normativa CBH-VELHAS nº 01, de 31 de agosto de 2004.



balhos, o princípio jurídico da participação pública, cons tante
do artigo 225 da Constituição da República de 1988.

Meta 2010: navegar, pescar e nadar na calha
metropolitana do rio das Velhas

Em 2003, o Projeto Manuelzão, a partir dos resultados da
Expedição Manuelzão desce o rio das Velhas, elaborou a Meta 2010:
navegar, pescar e nadar na calha metropolitana do rio das Velhas até
2010. A Meta foi apresentada ao CBH-Velhas em 2004 pelo
Ins tituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas, associação civil de fins
não econômicos que possui a finalidade de apoiar os objetivos
do Projeto Manuelzão. O referido Instituto, representante da
so ciedade civil organizada junto ao Comitê, demonstrou  que
a Meta é factível, se congregados os esforços do Poder Pú -
blico, dos usuários e da sociedade civil. A Meta 2010 foi, então,
apro vada pelo CBH-Velhas por meio de Deliberação Nor -
mativa. Vale ressaltar que a Meta 2010 foi também consi de rada
programa do Governo do Estado de Minas Gerais por meio
da assinatura de Termo de Com promisso, em 22 de março de
2004.

A aprovação da Meta 2010 pelo CBH-Velhas deu ensejo à
cri  ação, ainda em 2004, de um Grupo Técnico de Trabalho -
GTT, com a participação de representantes de usuários de
água, da sociedade civil e do Poder Público, para discutir as
ações necessárias ao alcance da Meta. No decorrer das dis-
cussões, o GTT sugeriu a elaboração do Plano Diretor de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com
enfoque na Meta 2010. (FIGURA 1) 

A elaboração do Plano foi coordenada pelo IGAM no pe -
ríodo de julho a novembro de 2004 e, para o acompa -
nhamento e avaliação dos trabalhos do Plano, foi instituída
uma Co missão Técnica, composta de membros do CBH-
Velhas. O tra balho realizado resgatou e atualizou os estudos
exis tentes do PROSAM e, ainda, do Plano de Recursos Hí -
dricos dos aflu entes do rio São Francisco em Minas Gerais,
Pla no este tam bém elaborado anteriormente à criação do
Comitê.

O novo Plano Diretor foi elaborado sob a forma de um re -
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sumo executivo gerencial, com o objetivo de fornecer um
primeiro Plano para a bacia do rio das Velhas, com abordagem
de fácil compreensão e que oferecesse apoio à tomada de
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FIGURA 1. Capa do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hi dro grá -
fi ca do Rio das Velhas



decisões do Comitê. O documento foi elaborado com hori-
zonte de seis anos, e deverá ser atualizado a cada dois anos: em
2006, 2008 e 2010. Essa atualização tem o objetivo de acompa -
nhar a implementação dos instrumentos de gestão das águas
na bacia e a implementação de ações necessárias ao alcance da
Me ta 2010.

O Plano foi discutido e aprovado pelo Comitê, e está divi-
dido nos seguintes tópicos: 1) Diagnóstico estratégico da bacia
e ce nários de desenvolvimento; 2) Diretrizes e critérios para os
ins  trumentos de gestão; 3) Plano de ação para a revitalização,
re  cuperação e conservação hidroambiental.

O processo de elaboração do Plano Diretor compreendeu
duas consultas públicas realizadas nos Municípios de Belo
Horizonte e Curvelo. Nessas consultas, participantes da elabo-
ração do Plano prestaram informações à comunidade da bacia.
Nas duas ocasiões, estabeleceram-se momentos para que os
mem bros da comunidade se manifestassem quanto ao docu-
mento em exame e formulassem sugestões sobre seu conteú-
do. As manifestações apresentadas foram registradas e cons -
tam de seção específica do Plano Diretor. Ao final dos traba -
lhos de divulgação do Plano, o documento foi submetido à
análise do CBH-Velhas, que o aprovou em 10 de dezembro de
2004.

Avaliação dos resultados
A partir de um exame crítico das ações do CBH-Velhas,

po de-se afirmar que o Plano Diretor aprovado em 2004 foi
aco  lhido como instrumento fundamental aos trabalhos do Co -
mitê, e muitas diretrizes que se encontram no documento co -
me çam a ser implementadas. O Comitê encontra-se mais for -
ta  lecido, mais consciente e mais qualificado para o pleno exer-
cício de suas funções. A elaboração de projetos para captar re -
cursos e as discussões para a viabilização da entidade equi pa -
rada à agência de bacia caracterizam o salto de qualidade do
Comitê.

A elaboração do Plano Diretor partiu do resgate de estudos
já existentes sobre a bacia. Esse resgate ensejou a reflexão de
que qualquer plano ou projeto relativo à gestão das águas so -
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mente ganha eficácia e efetividade se for amplamente discuti-
do, aprovado e apropriado pelo Comitê e pela comunidade da
ba cia. Se assim não ocorresse, haveria o risco de todo o traba -
l ho produzido ser deixado à margem.

Os membros do CBH-Velhas compreenderam que o Plano
Di retor, por si só, consiste em instrumento essencial à gestão
das águas. Compreenderam, ainda, o aspecto estratégico de
que se reveste o documento: apenas a partir da existência do
Pla  no pode-se passar de modo qualificado a outras etapas rela -
tivas ao gerenciamento das águas, como a criação de uma
agên cia de bacia e a cobrança pelo uso da água.

Todo o movimento de elaboração do Plano provocou uma
for  te integração institucional que envolveu os membros do
Co mitê. Essa integração continua a render frutos e é, em im -
portante medida, fomentada pelos trabalhos relativos à Meta
2010, que aproximou os atores sociais estratégicos da bacia e
integrou suas ações. O Plano forneceu minuta de um Termo
de Cooperação Técnica, ao qual anexado um plano de traba -
lho detalhando as intervenções necessárias para a revitalização
e conservação hidroambiental da bacia. Assinaram esse Termo
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - IGAM, os Municípios de Belo Horizonte e Contagem
e, ainda, o CBH-Velhas, na qualidade de interveniente.

Há um intenso acompanhamento do Plano de Trabalho do
Ter mo de Cooperação Técnica, que se caracteriza por um
elen co de ações e obras de saneamento, realizado pela Co mis -
são Executiva da Meta 2010. Essa Comissão tem por objetivo
acompanhar e planejar novas diretrizes para a evolução do
processo de encaminhamento da Meta 2010.

Cumpre ressaltar, por fim, que a Meta 2010 tornou-se, em
2007, um dos vários programas estruturadores do Estado -
Revitalização do Rio das Velhas/Meta 2010 -, o que vem exigindo
o planejamento e a realização de atividades mensais com vistas
à discussão dos avanços e do alcance de metas intermediárias
ao objetivo final que, espera-se, seja alcançado até 2010.
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Peter Lund: o homem que
desvendou as entranhas do

vale do rio das Velhas

A paisagem natural, a flora e a fauna da região do rio das
Ve lhas despertaram o interesse de muitos cientistas e viajantes
ao longo do tempo. Alguns passaram rapidamente por Minas
Ge rais; outros permaneceram por mais tempo a fim de anali -
sar mais detidamente a riqueza natural da região. Poucos, po -
rém, optaram por aqui se fixar definitivamente. Um deles tor -
nou o nome de Minas Gerais conhecido mundialmente e atraiu
di versos outros estrangeiros para a região. Quem foi esse ho -
mem? Peter Wilhelm Lund (1801-1880).

Um pouco de sua história...
Peter Lund nasceu na Dinamarca em 14 de junho de 1801,

nu ma abastada família de comerciantes. Graduou-se em Letras
e Medicina, mas logo foi seduzido pelas pesquisas de História
Na tural. Isso foi possível devido à ampla formação universi-
tária do século XIX, bem diferente da formação fragmentada
de hoje.

Decidido a ser um naturalista, Lund fez sua primeira vi a -
gem ao Brasil (1825-1829), na qual se restringiu à Província do
Rio de Janeiro e às pesquisas botânicas e zoológicas. Dias antes
de sua chegada, nascera o herdeiro do trono brasileiro, o fu -
turo D. Pedro II, e Lund se deparou com um país em festa. O
que terá pensado o rico e culto dinamarquês diante de um ce -
ná rio e povo tão diverso do seu? O estranhamento sentido não
o impediu de retornar ao Brasil em 1833 (ou foi exatamente o
que o atraiu?), após um período na Europa travando contato
com os grandes cientistas da época.

No Rio de Janeiro, conheceu o botânico alemão Ludwig
Riedel. Eles viajaram juntos pelo interior do país, pesquisando a
peculiar flora brasileira. Em Minas, os planos de Lund seriam
definitivamente transformados. Na cidade de Curvelo, os na  -
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turalistas se encontram casualmente com outro dinamarquês,
Peter Claussen, que os apresentou às ossadas encontra das nas
cavernas da região e às belezas escondidas nas profundezas do
solo brasileiro. Lund viu-se fascinado pelas potencia li dades das
cavernas mineiras e, após se despedir de Riedel em Ouro
Preto, retornou às cavernas que tanto o atraíram e que as sim
des creveu: 'Confesso que nunca meus olhos viram na da de
mais belo e magnífico nos domínios da natureza e da arte."

Busto de Peter Lund localizado em praça de Lagoa Santa
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Após divergências com Claussen, Lund partiu para explo-
rar outras cavernas no vale do rio das Velhas. Fixou-se em La -
goa Santa e explorou seu entorno por cerca de dez anos, cole-
tando e estudando os fósseis encontrados. Realizou im por -
tantes estudos sobre a fauna de mamíferos da região, as pecu-
liaridades de sua população pré-histórica, achados arqueológi-
cos, formações geológicas, pinturas rupestres e ocupação da
Amé rica. Seus estudos o tornaram uma referência em diversas
áreas - Arqueologia, Geologia, Zoologia, Botânica, Es pe -
leologia - e o Fundador da Paleontologia Brasileira.

Lund não foi o primeiro a falar de fósseis no Brasil, mas foi
o pioneiro em seu estudo sistemático. Surpreendentemente,
após pesquisas tão consistentes, encerrou suas atividades ex -
plo ratórias nas cavernas em 1845, enviou sua grandiosa co -
leção à Dinamarca e permaneceu em Lagoa Santa até sua mor -
te. Muitos têm sido os motivos apontados para essa atitude ex -
tre mada: problemas de saúde; dificuldades financeiras; confli-
tos existenciais diante das descobertas que negavam teorias nas
quais foi formado; afastamento da comunidade científica a que
es tava fadado em Lagoa Santa. É possível que todos esses mo -
ti vos tenham contribuído de alguma maneira para sua decisão.

Essa atitude toma-se compreensível quando verificamos
que Lund nunca temeu mudanças e desafios em sua vida pro -
fissional. Rompeu com a tradição familiar de grandes comer-
ciantes para seguir a carreira acadêmica; abandonou a promis-
sora profissão médica para praticar a História Natural; deixou
de dedicar-se à Zoologia e Botânica para penetrar em um novo
cam po de pesquisa: a Paleontologia. Mais tarde, teve a cora -
gem de se desvencilhar dos fósseis que lhe custaram tantos
anos de árduo trabalho para exercer outras formas de atividade
científica no Brasil, sem jamais retomar à Europa.

Peter Lund foi um homem surpreendente e apaixonante
exa tamente porque foi humano e, como tal, muitas vezes am -
bíguo, contraditório e incompreensível. Viveu quase cinqüenta
anos entre nós e nos deixou grandes lições de vida e con-
tribuições cien tíficas. Portanto, está passando da hora de co -
nh e  cermos melhor esse dinamarquês tão mineiro que faz parte
de nossa História e identidade cultural.
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Pioneiro ou ultrapassado? As várias facetas de
Peter Lund

Peter Lund é uma personagem histórica em blemática e
instigante. As representações a seu respeito, cria das ao longo
dos anos pela bibliografia, expressam interpreta ções que nos
pa recem antagônicas, repletas de ambigüidades e mi tificações.
Na verdade, nada mais são que expressões das múl tiplas face -
tas de um sujeito que se construiu historicamen te, que se apre-
sentou de forma diferente em cada fase de sua vida e que não
po de ser reduzido a uma só imagem.  

Algumas obras reforçam seu lado excêntrico, isolado do
res  to do mundo no pacato arraial de Lagoa Santa, ultrapassa-
do e cego às mudanças científicas de sua época, sobretudo ao
Evo lucionismo. Seu isolamento no Brasil o teria impedido de
acom  panhar o progresso científico mundial, mantendo-o fiel a
ve l hos esquemas interpretativos, o Catastrofismo. Percebemos
nes  sas obras quase um sentimento de piedade para com o sá -
bio dinamarquês que se exilou e perdeu com isso o passaporte
pa ra a ciência moderna.

Já outras obras o representam como um cientista atuante
na comunidade científica e local, capaz de descobertas inova -
doras e atitudes pioneiras. Um homem que, apesar da distân-
cia dos centros europeus, teria acompanhado as mudanças
cien tíficas e redirecionado suas interpretações para adaptar-se
a elas. Lund teria se desvencilhado da teoria catastrofista com
o passar dos anos e aderido parcialmente ao pensamento evo -
lu cionista.

Ambas as representações apresentam alguns equívocos. Há
uma mitificação da figura de Peter Lund. Ele não é analisado
no contexto das discussões e da comunidade científica na qual
es tava inserido.  Um cientista não pode ser plenamente com-
preendido de forma isolada, e sim relacionado à sua época e à
sua rede de relações.

Portanto, aparentemente, há uma grande contradição entre
as representações sobre Peter Lund. Como um mesmo ho -
mem pôde se prestar a representações tão antagônicas? Na
ver   dade, não há contradição entre as representações, pois
Lund abarca todas elas. Em fases diferentes de sua vida, foi um
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pou co de cada uma. Foi um homem ambíguo como seu pró -
prio tempo e é em sua ambigüidade que reside sua riqueza.

O vale do rio das Velhas vira uma Meca
Científica

Peter Lund tornou-se uma referência nos estudos dos fós-
seis, fauna e flora brasileira, em especial nos conhecimentos re -
lativos à região na qual viveu por quase meio século, o vale do
rio das Velhas. 

Os naturalistas que estiveram no país durante o século XIX
apoiavam-se nos estudos que o precederam, assim como nos
es  trangeiros que ainda se encontravam em solo brasileiro.
Criou-se entre eles uma rede de relações por meio de cartas de
re comendação, trocas e doações de materiais encontrados, en -
vio de correspondências e visitas, quando isso era possível.

Lund sempre foi um apoio importante para esses novos ex -
ploradores do Brasil. Era respeitado por seus estudos e pelo
am plo conhecimento dos recursos naturais do vale do rio das
Ve lhas. Vivia em um ponto estratégico de Minas Gerais e tor -
nou o local uma parada obrigatória de inúmeros viajantes que,
muitas vezes, desviavam seu trajeto para conversar ou obter al-
gumas informações com o "sábio" Peter Lund.

Gastaria algumas páginas citando encontros memoráveis
de grandes homens no pequeno arraial de Lagoa Santa. Como
is so não é possível, descreverei alguns que deixaram registros
mais significativos desse encontro.

O zoólogo dinamarquês Johannes Theodor Reinhardt visi-
tou Lund em algumas ocasiões (1847; 1850-1852; 1854-1856),
permanecendo em Lagoa Santa por longas temporadas estu-
dando os peixes do rio das Velhas. Seu pai havia sido profes-
sor de Lund na Universidade. Quando decidiu enviar a co le ção
de fósseis para a Dinamarca, Peter Lund designou Reinhardt
como curador de sua coleção. Graças a esse encontro, a fauna
do rio das Velhas tornou-se uma das mais bem estudadas do
país.

Peter Lund também favoreceu o estudo do cerrado bra si -
lei ro e o nascimento da Fitoecologia mundial. Em 1863, che -
gou a Lagoa Santa o jovem botânico dinamarquês Eugen
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Warming, recomendado por Reinhardt para ser auxiliar de
Lund. Warming viveu por três anos na região e, no seu farto
tem po livre, realizou amplos estudos sobre a flora do cerrado,
re  lacionando-a com o clima, o solo e a ação do homem. Sua
obra lhe trouxe reconhecimento internacional e o título de
fun   dador da Fitoecologia Moderna. Peter Lund teve uma gran  -
de participação na obra de Warming, atraindo-o ao cerrado
mi neiro e sendo seu guia pelos caminhos e conhecimentos
acer ca da flora brasileira.

Outro importante cientista que teve sua trajetória científica
transformada após o encontro com Lund em Lagoa Santa foi
Hermamnn Burmaister. Zoólogo alemão que visitou o Brasil
en  tre 1850 e 1852, Burmaister esteve com Lund em 1851,
quan do foi apresentado aos seus estudos sobre a Paleontologia
bra sileira. O alemão admitiu em seu relato de viagem que esses
es tudos o teriam despertado para a Paleontologia e o levado a
rea lizar, anos mais tarde, pesquisas nessa área no Museu de
História Natural de Buenos Aires.

O austríaco Virgil Von Helmreichen esteve em Lagoa Santa
duas vezes em 1841. Engenheiro e geólogo especializado em
mi  neralogia, Helmreichen pretendia estudar a formação dos
diamantes e concluir um mapa do distrito aurífero de Minas
Ge rais. Apesar de objetivos aparentemente tão diversos dos de
Peter Lund, interessou-se por suas pesquisas paleontológicas e
re servou um tempo de sua viagem ao encontro com o sábio
dinamarquês.

Emmanuel Liais, membros da Expedição Agassiz, Richard
Burton, Marianne North e tantos outros estrangeiros desbra -
vadores da riqueza natural do Brasil estiveram em Lagoa Santa
a fim de conhecer o trabalho e obter indicações e conselhos de
Peter Lund. Mais tarde, divulgaram pelo mundo as riquezas da
re gião e as pesquisas desenvolvidas, algumas delas gra ças às
con tribuições de Peter Lund.

Portanto, a permanência de Lund em Minas Gerais trouxe
repercussões bem mais amplas do que se supõe. Acabou trans-
formando o vale do rio das Velhas em uma Meca Científica,
atraindo grandes cientistas e favorecendo pesquisas sistemáti-
cas das riquezas naturais da região. 



Considerações finais
Assim como um dia proporcionou descobertas aos grandes

ho mens da ciência, o vale do rio das Velhas ainda nos reserva
gran des surpresas e grandes lições de vida. Precisamos estar
aten tos aos seus sinais, conhecer sua história e a trajetória dos
ho mens que se dedicaram a compreendê-la.

Peter W. Lund talvez seja o maior deles, pois além de suas
importantes pesquisas, optou por permanecer por toda vida
em seu solo e foi o responsável por trazer, para cá, muitos ou -
tros. Lund se identificou tanto com este cenário que escolheu
ser enterrado sob um pequizeiro, significativo símbolo da
região do rio das Velhas. É impossível falar do vale do rio das
Velhas sem falar em Peter W. Lund (e vice-versa).
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Biomonitoramento da 
qualidade de ambientes

aquáticos: a importância da
bacia hidrográfica do rio

das Velhas nos avanços
metodológicos

Princípios da bioindicação
A estratégia da bioindicação para avaliar a qualidade das

águas surgiu na Europa há aproximadamente um século e meio.
Teve como marco as pesquisas realizadas por Kolenati, em
1848, e Cohn, em 1853, que evidenciaram uma relação en tre os
organismos e a poluição das águas. Entre 1902 e 1909,
Kolkwitz e Marsson criaram o Sistema Saprobiótico, revisado
por Kolkwitz em 1950, aprimorado por Zelinka & Marvan em
1961 e1963 e por Friedrich & Herst em 2004. Este Sistema fun -
damenta-se nas atividades vitais de bactérias, protistas, fungos,
plantas e animais no processo natural de autodepuração da
matéria orgânica na água, e utiliza os limites de tolerância e a
abundância das espécies à poluição orgânica para indicar os
diferentes níveis de qualidade das águas por meio do Índice
Saprobiótico (Figura 1). O Sistema Saprobiótico está consolida-
do em normas técnicas na Alemanha - DIN 38410 (DIN 1990)
e em outros países da Europa ocidental. Os princípios des te
Sistema derivaram basicamente os demais índices bióticos.

Adequação e avanços da biondicação da qua -
lidade das águas em regiões de clima tropical

Para aplicar a metodologia do Sistema Saprobiótico nos
am bientes aquáticos brasileiros, o primeiro passo foi o desen-
volvimento de pesquisas de bioindicadores, pois muitas espé-
cies incluídas no Sistema Saprobiótico não ocorrem em re -
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giões de clima tropical.
Com esse intuito, o Setor de Recursos da Água – SAA da

Fun dação CETEC, a partir de 1985, com o apoio de órgãos do
go verno, utilizou como área-piloto a porção do alto curso da
ba  cia do rio das Velhas.

As pesquisas de biomonitoramento foram estendidas a seg-
mentos de rios de outras bacias como as do Paraopeba, alto
médio São Francisco, Paracatu, Jequitinhonha, Pardo, Grande,
Paranaíba e Paraíba do Sul. Nessas pesquisas, foram utilizados
co mo bioindicadores o macrozoobentos e o perifíton. Pôde-se
iniciar a estruturação de um banco de dados – ECOBIOs /
SAA para armazenar dados e informações dos táxons bioindi-
cadores dessas comunidades biológicas. Para o macrozooben-
tos, como a grande maioria das identificações taxonômicas era
em âmbito de família, devido à escassez de literatura especiali -
zada para as espécies endêmicas tropicais, fez-se necessário
adaptar e aplicar índices em âmbito de família, utilizando-se,
para tanto, outros métodos. Para o perifíton, o maior conhe -
cimento taxonômico devido ao cosmopolitismo de várias
espécies possibilitou em menor espaço de tempo a adequação
da metodologia do Sistema Saprobiótico.

Com a continuidade das pesquisas na área-piloto da bacia
do rio das Velhas vinculadas ao Programa PROSAM de
pesquisas em outras bacias hidrográficas do Estado, ampliou-

FIGURA 1. Diagrama representativo das comunidades biológicas aquáticas em diferentes estágios de
po  luição orgânica.

Pelo índice saprobiótico obtêm-se as
classes de qualidade das águas que cor-
respondem a diferentes teores de carga
orgânica ou a graus de saprobidade,
representados por cores que variam do
azul (indicativo de melhor qualidade das
águas) ao vermelho (indicativo de pior
qualidade), passando por graus inter-
mediários indicados pelas cores verde,
laranja e amarela.



24N. 4 - Novembro 2007

se o banco de dados e foi possível aumentar expressivamente
os conhecimentos desses organismos e adaptar o método
“BMWP”. Os resultados se concretizaram na primeira aplica -
ção da metodologia de bioindicadores nas Águas de Minas e fo -
ram representados cartograficamente, para facilitar a visuali za -
ção das condições de qualidade das águas na porção do alto
cur  so da bacia do rio das Velhas (Figura 2). 

As águas do alto curso da bacia do rio das Velhas apresen-
taram níveis de qualidade diferenciados, evidenciando, de
mon tante para jusante, um gradiente de degradação. Nos pri -
meiros 21 km o teor de carga orgânica foi escasso, refletindo a
bai xa pressão antropogênica a que está submetida. A partir
des te ponto, registrou-se uma queda na qualidade das águas,
ca racterizada pela homogeneidade quanto ao teor mo de rado
de carga orgânica. Isso reflete o adensamento da popu lação
hu mana nos Municípios de Itabirito e Nova Lima pela margem
esquerda, e Rio Acima, Raposos e Sabará, pela margem direi-
ta. O aporte de carga orgânica decorrente dessa ocupação, a s -
so ciado a outras fontes de poluição, contribui para os níveis
mais altos a despeito dos processos de autodepuração que es -
tariam ocorrendo ao longo do gradiente longitudinal dos cur -
s  os de água. A jusante de Belo Horizonte, a degradação da
qualidade das águas do rio das Velhas acentua-se de forma ex -
pressiva devido aos aportes dos ribeirões Arrudas e da Onça.

A partir de 2000, as pesquisas no alto curso do rio das Ve    -
lhas vinculam-se aos projetos do IGAM e são aplicadas à bacia
do rio Paraíba do Sul (CETEC 2007). Viabiliza-se o aprimora      -
mento na identificação taxonômica do macrozoobentos, em
par ticular das formas imaturas dos insetos aquáticos,
possibilit ando no somatório, dados suficientemente consolida-
dos para a adaptação da metodologia do Sistema Saprobiótico
para o ma crozoobentos em nível de gênero e espécie, dando
maior pre cisão ao biomonitoramento. Paralelamente, per-
mitem o apri  moramento da metodologia do “BMWP/ASPT”,
índices bió ticos que podem ser utilizados para avaliar a quali-
dade das águas quando só se dispuser de identificações ta -
xonômicas em âm bito de família ou em casos de avaliação rá -
pida da qualidade dos am bientes lóticos.
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FIGURA 2. Representação cartográfica das classes de qualidade de água no al to curso da bacia do rio
das Velhas, MG, 1996 (CETEC 1998b). 
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Desafios no biomonitoramento dos ambientes
aquáticos

Para adotar as novas diretrizes da gestão dos recursos hídri-
cos (AQEM, 2002), é necessário incorporar à avaliação da qua -
lidade fisico-química e biológica das águas o conjunto de atri -
bu tos ecomorfológicos do habitat para uma avaliação da inte-
gridade ecológica dos ambientes aquáticos. É necessário in -
cluir a tipologia de rios, de suas zonas funcionais e do conjun-
to de atributos ecofísicos do habitat, para identificar padrões
bio lógicos e físicos em função das peculiaridades ambientais.
(Figura 3). Essa interação amplia a avaliação da qualidade das
águas para a avaliação da qualidade do ambiente aquático e in -
corpora uma visão integradora focada em três vertentes de
análise (FERREIRA, CASTRO, 2003, 2005; CASTRO et al.
2005). 

Outros desafios se impõem para quem atua no biomonito -
ramento dos ambientes aquáticos. É fundamental e estratégico
investir na interação de esforços que propiciem a padronização
de métodos de coleta e de identificação e quantificação das
espécies, estruturação de uma listagem operacional de táxons
bioindicadores, seleção de índices bióticos e desenvolvimento

FIGURA 3. Vertentes de avaliação da integridade ecológica dos ambientes aquáticos. 
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de programas computacionais para estimativa de índices mul-
timétricos. Isso é necessário, sobretudo, ao se considerar as
ade quações da Deliberação Normativa COPAM 10/86 à
Resolução CONAMA 357/2005, em particular no tocante ao
ar tigo 8º, parágrafo 3°, que dispõe que “a qualidade dos ambi-
entes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos,
quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comu-
nidades aquáticas”. 
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Os refugiados de Darfur:
notícias de um recanto do
mundo onde o humano 
também faz morada 

Nunca mais!
Mote adotado pelas Forças Aliadas na II Guerra Mundial em resposta ao
genocídio empreendido pelo regime nazista. 

Considerações iniciais
Na primeira metade do século XX, a Humanidade assistiu

ao massacre de milhões de judeus no contexto da II Guerra
Mun dial. Nos anos subseqüentes ao Holocausto, indagou-se
por que não houve pronta resposta à tentativa de limpeza étni-
ca na Alemanha. A indagação continua relevante, sobretudo
por que genocídios continuaram e continuam a ocorrer sem
que a comunidade internacional atue de modo eficaz para im -
pedi-los.

Além de indagar sobre a inação da comunidade internacio -
nal ou sobre seus lentos processos de resposta a crimes contra a
Humanidade, importa examinar criticamente dois tópicos: 1.
Cumpre refletir em que medida o Direito Inter nacional tem sido
utilizado como efetivo instrumento de prevenção e res posta às
violações dos direitos humanos. 2. Im porta, igualmen te, refletir
sobre a situação dos refugiados, aqui considerado o ca so de
Darfur, no Sudão, em que homens, mulheres e crianças têm bus-
cado es capar tanto dos horrores do genocídio quanto da priva -
ção de recursos naturais necessários à subsistência, acumulando
a condição de refugiados políticos e de refugiados ambientais.

Explica-se, de início, que inexiste no momento um consen-
so entre os teóricos do Direito Internacional acerca de uma
delimitação sobre o termo refugiado ambiental. Não obstante,
uti lizar-se-á neste artigo o conceito elaborado por KEANE
(apud COURNIL, 2006:1056-57), que considera refugiados
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am bientais as pessoas obrigadas a deixar seu local de origem
em razão de desastres naturais, de acidentes industriais ou da
des truição do meio ambiente no curso de um conflito armado.

Outro problema resultante das discussões teóricas sobre
con ceitos reside na demora em se adotar uma resposta para ca -
sos como o sudanês, uma vez que essa resposta fica condi-
cionada ao rótulo a ser conferido ao caso examinado: trata-se de
guerra civil, conflito internacional ou genocídio?

O grande problema que se impõe ao debate acadêmico é
que, apesar de sua inegável necessidade e relevância, deve-se
re conhecer, antes de tudo, que neste momento milhares de
pes soas estão sendo vitimadas pelo horror do conflito em
regiões como Darfur. Oportuno considerar, no que toca à
delimitação de conceitos, a inesperada ponderação do ex-Se -
cretário de Estado dos Estados Unidos da América, Collin
Powell: “Chamem isso de guerra civil. Chamem isso de lim -
peza étnica. Chamem isso de genocídio. Chamem isso de ‘ne -
nh uma das anteriores’. A realidade é a mesma: há pessoas em
Dar fur que precisam, desesperadamente, de nossa ajuda.”
(POWELL, 2004)

Nas seções a seguir, buscar-se-á desenvolver reflexões so -
bre os tópicos citados acima, levando em consideração, espe-
cialmente, o caso sudanês. 

O outro também é humano: quem são os tute-
lados pelo Direito Internacional?

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é exaus-
tivamente citada como o texto maior concernente à tutela da
dig nidade da pessoa humana. Após quase sessenta anos da
aprovação desse ato normativo, sobreleva-se ainda o problema
de sua efetividade. Esse problema torna-se maior se considera -
do o fato de que, em muitas regiões do mundo, há um contin -
gen te de esquecidos aos quais é subtraída, até mesmo, a con -
dição humana.

Segundo o professor Boaventura de Sousa Santos3, há
atual mente locais como Guantánamo e Darfur, em relação aos

1 As ponderações do professor Boaventura de Sousa Santos foram feitas em conferência deno -
minada Para além do Pensamento Abissal: das Linhas Globais à Ecologia dos Saberes, mi nistrada no
dia 20 de setembro de 2007, em comemoração dos 80 anos da UFMG.
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quais não cabe considerar o binômio legalidade/ilegalidade ou
respeito/desrespeito aos direitos humanos. Verifica-se em tais
lu gares, nos termos de Santos, a alegalidade, ou seja, a ausência
de normas que demarquem a linha entre a conduta jurídica e a
an tijurídica.

Constatada a existência de regiões marcadas pela referida
ale galidade, faz-se necessário partir de um marco zero, qual seja:
o do reconhecimento de que o humano também faz morada
em Guantánamo, Darfur e em tantas outras regiões colocadas
à margem do Direito, do mercado e da dinâmica da comu-
nidade internacional. É necessário re       co       n h e       c    e r  a Humanidade
nessa alteridade ignorada; é imperi oso atribuir a esses tantos
ros tos esquecidos a dignidade celebrada pela Declaração Uni -
versal dos Direitos Humanos e por tantos outros documentos que
lhe sucederam.

O reconhecimento desses grupos humanos e da situação
de barbárie em que se encontram exige que ultrapassemos a
me ra declaração de que tais sujeitos merecem ser tutelados por
pre ceitos jurídicos. Cabe lembrar que o Direito Internacional
era inicialmente denominado Direito das Gentes, o que signifi-
ca dizer que sua criação se deu com vistas à proteção do ser
hu mano, ainda que essa proteção deva ser mediada pelos Es -
tados. Nesse sentido, exige-se que o Direito se apresente como
efe tivo instrumento de proteção dos mais frágeis. Para isso,
torna-se indispensável que assuma feição preventiva2, capaz de
evitar que agressões aos direitos humanos sejam consumadas
ou que se prolonguem no tempo.

A feição preventiva do Direito Internacional é necessária,
até mesmo, para a manutenção da credibilidade desse ramo do
Direito. Com efeito, é pertinente indagar sobre um aparato de
atos normativos que, frequentemente, é utilizado quando
danos à Humanidade já foram realizados. Não basta a criação
de tribunais para o julgamento dos responsáveis pelas graves
vi o lações. O Direito Internacional não se limita – e não deve
li mitar-se – a tais soluções. Isso porque a punição de líderes de

2 Sobre a importância do direito preventivo, cf. FERREIRA, Mariá A. Brochado. Pedagogia jurídica
para o cidadão: formação da consciência jurídica a partir de uma compreensão ética do direito.
Revista da Faculdade de Direito da UFMG, 2006.
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mi lícias armadas e de comandantes de genocídios, embora
traga uma mensagem de reprovação de condutas de desres -
peito aos direitos humanos, não necessariamente implica a
reparação dos danos morais e materiais sofridos por milhares
de pessoas. Atos simbólicos não serão capazes de impedir que
novas atrocidades sejam cometidas. 

Notícias de Darfur
A grave situação que se verifica atualmente em Darfur tem

origens profundas na história do Sudão, e decorre de confron-

Figura 1. Áreas tradicionais de grupos étnicos do Sudão. Fonte: <http://
hrw.org/reports/2004/sudan0504/1.htm#_Toc71531687> Acesso em 03 de
outubro de 2007. 
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tos pela posse de terras entre os Fur, Masalit e Zaghawa, de um
la do, e as tribos nômades árabes3 de outro (Figura 1), sendo
que, desde 1994, estes últimos ocupam posição privilegiada no
governo (HUMAN RIGHTS WATCH, 2004:06).

Em meados da década de 1980, um duro período de secas
e de fome levou os árabes a invadir a região ocupada pelos Fur.
As desavenças, então, acirraram-se progressivamente e al can -
çaram seu nível mais crítico em 2003, quando dois grupos re -
beldes de Darfur, o Exército/Movimento de Libertação do
Sudão e o Movimento Justiça e Igualdade, começaram a reivin-
dicar maior participação política no contexto do sistema fede -
ra tivo sudanês e o fim da marginalização econômica da região.
Em resposta, o governo central organizou o Exército e deu
apoio a milícias árabes, conhecidas como Janjaweed, para que se
procedesse à repressão das comunidades de Darfur. Em adi -
ção, foram introduzidas políticas discriminatórias e per se -
guição dos grupos étnicos a que pertenciam os insurgentes
(HUMAN RIGHTS WATCH, 2004:07). A situação tornou-se
mais grave porque essa ação estatal acabou por fomentar o
pro pósito de extermínio da população não-árabe.

Em virtude das investidas do Estado e das milícias árabes,
que, além da perseguição política e genocida, começou a fazer
uso da destruição do meio ambiente e da privação de recursos
naturais como técnica de combate, centenas de milhares de
não-árabes estão deslocados internamente ou têm procurado
campos de refugiados em locais como o Chade (Figura 2).
Essas pessoas, no entanto, não encontram nos abrigos recur-
sos que satisfaçam suas necessidades básicas.

Como é costume nas comunidades de Darfur, cabe às mu -
lheres buscar água, comida e lenha para proverem as necessi-
dades de suas famílias, obrigação que subsiste nos campos de
re fugiados. Pelo fato de terem que atravessar os limites dos
cam pos para coletar recursos naturais, essas mulheres se vêem
en voltas na ambiência de terror. Fora dos campos, ainda que
no território do Chade, as refugiadas tornam-se mais vulne -

3 O termo árabe é aqui utilizado para diferenciar os grupos nômades e semi-nômades arabizados e
cuja língua é o árabe, e os demais grupos. Não se confunde com muçulmano, visto que tanto as milí-
cias árabes como alguns dos grupos por ela perseguidos adotam essa religião.
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ráveis aos ataques das milícias árabes. Uma vez capturadas, as
mu lheres não-árabes são vítimas de violência sexual – parte do
pro grama genocida que garantiria o nascimento de crianças de
pele vermelha, em detrimento das crianças de pele negra – e
al gumas são, até mesmo, escravizadas. As mulheres que retor-

FIGURA 2. Divisão política do Sudão. As áreas de conflito encontram-se em Dar fur Ocidental, Darfur
do Sul e Darfur do Norte. Centenas de milhares de pes soas têm migrado para o Chade (no mapa, à
esquerda). Fonte: HUMAN RIGHTS WATCH. Sudan, oil, and human rights. 2003. Disponível em:
<http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/sudanprint.pdf>. Acesso em 01 de outubro de 2007.
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nam para os abrigos após terem sofrido atos de violência, ao
invés da compreensão e da acolhida, são alvo do preconceito
dos demais refugiados e dos próprios maridos.

A grave situação, aqui exposta brevemente, mostra que o
contingente de pessoas de Darfur, deslocado de seu ambiente
original, é composto de refugiados políticos, vítimas do horror
do conflito e de uma tentativa de limpeza étnica. Mas são, para
além disso, refugiados ambientais, obrigados a deixar suas vilas
e meios de subsistência destruídos pelas milícias. Mesmo nos
campos de refugiados, onde deveriam gozar de proteção, con-
tinuam a se expor ao risco de ataques ao buscarem recursos
que satisfaçam as necessidades primárias de suas famílias. 

Considerações finais
Em fins de março de 2005, o Conselho de Segurança das

Nações Unidas remeteu informações ao Promotor do Tri -
bunal Penal Internacional para que este procedesse a investiga -
ções sobre a situação em Darfur, as quais iniciaram em junho
de 2005. Em março de 2007, o Promotor submeteu à Câmara
de Pré-Julgamento4 – competente para decidir sobre questões
relativas à instrução do processo – um documento contendo
evidências da prática de crimes de competência da Corte.
Nesse documento, o Promotor requereu autorização para o
pros seguimento das investigações e para a expedição de notifi -
cações de comparecimento a Ahmad Muhammad Harun, ex-
Ministro de Estado do Interior do Governo do Sudão, e a Ali
Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, suposto líder da milícia
Janjaweed5.

Embora se verifique a instauração desse procedimento, seu
es copo será restrito, visto que abarca somente dois indivíduos.
O processo, isoladamente, não deterá a continuação dos mas-
sacres. Reitera-se, então, que a comunidade internacional tem
permanecido inerte face à barbárie em curso no Sudão, o que

4 Sobre o procedimento do Tribunal Penal Internacional, cf. MAIA, Marrielle. Tribunal Penal
Internacional: aspectos institucionais, jurisdição e princípio da complementaridade. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001.
5 Tribunal Penal Internacional. Facts regarding the situation in Darfur, Sudan. Disponível em:
<http://www.icc-cpi.int/library/press/pressreleases/ICC-PIDS-PR-20070502-214A_En.pdf>.
Acesso em: 02 outubro 2007.
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limita as possibilidades de aplicação de preceitos do Direito
Internacional.

Essa apatia pode ser explicada pelo fato de que Darfur
encontra-se à margem da esfera de relevância de países que
teriam possibilidade de agir eficazmente, ou possui importân-
cia - para países como a China - apenas sob o aspecto
econômico da exploração de petróleo. Isso demonstra que
intervenções denominadas humanitárias são, muitas vezes,
motivadas e postas em prática apenas em razão de juízos de
oportunidade ou em virtude de iminentes ameaças aos inte -
resses dos interventores.
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Diagnóstico preliminar da
qualidade hídrica do
ribeirão da Mata e o

impacto da contribuição de
suas águas sobre o rio das

Velhas1

Introdução
O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia

do São Francisco. A bacia está localizada inteiramente no ter-
ritório mineiro, abrangendo, total ou parcialmente, 51 municí-
pios. Possui importância econômica e social significativa, sen -
do responsável pela maior parte do abastecimento de água da
Re gião Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), localizada
em seu curso superior.

Por drenar a região mais industrializada e densamente po -
voada de Minas Gerais, a bacia do rio das Velhas vem sofren-
do acelerado e crescente processo de degradação. É visível,
por tanto, a influência negativa proporcionada pela RMBH na
qua lidade de suas águas, o que pode ser observado pelo en -
quadramento de suas águas realizado pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente (FEAM) em 1997: o trecho pertencente à
RMBH possui Classe 3, de acordo com a resolução nº 20/86
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, re -
cebendo, na maioria das vezes sem tratamento, os efluentes
pro venientes de grandes cidades, como Belo Horizonte, Con -
tagem, Sabará, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. 
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O ribeirão da Mata drena as cidades de Ribeirão das Ne ves,
Pedro Leopoldo, Vespasiano, São José da Lapa, Confins,
Capim Branco, Matozinhos, Santa Luzia, Esmeraldas e Lagoa
Santa (Figura 1). Tem suas águas enquadradas na Classe 2, na
maioria de seu curso. Dentre os principais usos observados,
destacam-se a atividade mineral, principalmente a extração de
areia e calcário e a emissão de efluentes in natura, tanto domés -
ti cos quanto industriais. Este fato levanta dúvidas quanto ao
enquadramento das águas do ribeirão da Mata na Classe 2. 

O enquadramento dos corpos d'água em objetivos de qua -
lidade constitui um instrumento fundamental no gerenciamen-
to de recursos hídricos e no planejamento ambiental, já que
visa a assegurar às águas qualidade compatível com os usos

FIGURA 1. Localização da bacia do Ribeirão da Mata, dos pontos de coleta e enquadramento dos
cursos d'água. 
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mais exigentes a que forem destinadas, diminuindo os custos
no combate à sua poluição mediante ações preventivas perma-
nentes, e considerando que os custos do controle de poluição
podem ser mais bem adequados quando os níveis de qualidade
exigido, para um determinado corpo d'água ou seus diferentes
trechos estão de acordo com os usos que se pretende dar aos
mesmos. 

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº.
10/86, as coleções de águas estaduais são classificadas, segun-
do seus usos preponderantes, em cinco classes: Classe Es -
pecial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4. Segundo o Plano
Di  retor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas, as águas do ribeirão da Mata e do rio das Velhas,
no trecho onde há a confluência com o respectivo ribeirão, es -
tão classificadas como Classe 2 e Classe 3, respectivamente
(FIGURA 1). Ainda seguindo a Deliberação Normativa
COPAM nº. 10/86, tais classes estão associadas aos usos apre-
sentados no Quadro 1.

O objetivo deste trabalho é avaliar as influências da quali-
dade hídrica do ribeirão da Mata nas águas do rio das Velhas.
Como objetivo específico pretende-se, por meio de análises de
parâmetros físico-químicos, avaliar se a qualidade hídrica do ri -
beirão da Mata está conforme o enquadramento proposto pela
FEAM.

Metodologia
• Coleta de amostras de água nos cinco pontos seleciona-

QUADRO 1.  Destinação das águas -  Classes 2 e 3 (Resolução CONAMA 20/86)
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dos (Figura 1). Por meio de um peagâmetro portátil, foram
determinados o pH e temperatura de cada ponto, tendo em
vista que esses parâmetros devem ser obrigatoriamente realiza-
dos in loco. As coletas foram realizadas no mês de maio de
2006.

• Análise laboratorial e associação dos sete parâmetros aos
li mites de qualidade requeridos pela resolução CONAMA n°
20/86. Como as deliberações do Plano Diretor da Bacia do
Rio das Velhas foram elaboradas antes da revogação da re -
solução n° 20/86 pela n° 357/2005 do CONAMA, este traba -
lho analisou a classificação dos corpos d'água e os parâmetros
analisados à luz da antiga resolução. As variáveis analisadas
foram: pH, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido
(OD), turbidez, sólidos totais dissolvidos (STD) e condutivi-
dade elétrica. O pH foi determinado in loco, por meio de um
pea gâmetro portátil; o fósforo total e o nitrogênio total foram
determinados por meio de colorimetria; o OD foi determina-
do pelo método de Wincler; a turbidez, STD e condutividade
foram determinadas por aparelhos específicos.

Resultados e discussão
O Quadro 2 apresenta os resultados combinados das

análises físico-químicas para os pontos localizados no ribeirão
da Mata e no rio das Velhas.

De acordo com os resultados obtidos, nota-se que a quali-
dade da água do ribeirão da Mata vai se deteriorando à medi-
da que se chega à sua foz. O somatório progressivo das pres -
sões humanas e impactos na poluição das aguas em direção a
ju sante não é compensado pelo efeito diluidor das vazões. As
vazões dos tributários também não têm sido suficientes, em
quantidade e qualidade, para atenuar a poluição a partir do
efei to diluidor. Em bacias onde existem tributários com carga
hí drica considerável e com qualidade de água superior à do
cur so principal, o processo de depuração do curso principal é
observado. 

Na análise realizada no rio das Velhas, antes e após a con-
tribuição do Ribeirão da Mata, nota-se uma relativa melhoria
da qualidade da águas. Segundo EUCLYDES2, a vazão méd ia
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de longo período na foz do ribeirão da Mata é de 10,29 m³/s,
e, no rio das Velhas, em um ponto calculado antes da con-
fluência entre os dois cursos d'água, é de 48,28 m³/s. Isso sig-
nifica que a vazão média do ribeirão da Mata corresponde a
aproximadamente 18% da vazão do rio das Velhas no ponto
obser vado. 

Nesse sentido, nota-se que a concentrações de OD obtém
um acréscimo significativo após a contribuição do ribeirão da
Ma ta. ESTEVES3 lembra que o OD é um dos principais
parâme tros para se avaliar a qualidade dos cursos d'água. O ni-
trogênio também possui alguma melhora após a contribuição
do afluente estudado, assim como a turbidez. O resultado da
aná lise de STD merece atenção, pois como se trata de um pa -
râmetro absoluto, este confirma a contribuição que o ribeirão
da Mata exerce sobre o rio das Velhas, aproximadamente 13%,
conforme os resultados das análises laboratoriais.

Com relação ao enquadramento proposto pela FEAM em
1997, nota-se que os usos encontrados estão de acordo com os

QUADRO 2. Resultados das análises de água para o ribeirão da Mata 
e para o rio das Velhas.

2 EUCLYDES, H. P. et al . Regionalização Hidrológica na Bacia do Rio das Velhas. In: XIV
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e V Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Lingua
Oficial Portuguesa. Aracaju: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2001. Cd-Rom.
3 ESTEVES, Frâncico de Assis. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro: Editora Interciência,
1998. 2a ed. 602 p.
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objetivos traçados há quase 10 anos, como demonstrado no
Quadro 2. Entretanto, nesse período, a qualidade compatí vel
ainda não foi alcançada, tendo em vista que os parâmetros fós-
foro total e turbidez apresentam-se em desconformidade com
a legislação analisada. Percebe-se também uma progressiva
que da de qualidade em praticamente todos os parâmetros, se
analisados os pontos MT01, MT02 e MT03, nesta ordem. 

A Região Metropolitana concentra a maior densidade po -
pu lacional do Estado e uma intensa atividade de exploração
mi neral e siderúrgica, além das explorações agropecuárias e  de
reflorestamento, constatando-se uma forte pressão demográfi-
ca sobre os recursos hídricos. Os reflexos dessa ocupação têm
ge rado a necessidade de ampliação dos aproveitamentos para
abas tecimento de água, diversos problemas ambientais como a
poluição da água, a degradação dos solos e a ocorrência de
inundações, como também a urgência de um planejamento
mais racional dos recursos hídricos. 
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Informação ambiental
e desenvolvimento 

sustentável: uma reflexão

1. Introdução
A sociedade contemporânea, caracterizada como Sociedade

da Informação, tem assistido a um processo de transformação
estrutural no entendimento e concepção dos mecanismos de
desenvolvimento da civilização humana, na qual a informação
é considerada como: a) um insumo do fortalecimento das re -
lações sociais políticas e culturais; b) como um recurso es tra -
tégico de desenvolvimento econômico; c) e como atributo de
transformação do homem como ser individual e coletivo.

A informação vista como um bem social e um direito cole-
tivo, constitui-se como um dos principais elementos de cons -
trução das práticas de cidadania e de uma sociedade mais cons -
ciente, sensível e justa. É por meio do processo de intercâmbio
in formacional que os sujeitos sociais se comunicam e alertam
para seus direitos e deveres, minimizando suas incertezas na to -
mada de decisões sobre suas vidas, sejam de forma coletiva ou
in dividual (Araújo, 1995), além de assumirem posições político
social como formadores de opinião.

Para viabilizar condições do uso da informação como pro -
ces so fomentador da uma nova sociedade global consciente
dos seus direitos e deveres, é necessário despertar os agentes e
ato res sociais para o significado do que é informação, além de
pon tuar sobre as práticas informacionais, que representam as
ações de obtenção, recepção, organização, tratamento, promo -
ção do acesso, disseminação e geração da informação e co nhe -
ci mento. 

Nesse contexto, insere-se a informação ambiental ou
ecológica, em seu papel como interlocutora universal das preo -
cupações e incertezas calcadas na preservação do meio ambien -
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te. Tais categorias de informações emergem, principalmente,
do movimento mundial de trazer à tona a urgência dos temas
am bientais e da biodiversidade, em razão dos efeitos da de -
gradação do meio ambiente, provocados pela ação direta do
ho mem.

No caso da informação ambiental, reforça-se o seu entendi-
mento como sendo aquela representativa dos significados dos
am bientes naturais, mas também dos sentidos advindos dos
ambientes construídos pelo homem, e sua ação recíproca
(Albagli, 1995).

2. A informação ambiental: premissas e visão
política

Dolabela e Bemfica (2006), citando Freire e Araújo (1999),
ca racterizam a informação como um processo de comunicação
humana e de manifestação do conhecimento capaz de transfor-
mar estruturas e sistemas coletivos de percepção da realidade,
sugerindo uma conexão de sentido com a informação ambien-
tal. 

Nesse contexto, o significado de informação ambiental se
encaixa, pois se reveste do fenômeno de tomada de consciên-
cia acerca dos danos provocados pela ação humana no ambi-
ente físico, natural e social. 

A informação ambiental é um tipo de informação científica
e tecnológica que contribui para a preservação de ambientes
na turais e dos ambientes construídos pelo homem, sendo im -
prescindível para as ações de solução da crise ambiental instala -
da no mundo atual seja superada com sucesso.

Além disso, informação ambiental pode ser tida como um
conjunto de atributos e requisitos que atribuem significado aos
com ponentes do desenvolvimento sustentável, dos recursos
na turais, dos ecossistemas, da biodiversidade e da relação do
meio ambiente e vida humana. Ela decorre da preocupação da
so ciedade com os efeitos e impactos da produção e do con-
sumo sobre o ambiente (Ercegovac, 1992), sendo resultante
historicamente do processo de tomada de consciência acerca
dos danos provocados pela ação humana no meio físico e social
(Targino, 1994).



46N. 4 - Novembro 2007

A categorização da tipologia das informações ambientais
va ria de acordo com o cenário em que estão inseridas, sendo in -
fluenciada pelas necessidades e interesses de informação dos
ar ticuladores e agentes sociais ativistas da temática do desen-
volvimento sustentável. 

Percebe-se, então, que os usuários demandam informações
de todos os tipos, tais como: dados estatísticos, tecnologias,
métodos, modelos teóricos, equipamentos, resultados de pes -
quisas e teses científicas, legislações, padrões e normas, pa -
tentes, políticas e resoluções governamentais, estudos e re -
latórios de impactos ambientais, dados cadastrais, dentre outras
ca tegorias dependendo das necessidades de uso.

Para caracterizar melhor a questão do uso da informação
ambiental, Becker (1993) aponta três princípios básicos que de -
terminam o modelo de informação como elemento chave do
desenvolvimento sustentável:

A atualidade imprime atenção especial à informação ambi-
ental, pois esta representa a pauta dos debates do desenvolvi-
mento sustentável e preservação da biodiversidade do planeta,
além de constituírem produtos resultantes das discussões cien-
tíficas e dos diálogos político, econômicos e sociais. Por outro
lado, segundo Albagli (1995),

"o domínio de informações sobre as condições ambientais
e sobre os recursos naturais das diferentes partes do plane -
ta e, especialmente, o acesso aos novos conhecimentos
científicos e tecnológicos necessários à proteção do meio

Fonte: Adaptação de Becker, 1993, p.129. 
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ambiente e ao seu aproveitamento social e econômico, tor-
nam-se mais restritos, constituindo objeto de disputa políti-
ca internacional, em razão do caráter estratégico que as -
sumem em termos ecológicos, políticos e comerciais.” (p.
120).
Ao mesmo tempo, a onda de preocupações de natureza

am biental força uma abertura para acesso às informações
sobre meio ambiente, biodiversidade e desenvolvimento sus-
tentável como condição para estabelecer acordos, formulação
de estratégias e criação de leis nacionais e tratados interna-
cionais.

A difusão e a disseminação da informação ambiental para
todos os setores da sociedade é pauta da preocupação e das
ações das instituições sociais para promover o acesso e a mobi-
lização das pessoas para a urgência de soluções da questão
ambiental.

3. Informação Ambiental e a Agenda 21
Desde 1972, por meio do Programa das Nações Unidas

para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização das Nações
Unidas (ONU) empreendeu importantes iniciativas para orga-
nizar as informações produzidas no mundo sobre os impactos
do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Em 1989,
por recomendação da Comissão de Estatística da ONU, con-
centraram-se os esforços no desenvolvimento de estudos
metodológicos e no acompanhamento de iniciativas nacionais
e regionais de coleta de dados e informações ambientais. Na
ocasião, o seu Escritório de Estatística destacou a importância
de se levantarem quatro categorias de informações ambientais:

a) Informações sobre atividades e eventos que causam
pressão ambiental;

b) Informações sobre impactos ambientais dessas pressões;
c) Informações sobre as reações da sociedade a tais impactos;
d) Informações de referência (científicas e documentais) e

de caráter auxiliar (inventários).
Mais recentemente, em 1992, a Agenda 21, resultante dos

trabalhos da ECO 92 (Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, junho de 1992, no Rio
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de Janeiro) sugere um programa de ações voltadas para a di -
minuição das falhas entre a informação e os seus usuários e pa -
ra ampliar a disponibilidade das informações de caráter ambi-
ental, por meio dos procedimentos:

a) Melhoria da coleta e uso de dados;
b) Estabelecimento da institucionalização para a integração

entre informação ambiental e informação sobre desenvolvi-
mento;

c) Fortalecimento da sistematização e disseminação da
informação, particularmente das comunidades locais;

d) Organização da informação útil ao processo decisório,
transformando avaliações científicas e sócio-econômicas em
informação adequada aos usuários;

e) Estabelecimento de padrões e métodos para o eficaz
gerenciamento da informação;

f) Desenvolvimento de documentação sobre as infor-
mações;

g) Estabelecimento e o fortalecimento das redes eletrônicas.
Após o fortalecimento da Agenda 21, várias ações institu-

cionais foram empreendidas no Brasil para adequar a política
de gestão da informação ambiental, tendo como destaque as
iniciativas:
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4. CONCLUSÃO
A Sociedade da Informação desperta para um pensar e um

fa zer baseados na informação como energia e elo de funciona-
mento das instituições, numa visão ecológica e holística em
que o gerenciamento da informação é visto como um proces-
so sistêmico, tendo como referência o funcionamento de ecos-
sistemas naturais. 

Essa perspectiva impõe uma prática social e organizacional
de constituição de redes de informação e sociais como meio
pa ra fortalecer a comunicação e acessibilidade da informação
e do conhecimento.

A atualidade assumiu um caráter diferenciado em relação
ao histórico da civilização mundial quanto ao trato com o meio
am biente, pois passou a utilizar a informação ambiental como
pauta constante e ativa dos debates, das ações sociais, da
proposição de recomendações internacionais e da formulação
de políticas públicas nacionais para o desenvolvimento susten-
tável e melhoria das condições da vida, humana e natural do
planeta Terra.
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Patrimônio arqueológico e
licenciamento ambiental em
Minas Gerais

O presente artigo pretende apresentar algumas reflexões
so bre a importância dos trabalhos de arqueologia de contrato
pa ra o conhecimento e valorização do Patrimônio Arqueo ló -
gico do Estado de Minas Gerais.  

Atualmente, a grande maioria das permissões de pesquisas
arqueológicas publicadas no Diário Oficial da União-DOU pe -
lo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN, são relativas a estudos vinculados a processos de li -
cenciamento ambiental.

Apesar de existirem muitos arqueólogos que se dedicam a
esse campo, ainda são poucos os que realmente se dispõem a
re fletir e a debater sobre as peculiaridades da denominada
"arqueologia de contrato" ou "arqueologia preventiva", vincu-
lada a processos de licenciamento ambiental.  

A nova Política Nacional do Meio Ambiente, inaugurada
com a publicação da Resolução do CONAMA nº 001, em
1986, estabeleceu as definições, responsabilidades, critérios e
diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de
Impactos Ambientais como um dos seus principais instrumen-
tos de controle e ação. Em seu artigo 6º, foi previsto que
"sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da
comunidade" devem fazer parte do escopo dos estudos sobre
o meio socioeconômico, componente dos estudos de impactos
am bientais. A partir, sobretudo desta lei, estabeleceram-se no -
vas formas e demandas relacionadas à pesquisa, tratamento e
ges tão do patrimônio arqueológico do país.

Outras leis, resoluções e portarias foram publicadas na es -
teira desta nova política ambiental, como a Resolução nº 006
de 1987, e no caso específico do Patrimônio Arqueológico, as
Portarias Federais IPHAN nº 230 de 2002 e nº  28 de 2003.  

A Portaria Federal SPHAN nº 07 de 1988, por sua vez, veio
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regulamentar a preservação, proteção e controle de pesquisas
ar queológicas em complemento à Lei Federal nº 3.924, de
1961, que "dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos". Obviamente, o prenúncio e o aumento das pes -
quisas de salvamento arqueológico previstas na Resolução nº
001/86 e consequentemente o aumento de solicitações de per-
missão para este tipo de estudo junto ao IPHAN, colaboraram,
possivelmente, para a subseqüente publicação deste impor-
tante documento.    

Já a supracitada Portaria IPHAN nº 230 de 2002, orienta e
organiza especificamente as etapas de pesquisa arqueológica:
Diagnóstico, Prospecção e Resgate, em consonância com as
fa ses de licenciamento ambiental, inclusive, indicando a neces-
sidade de trabalhos de laboratório, programas de educação pa -
trimonial, fortalecimento, criação ou ampliação de unidades
mu seológicas, além da divulgação dos resultados científicos.
(Lopes et al., 2005) Certamente, esta portaria veio formalizar e
orientar as relações contratuais entre arqueólogos e em preen -
dedores, à medida que, para publicar a permissão ou autoriza-
ção de pesquisa, são exigidos determinados documentos,

Figura rupestre representando porco flexado. Detalhe de painel de pinturas
da Gruta Cerca Grande em Matozinhos 
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como o endosso financeiro do empreendedor, que resguarda e
garante o desenvolvimento pleno da etapa de pesquisa propos-
ta na fase de projeto. Seguindo estas instruções, todas as eta-
pas de pesquisa que subseguem, incluindo o diagnóstico
arqueo lógico, deverão ser desenvolvidas com outorga publica-
da ou formalizada pelo IPHAN. Essa retaguarda institucional
torna-se, assim, essencial para o ar queólogo coordenador dos
estudos.    

Já a Portaria nº 28 de 2003 trata exclusivamente de progra-
mas de salvamento arqueológico em projetos hidrelétricos,
exigindo pesquisas complementares na faixa de depleção,
como condicionante para renovação da licença de operação.   

Mesmo resguardados por meio desses importantes instru-
mentos legais e normativos, sobretudo da Portaria nº 230 de
2002, na prática, a realização das fases de pesquisa de arque-
ologia, e sobretudo a implantação de determinados programas
de mitigação ou compensatórios, ainda exige grandes esforços
por parte dos arqueólogos e IPHAN para esclarecer a sua im -
portância e necessidade junto à boa parte dos empreendedo -
res, de pequeno ou grande porte. 

Até alguns anos atrás, não se exigia por parte dos órgãos de
li cenciamento ambiental estudos arqueológicos em todos os
re latórios ambientais apresentados, restritos, sobretudo, a em -
preendimentos de explotação mineral em regiões calcárias, hi -
drelétricos e duplicações de rodovias federais. 

Ainda causam bastante preocupação os pequenos em -
preendimentos, que não precisam apresentar estudos mais de    -
ta lh a  dos para os órgãos de licenciamento ambiental, por serem
con siderados de "menor porte" ou  "menos impactantes", mas
que podem causar danos irreparáveis a determinados tipos de
patrimônio arqueológico. Por exemplo, pequenas atividades de
extração de rochas, também retiradas de forma artesanal ou
me cânica, conhecidas como "pedreiras", podem danificar par-
cialmente ou totalmente pequenos conjuntos de abrigos ou es -
carpas com figurações rupestres, comuns em várias localidades
do Estado, como, por exemplo, na Serra do Cipó, além das
regiões que abrangem Arcos e Pains (Alto São Francisco),
Diamantina (Alto Jequitinhonha) e Resplendor (Médio Rio
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Doce). Para esse tipo de empreendimento, ainda faz-se ne -
cessário criar, urgentemente, um mecanismo de controle efi-
caz, impedindo que o patrimônio arqueológico existente por-
ventura neste tipo de contexto, possa ser destruído.

São muitos os fatores que podem interferir no ideal desen-
volvimento das pesquisas relacionadas à arqueologia de con-
trato. Nem sempre é fácil adequar os procedimentos me -
todológicos propostos ou viáveis de se realizar, ao cronograma
pré-estabelecido da obra. Ao mesmo tempo, o arqueólogo
coordenador deverá expor de forma firme, nessas situações, a
necessidade da ampliação dos prazos visando à execução ideal
da pesquisa, seja ela diagnóstico, prospecção ou resgate. O im -
portante é que o patrimônio arqueológico existente nas áreas
de abrangência do empreendimento possa ser identificado e
tratado, levando em consideração a sua diversidade do ponto
de vista sincrônico e diacrônico.

Outros elementos que devem ser bem mensurados e pre-
vistos junto às empresas de consultoria ambiental e empreen -
dedores, e que em algumas situações ainda causam descompas-
sos na fase de planejamento das atividades extra-campo, re -
fere-se à montagem dos laboratórios e das reservas técnicas
pro visórias onde devem se realizar a limpeza, triagem, análises
e inventário do material resgatado. Em regra, as atividades de
cam po são mais fáceis de serem compreendidas por esses. Da
mesma forma, faz-se fundamental antever e garantir no orça-
mento verba para datações e, se for o caso, restauração de
uten sílios, dentre outros tipos de análises e consultorias espe-
cializadas, como traceologia, por exemplo. 

Além da organização dos produtos principais, que são os
re latórios parciais e finais de cada fase, que já demandam
grande esforço da equipe porque pressupõem apresentação de
métodos, resultados, questionamentos ou problemas, essas
informações ainda deverão ser decodificadas para as atividades
e produtos vinculados ao programa de educação patrimonial,
co mo cartilhas, estandartes e outros. Da mesma maneira, es -
pera-se que estes estudos possam ser, conforme previsto na le -
gislação vigente, divulgados e compartilhados com a comuni -
dade acadêmica.      
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Desdobramentos decorrentes da pesquisa de salvamento
po dem ocorrer ou ser suscitados no transcorrer de suas fases
componentes, inclusive por conseqüência do próprio progra-
ma de educação patrimonial, que prevê a valorização e prote -
ção do acervo pesquisado, e neste caso, seriam naturais os
questionamentos e a proposição de debates sobre o destino do
material resgatado. Há uma forte inclinação por parte das co -
munidades atingidas, principalmente por grandes empreen -
dimentos, para solicitarem a devolução do material resgatado
para a região de origem. Em sintonia com essa tendência, o
IPHAN tem orientado e acompanhado, nessas situações, a cri-
ação ou adaptação de unidades museológicas regionais. No
entanto, apesar de concordar plenamente com essa forma de
encaminhamento, até por acreditar que acervos e sítios arque-
ológicos só podem ser de fato, protegidos e valorizados se a
população local se sentir guardiã dos seus recursos culturais, a
criação e construção de unidades museológicas regionais de ar -
queologia, ainda requer reflexões entre as partes envolvidas:
IPHAN, arqueólogos, prefeituras municipais, comunidades,
empreendedores, universidades e instituições locais, visando
ao estabelecimento de uma política mais clara de implantação,
ma nutenção e gestão. 

Os principais pontos que vêm demandando reflexões refe -
rem-se, sobretudo à curadoria e segurança do acervo, a proje-
tos museológicos e museográficos, à elaboração dos regimen-
tos internos e estatutos dos núcleos museológicos, a parcerias
institucionais, à formação de agentes patrimoniais locais, ao
acesso futuro de pesquisadores a reserva técnica e, sobretudo,
à manutenção após entrega das instalações devidamente mo -
biliadas e montadas por parte do empreendedor. O em -
preendedor deve ter responsabilidade na manutenção dos
núcleos? Particularmente, penso que pelo menos o em -
preendedor deva ser um parceiro institucional automático des -
sa unidade museológica, devendo, certamente, assumir respon-
sabilidades no que refere a sua manutenção. Essa participação
deveria, inclusive, estar condicionada às futuras renovações das
licenças de operação.         

Em contrapartida, também se torna urgente a criação de
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um núcleo e reserva técnica de arqueologia na capital mineira,
além do fortalecimento das que já existem nas universidades,
no caso, UFMG e PUC-MINAS. Por sua vez, instituições de
ensino superior regionais devem ser estimuladas a participar da
gestão dos núcleos museológicos de arqueologia existentes em
sua região.  

Certamente, faz-se necessário um diálogo e colaboração
per manente entre os arqueólogos, o IPHAN, os órgãos de
licenciamento ambiental, no caso, a Superintendência Regional
de Meio Ambiente-SUPRAM/SEMAD e o Instituto Bra -
sileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, além do Ministério Publico nos âmbitos federal e
estadual. Muitos passivos ambientais e Termos de Ajuste de
Conduta - TAC, por exemplo, decorrentes de algum tipo de
lesão, direta ou indireta sobre o patrimônio arqueológico, po -
dem e devem ser revertidos efetivamente e em tempo hábil pa -
ra a proteção do patrimônio arqueológico e cultural. Antigos
pas sivos ambientais, infelizmente, ainda estão por serem cum -
pridos e renegociados.

Por fim, sempre é momento de lembrar o emblemático ca -
so da Lapa do Arco, dinamitado por uma empresa minerado-
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ra em 1989, cujos passivos ambientais ainda não foram total-
mente realizados. (Baeta, 1998; Miranda, 2002 e 2005) Ainda
causa indignação saber que a Serra da Carranca, munida de ca -
vernas calcárias repletas de material paleontológico e arqueo -
lógico (hoje, Município de São José da Lapa) foi totalmente
destruída. Até hoje não se apurou oficialmente os responsáveis
por este ato.
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CUIDAR BEM DO MEIO AMBIENTE 
É MOTIVO DE ORGULHO PARA OS MINEIROS. 

LEVANTAR O TROFÉU, TAMBÉM.

MINAS  GERA IS .  VENCEDORA  DO  I  PRÊMIO  BRAS I L  D E  ME IO  AMB I ENTE .
O Governo de Minas, por intermédio da COPASA, vem cuidando muito bem do meio ambiente em Minas Gerais.

São inúmeras ações realizadas no Estado, sendo que o trabalho para a recuperação do Rio das Velhas, um dos principais

afluentes do Rio São Francisco, já rendeu o I Prêmio Brasil de Meio Ambiente. A COPASA, empresa de saneamento do

Estado, tem hoje 16 Estações de Tratamento de Esgoto em operação nas cidades que fazem parte da bacia do Rio das Velhas,

o que vem contribuindo muito para a sua despoluição. O objetivo é cumprir a Meta 2010, idealizada pelo Projeto

Manuelzão e abraçada pelo Governo de Minas, que prevê a navegação, a pesca e a natação no Rio das Velhas a partir de 2010.

Um sonho  que, com a dedicação da COPASA e a ajuda integrada dos municípios envolvidos, tem tudo para se tornar realidade.




