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Apresentação
O Projeto Manuelzão completou, em 2007, uma década de existência

bem vivida, com muitas realizações e boas perspectivas para o caminho a
percorrer. Somos, hoje, fruto de um trabalho cotidiano intenso, agitado, qua-
se frenético, muitas vezes conflituoso, mas sempre fértil.

O Projeto nasceu a partir do esforço de um grupo de professores do De-
partamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais. Estes professores empenharam-se
em extrapolar o âmbito de atuação da disciplina Internato em Saúde Coleti-
va, conhecida como Internato Rural, do último ano do curso médico de gra-
duação. Partiu-se da premissa de que a saúde humana está íntima e inevita-
velmente ligada à qualidade de vida, ou seja, a um ecossistema saudável.
Neste ecossistema, a questão ambiental e social se fundem. Como local de
atuação, o Projeto optou metodologicamente pela bacia hidrográfica do rio
das Velhas, que compreende cinqüenta e um municípios mineiros, total ou
parcialmente. Sob a perspectiva histórica, o Velhas é como a espinha dorsal
de Minas Gerais, cavando oitocentos e quatro quilômetros de leito ao longo
da região central de nosso Estado. A área é densamente povoada, pois em
suas terras está situada a Região Metropolitana de Belo Horizonte, que
agride diariamente o nosso querido rio, além de seus afluentes.

O Manuelzão não prescinde do diálogo, e realiza suas atividades sob a
ótica da transdisciplinaridade, agregando biólogos, médicos, engenheiros,
geólogos, geógrafos, historiadores, advogados, pedagogos e vários outros
profissionais. Consolidou e continua a fomentar, ainda, parcerias com uni-
versidades, escolas de ensino fundamental e médio, órgãos e entidades go-
vernamentais e não governamentais, empresários e diversos setores da so-
ciedade civil. A partir da articulação com os diversos atores da bacia, o Pro-
jeto Manuelzão estruturou-se e pôde desenvolver pesquisas, como as rela-
cionadas ao biomonitoramento de nossa fauna de peixes e de pequenos in-
vertebrados, indicadores da qualidade das águas, e aquelas relativas às técni-
cas de replantio de matas ciliares. Desenvolveram-se, também, programas de
educação ambiental e de mobilização social. Dentre nossas vitórias, pode-se
citar a formulação de nova abordagem para o tratamento de cursos d’água,
aprovada pelo Estado de Minas Gerais, por meio da qual devem ser evitadas,
sempre que possível, as canalizações. Afinal, um dos lemas do Manuelzão é
“o destino dos peixes anuncia o nosso”.

Durante a grande expedição por todo o leito do rio das Velhas, em 2003,
que teve um mês de duração, o Projeto Manuelzão formulou a Meta 2010,
que tem como proposta “navegar, pescar e nadar no rio das Velhas na sua
passagem pela Região Metropolitana de Belo Horizonte”. A Meta 2010 ga-
nhou apoio oficial do governo do Estado e de várias prefeituras da bacia, e
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muitas ações vêm sendo implementadas com o objetivo de concretizá-la.
Em todo o tempo de trabalho, fizemos incontáveis reuniões, nos altos

escalões do governo ou em pequenas e precárias salas de aula de zonas ru-
rais. Rodamos milhares de quilômetros em todo tipo de estrada, realizamos
expedições aquáticas pelo rio das Velhas e seus afluentes e distribuímos far-
to material informativo, sob a forma de folhetos, jornais, revistas, livros e ví-
deos. Já se passaram mais de dez anos de atividades, e os resultados obti-
dos pelo trabalho do Projeto Manuelzão são, em importante medida, relata-
dos neste livro.

Há, em cada capítulo, uma reflexão sobre nosso ideário e sobre o retros-
pecto de nossas atividades. Valorizamos o que de bom foi alcançado sem per-
der o senso crítico, avaliando criteriosamente o que poderia ter sido feito e
onde ainda infelizmente não obtivemos avanços. Sem dúvida, alcançamos ga-
nhos significativos em nosso eixo de atuação: saúde, ambiente, cidadania e
apresentação de propostas e ações para a transformação da mentalidade civi-
lizatória. Aliás, é no plano cultural, que se situa o nosso objetivo geral e mai-
or, do qual a volta do peixe é a alavanca operacional integradora da mobiliza-
ção. 

Sabemos, entretanto, que há um longo percurso a trilhar. Por isso, dese-
jamos que este livro alimente sonhos, provoque debates, fundamente ações
e inspire aqueles que virão depois de nós a continuar trabalhando por um
mundo viável.

Se muito vale o que foi feito,
mais vale o que será.
E o que foi feito é preciso conhecer,
para melhor prosseguir.

Milton Nascimento e Wagner Tiso

Belo Horizonte, abril de 2008.

Apolo Heringer Lisboa
Eugênio Marcos Andrade Goulart

Letícia Fernandes Malloy Diniz
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Prefácio
Água de boa qualidade é como a saúde 

ou a liberdade: só tem valor quando acaba.
João Guimarães Rosa

Poucas coisas me dão tanta satisfação quanto falar dos projetos simultâ-
neos que se desenvolvem em Minas com o objetivo convergente de devolver
a vida  às águas do rio das Velhas: o Manuelzão e a Meta 2010. Raras vezes,
em nosso país, a sociedade civil organizada e as entidades do poder público
conseguiram articular-se, com tanta harmonia, em busca de benefícios para
o conjunto da população.

Ainda mais preciosa é a origem da iniciativa governamental: a vontade
expressa do povo captada e transformada em ação e pressão legítima pelos
agentes de uma Universidade que, compreendendo o seu verdadeiro papel,
iniciou o trabalho transformador que deu vida, no âmbito do Governo, à Me-
ta 2010. 

Talvez só mesmo em Minas os poderes públicos - federal, estadual e mu-
nicipal - tenham entendido, com todas as letras, a sua razão de ser: o bem
do povo, a promoção do cidadão. E talvez só Minas, também, tenha coloca-
do seus recursos na luta pela melhoria das condições ambientais e de vida
de amplo segmento da população dos Gerais, lutando para corrigir ações e
omissões do passado que tiraram dos sertanejos desta terra a condição - que
agora se procura resgatar - de navegar, nadar e pescar no rio das Velhas, tão
integrado à  historia e às lendas da gente mineira.

Este livro que o Manuelzão coloca à disposição da comunidade nacional
também vem corrigir um defeito recorrente das realizações brasileiras: o mau
hábito da falta de documentação que dificulta replicá-las em outras áreas.
Aqui estão registrados a história, os resultados positivos alcançados pelo
Manuelzão, os equívocos e métodos e processos que permitiram transformar
o sonho de um punhado de professores e estudantes de Medicina em um dos
maiores programas de despoluição de cursos d’àgua deste país. Porque eles
acreditaram - como todos precisamos acreditar - que cada ser humano e tudo
o que ele faz modifica este Mundo!

Abrimos este Prefácio citando Guimarães Rosa, não por acaso: vem dele
o nome do Projeto e a figura inspiradora - o personagem/gente real Manuel-
zão. É Guimarães o maior cantor dos sertões que o Velhas corta e dele é a fi-
na percepção de médico e poeta da importância que tal rio tem na sobrevi-
vência da população. O espírito rosiano contamina o nosso caro Apolo quan-
do este nos conta os primórdios do Projeto Manuelzão e fala de sua figu-
ra/símbolo, nas primeiras páginas deste livro: há tanto amor em sua prosa,
tanto lirismo intrínseco que a gente fica esperando, a cada linha, a eclosão
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de uma rima.
O rigor científico controlando o envolvimento afetivo é a tônica de todos

os artigos que o livro contém. Vê-se que nenhum autor está ali fazendo ape-
nas relatórios de experiências desenvolvidas e de métodos e procedimentos
adotados; eles estão contando um pedaço de vida, constituído pelo tempo
que dedicaram e ações que conceberam e/ou executaram no esforço integra-
do de provar que - pelo menos neste caso - da Ciência Aplicada pode vir a
solução/correção de erros cometidos por pessoas e governos na ânsia de
transformar em realidade promessas de progresso que ficaram perdidas no
tempo.

Estamos certos de que o Projeto Manuelzão - contado nos detalhes téc-
nico-científicos por aqueles que o vivenciaram - vai inspirar outras Universi-
dades, escolas e equipes de pesquisadores deste país a fora. A Universidade
Federal de Minas Gerais - por meio de sua tradicional Faculdade de Medicina
- prova à Nação que o investimento na formação de experts nas mais diferen-
tes áreas é iniciativa cujo retorno pode ser em termos de criação de bem-es-
tar para a população, quando instituição e profissionais por ela formados
não perdem de vista sua responsabilidade social.

É importante ressaltar, ainda, um aspecto muito importante: o Projeto
Manuelzão é uma iniciativa mobilizadora, que se organiza em torno de um
objetivo definido com clareza, tendo como referência espacial a bacia hidro-
gráfica do rio das Velhas, inteiramente focado na vida do rio. Aí está, certa-
mente, uma das principais razões do seu sucesso, na medida em que, na
maioria das vezes, prevalece o hábito de maldizer os problemas, sem concen-
trar energias na busca de soluções que tragam efetivos benefícios para toda
a população.

José Carlos Carvalho
Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
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Dez anos de saudade
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Apolo Heringer Lisboa 
Coordenador-Geral do Projeto Manuelzão e professor da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
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No dia 05 de maio de 1997, falecia Manuelzão num hospital de Belo
Horizonte aos 92 anos, 9 meses e 30 dias, após sucessivas crises cardíacas.
Morreu no auge da glória, feliz, lúcido, com uma agenda repleta de atividades
e homenagens. Ninguém podia imaginar tal trajetória no dia 6 de julho,
quando nasceu em Saúde, hoje Dom Silvério, Zona da Mata. Rebelde, tinha
na prodigiosa memória, na arte de contar “causos” e na fina e irônica per-

Figura 1. Manuel Nardi, o Manuelzão, em seu ofício de vaqueiro, usando a capa colonial que
foi uma de suas marcas. Foto: Prefeitura de Várzea da Palma
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cepção dos episódios da vida cotidiana suas principais características. A
convivência com ele era agradável e respeitosa, e nos levava a conhecer deta-
lhes da vida dos vaqueiros e viajantes do sertão do início do século XX.

Levava uma vida tranqüila no distrito de Andrequicé, terra de Diralda
Alves Nardi, sua esposa Didi. Andrequicé pertenceu a Corinto e hoje per-
tence a Três Marias, antigo Barreiro Grande, que teve sua vida profunda-
mente modificada com a construção da represa e, depois, com a chegada da
Votorantim, que entre outras grandes atividades industriais domina a indús-
tria do zinco no Brasil.

Seu amigo e companheiro constante nos últimos anos de vida, eu o co-
nheci por volta de 1993 na condição de supervisor dos estagiários de Me-
dicina da UFMG no Internato Rural. O professor Geraldo Moreira Guedes
deixava a supervisão e eu o substituía, e isso se deu almoçando com o Ma-
nuelzão. Os estagiários trabalhavam um dia por semana em Andrequicé e al-
moçavam na casa de Manuelzão, no contexto do convênio entre a Uni-
versidade e a Prefeitura de Três Marias. Em 1996, já muito amigo dele, pro-
pus aos colegas da Faculdade de Medicina homenageá-lo como patrono, no-
meando assim o Projeto Rio das Velhas. Manuelzão aceitou com alegria e se
sentiu honrado com a homenagem, dizendo ser um simples vaqueiro. Uma
foto na porta da Faculdade de Medicina foi o marco do batismo. Manuelzão
também viajava e comparecia a diversos eventos do Projeto, sobretudo em
Belo Horizonte.

Com sua morte, o Projeto Manuelzão e a UFMG cuidaram dos pertences
de Manuelzão, que foram transferidos e catalogados na Biblioteca Central, e
aí conservados até que, anos depois, foram devolvidos ao Museu Manuelzão
em Andrequicé, assim que a Prefeitura de Três Marias, com apoio da Voto-
rantim, comprou da própria família a casa onde ele morou.

Hoje, o Projeto segue atuando no rio das Velhas, para nós uma maneira
de cuidar da memória de Manuelzão, que passou muitos anos de sua vida em
municípios da bacia do rio das Velhas, como Cordisburgo, que amava, Co-
rinto e Buenópolis. Após ter sido velado no salão da Congregação da Facul-
dade de Medicina, seguiu para Andrequicé, passando algumas horas por
Cordisburgo e Três Marias, sendo reverenciado por toda parte.

Um dia após seu enterro, enviei ao jornal Estado de Minas o artigo abai-
xo, que sintetiza minha opinião sobre Manuelzão, e que acredito ser impor-
tante constar deste livro.

Imortalidade em vida
Como um vaqueiro aposentado pelo Funrural se tornou personalidade

brasileira? Será que Guimarães Rosa o reverenciou por acaso, e bastou isto
para torná-lo assim notável? Que características de personalidade poderiam
sustentar o espaço na mídia nacional, a simpatia popular e explicar a quali-
dade do funeral de um homem sem dinheiro e sem diploma?
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Memória ímpar e prosa fina, espírito de independência e coragem, de-
sapego à estabilidade material pela liberdade de viver, disponibilidade para
receber bem e contar causos a quem o procurasse, independentemente de
idade e condição social, são alguns ingredientes de sua personalidade que
Manuel Nardi trabalhou com inteligência. Estas características do homem,
porém, ainda não são suficientes para explicar o mito Manuelzão. Re-
presentaria a saudade do mundo rural que se foi, com seus valores e recor-
dações? Representaria a imagem do patriarca para um povo carente? Re-
presentaria o sucesso do brasileiro comum, que pega no pesado e surpre-
ende com suas façanhas? Seria o Quixote do sertão brasileiro? Via seu suces-
so com ironia e uma ponta de orgulho: “Estão gastando muito papel com um
simples vaqueiro.” E filosofava: “Este mundo é coisa muito bem feita. Che-
guei onde nem imaginava. Parece que tenho um ímã.” Submetido a uma ci-
rurgia de estômago, septuagenário, respondeu ao temor do jornalista: “Não
tenho medo da morte porque sei que vou morrer; tenho medo do amor falso
que mata sem Deus querer.” Ainda sobre sua morte, dizia que todo mundo
tem a sua hora. “Não adianta, se não chegou a hora a pessoa escapa de tiro
e até de acidente de avião: mas quando chega, até um passarinho que voa as-
susta o sujeito, que desequilibra, bate a cabeça e morre. Mas podia ser uma
casca de banana ou um estrepe...”

Precisava sair de casa, mas ficava inseguro; estava tropeçando muito e

Figura 2. Fundação do Projeto Manuelzão, em 1997. Manuelzão está ao centro, de chapéu.
Foto: Marcus Vinicius dos Santos
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enxergando pouco. Recomendei-lhe uma bengala. Desconversou, temendo
ser considerado decadente. Insisti, comparando-a a óculos, dentadura, apa-
relho auditivo. Resolveu fazer a experiência e aprovou com entusiasmo o
equipamento de tecnologia tão simples. Semanas depois, com uma man-
guara do mato aperfeiçoada com borracha na ponta, disse-me: “Estou gos-
tando do negócio, pois além de ser uma terceira perna, serve como porrete
para caçoada.” Faquinha e garruchinha na cintura, com chapéu e barba, seus
símbolos, às vezes a capa colonial, não escondia o agrado quando as moças
alisavam sua barba. Era do mundo. Não foi controlado pela política local,
nem pela família, menos ainda pela Igreja. Tinha birra de padre desde que
negaram-lhe benzimento à capelinha do cemitério que construiu para enter-
rar sua mãe na beira do rio São Francisco, exigindo-lhe “terra para pa-
trimônio.” A longevidade fez dele um monumento ambulante, ligando este
mundo ao outro retratado em “Manuelzão e Miguilim”, que projetou o filho
de dona Rosa Amélia, a devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá de
Dom Silvério.

Sua personalidade pública o fez acolhedor, como nos ermos é a sombra
do buriti, junto à água límpida de vereda. Não se preocupava em ganhar di-
nheiro com sua imagem. Dizia: “Não sou um soberbo: se derem, recebo e
agradeço. Se não, é mais um amigo que tenho.” Foi uma existência que valo-
rizou o viver. Tornou-se arquétipo da alma popular. A maioria dos nossos
presidentes, governadores, PhDs, desembargadores e tanta gente ilustre não
têm seu prestígio nem terão a qualidade do seu viver e morrer. Realizou o de-
sejo do escritor argentino Jorge Luís Borges, que ao fim lamentou não ter
curtido mais a vida. Nunca teve pretensões a santo, mas ao passar pelas ruas
de Três Marias, apoiado no cajado e sustentando encurvado longas barbas
brancas como cometa a cauda, as pessoas exclamavam: “O Manuelzão está
passando.” Falar mal dele virou sacrilégio: a imortalidade o alcançou vivo no
sertão. “Este fenômeno agora encantou.”

Imagino a realização do Manuelzão se visse hoje sucesso do Projeto da
UFMG que leva seu nome. Os ribeirinhos dizendo que o peixe está voltan-
do, seu nome nas manchetes e na memória do povo.
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Que mundo o Projeto Manuelzão
quer ajudar a construir?
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Apolo Heringer Lisboa 
Coordenador-Geral do Projeto Manuelzão e professor da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
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O raio emitido durante uma tempestade, o contorno da costa brasileira, a
folha de samambaia, renda-portuguesa, terremotos na Califórnia, o bati-
mento de um coração saudável, o movimento financeiro das ações na
bolsa de valores são acontecimentos ou fenômenos que possuem ca-
racterísticas comuns. São sistemas complexos, caóticos, que apresentam
propriedades de auto-similaridade e auto-organização e possuem dimen-
sões geométricas fractais. Fenômenos dessa natureza podem ser cons-
truídos ou simulados a partir de regras muito simples e, em geral, pos-
suem uma variável de controle, a mais relevante, que é responsável pelo
seu comportamento. A projeção das demais variáveis nesta variável con-
trole permite o acompanhamento da evolução do sistema complexo. ‘A vol-
ta do peixe ao rio’, que é o mote do Projeto Manuelzão, é a expressão-sín-
tese que representa um sistema complexo, a bacia hidrográfica do Rio das
Velhas, um sistema integrado e diversificado, cuja variável relevante é o
peixe. Se o peixe volta ao rio, tudo mais acontece, acompanhando si-
multaneamente, ou quase, esse retorno. Da mesma forma que muitos fe-
nômenos aconteceram propiciando o quase desaparecimento do peixe. To-
da a região se organiza, nos mais diferentes aspectos: sociais, adminis-
trativos, político, econômicos, ecológicos, educacionais, nas suas tra-
dições folclóricas, etc. É um sistema integrado, apesar de diversificado;
um sistema complexo, funcionando na sua criticalidade; um sistema cujo
comportamento global é definido a partir do peixe de volta ao rio. Projeto
Manuelzão, um exemplo de sucesso a ser seguido, um exemplo de com-
plexidade, tão comum na natureza.*

As águas nos levaram a compreender melhor a globalização. O ciclo hi-

* Professor Francisco César de Sá Barreto, professor da Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG. Foi reitor da UFMG de 1998 a 2002 e presidente da Sociedade
Brasileira de Física de 1993 a 1997. É membro titular da Academia Brasileira de
Ciências.
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drológico, as correntes marítimas, as migrações de aves e peixes pelos oce-
anos são exemplos de que a vida na Terra não obedece a fronteiras criadas
pelos Estados e pelas empresas. A natureza da gestão ambiental não se su-
bordina à lógica territorial da divisão político-administrativa internacional e
dos países.

Ao focarmos a discussão e as atividades na bacia hidrográfica do rio das
Velhas o fizemos com objetivos metodológicos e estratégicos bem claros.
Passamos a dispor de uma linguagem compatível em qualquer parte do pla-
neta: colocamos a água no centro da questão ambiental, a questão ambien-
tal no centro da questão econômica, as bacias hidrográficas e os ecossis-
temas no centro da geografia política e a vida no centro de todas as nossas
preocupações. Fomos percebendo a base mais profunda da vida no território
geológico: a litodiversidade e a geomorfologia na base da fitodiversidade e es-
ta na base da zoodiversidade. 

Nada houve de mais relevante na história natural da Terra que o surgi-
mento da vida; e nada mais essencial e necessário na história política que
a evolução de nossa mentalidade cultural. Se não crescermos em conheci-
mento e sabedoria, o desenvolvimento econômico porá em risco, de forma ir-
reversível, todas as formas de vida. Assim, a geologia, as águas e os ecossis-
temas do planeta são a base geoestratégica da nossa comunicação com todos
os povos para discutir o desenvolvimento verdadeiramente sustentável no
planeta Terra. Precisamos de uma linguagem política e de um projeto de
transformação global. Priorizamos a questão cultural como fonte de imagi-
nação e de mobilização pela transformação política da sociedade. A corre-
lação sistêmica da história natural com a história cultural nos levou à de-
finição do biomonitoramento dos ecossistemas aquáticos enquanto indica-
dores de comportamento humano. A “volta do peixe” à bacia do rio das Ve-
lhas e sua conservação em outras bacias indica desenvolvimento da mentali-
dade humana. Sinal de que a desumanização avança em benefício da vida e
da biodiversidade. Paradoxalmente, a maior beneficiária desta transformação
histórica será a espécie humana. Este processo não tem caráter regional. A
visão biocêntrica do desenvolvimento e da cultura superando a visão antro-
pocêntrica abre fantásticas possibilidades para a vida na Terra. 

A população do nosso planeta está em torno de 6,5 bilhões, e há pro-
jeção de 9 bilhões para 2050. Da população mundial mais rica, 20% con-
somem 58% da energia, 84% do papel, 87% dos veículos. No Brasil, os 20%
mais ricos detêm 61% das riquezas (PIB). Não é viável expandir o padrão
dos mais ricos para todos. Uma sociedade democrática em escala global só
será possível com novos padrões de produção e consumo, com nova mentali-
dade sobre o que vem a ser qualidade de vida, bem diferente da definição pro-
fana de padrão de vida. A discussão sobre mudanças climáticas globais está
apenas começando e já coloca a questão ambiental e da cultura no centro das
mais importantes decisões dos povos e dos países.
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O foco principal da proposta do Projeto Manuelzão está na transfor-
mação da mentalidade cultural, para nós a questão chave do processo de
construção histórica da humanidade; transformação cultural a ser local-
mente impulsionada pelo objetivo operacional pontual comum: a volta do
peixe à bacia hidrográfica do rio das Velhas, alavanca desse processo. A de-
finição desta alavanca tão simples não foi aleatória; resultou da observação
de como ocorrem os fenômenos socioambientais e de uma prática teórica ár-
dua e vivenciada. A variável volta do peixe expressa uma relação complexa
que conseguimos compreender. Aplicando-a na estratégia de revitalização de
uma bacia podemos abrir caminho para uma discussão política e filosófica
em escala planetária.1

Diversas variáveis influenciaram nosso advento, sendo de caráter políti-
co, filosófico, acadêmico, histórico e existencial e outras de caráter prático.
No Internato Rural (IR), dispomos de boa infra-estrutura de transporte e de
grande liberdade para definir nossas ações. Historicamente, a Faculdade de
Medicina da UFMG sempre favoreceu debates sobre temas os mais diversos
como teatro, música, política, literatura. Entre outros produziu Guimarães
Rosa, Pedro Nava, Juscelino Kubitschek. Mais recentemente foi foco da re-
sistência estudantil à ditadura de 1964.

O Projeto Manuelzão tem a ver com este meio ambiente onde a vida
pulsa em ampliado horizonte. Nossa intenção sempre foi sermos um proje-
to de UFMG, não simplesmente um projeto da UFMG. A universidade não
está isolada do mundo, que carece de profundas transformações conceituais,
éticas e de gestão. Nós extrapolamos a UFMG, em conseqüência da mobili-
zação social e dos vínculos com ONGs, instâncias governamentais, empresa-
riais, outros centros universitários e o movimento social. Aliás, só extrapo-
lando, realizamos a UFMG plenamente, adquirindo relevância social e nos li-
gando organicamente à sociedade que a mantém.

Percorrendo as grandes distâncias do interior mineiro e vivenciando as
mazelas sociais, o debate político-acadêmico sempre brotou nas entranhas da
disciplina Internato em Saúde Coletiva, também conhecida como Internato
Rural. Nosso grupo sempre perguntava: como dar conseqüência prática ao ge-
nérico discurso da determinação social do processo saúde-doença? Na verda-
de, as práticas hegemônicas da clínica e da saúde pública refletem a idéia da
saúde como um produto da medicina. A população pensa que saúde depende
de Deus e dos médicos. Isto é ótimo para legitimar a indústria da doença. O
advento do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988 trouxe esperanças de que
haveria novo enfoque. Mas as diretrizes conceituais e teóricas do SUS foram
abandonadas pelo Estado brasileiro e pelos movimentos sanitários. Há com-
placência com a natureza patogênica do sistema econômico-social. Em que

1 Sugere-se a leitura do capítulo 1 da obra Navegando o Rio das Velhas das Minas aos
Gerais, para melhor compreensão da história do Projeto Manuelzão. 
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pesem diversas virtudes, o SUS se transformou basicamente num simulacro
que legitima a segregação social e a iniqüidade.

Assim, o Projeto Manuelzão surgiu com um componente ético funda-
mental, a defesa da saúde da população. Antes da clínica e do SUS está a
qualidade de vida. Mais vale prevenir e promover a saúde que remediar.
Quando surgimos, nosso primeiro olhar foi para o saneamento básico, en-
quanto atividade de promoção de saúde. Em conseqüência, avançamos para
as águas, para o território de bacia, para a busca de indicadores ambientais,
para a crítica do Sistema Único de Saúde (SUS).

A constatação de que saúde não é uma questão basicamente médica,
mas de qualidade de vida, implicando mudanças socioambientais, conduziu-
nos à busca da transdisciplinaridade e da mobilização social. Tem sido uma
tarefa de Hércules. A transdisciplinaridade está se afirmando passo a passo,
mas precisa de impulso para romper a inércia das estruturas disciplinares e
departamentais das universidades, que não têm mais sentido predominarem.
Elas cumprem funções burocráticas, ora facilitando ora entravando as inicia-
tivas acadêmicas, conforme as conjunturas políticas internas. Mas predomi-
na uma tendência conservadora.

A disputa entre cientistas por espaço geográfico, institucional e glórias
não é muito diferente da que existe entre outros mortais, como os pilotos da
Fórmula 1, por exemplo. Por vezes, propostas transdisciplinares de relevân-
cia social, científica e histórica podem ser atropeladas ou incineradas.  Nos-
so grupo tem consciência disso e está trilhando, com extremo cuidado, o ca-
minho da cooperação mais ampla em torno de metas. Metas são objetivos e
prazos, numa estratégia de transformação maior. Hoje, é de se esperar que a
estrutura e mentalidade já criadas permitam um crescimento maior do Pro-
jeto, agregando mais pesquisadores de todas as áreas, mirando-se no exem-
plo e nos resultados já obtidos.

A academia precisa pensar com autonomia a realidade da vida na Terra,
as questões sociais e o contexto internacional. Isto é que faz os pesqui-
sadores serem respeitáveis, quando não se subordinam a interesses de em-
presas, de partidos, de Estados, ou financeiros e confessionais. Embora haja
pressões e o risco de manipulações, pois “viver é muito perigoso” (Guima-
rães Rosa), nenhum cientista pode se gabar de ser um analfabeto político. É
preciso resistir ao rolo compressor das ideologias e das ditaduras. A acade-
mia não pode ficar desprovida de anticorpos para se defender. Nem se limi-
tar a posturas corporativas. Nem pensar que se abster e lavar as mãos seja
o mais seguro. A paixão política costuma envolver as massas, e o país todo,
em periódicas ondas. E os cientistas, enquanto cidadãos, têm grande res-
ponsabilidade nessas conjunturas. São referências importantes, para o povo
e para os estudantes.

Na origem do Projeto Manuelzão havia influência ideológica marxista,
oriunda das atividades nos movimentos sociais e na resistência à ditadura
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militar, de seus primeiros coordenadores, mas todos com formação familiar
cristã. O pensamento dialético, a experiência em mobilização social, a utopia
da justiça social enquanto combustível, a consciência dos limites das ideolo-
gias, o exercício da autocrítica, o gosto pelos estudos políticos e filosóficos
foram algumas das contribuições herdadas. A rigidez interpretativa do mode-
lo da luta de classes, a visão economicista ou messiânica, a idéia fixa em par-
tido político e a tendência à burocratização foram as principais amarras que
soubemos afastar.

O Projeto Manuelzão tem sido uma escola para todos nós, pois tem a di-
nâmica do novo paradigma. Hoje sabemos que as questões socioambientais da
bacia hidrográfica do rio das Velhas evoluem condicionadas e determinadas pe-
la globalização do comércio e do modelo internacional de produção e consumo.
É imperativo internacionalizarmos o Projeto Manuelzão, nas suas ações aca-
dêmicas, políticas, artísticas e de mobilização, levando o debate a todas as lati-
tudes. A realidade socioambiental do planeta Terra é intrinsecamente associa-
da, não sendo possível pensá-la desconexa por países.

Pela observação dos fenômenos socioambientais, passamos a fazer a críti-
ca da forma como é exercida a hegemonia da espécie humana. A Terra como
centro do Universo, a Igreja normatizando a vida humana e censora de nosso
pensamento, o planeta Terra gerido por ambições nacionais, a biodiversidade
substituída pela monocultura, consumismo, desperdício e miséria, estas coi-
sas não têm sentido existirem. O modelo antropocêntrico com as característi-
cas atuais esgotou-se. Apesar das tragédias humanas e extermínios permanen-
tes, o planeta Terra foi completamente humanizado. Esta espécie se impôs so-
bre as demais formas de vida, tornado-se a mais ameaçadora das pragas de to-
dos os tempos, destruindo flora e fauna de todos os ecossistemas existentes,
pela poluição do solo, das águas, do ar e extração predatória das riquezas natu-
rais. Seu poderio tecnológico e suas decisões políticas absurdas, e freqüente-
mente autofágicas, colocam em dúvida a natureza de sua racionalidade. A vida
é mais importante que o enriquecimento de alguns países e pessoas. Tornou-
se imperativo propor o efetivo exercício da desumanização em benefício da vi-
são biocêntrica, para preservar as mínimas condições de continuidade da vida
no planeta Terra. Somente a espécie humana, com seus conhecimentos e se ti-
ver sensibilidade, pode conduzir este processo, que podemos chamar de de-
mocracia das espécies e dos ecossistemas.

Chegou a hora de fazermos a nossa autocrítica enquanto espécie. De
comportamento arrogante e violento, declara-se feita à imagem e semelhança
do criador do Universo. Foi capaz de criar um sistema social excludente en-
tre semelhantes. Na linguagem religiosa, esta espécie não tem sido capaz de
amar nem ao criador nem ao próximo. O desenvolvimento sustentável da vi-
da no planeta Terra só será possível buscando um modelo biocêntrico de
convivência entre espécies diversas e a conservação ambiental de todos os
ecossistemas. E isto só terá chance de ocorrer com uma radical transforma-
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ção da nossa mentalidade cultural ou com a extinção da referida espécie. O
Projeto Manuelzão acredita na possibilidade desta transformação da mentali-
dade, esperando que venha a tempo, para a espécie humana sobreviver com-
partilhando o espaço comum da vida, em seu próprio benefício.

A universidade não é um seminário, somos impulsionados pelas dúvi-
das e incertezas. Nossas descobertas são verdades relativas prontas a caírem
mais adiante. Nós somos produtos da busca da racionalidade do funciona-
mento dos sistemas. Das dúvidas e do espírito crítico iniciamos este proces-
so que nos conduziu a descobrir as águas e seus biomas. Foi quando desen-
volvemos a proposta da volta do peixe como indicador de qualidade das
águas e alavanca do processo que tem na transformação da mentalidade cul-
tural nosso objetivo maior. Nossa teoria foi se enriquecendo significativa-
mente com as revelações trazidas pela observação da água - suas funções,
seu ciclo, sua interação com a nossa economia e cultura. O ciclo hidrológi-
co nos trouxe muitas contribuições ao raciocínio global. A função das chu-
vas, a importância do solo e da vegetação na percolação da água, até o caráter
planetário do movimento das moléculas de água. O território das águas, de-
terminado pela topografia das bacias, nos ensinaram a pensar as propostas
e o planejamento por bacias hidrográficas, liberando-nos do condicionamen-
to aos limites municipais, estaduais e nacionais. A definição da base geográ-
fica da estratégia é fundamental para o nosso processo de trabalho, daí a im-
portância que lhe atribuímos. As heranças políticas e geográficas do sistema
de capitanias hereditárias são base das atuais relações políticas federativas,
partidárias e eleitorais desta república, que já nasceu velha.

As águas nos trouxeram a imaginação e a metodologia. Queremos um
mundo que respeite as leis naturais, que o transforme com conhecimento e
responsabilidade, conservando a biodiversidade e com sustentabilidade. O
jogo pesado do establishment político pode ser pulverizado se conseguirmos
minar seus alicerces conceituais, geográficos, sociais e ideológicos. Não há
outra saída. As águas são referência metodológica da nossa longa marcha.
Como será o mundo do futuro só o futuro dirá.

Não podemos querer definir o mundo das gerações futuras se mal conse-
guimos modificar o nosso, tão poderosas são as forças em movimento no
mundo que herdamos. Torna-se difícil até mesmo não deixar as coisas piora-
rem. Parece que o mundo caminha independentemente e apesar de nossa von-
tade e ações. Se conseguirmos fazer as pessoas refletirem, alterando compor-
tamentos e a irracionalidade das atitudes, já terá sido um grande passo.

Se pudéssemos deixar uma idéia para apreciação das próximas gerações,
diríamos a elas que a água assumiu neste momento papel relevante na avalia-
ção dos acontecimentos enquanto eixo de mobilização, eixo de monitora-
mento biológico da saúde telúrica e eixo metodológico do processo de trans-
formação política que empreendemos, questionando o pensamento e a geo-
grafia política do sistema, base na qual se sustenta. O ciclo hidrológico tem
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sido um referencial metodológico para nosso trabalho, levando-nos a pensar
num mundo sem fronteiras e numa sociedade culturalmente diferenciada,
integrada e solidária. 

Diríamos também que nos coube viver um tempo que se funda na lógi-
ca das tropelias de um sistema baseado na força física, na corrupção e na
mentira, e que antes de nós indo até a Antiguidade não foi melhor. A violên-
cia contra os mais fracos tem base no poderio conferido pela propriedade,
pelo dinheiro e a capacidade intelectual e tecnológica. Mas, eliminar a pro-
priedade privada por decreto e força foi a utopia tentada e que não deu certo. 

Ela poderá acontecer, mas pelo esgotamento das possibilidades desse
modo de produção e evolução nas relações de produção. Mas, ainda que per-
sista, transformar-se-á, enquanto tendência, no sentido da apropriação coleti-
va do produto do trabalho social e da gestão enquanto instrumento democrá-
tico e sustentável de desenvolvimento da qualidade de vida no planeta Terra. 

O que determina nossas atitudes sociais não é prioritariamente a econo-
mia, mas a cultura predominante, a mentalidade civilizatória. As potências
ocidentais, por exemplo, com seu modo de produção e de vida, com alto pa-
drão tecnológico e de industrialização, estão aferradas a preconceitos de na-
tureza religiosa e cultural herdadas de tribos que vagavam no deserto e prati-
cavam sacrifícios de animais. Disputam ainda hoje guerras com camponeses
do Vietnam, com nômades e plantadores de ópio do Afeganistão, com muçul-
manos do Iraque, nivelando-se em disputas absurdas com populações de
economias bem defasadas tecnologicamente. E pior: perdendo as guerras e
se desmoralizando com torturas, assassinatos em massa da população civil,
rapinagem das riquezas naturais e desrespeito às culturas locais. Igual-
mente, há alguns séculos, a Espanha católica praticamente dizimou a popu-
lação indígena na América e os protestantes fizeram o mesmo no território
que tomaram dos índios na América do Norte.

No momento da publicação deste livro, estamos preocupados e projetando
desenvolver ativas relações internacionais com os três segmentos com os quais
temos trabalhado: ONGs, empresários e governos. Uma das propostas é divul-
gar e discutir a proposta de uma bandeira do planeta. Ela foi lançada provocan-
do debates no II FestiVelhas em Jequitibá, bacia do rio das Velhas. O mastro foi
reservado para mostrar a diversidade cultural com as cores nacionais e de gru-
pos que quiserem se representar com autonomia. Não pensamos em cores de
Estados, nem em ser bandeira da ONU, visto que estamos pensando numa
construção solidária dos povos e não em entidades de Estado. O símbolo que
propomos para os povos é a fotografia do planeta Terra, com seu satélite e o as-
tro maior de nosso sistema. Para que não se exclua nenhuma região, surgiu a
proposta de cada face da bandeira mostrar um lado do globo.

Se todos os povos construírem essa identidade comum em torno deste
símbolo que é a bandeira, daremos um passo para a paz. Pois sabemos que
cada exército avança para fincar uma bandeira no território da outra ban-
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deira; então não teria mais sentido esta penosa e cruel atividade e podemos
pensar em dissolver para sempre os exércitos. As guerras são indicadoras de
uma herança terrível e deixam seqüelas. Lutar pela paz e pelo desarmamen-
to significa mexer na consciência e em fatores materiais.

Queremos um mundo sem fronteiras de ódio. John Lennon popularizou
em Imagine conceitos com que sonhamos. O jogo pesado do establishment
só será pulverizado se conseguirmos minar seus alicerces conceituais, so-
ciais e ideológicos. Necessitamos de um movimento de opinião internacional
agindo ativamente por uma sociedade com novos e qualificados valores, co-
mo escreveu da prisão o revolucionário italiano Gramsci. Além da bandeira
proposta, podemos pensar no hino do planeta. Enquanto esta idéia não se
concretiza, que tal adotar a música Imagine?

Imagine (tradução feita por Apolo Heringer Lisboa)

Imagine que não haja Céu
Isso será fácil se você tentar
Que não haja Inferno abaixo
Acima de nós somente o firmamento
Imagine todas as pessoas
Vivendo para este momento

Imagine que não haja nenhum país
Isso não é difícil de pensar
Nada pelo qual matar ou morrer
Nem religião também
Imagine todos os povos
Vivendo a vida em paz

Você pode dizer que sou um sonhador
Mas eu não sou o único
Espero que um dia você se junte a nós
E o mundo será um só

Imagine não existirem posses
Você conseguiria pensar assim?
Sem cobiça, nem fome
Uma irmandade humana
Imagine todas as pessoas
Compartilhando o mundo inteiro.

Sonhamos com um mundo em que o Projeto Manuelzão não seja neces-
sário, pois as causas serão outras.
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1. Introdução
Há dez anos, o Projeto Manuelzão surgiu no bojo da discussão sobre a

questão da saúde coletiva na disciplina do Internato Rural da Faculdade de
Medicina da UFMG.

Avaliando a prática dos nossos alunos nas cidades do interior e da Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte, constatou-se que a mesma era basica-
mente assistencialista, centrada na atuação sobre a doença e no processo de
medicalização dos problemas sociais. Atuava-se pouco ou quase nada na gê-
nese desses problemas, o que significava não interferir nos determinantes
socioambientais.

Atendíamos em unidades de “saúde” em localidades sem infra-estrutu-
ra adequada de saneamento básico, com moradias precárias e baixo padrão
de consumo e educação. Ainda assim, conseguíamos fundamentalmente ape-
nas medicalizar essas coletividades.

A precariedade do ponto de vista das condições sanitárias e de saúde
das coletividades tinha em comum um cenário ambiental representando por
esgotos a céu aberto, disposição inadequada de lixo e contaminação de cór-
regos, nascentes e outros cursos d’água.

Entendíamos, naquele momento, que existia um padrão sociocultural
que reproduzia um modelo que, se por um lado produzia ambientes “não
saudáveis”, por outro gerava também um quadro de degradação ambiental.

Analisando a questão territorial, deparamo-nos com a lógica complexa e
sistêmica de bacia hidrográfica, ou seja, a água pelo seu ciclo natural transi-
ta por diferentes ecossistemas e carreia para o leito principal de um rio a ges-
tão socioambiental daquela área. E naquele momento decidimos atuar na
bacia do rio das Velhas.

A opção por trabalhar com uma bacia hidrográfica reside no fato de que
ela representa uma unidade socioambiental de diagnóstico, de planejamen-
to, de organização, de ação e de avaliação de resultados. A bacia permite inte-
grar natureza e história, ambiente e relações sociais, delimitando uma área e
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possibilitando que um complexo sistema social seja referenciado na biodi-
versidade dos corpos d’água da bacia.

Ao fazermos este movimento, colocamos no cerne da discussão que o
homem não pode ser destituído das suas relações socioambientais, e que a
medicina e em especial a “saúde” não pode destituir o homem das suas re-
lações culturais e com a natureza. Colocamos na ordem do dia a discussão
da integralidade da questão da saúde. Integralidade aqui entendida não com
a visão assistencialista, mas sim na visão humanista e planetária, o homem
como um ser planetário que depende de relações ambientais complexas para
viver e ter saúde, e ao mesmo tempo interfere no contexto socioambiental
provocando impactos importantes para a sua própria vida e das demais espé-
cies existentes no planeta. Segundo Apolo Heringer LISBOA (1997)

“o eixo temático: ‘saúde, ambiente e cidadania’, abre espaço para
questionar o conceito hegemônico de considerar saúde como um pro-
duto da indústria e dos serviços de atenção aos doentes. Esta hege-
monia ideológica da ‘indústria da doença’ está perpetuando um mo-
delo social excludente, incompatível com a saúde coletiva e associa-
do com a alta lucratividade dos setores mais mórbidos da economia.
Saúde está correlacionada com a qualidade de vida, e qualidade de vi-
da, com o ambiente e o caráter das relações sociais.” 

Ainda segundo LISBOA,
“o paradigma antrópico de domínio da natureza ignorou duas ques-
tões: que a natureza associa o ser humano ao restante da fauna e flo-
ra; e que as atuais relações sociais excluem a maioria dos seres hu-
manos das conquistas sociais e técnico-científicas, cassando suas ci-
dadanias e o direito à saúde. Nestas relações, o dinheiro é que confe-
re cidadania. Este paradigma entrou em confronto antagônico agudo
com o ambiente e a sociedade, ameaçando a vida da atual e das futu-
ras gerações. As doenças também são sinais e sintomas de uma cri-
se paradigmática. O estoque de saúde nesta sociedade está muito
abaixo do aceitável”.

2. A crise ambiental e a saúde
A crise ambiental agravou-se a partir da década de 1970 e desencadeou

uma ampla discussão em nível nacional e internacional sobre as relações ho-
mem-natureza a partir do processo de produção, consumo e limites planetá-
rios dos recursos naturais e dos ciclos vitais. O homem é parte da natureza
e não sobrevive à parte da mesma.

Toda ação humana tem um impacto sobre a natureza, positivo ou nega-
tivo. A intensidade e a natureza desse impacto são proporcionais à organiza-
ção social e às atividades econômicas desenvolvidas pelo homem. O paradig-
ma da determinação social do processo saúde-doença conduz a uma nova
proposta cujos fundamentos estão na teoria da produção social: salvo a na-
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tureza intocada, tudo o que existe é produto da ação humana na sociedade.
Por vezes, procura-se criar uma falsa dicotomia entre a reprodução

social e a degradação ambiental, o que não representa uma verdade, pois co-
mo afirma LEFF (citado por AUGUSTO, VIANA & FREIRE, 2002) “tanto se
explora a natureza como também o homem que trabalha; contamina-se o ar
como também o trabalhador da indústria contaminante; contamina-se o solo
com agrotóxicos como também o trabalhador rural que o aplica.”

A realidade é complexa. A visão parcializada e instrumentalista impede
que se reconheçam os fatos de uma maneira global, e que se promova uma
visão mais ampla dos fenômenos socioambientais e dos conflitos inerentes
à vida (AUGUSTO, VIANA & FREIRE, 2002). 

O reconhecimento da importância do contexto socioambiental e cultural
em que os problemas da vida humana são conformados permite uma aborda-
gem nova, dada pela teoria dos “sistemas complexos”, que são definidos
“pelas relações de suas partes e o seu todo é diferente da simples soma
delas”.

Esse novo modo de compreender as relações do homem com a natureza
permite construir estratégias para a sustentabilidade, entendida como um
real estado de direito, baseado numa concepção de mundo que, segundo
Leff, compreende “sistemas inter-relacionados (complexos), do qual faze-
mos parte como seres culturais por natureza e naturais por cultura”.

A bacia hidrográfica como unidade de análise geoambiental permite en-
tender, de uma forma sistêmica, os efeitos do processo social sobre o ecos-
sistema da bacia e as conseqüências do desequilíbrio gerado sobre a saúde,
o ambiente e a sustentabilidade ecológica da região. A saúde, como uma afir-
mação positiva e não simplesmente como a negação da doença, deve ser vis-
ta como a expressão máxima da qualidade de vida e do ambiente.

O paradigma da determinação social da saúde conduz a uma nova pro-
posta, o que significa necessariamente inscrever a saúde como campo de co-
nhecimento na ordem da interdisciplinaridade e, como prática social, na or-
dem da intersetorialidade. 

Segundo SAMAJA & YNOUB (1998) “o desenvolvimento dos indivídu-
os é inseparável dos ambientes do desenvolvimento social das populações
envolvidas, e inseparável dos problemas da reprodução e do desenvolvimen-
to das sociedades. As sociedades, quotidianamente, desenvolvem um grande
número de processos para reproduzirem-se em sua dimensão biológica, cul-
tural, econômica e política”.

As relações entre saúde-doença e o ambiente são tão antigas quanto a
própria existência do homem no planeta. A luta pela sobrevivência e pela
evolução humana sempre dependeu da forma histórica de como os seres hu-
manos relacionaram-se entre si e com a natureza. O acesso, a distribuição e
o consumo dos recursos da natureza pelas sociedades são, sem dúvida, gran-
des determinantes do perfil de saúde e doença de populações humanas. 
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A crise ambiental revela novos problemas para a ciência e para a técni-
ca, impossíveis de serem devidamente abordados e resolvidos sem o encon-
tro dos diversos ramos e especialidades do conhecimento.

3. A internalização da crise ambiental na aréa da saúde
Os desafios postos pela crise ambiental possibilitam o encontro de ra-

mos e disciplinas diferentes de um lado e, de outro, provocam no interior de
cada uma delas, a necessidade de internalizar, incorporar a problemática
ambiental. Assim, a economia desenvolveu o conceito de desenvolvimento
sustentado, a geografia rompeu os estreitos limites da morfologia incorpo-
rando os diversos aspectos do planejamento ambiental (POLLETE, 1997),
a biologia admitiu os efeitos das atividades antrópicas no desenvolvimento
dos ecossistemas aquáticos (BARBOSA, 1994), a engenharia começa a ava-
liar os efeitos perversos da drenagem urbana tradicional propondo a des-
canalização de cursos d’água (BINDER, 2001). Esta internalização não é
uma simples justaposição da externalidade ambiental no interior de diversos
ramos do conhecimento, mas sim a abertura do caminho para a construção
de uma racionalidade ambiental. (LEFF, 2001)

A saúde coletiva também vem internalizando a crise ambiental em seu
corpo de conhecimentos. O movimento denominado Promoção da Saúde,
originado no Canadá em 1974, tem incorporado conceitos próprios da racio-
nalidade ambiental desde o seu início. O chamado relatório Lalonde, ponto
de partida deste movimento, propunha a criação do campo da saúde, com-
posto por quatro pólos: (a) biologia humana - inclui a herança genética, cres-
cimento, maturidade, envelhecimento, (b) o ambiente - inclui os ambientes
físico, social e psicológico, (c) o sistema de organização dos serviços de saú-
de, (d) os estilos de vida - incluem riscos ocupacionais, acidentes de trânsi-
to, padrões de consumo (ALMEIDA, 2000). Diversas conferências inter-
nacionais vão delinear um corpo de princípios para a Promoção da Saúde, re-
sultados de experiências realizadas em vários países. (BUSS, 1998)

Entre os pré-requisitos básicos para que uma população possa ser sau-
dável a partir de amplas concepções de saúde e bem-estar, orientando-nos
pelo paradigma da história social da saúde estão: paz (contrário de violên-
cia); habitação adequada em tamanho por habitante, em condições adequa-
das de conforto térmico; educação pelo menos fundamental; alimentação im-
prescindível para o crescimento e desenvolvimento das crianças e necessária
para a reposição da força de trabalho, renda decorrente da inserção no mer-
cado de trabalho adequada para cobrir as necessidades básicas de alimenta-
ção, vestuário e lazer; ecossistema saudável preservado e não-poluído; jus-
tiça social e eqüidade garantindo os direitos fundamentais dos cidadãos
(Carta de Ottawa, 1986).

Na Carta de Ottawa (OMS, 1986), da Conferência Mundial promovida
pela OMS sobre promoção de saúde, é mencionada a criação de ambientes
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favoráveis à saúde. A “naturalização” do conceito de ambiente traz em si
múltiplas contradições, uma vez que se sabe que a própria natureza é “cons-
truída” pela ação dos seres vivos e, particularmente do ser humano, por
meio de suas ações econômicas, políticas e sociais.

A Agenda 21, a carta para a ação resultante da grande Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra
de 1992, apontam claramente que nossas perspectivas de saúde dependem
do “desenvolvimento adequado e sustentável de nosso ambiente natural e
social” (Agenda 21, 1992). Na realidade, “a saúde não pode separar-se de
uma multiplicidade de elementos ambientais tão diversos como o ar e a água
potável, a pobreza e as aglomerações urbanas, os produtos químicos e os ve-
tores das enfermidades, o excesso de consumo e o subdesenvolvimento, a
tecnologia e o comércio.” (SCHAFFER, 1994)

4. As ações antrópicas e a saúde
A cidade, representação considerada como a máxima do domínio do ho-

mem sobre a natureza, se de um lado permitiu a construção de ambientes
mais propícios para se evitar e tratar as doenças, em especial as transmis-
síveis, de outro lado caracterizou-se pela apropriação espacial da desigual-
dade social, à medida que a própria terra passa a ser tratada como uma mer-
cadoria cujo valor é dado exatamente pela qualidade e quantidade de equipa-
mentos saudáveis disponíveis: água canalizada e tratada, coleta de lixo, esgo-
tamento sanitário regiões planas e arborizadas, distância de fontes poluido-
ras, características do solo e tipo moradia. A parcela da sociedade incapaz de
pagar por bens de consumo de melhor qualidade acaba se deslocando para
loteamentos precários ou para invasão de áreas de risco - topo de morro ou
fundo de vale, às margens de córregos.

Excluída da verdadeira cidadania, uma parcela considerável da popula-
ção da bacia vive em ecossistemas inadequados que provocam e espelham a
degradação ambiental, e que se traduzem pela presença de focos de doenças
transmissíveis.

O modelo da atenção à saúde não investiu no paradigma do ambiente
saudável e sustentável. A prova disso é o descaso para com o destino final
de dejetos e lixo nas bacias hidrográficas, que têm provocado a contamina-
ção de mananciais e cursos d’água, o que leva à contaminação de homens,
plantas e animais. 

Por outro lado, a criação de novos cenários (ambiente), em especial nas
cidades, vem produzindo mudanças no perfil nosológico da bacia, com o
crescimento da prevalência de doenças crônico-degenerativas, da violência e
de mortes violentas.

O modelo preventivista e higienista, pressionado pelos movimentos so-
ciais dos excluídos dos padrões de qualidade, desencadeou políticas urbanas
de universalização de alguns serviços públicos, como a distribuição de água
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tratada e a coleta de lixo. No mesmo sentido aumentou-se a oferta de aten-
ção médica e cuidados primários para a grande maioria da população. Esse
processo produziu efeitos positivos sobre os marcadores “macro” de saúde,
como a redução da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida, a
diminuição das doenças transmissíveis e de veiculação hídrica.

Pode parecer um paradoxo o fato dos indicadores “macro” de saúde es-
tarem melhorando, enquanto outros, ambientais e sociais, demonstram si-
nais de deterioração. Ocorre que os chamados indicadores “macro” de saúde
não são capazes de expressar verdadeiramente as condições ambientais e ge-
rais em que vive o conjunto da população. Persiste e até se agrava o fosso da
desigualdade social. As políticas públicas não têm sido centradas, necessa-
riamente, na construção de ambientes favoráveis à saúde, mas sim na exten-
são de serviços de assistência médica, que muitas vezes são capazes de alte-
rar indicadores, mas não de construir ambientes saudáveis. Do ponto de vis-
ta da saúde não se está construindo uma sociedade saudável e sustentável
ambientalmente. 

É impossível construir um processo sustentável de saúde coletiva disso-
ciado da questão ambiental e, em especial, dos fatores que vêm provocando
a degradação e a morte na bacia do rio das Velhas, a saber:

- disposição in natura de esgotos e efluentes industriais diretamente nos
cursos d’água;

Figura 1. Vila Biquinha, em Belo Horizonte. Foto: Acervo Projeto Manuelzão
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- disposição de lixo a céu aberto;
- modelo de concepção das cidades;
- uso de agrotóxicos
- manejo inadequado do solo e dos apectos geológicos.
À medida que o homem, pela reprodução social, interveio no ecossiste-

ma natural, modificando-o em graus de intensidade variáveis e construindo
diferentes microssistemas dentro da bacia hidrográfica, acabou por determi-
nar novos cenários que criam diferentes “possibilidades” no que se refere às
condições ambientais e à qualidade de vida das pessoas. Assim, as novas re-
lações estabelecidas a partir da inter-relação entre produção social-natureza
criam diferentes “possibilidades” no processo saúde-doença, a saber:

- ambientes inadequados à saúde - representado por ambientes total-
mente inadequados do ponto de vista sanitário (abastecimento de água, cole-
ta de lixo e esgoto) e habitacional, obrigando as pessoas a conviverem com
o lixo e esgoto a céu aberto, a presença de vetores, a degradação e contami-
nação ambiental acabam acarretando, também, a contaminação e degradação
dos cursos d’água mais próximos; (Figura 1)

- ambientes artificiais das cidades - que modificam substancialmente as
relações homem-natureza e até a relação do homem com o próprio homem,
gerando relações de conflitos e estresse que se traduzem em aumento das
doenças cardiovasculares, acidentes, mortes violentas e outras. (Figura 2)

- contaminação ambiental de entorno - contaminação que apresenta um

Figura 2. Bairro Buritis, Belo Horizonte - 2006. Foto: Procópio de Castro
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efeito deletério maior para a saúde daqueles que moram nas proximidades
da fonte poluidora. Exemplo: contaminação de arsênio por moradores da
região do Galo, em Nova Lima;

- degradação ambiental sistêmica e progressiva - agentes poluentes que
se disseminam pelo ambiente, provocando danos à distância. Exemplo: a
utilização de agrotóxicos pelos pequenos produtores; disposição inadequada
do lixo levando à contaminação dos lençóis freáticos; disposição inadequa-
da de esgotos e à contaminação das águas por coliformes fecais;

- comprometimento da qualidade e da quantidade dos recursos naturais
- a limitação da qualidade e quantidade de água doce disponível pode afetar
diretamente a saúde de todos; (Figura 3)

- modificações ecológicas provocadas pelos novos ecossistemas. Exem-
plo: a proliferação do Aedes nas áreas urbanas, que encontrou nesses locais
condições para a sua procriação e não encontra competidor ecológico que faz
o seu controle natural.

5. A construção do SUS e a saúde coletiva
Ao longo destes dez anos do Projeto Manuelzão, percebe-se que o SUS

e os seus gestores estão longe de absorver e implementar uma visão mais
abrangente e complexa da saúde coletiva, estando ainda fundamentalmente
centrados em práticas, atitudes, cenários e organizações que privilegiam o

Figura 3. Leito de córrego impactado por atividade minerária. Foto: Acervo Projeto Manuelzão
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assistencialismo, a medicalização, a hospitalização, processos que se procu-
rava transformar quando do nascimento do SUS. Basta ver que a Consti-
tuição de 1988, que criou o SUS, estabeleceu desde o início que o sistema
teria o papel fundamental de repensar e criar novas práticas e atitudes que
iriam privilegiar a promoção de saúde e aprofundar na busca do conceito de
integralidade da relação homem-ambiente. Tem havido uma série de dificul-
dades e limitações para a efetivação do controle social. 

Passados dez anos, percebemos que isso pouco ocorreu e a própria prá-
tica assistencialista, foco principal do SUS, está longe de ser equacionada,
como pode ser visto nos noticiários da mídia e nas filas das unidades de saú-
de e das referências.

As chamadas secretarias de “saúde” reduzem as suas ações e estrutura
para dar suporte às ações assistencialistas e preventivistas, pouco ou nada
fazendo para promoção da saúde, da construção da intersetorialidade e inter-
disciplinaridade. Na verdade deveríamos falar em governo da saúde, pois es-
sa é fruto de uma ação coletiva e intersetorialidade de políticas públicas que
tenham como objetivo final a saúde coletiva.

Com vistas à reforma do modelo assistencial e amparada nos modelos
de atenção primária à saúde e Promoção da Saúde, propagados pela Or-
ganização Mundial e Pan-Americana de Saúde (OMS e OPAS, respectivamen-
te), em Alma Ata (1978) e, posteriormente, nas conferências internacionais
de Promoção da Saúde, começou a ser implantada em todo o país, no ano de
1994, a estratégia do Programa Saúde da Família (PSF). 

Segundo o Ministério da Saúde, o PSF foi elaborado não para atuar co-
mo uma peça isolada do sistema de saúde, mas como um componente ar-
ticulado a todos os níveis que, sem negar às famílias uma atenção médica de
qualidade, procura instituir, na prática social, o novo paradigma da determi-
nação social da saúde, respondendo a uma nova concepção de saúde não
mais centrada somente na assistência à doença, mas sobretudo na promoção
da qualidade de vida e na intervenção dos fatores que a colocam em risco.

Nesse sentido, o PSF propõe uma maior interação e vínculo de seus in-
tegrantes com a população atendida, possibilitando construir, de forma par-
ticipativa e integrada, práticas e estratégias mais eficazes de enfrentamento
dos problemas de saúde. Busca, portanto, reestruturar o modelo de atenção
vigente, excludente e de baixo impacto na melhoria da qualidade de vida da
comunidade a partir da atenção básica - nos postos de saúde -, implementan-
do ações de educação, associadas com a conscientização da importância do
sujeito e de seu contexto na sua própria saúde. 

Assim, é possível afirmar que, ao trabalhar na lógica da promoção da
saúde, sob os preceitos da territorialidade, intersetorialidade e participação
social, o PSF possibilitaria a inserção da problemática ambiental na esfera
da atenção básica.

O baixo nível socioeconômico, a deficiência dos sistemas de abasteci-
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mento de água e esgotamento sanitário, a precariedade das práticas de higi-
ene doméstica e pessoal, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, a
presença da desnutrição protéico-calórica são fatores predisponentes e faci-
litadores do desenvolvimento de doenças. Geralmente, as equipes do PSF
estão inseridas nestas áreas, tidas como “de risco” e devem, portanto, enfati-
zar ações que levem em conta o contexto desta população, como as ações de
educação em saúde - a necessidade de cuidar do meio para evitar doenças -
e a importância da organização comunitária para reivindicação de melhorias.

Entretanto, observa-se na prática que essas ações de educação e promo-
ção da saúde não são desenvolvidas pelos integrantes das equipes de saúde
- premidos por uma demanda “produtivista”-, perpetrando, assim, o “antigo”
modelo de atenção, caracterizado pela prática curativa, verticalizada, de cu-
nho biologicista, que não compreende ou não considera adequadamente as
dimensões socioseconômicas e culturais envolvidas no processo de adoecer
e morrer das pessoas. O PSF, então, mostra-se falho, pois não incorpora
princípios básicos e necessários para a nova percepção da cultura da promo-
ção da saúde.

Tínhamos a esperança de que o PSF pudesse consolidar uma nova práti-
ca para além do assistencialismo e do preventivismo, atuar efetivamente na
promoção de saúde e na atuação ambiental definido a partir de um determi-
nado território. Na prática, as equipes do PSF têm se pautado por uma práti-
ca sem intersetorialidade e interdisciplinaridade, a não ser restrita ao pró-
prio “setor saúde” - médicos, enfermeiros, dentistas.

É necessário que o sistema rompa com a ideologia dominante e passe a
incorporar as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, preconi-
zadas pelo Sistema Único de Saúde. Esta proposta é desafiadora e complexa,
tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista técnico, pois além
de requerer a modificação no modo de enxergar a saúde, muitas de suas
ações deverão incluir instâncias que se encontrem fora do setor saúde, e ca-
be a este envolver os diversos atores e organizá-los, visando a alcançar mais
saúde e uma melhor qualidade de vida para a população. É imprescindível
que o setor saúde se posicione no debate público sobre o desenvolvimento e
coloque a saúde como responsabilidade coletiva. 

Além de inserir os demais setores na realidade onde atua, o PSF deverá
envolver o sujeito/usuário do serviço - tido como co-partícipe do processo -
no planejamento de ações e na resolução dos problemas diagnosticados. O
maior contato do profissional do serviço com o usuário e sua realidade po-
derá facilitar a ação sobre os determinantes das doenças. 

Logo, toda ação de promoção da saúde deverá partir das equipes de
saúde, que necessitam adotar posturas ativas de ação social dirigidas à co-
munidade, organizações sociais, famílias e indivíduos. Cabe às equipes do
PSF despertar o cidadão para a luta por melhores condições de vida.
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6. Desafios do Projeto Manuelzão na questão da saúde coletiva
O desafio do Projeto Manuelzão/UFMG é a incorporação de novos para-

digmas no modelo de saúde, tendo a integralidade da atenção à saúde como
um eixo estruturador das ações de promoção da saúde. Desse modo, po-
demos citar como princípios básicos a serem incorporados:

- A saúde não é basicamente um problema médico;
- É fundamental incorporar o ambiente na atenção à saúde, não simples-

mente como um cenário da geografia médica - das doenças -, mas sim como
um espaço onde se estabelecem relações complexas do homem com a natu-
reza que modificam as possibilidades de qualidade de vida e saúde não só
para homem, mas para as demais espécies animais e vegetais;

- O Projeto Manuelzão propõe uma nova visão de território, que é a bacia
hidrográfica, integrando uma visão ecossistêmica georeferenciada a atenção
à saúde;

- Deve-se buscar, trabalhar e construir a integração crítica e prática com
o SUS/PSF nestas novas bases;

- Deve-se buscar construir um plano local de gestão ambiental e de saú-
de integrado e intersetorial, envolvendo diferentes secretarias como a da
“saúde”, meio ambiente, obras, educação e outras, e ainda diferentes seg-
mentos da sociedade;

- Definir as estratégias e ações intermunicipais em função da interface
com a geografia das sub-bacias visando ao desenvolvimento de um plano
gestor único;

- Entender que a porta de entrada de qualquer sistema de saúde não é o
ambulatório, mas sim a promoção da saúde, que está diretamente relaciona-
da à qualidade de ambiente e de vida das pessoas;

- Criar um Comitê intergestor de saúde e ambiente para propor as ações
e metas a serem atingidas e acompanhar a execução das mesmas.

Talvez o desafio maior seja entender que a porta de entrada é o locus pri-
vilegiado de intervenção de um verdadeiro sistema de saúde não é o ambula-
tório, mas sim o ambiente onde as pessoas estão inseridas e que irá permi-
tir o desenvolvimento das reais condições de saúde e vida da população.
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1. Introdução
O Projeto Manuelzão nasceu com o objetivo operacional de promover a

“volta do peixe” ao rio das Velhas. A “volta do peixe”, em uma linguagem
metodológica, é o eixo estruturador do Projeto. Todas as ações são realizadas
em função desse eixo, ou seja, existe uma série de outras variáveis que influ-
enciam e determinam a reabilitação dos ecossistemas aquáticos na bacia do
rio das Velhas. No entanto, o Projeto não tem controle sobre todas elas, po-
dendo, no máximo, estimular a sua viabilização e sua transformação em vari-
áveis independentes. Por outro lado, algumas delas possuem um caráter não
aleatório e não experimental, permitindo que as ações do Projeto possam po-
tencializar a influência e a força de determinadas variáveis, tais como con-
dições ecológicas dos ecossistemas aquáticos, educação ambiental, recupe-
ração de matas ciliares e controle de voçorocas. Sendo assim, compreende-
se que o Manuelzão é um projeto político, cujas bases se assentam no tripé
pesquisa, ensino e extensão universitária.

O quadro teórico do Projeto parte do pressuposto de que a saúde coleti-
va precisa incorporar a crise ambiental em seu corpo de conhecimento, o que
é fundamental para a recuperação das bacias hidrográficas. (LEFF, 2001)
Essa abordagem socioambiental exige que as políticas públicas de saúde su-
perem a ótica individual e familiar no âmbito dos postos de saúde, hospitais
e distritos sanitários. A promoção da saúde também precisa definir os ambi-
entes favoráveis à saúde sob uma perspectiva ecossistêmica, superando o
paradigma antropocêntrico que incorpora apenas os princípios da biologia,
da economia e da sociologia humanas. (MINAYO, 2001)

Três categorias gerais têm sido utilizadas na explicação dos mecanismos
que afetam a saúde no meio urbano: o ambiente físico, o ambiente social, a
qualidade e o acesso aos serviços sociais e de saúde. O ambiente físico ur-
bano é constituído pelo ambiente construído, infra-estrutura de saneamen-
to, poluição do ar, clima, presença de áreas verdes, qualidade dos cursos d’á-
gua e presença de áreas de lazer. O ambiente social urbano inclui estrutura
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ocupacional, mercado de trabalho, processos sociais e econômicos, relações
de poder, relações étnicas, desigualdade social, instituições e práticas reli-
giosas, crenças sobre o lugar e comunidades (GÁLEA & VLAHOV, 2005). A
qualidade e o acesso aos serviços sociais e de saúde definem a ação sobre
indivíduos e comunidades, prevenindo e recuperando doenças e outros even-
tos relacionados à saúde humana.

A promoção da saúde estrutura-se a partir de territórios de atuação. Os
territórios comumente utilizados são municípios, distritos regionais, bair-
ros, setores censitários, zonas eleitorais, escolas, centros de trabalho e ou-
tros que permitem a utilização da categoria denominada acima como ambien-
te social urbano. O Projeto propõe outra referência territorial - a bacia hidro-
gráfica - que, além de facilitar a incorporação da categoria ambiente físico-
urbano, permite também a abordagem das categorias citadas anteriormente.
A bacia hidrográfica permite expor o ambiente natural desde que os rios e
córregos estejam em seu leito natural. A calha dos cursos d’água constitui,
dentro do espaço geográfico da bacia, um objeto peculiar em torno do qual
relações humanas podem ser estabelecidas (SANTOS, 1991). Quando os
cursos d’água são canalizados, desaparecem enquanto objeto peculiar e
transformam-se em ruas, avenidas e esgoto a céu aberto que impossibilitam
relações humanas com os ecossistemas aquáticos. A recuperação da bacia
ou a sua preservação apresenta reflexos imediatos no leito dos cursos
d’água. Portanto, a utilização da bacia hidrográfica como unidade de inter-
venção e estudos considera, necessariamente, as interações entre os ecossis-
temas aquáticos e terrestres adjacentes, além de aspectos sociais, culturais
e econômicos.

Essa representação dos rios pode ser explicitada por meio da qualidade
de suas águas, da integridade ecológica e da riqueza taxonômica (número de
espécies de organismos aquáticos) dos ecossistemas aquáticos. Esse con-
junto de parâmetros indica a qualidade do ambiente físico urbano. O ambien-
te construído, a infra-estrutura do saneamento, a presença de áreas verdes e
de lazer, o clima e a poluição têm influência decisiva sobre os ecossistemas
aquáticos. Portanto, a “volta do peixe” pode ser contígua à melhoria da quali-
dade do ambiente físico urbano que, por sua vez, constitui um nível deter-
minante da saúde humana ao lado dos níveis social, individual e molecular.
(SUSSER & SUSSER,1996)

Nesse conjunto de conceitos, a criação de ambientes favoráveis à saúde
humana inclui também a saúde dos rios e córregos, constituindo-se em uma
abordagem ecossistêmica da promoção da saúde humana e ambiental. A cri-
se da água, a perda da biodiversidade e a poluição da bacia de drenagem po-
dem ser enfrentadas no ambiente urbano sob uma perspectiva de busca de
superação da crise ambiental. Os processos sociais e econômicos, as rela-
ções de poder, as práticas culturais e as crenças sobre os lugares e as comu-
nidades podem ganhar nova dimensão com essa perspectiva. Portanto, a
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união de abordagens representa uma prioridade fundamental para a busca de
melhorias, com benefícios imediatos e mensuráveis nas escalas ambiental,
social, política e econômica. Essas melhorias são prioridade e contam com
a parceria de diversos segmentos sociais que atuam em conjunto, intervin-
do, avaliando e monitorando as condições na bacia hidrográfica do rio das
Velhas.

Quatro conceitos compõem o quadro teórico norteador do Projeto: sus-
tentabilidade, diversidade, democracia e cuidado, presentes nos trabalhos de
BOFF (2000). O conceito de sustentabilidade introduz a idéia de que nossa
obra, em qualquer esfera do planeta, em qualquer área e escala de atuação,
deve levar em conta a qualidade de vida e a saúde das gerações futuras com
base na utilização racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis.

Diversidade é o reconhecimento e o respeito à diferença do “outro”. Di-
versidade de gênero, opção sexual, raça, condição social, cor, etnia, religião
etc. são reconhecidas por códigos legais em grande parte do planeta. Entre-
tanto, não é suficiente reconhecer a diferença do “outro” considerando-se
apenas os seres humanos, mas todas as espécies. Estimativas recentes
apontam para informações de que 11% das espécies de aves já desaparece-
ram, assim como 25% dos mamíferos e 34% dos peixes (BRAHIC et al.,
2000). Sendo assim, o direito à vida sintetiza a chamada biodiversidade, ou
seja, a diversidade biológica em todos os níveis - genético a ecossistêmico e
biomas - e os processos ecológicos mantenedores dessa diversidade - produ-
ção, consumo e decomposição de matéria orgânica.

A democracia viabiliza ações em direção à solução dos conflitos causa-
dos pela crise ambiental e pelas contradições da própria sociedade. A mu-
dança de nosso olhar sobre o planeta exige a participação e o encontro de to-
dos os cidadãos de forma igualitária. Não basta um sentimento favorável à
preservação e à recuperação do meio ambiente; é preciso, também, agir,
mudar hábitos, atitudes, educar-se e educar o outro e participar de decisões
políticas. A crise ambiental convida-nos à construção da democracia partici-
pativa. Eleger representantes periodicamente é terreno da democracia repre-
sentativa, que, mesmo mantida, tem que ceder à participação direta e ao sur-
gimento dos espaços públicos que permitam explicitar conflitos e interesses
de realização política. A ação política local permite influenciar as políticas
públicas que garantam a ampliação de direitos.

Não existe possibilidade de retorno do ambiente que existia antes da Re-
volução Industrial. O “novo equilíbrio” fará renascer outro ambiente,
inclusive nas grandes cidades. Por isso, é necessária ação consciente e
planejada no cuidado com os ecossistemas. Da mesma forma que cuidamos
das crianças, dos idosos e dos doentes, precisamos cuidar de nosso entorno.

Em síntese, o Projeto Manuelzão, desde o início, incorporou os elemen-
tos críticos da crise ambiental, bem como se estruturou nos quatro grandes
princípios necessários ao enfrentamento da crise ambiental: sustentabilida-
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de e diversidade, quando advoga rios limpos para as novas gerações; de-
mocracia participativa e cuidado quando funda subcomitês e núcleos de ba-
cias hidrográficas com o objetivo de planejar a recuperação, a gestão partici-
pativa das bacias e promover ações de educação ambiental.

2. A trilha do Projeto: enfoque de estudos e ações participativas 
O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São

Francisco. Orienta-se, aproximadamente, no sentido sudeste para noroeste,
tendo sua nascente no Município de Ouro Preto, na serra do Veloso, no para-
lelo 20° 20' latitude sul e deságua no rio São Francisco, 36 km a jusante do
Município de Pirapora, no paralelo 17° 11’ latitude sul, a jusante da barra-
gem de Três Marias (POLIGNANO et al., 2001). Possui 802 km de exten-
são, sendo 38,4 m de largura média, drenando uma área de 29.173 km

2

(CBH VELHAS, 2003). Devido à ausência de obstáculos naturais e barra-
gens, o rio das Velhas guarda um elevado grau de conectividade com a região
do médio São Francisco, entre as barragens de Três Marias (MG) e Sobra-
dinho (BA), representando rota potencial para a migração das espécies de
peixes que realizam piracema nesta bacia hidrográfica.

Integram a bacia do rio das Velhas 51 municípios, e a população total
abrangida é de 4,5 milhões de habitantes. Esses municípios têm importân-
cia econômica por representarem 42% do PIB mineiro, e social por estarem
localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte (POLIGNANO et al.,
2001). Além disso, boa parte do rio, juntamente com algumas de suas cabe-
ceiras, está encaixada no Quadrilátero Ferrífero, uma das áreas mais críticas
devido aos inúmeros empreendimentos de mineração (CARVALHO, 1985).

A bacia do rio das Velhas possui três principais tipos de ecossistemas
aquáticos. O primeiro é formado por sub-bacias e rios com ótima qualidade
de água e que preservam sua biodiversidade, em condições ainda minima-
mente impactadas, chamadas quase intocadas.  Essas sub-bacias vêm sendo
estudadas com vistas à sua adoção como áreas de referência (BAILEY et al.,
2004) em programas de biomonitoramento de qualidade de água. Essas
áreas são cada vez menores e desconectadas, e atualmente estão restritas às
poucas unidades de conservação ambiental e topos de serra (parques, reser-
vas, RPPNs). O segundo tipo de trecho de rios e sub-bacias é formado por
ecossistemas que sofreram desflorestamento de sua mata ciliar, erosão de
suas margens, transporte de sedimentos e assoreamento, com conseqüente
redução de sua biodiversidade. Essas águas drenam, em sua maioria, áreas
rurais com intensa atividade da agropecuária. Algumas destas sofrem ainda
com assoreamento e lançamento de rejeitos de atividades (e.g., Quadrilátero
Ferrífero). O terceiro conjunto de ecossistemas é formado por cursos d’água
urbanos, canalizados, retificados e muitas vezes totalmente impermeabiliza-
dos, localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Na
RMBH, observa-se hoje um grande número de cursos d’água totalmente de-
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gradados, com péssima qualidade de água, e que são habitados apenas por
espécies de organismos aquáticos resistentes à poluição de esgotos domésti-
cos e efluentes industriais sem tratamento. 

A metodologia utilizada busca articular (i) a ação educativa, (ii) a mobi-
lização social e (iii) política e (iv) a pesquisa científica na bacia do rio das
Velhas, de forma que juntas favoreçam a volta do ecossistema aquático às
condições mais próximas possíveis daquelas de um rio natural, inserido em
sua bacia hidrográfica.

As informações obtidas são transmitidas em um conjunto de ações edu-
cativas que resultam em uma série de produtos, tais como: (a) educação am-
biental realizada por meio da elaboração do Jornal Manuelzão; (b) publica-
ções de livros e cartilhas sobre a bacia; (c) cursos para educadores e ativida-
des nas escolas públicas da bacia; (d) participação de estudantes universi-
tários de Comunicação, Geologia, Biologia, Geografia e Medicina no Projeto,
sendo formados em uma perspectiva interdisciplinar, voltados para a busca
de soluções para os problemas ambientais na bacia do rio das Velhas.

A mobilização social é trabalhada a partir da formação de núcleos e
subcomitês por sub-bacias/microbacias e da realização de expedições e festi-
vais na bacia do rio das Velhas. 

A ação política é discutida por meio da participação do Projeto em Co-
mitês de Bacia (e.g., CBH Velhas, CBH São Francisco), em conselhos delibe-
rativos da área ambiental e suas câmaras técnicas, atividades junto a secre-
tários de estado e de prefeituras, prefeitos, câmaras de vereadores e da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais.

As atividades de pesquisa científica são realizadas com a colaboração de
profissionais de diferentes áreas (Saúde Coletiva, Comunicação, Botânica,
Ecologia, Geografia, Geologia) visando à recuperação de mata ciliar em áreas
degradadas, à recuperação de voçorocas, ao biomonitoramento da qualidade
das águas e à biodiversidade aquática, à vazão ecológica a jusante de barra-
mentos hidroelétricos, à recuperação hidroambiental, de nascentes, ao le-
vantamento de informações sobre a coleta e tratamento do lixo e à coleta e
tratamento de esgoto e da condição de saúde da população na bacia do rio
das Velhas.

A bacia hidrográfica do rio das Velhas é objeto de estudos de um amplo
programa de biomonitoramento realizado em 20 estações de coletas de pei-
xes (calha, afluentes e lagoas marginais) e em 37 estações de mensuração
de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de qualidade de água,
além da coleta de macroinvertebrados bentônicos, fito e zôoplâncton em co-
letas intensivas trimestrais, nos períodos de chuva e seca. A qualidade ambi-
ental pode ser avaliada e monitorada a partir da utilização de indicadores
biológicos, ou bioindicadores. Modificações causadas pelo uso e ocupação
de bacias hidrográficas podem alterar a composição e estrutura das comuni-
dades biológicas dos ecossistemas aquáticos. Apesar de parâmetros físicos
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e químicos serem importantes, os biológicos possuem a vantagem de forne-
cer informações sobre a qualidade ambiental em períodos mais longos
(BONADA et al., 2005).

A seleção dessas variáveis deve-se ao seu importante papel como indica-
dores biológicos de qualidade ambiental. A avaliação da qualidade das águas
e o inventário da biodiversidade de espécies que vivem em trechos de rios
nas principais sub-bacias do rio das Velhas fornecem informações sobre a
saúde dos ecossistemas. Essas informações são importantes para subsidiar
avaliações ambientais e as decisões de gestores responsáveis pelo manejo de
recursos naturais e para subsidiar iniciativas de preservação de áreas ainda
bem preservadas na bacia.

3. “A volta do peixe”: principais resultados obtidos 
Em dez anos, foram publicados 41 números do Jornal Manuelzão. A sua

tiragem atual é de 100.000 exemplares, distribuídos gratuitamente em todas
as escolas públicas da bacia, para vereadores, prefeitos, administradores pú-
blicos da bacia e para o público em geral. O jornal é distribuído na maior re-
de de drogarias de Belo Horizonte com periodicidade regular de 6 edições
por ano, e foi o principal construtor da credibilidade do Projeto Manuelzão
junto à sociedade mineira. É elaborado por estudantes do curso de Comu-
nicação da UFMG, coordenados por um professor e com apoio de jornalis-
tas que foram estagiários do Projeto. Contém as seguintes editorias: opinião,
trilhas do Velhas, ecos da educação ambiental, caminhos do mundo, o assun-
to é, acontece, conhecendo e expressão cultural. O jornal foi transformado,
no décimo ano do Projeto, em revista, pois gradativamente priorizou temas,
debates e discussões em detrimento de eventos ou acontecimentos. Além do
jornal, as atividades de educação ambiental são realizadas junto a professo-
res de escolas públicas por meio da realização de eventos dentro de uma
agenda ambiental e de capacitação. Essas atividades têm especial ênfase no
diagnóstico da bacia do rio das Velhas e no envolvimento de professores em
ações concretas de recuperação de sub-bacias e microbacias junto a seus
alunos.

Outras publicações relevantes realizadas neste período foram a produ-
ção de cinco livros, uma revista sobre drenagem urbana sustentável e quatro
números dos Cadernos Manuelzão, uma publicação que inclui artigos técni-
cos, científicos e relatos de experiências na bacia do rio das Velhas. Ao con-
trário de outros periódicos que se limitam a um tema do conhecimento
(Biologia, Medicina, Geografia, por exemplo), os Cadernos Manuelzão prio-
rizam uma área geográfica delimitada, a bacia do rio das Velhas, aceitando ar-
tigos técnico-científicos das mais diversas áreas do conhecimento e cultura.

A articulação com o ensino universitário dá-se por meio da participação
de estudantes da UFMG e de outras Universidades mineiras: alunos matri-
culados na disciplina obrigatória da Faculdade de Medicina - Internato em
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Saúde Coletiva; alunos de Comunicação que elaboram a revista; graduandos
de Ciências Biológicas e pós-graduandos em Ecologia que participam do Pro-
grama de Biomonitoramento e da recuperação de matas ciliares; e, eventual-
mente, alunos de Geografia e Geologia que organizam informações georrefe-
renciadas de trechos selecionados da bacia do rio das Velhas.

Neste decênio, foram fundados 51(cinqüenta e um) Núcleos Manuelzão
na bacia do rio das Velhas. Esses núcleos reúnem atores em sub-bacias e mi-
crobacias e, na medida do possível, têm a participação do poder público, da
sociedade civil e de usuários de água, conforme previsto no Sistema de Ges-
tão de Recursos Hídricos do Governo Federal. Alguns Núcleos elaboraram
planos de ação e atuam na implantação de coleta seletiva de resíduos sóli-
dos, na conservação de nascentes, na implantação de parques, em manifes-
tações em defesa do meio ambiente, na elaboração de planos diretores e no
monitoramento da qualidade da água de afluentes do rio das Velhas. Vários
desses núcleos têm realizado atividades de educação ambiental junto às es-
colas públicas. A partir de 2006, alguns Núcleos Manuelzão se organizaram
para a formação de subcomitês de sub-bacias e microbacias, previstos no Re-
gimento Interno do Comitê de Bacia do Rio das Velhas. Os subcomitês pos-
suem função propositiva e de apoio à elaboração e encaminhamentos rela-
tivos ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas.

Em 2003, foi realizada a Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas,
que mobilizou milhares de pessoas em toda a bacia. Durante cerca de um
mês, três remadores desceram o rio em caiaques, da nascente à foz, mobili-
zando estudantes, poder público, sociedade civil e usuários de água da bacia
e realizando ações de educação ambiental. O evento teve grande repercussão
em Minas Gerais e no Brasil. Ao final da expedição, foi lançada a Meta 2010:
navegar, pescar e nadar no trecho metropolitano do rio das Velhas no ano de
2010. A partir da grande expedição foram realizadas outras quatro nos rios
Curimataí, Taquaraçu, da Mata e Jaboticatubas, importantes afluentes do rio
das Velhas.

Dois anos depois, foi realizado o Festivelhas Manuelzão - Arte e Trans-
formação na cidade de Morro da Garça, situada a cerca de 200 km de Belo
Horizonte. Essa iniciativa envolveu artistas de toda a bacia do rio das Velhas,
que desenvolveram atividades musicais, teatrais, de literatura, exposições e
debates culturais e ambientais na pequena cidade.

A ação política do Projeto Manuelzão tem possibilitado a criação de po-
líticas públicas em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte e outras cidades
na bacia do rio das Velhas. A forte oposição à prática da canalização de rios
e córregos fortaleceu um grupo de técnicos da prefeitura de Belo Horizonte
que decidiu pela criação de um programa de drenagem urbana que evitará ao
máximo as canalizações. O referido projeto terá duração de 15 anos (Plano
de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte, 2002). O Plano Municipal de
Saneamento de Belo Horizonte, aprovado pela Câmara Municipal da cidade
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em 2001, definiu como unidades de planejamento as 99 bacias elementares,
afluentes das sub-bacias dos ribeirões Arrudas e Onça. O Plano também in-
corporou a concepção denominada drenagem sustentável (POMPÊO, 2000).
Os Municípios de Vespasiano e Contagem, ambos na RMBH, também aderi-
ram a essa concepção de drenagem urbana. O Conselho Estadual de Política
Ambiental de Minas Gerais aprovou uma deliberação normativa que estabe-
lece fortes restrições às canalizações (COPAM, 2006). Outra importante
deliberação normativa do COPAM/MG foi a relativa à incorporação dos indi-
cadores biológicos no monitoramento de ecossistemas aquáticos, como cri-
tério de definição da classe dos rios mineiros. A deliberação indica uma fase
piloto de quatro anos a realizar-se na bacia do rio das Velhas, aproveitando
o trabalho do Projeto Manuelzão.

A parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA/MG possibilitou em dez anos uma gradativa convergência de opi-
niões técnicas e políticas que foram fundamentais para priorizar a cons-
trução das Estações de Tratamento de Esgotos dos ribeirões Arrudas e On-
ça, principais poluidores do rio das Velhas na RMBH. A ETE Arrudas opera
com tratamento secundário em cerca de 60% do esgoto coletado na bacia do
ribeirão Arrudas. A ETE Onça iniciou sua operação em 2006 e deve alcançar
o tratamento primário de 30% dos esgotos da bacia em 2007.

Outro importante resultado foi o fortalecimento orçamentário, técnico e
político do Programa Caça Esgotos da COPASA. Este programa identifica os
lançamentos de esgotos nas cidades da RMBH e planeja sua interceptação
para transporte às estações de tratamento.

A atuação do Projeto Manuelzão no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas possibilitou que o Plano Diretor da bacia definisse a Meta 2010
como eixo da ação de recuperação hidro-ambiental da bacia do rio das
Velhas. O Comitê estabeleceu em seu Regimento a possibilidade de formação
de subcomitês de sub-bacias e microbacias com função propositiva e de
apoio à elaboração e ao encaminhamento do Plano de Bacia do Rio das
Velhas (CBH Velhas, 2004). Essa resolução reconheceu a existência dos
“Comitês Manuelzão”, viabilizando a sua institucionalização na gestão da
bacia. Vale destacar que o Comitê do rio das Velhas é presidido pelo Projeto
Manuelzão desde o ano de 2003. Outra importante conquista foi a criação
da Associação Peixe-Vivo, que funcionará como agência de bacia do Comitê.
A Associação foi oficialmente equiparada a Agência de Bacia pelo Conselho
de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais em 2007.

O Projeto Manuelzão também atua no Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco (CBHSF) desde 2001, quando foi criada sua diretoria pro-
visória. Atualmente, o Projeto participa da diretoria colegiada, da coorde-
nação da Câmara Consultiva do Alto São Francisco e das Câmaras Técnicas
de Planos, Programas e Projetos e das Comunidades Tradicionais, além de
exercer a presidência do Comitê. A atuação no Comitê do São Francisco pos-
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sibilitou a incorporação da vazão ecológica em seu plano diretor, como cri-
tério fundamental na determinação da vazão alocável na bacia. Essa de-
finição técnica tem repercussões importantes no debate sobre a transposição
do rio São Francisco, porque evidencia a escassez de água na bacia para os
múltiplos usos pelo homem e para a conservação da biodiversidade aquáti-
ca. O Projeto tem participado ativamente do debate e da luta contra a trans-
posição, pauta permanente do CBHSF.

O resultado mais significativo da ação política ambiental do Projeto foi
a definição pelo governo Minas Gerais da Meta 2010: navegar, pescar e na-
dar na calha metropolitana do rio das Velhas em 2010, como um dos dez pro-
jetos estruturadores da atual gestão governamental. Isso significa que a Me-
ta 2010 é a prioridade ambiental do governo de Minas Gerais. O seu custo
está orçado em torno de dois bilhões de reais, sendo que o montante de um
bilhão de reais foi garantido e destinado pela COPASA e prefeituras de Belo
Horizonte, Contagem, Itabirito e outras.

As pesquisas realizadas no âmbito do Projeto Manuelzão têm como eixo
principal a avaliação dos ecossistemas aquáticos na bacia, concomitante-
mente ao conjunto de intervenções apresentadas acima. O levantamento da
ictiofauna desde 1999 foi o ponto de partida na definição de uma base cientí-
fica transdisciplinar para o Projeto. Foram coletadas mais de 110 espécies
de peixes na bacia, sendo que o menor número foi encontrado na calha do
rio das Velhas em trechos da RMBH e o maior, na bacia do rio Cipó, afluente
do rio das Velhas. A pesquisa forneceu os elementos necessários para a ela-
boração da Meta 2010. A recuperação da bacia na RMBH permitirá a “volta
do peixe”, que ainda sobrevive nas áreas mais preservadas da bacia. Desde
o ano de 2003, foi construída uma rede com 37 estações de coleta na bacia
do rio das Velhas no âmbito do Programa de Biomonitoramento, que tem
inventariado parâmetros físico-químicos de coluna d’água e sedimento, além
de comunidades de fitoplâncton, zooplâncton e de macroinvertebrados ben-
tônicos, na perspectiva de bioindicadores de qualidade de água. Atualmente,
são realizadas quatro coletas por ano. Em 2006, os resultados do Programa
de Biomonitoramento identificaram o aumento da diversidade de peixes e
macroinvertebrados bentônicos no trecho da Meta 2010.

A recuperação de matas ciliares na área da Meta 2010 na calha do rio
das Velhas teve início em 2006, tendo como pressupostos a utilização de es-
pécies nativas na região, a utilização de estímulos biológicos na recompo-
sição vegetal de áreas degradadas e a participação das comunidades de ribei-
rinhos locais. O objetivo principal é a criação de áreas de referência que es-
timulem as intervenções das prefeituras, empresas e comunidades na recu-
peração de matas ciliares ao longo da bacia.

Na área de saúde coletiva foi realizada, inicialmente, a descrição das
doenças por veiculação hídrica nos municípios situados na bacia e sua rela-
ção com o Índice de Desenvolvimento Humano. Em seguida, os dados de sa-
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neamento (água, esgoto, lixo) e de composição populacional (renda, anos de
estudo, número de habitantes, domicílios) foram georreferenciados a partir
da delimitação por sub-bacias e microbacias na bacia do rio das Velhas. Isso
disponibilizou um amplo banco de dados sobre saneamento básico e dados
populacionais de toda a região, tendo a bacia hidrográfica como unidade de
referência. Para as bacias dos ribeirões Arrudas e Onça, principais polui-
dores do rio das Velhas, foi construído um banco de dados que contém todos
os endereços da cidade de Belo Horizonte por bacia elementar ou microba-
cia. Esse conjunto de informações georreferenciadas possibilitou a realiza-
ção de pesquisa epidemiológica, tendo como unidade de análise espacial as
bacias elementares (MATTA-MACHADO, 2007). Uma linha de base foi
construída para a mortalidade infantil e hospitalizações por diarréia infantil
a partir do ano de 2000. A pesquisa demonstrou uma relação significativa
entre esses eventos e a reduzida cobertura da rede de coleta de esgotos, bai-
xa renda, alta densidade demográfica e presença de cursos d’água em leito
natural poluídos com esgoto e lixo. Assim, as intervenções iniciadas em Be-
lo Horizonte visando à despoluição e recuperação dos cursos d’água poderão
ser avaliadas também do ponto de vista dos eventos relacionados à saúde hu-
mana, gerando informações que possam subsidiar os argumentos epidemio-
lógicos apresentados pelos profissionais que fazem a defesa de uma concep-
ção de drenagem urbana sustentável, bem como contribuir para o desenvol-
vimento de instrumentos de vigilância sanitária ao lado do monitoramento
ambiental, centrado na avaliação da qualidade e saúde dos ecossistemas
aquáticos na bacia do rio das Velhas. 

No ano de 2007, os pesquisadores do Laboratório NUVELHAS, do Pro-
jeto Manuelzão, iniciaram duas amplas linhas de pesquisa contando com a
participação de redes de Universidades e que apresentam alto grau de ino-
vação científica: (a) “Estudo do regime de vazões ecológicas para o baixo
curso do rio São Francisco: uma abordagem multicriterial”, com a partici-
pação da UFMG, UFLA, UFBA, UFSE e UFPE (Edital CNPq-CTHidro
45/2006) e (b) “Desenvolvimento de metodologias para avaliação, atenuação
e remediação de impactos (erosão e assoreamento) na morfodinâmica fluvial
e biodiversidade aquática no alto rio São Francisco: estudo de caso sub-bacia
rio das Velhas (MG)”, com a colaboração da UFMG, UFLA e PUC-MINAS
(Edital CNPq-CTHIDRO 35/2006). Esses estudos servirão como subsídio
para propor intervenções que visem à revitalização das bacias do rio das Ve-
lhas e São Francisco. Essas duas linhas inauguram as parcerias do Projeto
com outras instituições universitárias e o início de sua reprodução para o
conjunto da bacia do rio São Francisco.

As freqüentes mortandades de peixes que ocorrem regularmente no rio
das Velhas e em alguns de seus afluentes demonstraram a necessidade de es-
tudar o problema especificamente. Dois projetos complementares
(FAPEMIG e FEAM) tentarão, também a partir de 2007, contribuir para a
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solução desse grave problema, com o estudo da qualidade da água e a cria-
ção de um sistema de alerta com a colaboração imprescindível da comuni-
dade ribeirinha, os Amigos do Rio.

Finalmente, um importante resultado do Projeto foi a criação do Núcleo
Transdisciplinar e Transinstitucional da Bacia Hidrográfica do Rio das Ve-
lhas - NUVELHAS/Projeto Manuelzão/UFMG, que reúne professores, pes-
quisadores e estudantes das áreas de Ecologia, Botânica, Geologia, Geo-
grafia, Comunicação e Saúde Coletiva. O Núcleo localiza-se no Campus Pam-
pulha da Universidade Federal de Minas Gerais, contemplando atividades de
pesquisa em Ecologia de bentos, peixes, plânctons e um sistema de informa-
ções geográficas da bacia do rio das Velhas.

4. Discussão
O conjunto de atividades realizadas favoreceu, como principal resultado

do Projeto Manuelzão, a definição da Meta 2010 como política pública prio-
ritária do governo de Minas Gerais. O cumprimento da Meta viabilizará o
principal objetivo do projeto: “a volta do peixe” ao rio das Velhas. A Co-
missão de Integração da Meta 2010, que reúne as Secretarias de Estado do
Meio Ambiente (SEMAD), Planejamento e Gestão (SEPLAG) e de Desen-
volvimento Regional e Urbano (SEDRU), o Instituto Estadual de Florestas -
IEF, as Prefeituras Municipais de Belo Horizonte, Contagem, Itabirito, Sete
Lagoas e o Projeto Manuelzão, possibilitará acelerar as decisões políticas
destas instituições, cruciais para o alcance da Meta 2010. Assim, a tradição
de implementação de ações dispersas e desencontradas de órgãos públicos
com funções semelhantes tem sido quebrada. Por outro lado, a Meta 2010
pauta também o próprio Projeto Manuelzão, que passou a trabalhar com um
horizonte temporal e tornou-se referência para a bacia do rio São Francisco
e de seus afluentes.

Os resultados alcançados na área de Comunicação, com destaque para
o Jornal Manuelzão - atual Revista Manuelzão - e na área ecológica com o
Biomonitoramento da bacia do rio das Velhas demonstram que a eficácia do
Projeto depende, fundamentalmente, da capacidade de criação e manutenção
de equipes com objetivos e metodologias bem definidos. Mesmo a alta rota-
tividade dos participantes no Projeto (especialmente os alunos de gradua-
ção), não impediu que essas duas áreas criassem núcleos permanentes com
grande capacidade de formação e geração de produtos (www.manuelzao.ufmg.br).

Por outro lado, as tarefas e objetivos dos núcleos e subcomitês ainda
não foram claramente definidos e, ao contrário das áreas de comunicação e
ecologia, têm tido grandes dificuldades para formar e capacitar pessoal. A
origem dessa dificuldade está na definição do objetivo da mobilização social
do Projeto, que resulta em uma confusão conceitual entre os núcleos Ma-
nuelzão e os subcomitês. Os núcleos seriam órgãos do Projeto, entendendo-
os enquanto uma organização não-governamental, ao passo que os subco-
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mitês são grupos novos, vinculados ao CBH Velhas, que têm contado com o
apoio da Universidade para seu desenvolvimento e consolidação. Os subco-
mitês contam com a representação dos segmentos da sociedade civil, do po-
der público e de usuários, e prestam contas de seu trabalho junto ao Comitê
da Bacia do Rio das Velhas. Em sentido contrário, os núcleos tendem a res-
tringir-se à participação da sociedade civil e não se submetem aos mecanis-
mos de cobrança. O estímulo aos núcleos para que se transformem ou sejam
incorporados pelos subcomitês evitaria a dubiedade na definição do objetivo
organizacional do Projeto, a ser alcançado com a mobilização social, ao mes-
mo tempo em que a criação e o apoio aos subcomitês facilitaria a definição
das funções destes organismos e do papel do Projeto em seu desenvolvimen-
to e em sua consolidação. 

Na articulação com o ensino, as áreas de Comunicação e Ecologia têm
obtido melhores resultados, se comparadas com as áreas de Saúde Coletiva
e de Geociências. O engajamento no Projeto por parte dos estudantes do cur-
so de Medicina tem sido predominantemente teórico. As ações práticas reali-
zadas nas cidades pertencentes à bacia continuam centradas na ação curati-
va dentro de consultórios, enquanto que o envolvimento dos estudantes do
curso de Geociências é ainda pontual. A pesquisa em Saúde Coletiva tem si-
do marginal (mesmo considerando que os fundadores do Projeto são predo-
minantemente desta área) em virtude das linhas de concentração não esta-
rem claramente definidas e a relação com a pós-graduação ainda não ter sido
construída.

A “volta do peixe” na bacia do rio das Velhas já começou. A Meta 2010
é exeqüível. A aprovação recente no Brasil de um novo marco regulatório pa-
ra a área de saneamento viabilizará os recursos ainda não garantidos. As
principais tarefas do Projeto Manuelzão nos próximos três anos serão: a res-
ponsabilização da maioria da população da bacia em relação à Meta 2010:
navegar, pescar e nadar na calha metropolitana do rio das Velhas em 2010 e
a articulação com outras bacias interessadas na reprodução desse conjunto
de metodologias. Essa replicação metodológica poderá acontecer a partir do
desenvolvimento de projetos de pesquisa com a colaboração de diferentes
Universidades, do oferecimento de cursos de treinamento em biomonitora-
mento, em colaboração com agências de fiscalização e licenciamento ambi-
ental, da formação de pessoal especializado técnico-cientificamente,
capacitado a atuar na busca de soluções ambientalmente sustentáveis para
problemas atuais e da orientação no desenvolvimento de intervenções de re-
abilitação de áreas degradadas, com base nas experiências obtidas na bacia
do rio das Velhas.
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Introdução
Nesse ambiente festivo de comemoração de dez anos de atuação, preten-

demos refletir sobre o conjunto das ações e metodologias empreendidas pelo
Projeto Manuelzão para a mobilização das comunidades da bacia do rio das
Velhas. Nosso intuito é o de avaliar criticamente procurando em nossos
erros e acertos respostas e novos caminhos para a continuidade dessa mobi-
lização e a construção das perspectivas futuras de atuação.

Para tal, não cabe aqui avaliar o sucesso da mobilização empreendida
pelo Projeto Manuelzão. Ele é inegável, haja vista a visibilidade e legitimida-
de alcançadas. É importante avaliar em que grau de profundidade os objeti-
vos têm sido alcançados e em que é necessário melhorar e aprimorar.

O sucesso desses dez anos é fruto do esforço de vários profissionais e
fica aqui registrada nossa intenção de homenagear aqueles e aquelas que
participaram da construção desse projeto contribuindo para a reformulação
de suas práticas e para a definição de novas escolhas e caminhos. Es-
tendemos esse agradecimento aos membros dos antigos Comitês Manuelzão
(os atuais Núcleos Manuelzão) e aos membros dos Subcomitês. A todos,
nosso fraternal obrigado e que possamos continuar nessa caminhada.

Nesse intuito, após breve apresentação do Projeto Manuelzão e do seu
início a partir da atuação do Internato Rural da Faculdade de Medicina da
UFMG, gerando as propostas de gestão pelas águas e a criação dos primeiros
“Comitês Manuelzão”, trataremos da transição do modelo comitês para nú-
cleos e subcomitês do CBH-Velhas. Nesse ínterim, pretendemos mostrar a
relação entre os produtos e as atividades desenvolvidas pelo Projeto, que de
alguma maneira contribuem para a mobilização. As expedições e mini-expe-
dições se enquadram nesse caso. Estas merecem destaque especial, pois
combinam reconhecimento das condições socioambientais das bacias com
uma mobilização de proximidade, que trabalha as questões locais. Concluin-
do, pretendemos destacar ações e novos caminhos a serem trilhados e por
que não dizer, novos rios a serem navegados. 
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As várias frentes de atuação do Projeto
As várias frentes de atuação do Projeto foram determinantes para conso-

lidar o imaginário da recuperação da bacia do rio das Velhas. Dentre essas,
salientamos:

- A criação dos Comitês Manuelzão e a realização de oito encontros des-
ses grupos, atualmente denominados Núcleos Manuelzão; 

- Realização de curso de gestão de bacia para membros dos Núcleos Ma-
nuelzão;

- O fortalecimento da participação da sociedade civil no sistema de ge-
renciamento de recursos hídricos; 

- As atividades de comunicação, cujo principal expoente é o Jornal Ma-
nuelzão, editado há quase uma década;

- A expedição do rio das velhas e as quatro mini-expedições realizadas
em seus afluentes, com produção de vídeos, mapas e publicações específi-
cas;

- As parcerias visando ao desenvolvimento de pesquisas científicas na
bacia e à sua divulgação para a sociedade, destacando-se o biomonitoramen-
to por meio de peixes e bentons e o desenvolvimento de modelos para a

Chegada da “Expedição Manuelzão desce o Rio das Velhas” a Barra do Guaicuy. 
Foto: Rogério Sepúlveda
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recuperação de matas ciliares e proteção de nascentes;
- A participação na construção de políticas públicas para a gestão ambi-

ental, propiciando a adoção de novos paradigmas, como por exemplo a Deli-
beração Normativa do COPAM que regulamentou as intervenções em cursos
d’água; 

- O trabalho de educação ambiental realizado em parceria com as redes
públicas de ensino estadual e municipais;

- A participação no Comitê da Bacia do Rio das Velhas e o fomento à cri-
ação dos subcomitês de bacia a ele vinculados; 

- Os eventos e manifestações de relevância como a luta contra a transpo-
sição do rio São Francisco, a ocupação da SEMAD visando a garantir os re-
sultados de uma das eleições do CBH-Velhas contestada por grupos conser-
vadores;

- A realização de dois FestiVelhas, festival de cultura da bacia do rio das
Velhas;

- Publicações científicas, cartilhas e vídeos distribuídos aos municípios
e às bibliotecas das escolas da rede pública; 

- A construção de base cartográfica e produção de mapas relacionados
às atividades de mobilização e capacitação;

- O recebimento de denúncias acompanhadas de visitas técnicas e enca-
minhamento aos órgãos responsáveis.

Esse conjunto de atividades e produtos foi sendo sistematizado de ma-
neira que, passados dez anos, algumas metodologias se consolidaram e ou-
tras, devido à complexidade, diversidade e especificidades foram modifican-
do-se e sendo adaptadas. Em todos os casos, o caráter dinâmico dessas ati-
vidades e do próprio Projeto propiciaram desdobramentos, como é o caso da
expedição do Velhas de 2003, que deu origem às mini-expedições realizadas
em seus afluentes e inspirou a realização do primeiro FestiVelhas.

Início a partir do Internato rural da Faculdade de Medicina da UFMG 
A partir do marco inicial formal da criação do Projeto Manuelzão em ja-

neiro de 1997, a mobilização inicia-se em alguns municípios do interior lo-
calizados na bacia do rio das Velhas com professores e alunos do Internato
Rural da Medicina. Foi proposta uma gestão ambiental integrada, com foco
nas águas e na saúde coletiva, acordada com a comunidade e com os gesto-
res municipais locais, fossem eles do setor de saúde, educação, obras ou
meio ambiente conforme as especificidades de cada município.

Concomitantemente, têm início as negociações com a Prefeitura de Belo
Horizonte e a Copasa para a formalização de convênios cujo objeto principal
dizia respeito à mobilização das comunidades ribeirinhas para a formação
dos Comitês Manuelzão em áreas urbanas ou rurais. Esses comitês passam
a ser um importante elo do Manuelzão com as comunidades visando à con-
solidação de práticas cidadãs e à melhoria da qualidade de vida dessas po-
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pulações por meio da melhoria do ambiente e dos córregos urbanos. Em
2004 foram contabilizados em torno de cinqüenta Comitês Manuelzão na ba-
cia do rio das Velhas, com variadas classificações.

Os trabalhos iniciados com esses primeiros comitês, rurais ou urbanos,
propiciaram o aprimoramento da metodologia de mobilização para uma ges-
tão por bacia hidrográfica, realçando a necessidade de integração entre os
municípios de uma mesma bacia. O desafio nesta etapa, que ainda hoje per-
dura, é aquele de convencer gestores municipais da necessidade e importân-
cia dessa integração intermunicipal. Onde a resposta foi positiva, foram for-
mados os Comitês Manuelzão de bacias de rios afluentes do Velhas. 

A transição de Comitês Manuelzão para Núcleos Manuelzão e Subco-
mitês do CBH-Velhas

Essa nova definição metodológica de formação de Comitês Manuelzão
de bacias hidrográficas intermunicipais gerou a necessidade de agregar ou-
tros municípios além daqueles conveniados ao Internato Rural. Além disso,
mostrou a necessidade de o Projeto proceder a uma adequação do perfil dos
profissionais de sua equipe. Não mais somente com professores da Medici-
na, mas agregando outras disciplinas e competências, aproximando-se mais
da proposta de transdisciplinaridade necessária à execução de tarefas com
esse grau de complexidade e diversidade. 

A participação do Projeto Manuelzão no sistema de recursos hídricos es-
tadual via CBH-Velhas agregou novas possibilidades de atuação e permitiu
uma reflexão acerca da descentralização da gestão das águas na bacia do Ve-
lhas e de qual seria o papel dos Comitês Manuelzão. A partir da chegada do
Projeto à presidência do CBH-Velhas em 2003, foi encaminhada ao Plenário
uma proposta de Deliberação Normativa que regulamentasse a criação e o
funcionamento de subcomitês. Em outubro de 2004, esse comitê aprovava a
Deliberação Normativa 02/04 que permitiu a criação dos subcomitês de sub-
bacias do Velhas, consultivos e propositivos, vinculados ao CBH-Velhas e
que exigia em sua composição a presença de representantes dos segmentos:
sociedade civil organizada, usuários de água e poder público.

Estava aberta a possibilidade aos Comitês Manuelzão de se inserirem no
sistema de gestão das águas. No VI Encontro de Comitês Manuelzão realiza-
do em Belo Horizonte em junho de 2005 foi proposto que eles se transfor-
massem em subcomitês do CBH-Velhas. A forte vinculação desses grupos ao
imaginário do Projeto Manuelzão fez com que os membros destes Comitês se
recusassem a perder a vinculação com nome Manuelzão. Após negociação
aceitaram que passariam a se denominar Núcleos Manuelzão não sendo mais
obrigatório, como alguns membros do Projeto propuseram, que todos os Co-
mitês Manuelzão se transformassem em subcomitês. Na carta desse encontro
está registrado que os núcleos não mediriam esforços em apoiar a criação e o
funcionamento dos subcomitês em cujas bacias estivessem inseridos.
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Pode-se ver que o sucesso da mobilização do Projeto Manuelzão gerou
uma forte vinculação ao nome Manuelzão, o que impediu aquela ruptura ra-
dical pretendida. Também ficou a lição sobre a forma como fora conduzido o
processo: de cima para baixo sem consulta prévia, gerando rejeição a grande
parte dos membros dos Comitês Manuelzão. 

A partir da DN 02/04 o Projeto passa a priorizar e a fomentar a criação
dos subcomitês diretamente vinculados ao CBH-Velhas nos quais o Projeto
tem uma vaga como as demais entidades participantes. Não deveria haver
mais a dúvida sobre se esse novo grupo é Manuelzão ou não. Entretanto,
membros de subcomitês (independente de qual segmento representem), ain-
da hoje confundem-nos à estrutura do Projeto, chamando-os às vezes de Co-
mitês Manuelzão. 

Doze subcomitês criados entre outubro de 2004 e outubro de 2007 mos-
tram o papel inquestionável do Projeto Manuelzão, tanto na indução e con-
dução desse processo mas principalmente porque as bases construídas ao
longo desses dez anos de atuação e mobilização na bacia do Velhas permiti-
ram sair com esses grupos organizados em três anos.

O caso da mobilização na bacia do ribeirão da Mata 
A bacia do ribeirão da Mata, situada na parte norte da RMBH, tão poluí-

da como as bacias do Arrudas e do Onça está localizada no epicentro da Me-
ta 2010. Por sua extensão e por ter inserida em seu território parte ou a to-
talidade de dez municípios, é uma região complexa com grandes problemas
ambientais e com alguns dificultadores para a sua gestão integrada. 

Abriga um grande patrimônio arqueológico, paleontológioco, espeleo-
lógico e biológico de importância mundial e é, no momento, vetor do desen-
volvimento da Região Metropolitana com vários empreendimentos privados
e governamentais que fomentarão o desenvolvimento em uma região já bas-
tante degradada, com problemas como a mineração, o parcelamento do solo
desordenado, a falta de saneamento e as enchentes.

A história da mobilização social na bacia do ribeirão da Mata se inicia
junto com a história do Projeto Manuelzão quando em meados da década de
noventa ambientalistas e integrantes do Projeto iniciam ações para a forma-
ção do Comitê da Bacia do Ribeirão da Mata. Houve participação dos dez
prefeitos, da sociedade civil, das escolas e empresas. Em Ribeirão das Ne-
ves, nove Núcleos Manuelzão foram criados e vários outros funcionaram nos
demais municípios. A descontinuidade das ações e a excessiva troca de mo-
bilizadores provocou descrédito, desmobilização e o afastamento de impor-
tantes agentes sociais. 

A experiência anterior fez com que, a partir de 2003, houvesse um maior
cuidado na formação da rede de mobilizadores e fosse traçado um plano de
ação com os seguintes focos metodológicos: a) fortalecer os contatos e cap-
tar novos atores nos três segmentos; b) promover e incentivar debates sobre
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os temas fundamentais para a bacia (unidades de conservação, patrimônio,
saneamento, áreas degradadas); c) Fortalecer a noção de pertencimento pro-
duzindo e distribuindo materiais sobre a bacia e a região; d) Divulgação
constante de notícias por email, imprensa e publicações; e) apoiar a forma-
ção de instituições que desenvolvessem ações relacionadas aos interesses da
bacia.

Todas as atividades realizadas foram trabalhadas em parceria com o mai-
or número possível de entidades, envolvendo-se os órgãos do Estado, da
União, dos municípios, a sociedade civil, o Ministério Público, empresas e
escolas. Foram realizados fóruns, reuniões, palestras e seminários sobre a
APA Carste Lagoa Santa; a Meta 2010, o Desenvolvimento Norte Metropo-
litano; os Planos Diretores Municipais; a capacitação de Entidades Sociais;
a capacitação de Gestores da Bacia do Ribeirão da Mata e as Lagoas Cársti-
cas. 

Cabe ressaltar a Expedição Manuelzão Desce o Ribeirão da Mata, fruto
dessas parcerias que contou com a realização de eventos preparatórios com
municípios, visitas técnicas e navegação. Foram produzidos materiais para
distribuição durante e após a expedição: edição especial da Revista Ma-
nuelzão; mapa da bacia; boletim diário de acompanhamento da expedição e
um vídeo documentário. Além do significativo número de pessoas que parti-

Distribuição de materiais pedagógicos da “Expedição Manuelzão Desce o Ribeirão da Mata”
para professores de Ribeirão das Neves e Esmeraldas. Foto: Procópio de Castro.
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ciparam, houve uma grande cobertura da mídia. 
Um importante resultado da Expedição foi a constituição do Subcomitê

da Bacia do Ribeirão da Mata, vinculado ao CBH-Velhas. Com o objetivo de
que seus membros conheçam a bacia, o Subcomitê tem realizado reuniões
mensais pelos municípios, nas quais são debatidos temas de relevância para
a discussão do seu plano de trabalho. 

Os produtos gerados pela expedição foram distribuídos às escolas mu-
nicipais, estaduais e particulares da bacia em Seminários de Educação Am-
biental da Meta 2010 realizados em parceria com secretarias estaduais e
com o Consórcio de Gestores Municipais da Bacia do Ribeirão da Mata -
COM10. Com esses produtos, as escolas passam a ter ferramentas de traba-
lho tratando da realidade local com visão da atualidade e do futuro da bacia.

As mini-expedições
Foram realizadas quatro expedições em afluentes, inspiradas na grande

Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas de 2003. O formato proposto
prioriza a participação das comunidades habitantes da bacia, não só das
margens, mas também de seu interior. O balanço desses eventos sempre foi
positivo devido à mobilização gerada nas respectivas bacias com a valoriza-
ção das ações locais, presença da população às margens dos rios e sensibili-
zação para os principais problemas dos cursos d’água. Em algumas bacias,
trata-se de chamar a atenção das comunidades para a própria existência do
rio, muitos deles esquecidos e relegados à função de coletores de esgotos. A
produção de vídeos, publicações e mapas, alguns dos produtos associados
às expedições, reforçam esse caráter mobilizador e informador. 

Desde a Expedição do rio das Velhas, foi fomentada a participação de
grupos culturais, visando à valorização da diversidade da cultura local.
Atualmente procura-se também promover o intercâmbio entre grupos locais
e de outros municípios de maneira que as comunidades locais e os grupos
visitantes vivenciem e compartilhem experiências. 

Na última mini-expedição realizada, na bacia do rio Jaboticatubas, fo-
ram realizadas pesquisas sobre a qualidade das águas e a percepção socio-
ambiental da população. Espera-se que os resultados sirvam de base para a
priorização de ações e de projetos de revitalização da bacia. 

Outra novidade foi a incorporação da linguagem teatral em várias ativi-
dades. “Peixes”, de forma lúdica, conclamaram adultos e crianças a
participarem. Espera-se aperfeiçoar a experiência e que essa nova vertente
possa influenciar as escolas, os gestores municipais, os adultos e até mesmo
os demais membros do Projeto Manuelzão. 

Não obstante os inegáveis aspectos positivos dessas mini-expedições,
alguns questionamentos nos levaram a repensar a forma e a condução dos
seus processos de organização e mobilização. O principal deles estaria na
continuidade das ações após seu fim. A grande visibilidade propiciada por
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esses eventos que podem gerar uma maior vinculação dos públicos ao ima-
ginário do Projeto Manuelzão, não vinham, a nosso ver, se revertendo em for-
talecimento efetivo das ações locais. 

Relatos posteriores de expedições dizendo que “Manuelzão passou aqui,
fez uma grande festa e nunca mais voltou”, chamam-nos a atenção para o
cuidado que devemos ter com o imaginário construído a partir desses even-
tos. Se as comunidades após as expedições ficam no aguardo da presença do
Manuelzão para solucionar as questões levantadas, pode-se e deve-se
questionar o resultado da expedição. É fundamental que ações de con-
tinuidade sejam previstas aproveitando-se do movimento. Uma ótima tarefa
para ser desenvolvida pelo subcomitê e pelas entidades dele integrantes. 

É inegável entretanto que as expedições são uma ótima oportunidade de
desenvolver trabalhos e produtos específicos para essas bacias hidrográfi-
cas, para as quais praticamente não existem mapas e nem publicações sobre
temas ambientais e a hidrografia. São raros aqueles vídeos que tratam com
qualidade das questões locais e nos quais as pessoas se vejam ou se sintam
representadas. 

Acreditamos que essas potencialidades podem ser muito melhor explo-

Apresentação teatral durante Expedição Manulzão desce o Rio Jaboricatubas - 2007. 
Foto: Rogério Sepúlveda
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radas com a sensibilização propiciada por esse ambiente de expedições que
navegam, declamam e cantam as questões dos homens e dos rios; rios nos
quais eles interferem, sendo portanto os principais atores da sua recupera-
ção.

Escolas e a educação ambiental permanente e integradora
O questionamento a respeito da continuidade das ações também se apli-

ca às relações estabelecidas com as escolas da rede pública de ensino, este-
jam elas participando de mini-expedições ou de outros eventos pontuais. É
necessário que esses eventos sejam construídos com ampla participação
desse segmento, definindo de maneira clara os objetivos e a continuidade
durante o período letivo e após a realização dos eventos.

Tal observação é válida também para os Núcleos e Subcomitês, para os
quais uma expedição não pode representar uma paralisação total das ativida-
des e do foco de atuação mas um instrumento potencializador e de valoriza-
ção das suas ações e propostas.

Nesses dez anos, em relação à educação ambiental, o Projeto Manuelzão
desempenhou um papel relevante produzindo materiais didáticos e informa-
tivos como cartilhas e o jornal que foram e ainda continuam a ser distribuí-
dos às mais de 1400 escolas da bacia. Entretanto, é necessário analisar co-

Participação de escolares em evento de mobilização. Foto: Rogério Sepúlveda.
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mo melhor potencializar esses produtos. 
O Projeto não deve ter a pretensão de desempenhar o papel dos educa-

dores. Deve aliar-se a eles. Sua maior virtude está em gerar processos de mo-
bilização e articulação inter-setoriais integradores que podem favorecer a ge-
ração das transformações desejadas. 

A contextualização de nossa realidade social, da situação crítica de nos-
so ensino e das dificuldades enfrentadas pelos educadores e gestores da edu-
cação em nosso país deve ser levada em conta na definição das propostas
ambientais colocadas para a rede pública de ensino. Nesse sentido cabe o
questionamento de como podemos gerar transformação na sociedade a par-
tir de um ambiente escolar preso à grade e aos muros escolares e cujas co-
munidades vivenciam cotidianamente a violência. Essa é uma reflexão para
o conjunto de nossa sociedade. 

Portanto, nosso desafio está em integrar as escolas, seus gestores, os
responsáveis pelas políticas públicas e as comunidades numa visão ampla
do território e de nossa realidade social, na qual os múltiplos atores, cada
um com suas competências e funções públicas trabalhem potencializando o
alcance de melhores resultados e evitando desperdícios de recursos. 

Parcerias com as faculdades e entidades de ensino e pesquisa
Para ampliar a capacidade do Projeto Manuelzão de trabalhar nesse vas-

to território uma das possibilidades que deve ser melhor explorada é aquela
das parcerias com outras entidades de ensino e pesquisa. Têm sido firma-
dos convênios com algumas instituições, abrindo a possibilidade de que es-
tas desenvolvam projetos nas bacias nas quais existam núcleos Manuelzão
ou subcomitês criados. Estes projetos devem ter permanência, continuidade
e coerência territorial. 

Outra proposição é a de que as atividades sejam objeto de discussão por
equipe que contemple além dos membros do Projeto Manuelzão e profes-
sores de disciplinas os membros dos subcomitês e dos núcleos Manuelzão.
Em alguns casos, as faculdades têm sido convidadas a participarem dos res-
pectivos subcomitês em suas áreas de atuação. 

Reflexão sobre o apoio aos núcleos, subcomitês e escolas
Pode-se dizer resumidamente que o Projeto Manuelzão tem como pro-

posta a revitalização ambiental e transformação social em um território defi-
nido ambientalmente (a bacia hidrográfica) tendo como princípio que essa
transformação deve vir a partir da própria sociedade. A mobilização, portan-
to, deve visar promover as bases para que essa sociedade ou grupos dela
possam iniciar e conduzir, com autonomia a construção desses processos.

Baseado nisto, podemos refletir sobre os resultados alcançados pela
mobilização com grupos Manuelzão na bacia do rio das Velhas a partir de
nossa avaliação desses grupos. Em relação à noção de pertencimento deles
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à bacia do Velhas e de seus respectivos córregos houve avanços. O pertenci-
mento à bacia indubitavelmente gerou também a noção de vínculo ao Projeto
Manuelzão. O VI Encontro de Comitês Manuelzão mostrou isso quando os
membros se manifestaram contrários a retirarem o nome Manuelzão e ado-
tarem a denominação de subcomitês. Essa forte vinculação é fundamental
em processos de mobilização. 

O que se questiona é se está havendo avanços no que se refere aos
aspectos da sustentabilidade, continuidade e autonomia desses grupos. A
vinculação não deve ser restrita ao Projeto e ao nome Manuelzão. Deve ser
às idéias, princípios e propostas de transformação. Alguns núcleos, para
funcionarem, tornaram-se dependentes da presença e condução do Projeto
Manuelzão. Este é um desafio a ser superado, pois a autonomia desses gru-
pos deve ser perseguida como um dos objetivos principais da mobilização. 

Quais alternativas podem ser propostas? Por se tratarem de grupos hu-
manos, singulares e com suas especificidades, não pode haver uma única so-
lução restrita. Alguns são formados por leigos, sem capacitação técnica em
meio ambiente. Outros são formados em sua maioria por aposentados. Exis-
tem aqueles cuja origem está diretamente relacionada a uma escola, ou a
uma associação. Existe uma gama enorme de padrões para classificar os Nú-
cleos Manuelzão.

Muitos deixaram de se reunir enquanto grupos Manuelzão, mas não dei-
xaram de ter atuação socioambiental destacada em suas comunidades e ba-
cias, nas quais continuaram tentando aplicar os princípios incorporados
com a vivência como grupos Manuelzão por meio de encontros, cursos, pa-
lestras, seminários e reuniões. 

Muito se discutiu nesses três últimos anos a respeito do que seria essa
autonomia e pode-se afirmar que tendo em vista os variados perfis desses
grupos uma solução única não se aplica aos Núcleos Manuelzão. Alguns ne-
cessitam de maior apoio. O que não é sustentável nem do ponto de vista con-
ceitual como da estrutura do Projeto é que para funcionarem haja sempre a
necessidade da presença de um nosso representante.

Não há necessidade de que haja núcleos formais vinculados à sede do
Projeto Manuelzão, nem é necessário extingui-los. Por exemplo, o Santa Te-
rezinha, um dos primeiros Comitês Manuelzão, que não vinha se reunindo
enquanto grupo Manuelzão, está retomando, em parceria com o poder públi-
co e as lideranças locais a proposta lançada quando de sua criação, de revita-
lização do córrego Santa Terezinha. O Projeto Manuelzão foi convidado a
apoiar tal iniciativa, não para coordenar o processo. Apesar de ter ficado pa-
ralisado por um período, a retomada da proposta de revitalização do córrego,
e não do bairro, mostra que a semente plantada fincou raízes.

O que o Projeto ajudou a consolidar foi lançar o imaginário da recupera-
ção ambiental em meio urbano ou rural, propiciando capacitação e diálogo
entre os setores. Cabe agora continuar apoiando essas mesmas comunidades
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sem continuar gerando dependência. Um modelo em aplicação é o de apoiar
as comunidades naqueles projetos que adotem os ideais e os princípios do
Projeto. Não há necessidade ou obrigatoriedade da existência de um núcleo
Manuelzão para haver o apoio. Consolidada a parte conceitual, as comuni-
dades devem ser capazes de conduzir os processos de conquistas vinculados
aos objetivos desejados, que pode ser a revitalização de um córrego. 

Um pouco mais de avaliação antes de concluir
Estes dez anos mostraram que essa transformação almejada é uma

construção do dia-a-dia, e que a persistência é fundamental juntamente com
a coerência metodológica. A gestão compartilhada das águas deve ser políti-
ca sem ser partidária, ser dialógica sem ser autoritária ou sectária. Mas não
basta que ela seja eqüitativa numericamente em relação aos segmentos pre-
vistos na lei das águas. É fundamental que haja equidade na capacidade de
compreender os processos político-institucionais, sociais e ambientais en-
volvidos nas discussões entre os segmentos que devem participar da gestão
das águas, quais sejam a sociedade civil, o poder público e o setor empresa-
rial. 

Deve haver capacidade para o diálogo entre estes três segmentos. Algu-
mas vezes técnicos do poder público e das empresas utilizam linguagem ex-
cessivamente técnica, que acaba por excluir a sociedade civil dos processos
decisórios. Isto reforça o argumento da importância de se capacitar essa
mesma sociedade para dialogar em condições eqüitativas sobre as temáticas
políticas, sociais, institucionais e ambientais. Cabe ressaltar que fortaleci-
mento do sistema de recursos hídricos, tarefa que as entidades da sociedade
civil têm atuação destacada, passa obrigatoriamente pelo fortalecimento des-
sas organizações. 

Nosso desafio é como manter a mobilização permanente, crítica e capaz
de gerar transformações num território de dimensões estaduais e com tanta
diversidade e complexidade, tendo o Projeto Manuelzão suas limitações de
recursos humanos e técnicos. A solução passa logicamente pelos próprios
agentes locais e pelas parcerias e em investimento em capacitação, propi-
ciando o gerenciamento integrado e a organização desses agentes locais.
Também fazer com que os gestores públicos locais possam integrar as suas
ações visando a uma potencialização recíproca.

Na estrutura do Projeto há uma carência de um banco de dados dinâmico
e que facilite a manipulação de uma enorme quantidade de informações acu-
muladas nesses dez anos referentes aos grupos Manuelzão, aos subcomitês, às
entidades e às sub-bacias do Velhas. Estas informações estão espalhadas pelos
setores do Projeto, muitas delas se perderam ou são de difícil acesso, pois
estavam sob e responsabilidade de funcionários que não fazem mais parte dos
quadros do Projeto. Esta é uma ferramenta fundamental aos processos de mobi-
lização sem a qual a operação com informações repetitivas e em grande número
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é impraticável.
Os atuais recursos tecnológicos disponíveis inclusive as ferramentas web

são imprescindíveis a um desempenho satisfatório das atividades e de enorme
potencial mobilizador, ainda não foram plenamente utilizadas pelo Projeto
Manuelzão. Falta um profundo debate entre os setores envolvidos, prin-
cipalmente a Mobilização e a Comunicação, para se chegar a um bom termo
sobre sua utilização. 

Conclusão
A forma, às vezes anárquica de funcionamento do Projeto, sem um es-

quema fechado e rígido de atuação que permite liberdade de ação e de adaptação
sem no entanto perder de vista os marcos conceituais permitem que sejam
introduzidas melhoras em suas metodologias de trabalho em todos os setores
e atividades. 

Mesmo sem um pleno consenso, mas respeitando-se os marcos concei-
tuais, algumas dessas metodologias foram desenvolvidas de maneira empírica
para posteriormente serem referendadas. É o caso dos Núcleos Manuelzão.
Ainda não há consenso no Projeto sobre o seu funcionamento e a forma ideal
de atuar com os núcleos. Algumas variações dentro dos princípios norteadores
do Projeto vêm sendo experimentadas e espera-se chegar a um modelo que
atenda aos objetivos estabelecidos de gerar transformações e que seja ao

Crianças utilizando córrego poluído como espaço de lazer em Belo Horizonte
Foto: Rogério Sepúlveda
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mesmo tempo compatível com a capacidade organizacional do Projeto.
Finalmente cabe o questionamento: Após esses dez anos, qual novo ru-

mo é possível para a mobilização do Projeto Manuelzão? Qual papel pode-se
visualizar para os atuais Núcleos Manuelzão e para os subcomitês do CBH-
Velhas? Como serão os anos após 2010? E os próximos dez anos? 

Nossa experiência acumulada nesses anos num ambiente de mudança
contínua nos leva, senão a antever, que seja a desejar que as pessoas simpa-
tizantes do Projeto, organizadas ou não em grupos, possam dar continuidade
aos ideais construídos nesse período. Que a dinâmica desse processo possa
desembocar num ambiente em que as organizações da sociedade civil atua-
rão de maneira autônoma, responsável e crítica.

Dois pilares desse objetivo pretendido seriam o fortalecimento e a con-
solidação da participação da sociedade civil no sistema de gerenciamento de
recursos hídricos via subcomitês e comitês e a necessária capacitação políti-
ca e técnica para que haja uma participação em condições eqüitativas com
os demais segmentos. 
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1. Introdução
Ao final de dez anos de existência do Projeto Manuelzão, é possível fazer

uma reflexão sobre o papel e a importância da educação ambiental para o
Projeto. Essa reflexão pode ser pautada pela tentativa de responder as se-
guintes questões, a saber:

- Quando e como se insere a educação ambiental dentro do Projeto?
- Como evoluiu a conceituação de educação ambiental defendida pelo

Projeto?
- Quais são as práticas e caminhos da educação ambiental desenvolvi-

das pelo Projeto Manuelzão?
Em 1997, no início do Projeto, foi feito um diagnóstico para identificar

os principais problemas responsáveis pela degradação da bacia do rio das Ve-
lhas. Este diagnóstico procurou incorporar uma concepção sistêmica, identi-
ficando a água como o elemento natural cíclico que permeia todos os ecos-
sistemas, sejam eles naturais, modificados ou construídos pelo homem, re-
fletindo a mentalidade e as ações antrópicas sobre o ambiente. Com isso de-
monstra as contradições da relação homem/natureza, uma vez que a socie-
dade humana reconhece a necessidade biológica e econômica desse bem na-
tural, e de outro lado desenvolve atitudes que degradam os cursos d’água
com a deposição inadequada de lixo, esgoto doméstico e industrial, dentre
outras.

Os rios passaram a ter um odor fétido, uma coloração “esverdeada”, tor-
naram-se impróprios para o consumo humano e de outros animais, e inade-
quados para a vida aquática. E sem peixes os nossos rios se transformaram
em rios mortos.

Naquele momento, colocava-se como um grande desafio reverter as
ações antrópicas e, especialmente, a mentalidade civilizatória que ao longo
do tempo degradou o rio das Velhas. Para isso foram pontuados todos os fa-
tores responsáveis pela degradação da bacia, entendendo-se que existia uma
complexa rede de causalidade e que vários problemas teriam que ser aborda-
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dos e diferentes ações teriam que ser desenvolvidas concomitantemente. As-
sim, foram criados diferentes subprojetos, cada um deles direcionado para
um problema específico, conforme explicitado no QUADRO 1.

Dentro das questões apresentadas, a educação aparecia como um pro-
blema importante, visto que a degradação é fruto da intervenção humana, e
esta por sua vez é conseqüência de como o homem pensa e se apropria da
sua relação com a natureza. Nascia o subprojeto Manuelzão Vai à Escola.

Esse subprojeto tinha, naquele momento, o objetivo de estabelecer uma
prática que configurasse uma nova relação sociedade/natureza por meio da
pedagogia escolar, do compromisso da escola com a solução de problemas
concretos no município, nas áreas de saúde, cidadania e desenvolvimento
sustentável, tendo os cursos d’água como eixo de mobilização para solução
dos problemas ambientais e a volta dos peixes como indicador de qualidade
das águas e do nosso trabalho. Alguns fatos justificavam a importância de se
investir nesse subprojeto:

- se o modelo vigente de desenvolvimento degrada o meio ambiente e
não se modifica, é porque a sociedade o aceita sem restrições. Isso se dá,
principalmente, pela postura cultural com relação à preservação da natureza;

Quadro 1 . Subprojetos Manuelzão
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- o desconhecimento de conceitos como bacia hidrográfica e, conseqüen-
temente, da visão da solidariedade ambiental. As pessoas não demonstram
a menor preocupação com o fato de que a degradação gerada num determina-
do ponto do rio compromete a saúde, a vida e o ecossistema ao longo de todo
o curso do rio;

- é preciso, com uma certa urgência, educar esta geração para valorizar
a vida e a biodiversidade planetária. É preciso desenvolver mudanças de ati-
tude que expressem na prática uma efetividade da educação/ação.

A discussão em torno das questões ambientais impõe às sociedades a
busca de novas formas de pensar e agir, individual e coletivamente, de novos
caminhos e modelos de produção de bens para suprir necessidades huma-
nas, e relações sociais que não perpetuem tantas desigualdades e exclusão
social e, ao mesmo tempo, garantam a sustentabilidade ecológica. Isso impli-
ca um novo universo de valores no qual a educação tem um importante papel
a desempenhar. Se tomarmos como base que a função de um trabalho em
educação ambiental visa, sobretudo, a contribuir para a formação de cida-
dãos críticos, conscientes, éticos e participativos em relação ao ambiente to-
tal, então cabe ao poder público e à escola desenvolver/propiciar aos seus
alunos uma aprendizagem constante. Nesse sentido, para que ocorra uma
ação educativa mais eficaz, ao professor cabe não só trabalhar com atitudes,
habilidades e procedimentos, mas com a formação de identidade, do sujeito
como cidadão.

Isto posto, a contribuição da escola é desenvolver um projeto de educa-
ção comprometido com o desenvolvimento de capacidades que permitam de-
cidir e atuar na realidade socioambiental de modo comprometido com a vida,
com o bem-estar de cada um e da sociedade local e global.

- A prática de educação ambiental vincula-se diretamente com o exercí-
cio da cidadania, à medida que trata das questões relativas ao ambiente hu-
mano, pois envolve um trabalho e a busca de soluções para problemas soci-
ais como a fome e a violência, as desigualdades sociais, a preservação dos
recursos naturais, a preservação da diversidade biológica, consumo excessi-
vo, a questão do lixo etc.

Entendendo que à educação formal cabe o papel fundamental de formar
cidadãos comprometidos e capacitados com a preservação do ambiente, a
qualidade de vida e a saúde de todos, um projeto de educação ambiental tem
que estar alicerçado numa nova concepção ética de sociedade, no repensar e
reforçar os seguintes valores: qualidade de vida, solidariedade, inclusão so-
cial, cidadania, e todos esses centrados na valorização da vida, que deve ser
pensada como o maior bem de que dispomos (Figura 1). 

Portanto, para o Projeto Manuelzão a questão ambiental não deve ser
tratada por meio do desenvolvimento de uma disciplina específica. Ambiente
é um tema transversal, cuja abordagem sempre deve buscar a transformação
de conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, sem-
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pre vinculados à realidade cotidiana da sociedade. Cabe ao professor, dentro
da especificidade de sua área, adequar o tratamento dos conteúdos para con-
templar a questão ambiental.

É importante salientar que a lei federal 9.795, de 27/04/1999, que insti-
tuiu a obrigatoriedade da educação ambiental no ensino formal e a Política
Nacional de Educação Ambiental, procurou reforçar os seguintes princípios
básicos: o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; a abor-
dagem articulada das questões ambientais (locais, regionais, nacionais e glo-
bais); o pluralismo de idéias; a permanente avaliação crítica do processo; a
vinculação entre ética, educação, trabalho e  práticas sociais.

No início do Projeto, a prática pedagógica foi direcionada principalmente
para a sensibilização, entendendo que a mudança de atitude com relação à
questão ambiental estava relacionada muito mais ao campo afetivo do que ao
cognitivo, pois como bem afirma TORO “a razão controla, e a paixão é que
move”.

Do ponto vista estratégico, o Projeto Manuelzão procurou estabelecer
parcerias com o setor formal da rede de ensino estadual e municipal, a par-
tir de convênios com a Secretaria de Estado da Educação e com as secreta-
rias municipais.

Nesse primeiro momento, o trabalho estava voltado para a sensibiliza-
ção e capacitação de professores, eventos com a comunidade escolar, produ-
ção de material paradidático sobre os problemas ambientais da bacia e do
Projeto Manuelzão, destacando-se as publicações como a “Uma viagem ao

Figura 1. Conceitos essenciais para a educação ambiental
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Projeto Manuelzão e à bacia do rio das Velhas” e o “Jornal Manuelzão”.
Foram realizados seminários ao longo de toda a bacia e grandes mobili-

zações, destacando-se a manifestação às margens do ribeirão Arrudas, reali-
zada no dia 5 de junho em 1999, que contou com a participação de mais de
2.000 alunos e professores. (Figura 2)

2. Evolução das práticas e caminhos da educação ambiental desenvolvi-
das pelo Projeto Manuelzão

O processo de mobilização do Projeto Manuelzão se intensificou. O Pro-
jeto se enraizou dentro da sociedade da bacia do rio das Velhas, principal-
mente por meio dos Núcleos Manuelzão.

A educação ambiental do Projeto ampliou-se e as ações passaram a ser
direcionadas não somente para os escolares, mas também as comunidades
da bacia do rio das Velhas. O desafio proposto era atingir, ao mesmo tempo,
os ribeirinhos, os moradores das cidades, os representantes do poder publi-
co e do setor privado, os intelectuais e os cidadãos do mundo.

O projeto investiu no intercâmbio cultural e trouxe ao Brasil Walter
Binder (2000), membro da comissão de renaturalização de cursos d’água da
Baviera, para demonstrar que o paradigma da canalização já era um conceito
ultrapassado na Europa, e que na Alemanha os projetos desenvolvidos eram
de descanalização e renaturalização dos cursos d’água. Foram realizadas di-
versas palestras e seminários com a presença de Walter Binder e represen-
tantes do poder público, da sociedade civil, professores e do setor privado.

Figura 2. Manifestação pelo ribeirão Arrudas em 1999. Foto: Acervo Projeto Manuelzão
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Isso foi fundamental, pois possibilitou ao Projeto Manuelzão consolidar
o seu paradigma contra a canalização e, posteriormente, lutar pela incorpora-
ção desse conceito nas políticas públicas, o que ocorreu por meio de Delibe-
ração Normativa do COPAM, que restringiu as possibilidades de canaliza-
ção, e pelo Programa de Recuperação Ambiental (DRENURBS) de Belo Ho-
rizonte, que definiu como prioridade a recuperação de córregos em leito na-
tural.

Também foram realizados diversos seminários junto à COPASA, mos-
trando os problemas ambientais da bacia e a necessidade de se reverter o
passivo ambiental representado pelo não tratamento dos esgotos. A mu-
dança de atitude da COPASA concretiza-se com a inauguração da ETE Ar-
rudas em 2001, é reforçada pela inauguração da ETE Onça em 2006, e con-
solida-se com o seu comprometimento com a Meta 2010.

2.1 Fortalecimento do pertencimento - A “Expedição Manuelzão Desce
o Rio das Velhas”

O ano de 2003 é um marco na vida do Projeto Manuelzão. A necessidade
de consolidar o sentimento coletivo de pertencimento à bacia hidrográfica do
rio das Velhas gera uma grande expedição. 

A “Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas” do ponto de vista da
educação significou o resgate da identidade de um povo com o seu rio. Ao
longo da bacia, professores e escolas se mobilizaram, articularam e deram
um ¨show¨ no desenvolvimento de atividades culturais que sensibilizaram a
todos. A repercussão do evento na mídia local, regional e nacional represen-
tou um importante fator mobilizador e motivador de ações pela educação am-
biental ao longo de toda a bacia. Posteriormente, esses efeitos foram amplia-
dos para o conjunto da bacia a partir da divulgação de vídeos e material fo-
tográfico para as escolas. Após a grande expedição, o Projeto Manuelzão pas-
sou a realizar mini-expedições em sub-bacias do Velhas como estratégia de
mobilização e educação ambiental.

Uma outra conseqüência importante da grande expedição de 2003 foi a
proposição da Meta 2010: navegar, pescar e nadar no rio das Velhas, em sua
passagem pela Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), até o ano
de 2010. Para tanto, será necessário enquadrar a qualidade desse trecho do
rio na Classe 2, padrão CONAMA.

A ousadia da Meta está em estabelecer um prazo de tempo definido para
que se concretize o imaginário da revitalização dentro da área definida como
a mais importante em termos de degradação para a bacia do rio das Velhas.
Essa área compreende um epicentro que inclui as sub-bacias do ribeirão Ar-
rudas, Onça e da Mata.

2.2 O Programa de Educação Ambiental Escolar - PGAE
No campo da educação ambiental, o acúmulo do Projeto permitiu con-
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solidar uma visão de pedagogia ambiental. Educação ambiental sem ação é a
mesma coisa que teoria sem prática, não incorpora atitude e não muda
hábito.

Para que seja efetiva, a educação ambiental deverá caminhar para a Ges-
tão Ambiental efetiva, baseando-se no desenvolvimento de uma “pedagogia
ambiental”, que compreende um conjunto de etapas sucessivas e interde-
pendentes. Estas etapas têm por objetivo final a incorporação de novos co-
nhecimentos, valores e atitudes que impliquem uma participação na gestão
ambiental. Isso significa desenvolver atitudes como cuidar, participar, mobi-
lizar e organizar a sociedade para a transformação da realidade socioambien-
tal.

Para que a gestão ambiental possa, efetivamente, produzir os efeitos es-
perados é imprescindível o comprometimento e o envolvimento da comuni-
dade local. Por outro lado, em razão da complexidade das ações a serem em-
preendidas no processo de educação socioambiental para a solução de pro-
blemas, será fundamental o envolvimento de profissionais de diversas áreas
do saber (interdisciplinaridade - transdisciplinaridade), de diversos níveis e
setores do governo (intersetorialidade - transetorialidade) e a participação de
diversas organizações sociais (interinstitucionalidade - transinstitucionali-
dade). Portanto, será fundamental pensar e agir por meio de parcerias, con-
solidando uma rede de sustentabilidade socioambiental. 

Assim, a educação ambiental deverá ser desenvolvida como uma prática
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensi-
no formal (ambiente escolar) e não formal (espaços da comunidade), presen-
te em cada bacia elementar concomitantemente às intervenções que serão

Figura 3. Etapas de desenvolvimento da pedagogia ambiental.
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efetuadas, buscando sensibilizar a coletividade sobre as questões socioam-
bientais locais e sobre a importância da sua participação no processo.

Em 2004, o Projeto Manuelzão lançou a sua publicação “Programa de
Gestão Ambiental Escolar” - PGAE -, explicitando esses novos conceitos e
convidando as escolas para aderirem. Nesse momento, começamos a nos de-
parar com as dificuldades do desenvolvimento de projetos dentro da estrutu-
ra formal de ensino. Várias foram as razões apresentadas: questões relativas
à valorização profissional; dificuldade dos professores em trabalharem com
projetos; visão fragmentada do conhecimento baseado em disciplinas; au-
sência de integração de ações de educação ambiental nas escolas com as po-
líticas públicas - exemplo coleta seletiva nas escolas e ausência da mesma
no serviço público.

De certa forma, podemos dizer que por vezes as escolas não trabalham
a gestão ambiental como uma prática efetiva, ficando frequentemente esta
reduzida a uma contextualização discursiva e eventuais atividades come-
morativas de datas e das atividades culturais.

2. 3 A interface da cultura com a educação - FestiVelhas
Realizado em Morro da Garça em 2005, o FestiVelhas procurou unir e

reunir a diversidadde cultural existente na bacia do Rio das Velhas. A com-
plexidade cultural nos deu a dimensão da complexidade da mentalidade ci-
vilizatória que habita a região da bacia, pois, ao se transformar, o ambiente
também forja uma cultura que o justifica e valoriza o novo espaço criado.

Até então, o Projeto Manuelzão tinha construído sua agenda ambiental
com iniciativas que alcançaram razoável sucesso na mobilização e educação
ambiental da sociedade da bacia do rio das Velhas, porém a agenda cultural
tinha sido deixada de lado. Segundo Apolo Heringer LISBOA (2005),

“embora a volta do peixe sintetize nossa agenda ambiental enquanto
objetivo operacional, o objetivo maior do Projeto Manuelzão sempre
foi a transformação da mentalidade cultural ou civilizatória que se
produziria ao longo desse processo. É este quadro que exige e expli-
ca uma agenda cultural, que o FestiVelhas vem para inaugurar. O Fes-
tiVelhas está previsto para se realizado entre 02 a 07 de setembro de
2005, em Morro da Garça. Seu objetivo é promover o intercâmbio
cultural entre as diversas regiões da bacia, o conhecimento vivencia-
do de nossas raízes culturais, o exercício da liberdade e da criativida-
de e a revelação de novos talentos artísticos. A transformação da
mentalidade não brota espontaneamente, ela necessita de condições
e de promoção.”

A realização do FestiVelhas mobilizou membros de Núcleos Manuelzão,
professores, convidados, 1500 artistas e outros 2000 participantes. As ati-
vidades artísticas e debates foram fundamentais para entender a importân-
cia e o significado da cultura na transformação socioambiental da comunida-
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de da bacia, inserir definitivamente a agenda cultural no Projeto Manuelzão.
Todos os que foram ao FestiVelhas de Morro da Garça vivenciaram a

sensação de encantamento pela descoberta da vitalidade e das possibilidades
advindas da diversidade cultural da bacia do rio das Velhas. A mistura de
sons, raças, crenças e expressões corporais e culturais embriagaram os sen-
tidos, fortaleceram o sentimento de pertencimento à bacia e fizeram ver a
todos que a cultura é expressão máxima de um povo.

2.4 A integração da mobilização, educação e cultura - a criação do GEM
O Projeto Manuelzão sempre se colocou como instituinte, e não como

instituição. Isso implica um sentido ético de respeitar a democracia do movi-
mento social que se constrói no dia-a-dia a partir do engajamento dos indiví-
duos, que têm o poder de determinar a qualquer momento os rumos e os
destinos do Projeto, não tendo que se fixar em normas organizacionais rígi-
das ou em uma estrutura hierárquica pré-estabelecida. O que não significa
um movimento anárquico, visto que o que une todos são os conceitos e os
objetivos comuns, a construção de uma nova mentalidade civilizatória.

A possibilidade de crescimento do Projeto na sociedade está vinculada
à persistência da ética conceitual do Projeto e à difusão dos seus valores pa-
ra a sociedade civil, a fim de que ela absorva tais valores e atitudes como
questões de cidadania.

Assim, ao longo da sua existência, o Projeto Manuelzão provocou um pro-
cesso de sensibilização e inquietação da sociedade disseminando os novos
conceitos e valores da cultura ambiental, da saúde, da política e da ética. Ao

Figura 4. FestiVelhas Manuelzão. Grupo Gambiarra. Foto: Lívia Aguiar 
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longo desse tempo passou-se da mobilização ingênua à mobilização pró-ativa...
É preciso construir, para além dos discursos, práticas efetivas desse

novo tempo e da nova cultura Manuelzão que se apliquem à bacia do rio das
Velhas, e que se reproduza no âmbito de outras bacias do Brasil, especial-
mente do rio São Francisco. Isso exigiu do Projeto também uma mudança de
postura e cultura do “fazer pelo fazer” pela definição de prioridades e metas
a serem atingidas, passando do voluntarismo para o planejamento estratégi-
co.

A Meta 2010 não pode ser pensada somente como um conjunto de obras
de engenharia ou saneamento sem levar em consideração a mudança da
mentalidade cultural. Não pode se resumir a uma cobrança somente do setor
governamental. Ela requer a mudança de atitudes e hábitos individuais e co-
letivos e do planejamento do setor privado e público, o que somente ocorrerá
por um processo de educação e de mobilização social e por mudanças cultu-
rais nas relações sociais e homem-natureza. Aqui é preciso recordar que a
“nova cultura” que o Projeto defende está expressa na mudança de mentali-
dade civilizatória.

Para isso é fundamental consolidar a indissociabilidade entre educação,
cultura e mobilização social na busca da transformação social. Com o objeti-
vo de introjetar esta concepção dentro da estrutura operacional do Projeto
Manuelzão, foi criado o Grupo de Educação e Gestão Ambiental - GEM -,
que vem procurando integrar escolas, núcleos e subcomitês a essa nova
ótica.

3. Conclusões
Ao longo de dez anos de Projeto Manuelzão, estamos consolidando uma

prática de educação ambiental voltada para a transformação da mentalidade
civilizatória da comunidade da bacia do rio das Velhas. Nós somos o que
pensamos. As nossas ações são fruto da nossa capacidade de interpretar e
entender o que está a nossa volta. Portanto, a educação é o processo que
molda o nosso olhar e as nossas ações socioambientais.

Não há como separar a educação ambiental do contexto da educação co-
mo um todo. Talvez o mais importante a se refletir é qual a ética a ser cons-
truída. Ela deve passar pela solidariedade, igualdade, respeito à diversidade
ambiental e cultural, respeito ao patrimônio coletivo e às gerações futuras.
Sem ética não há princípios, sem esses não há como educar. Como afirma
LOUREIRO ( 2004),

“Educar é transformar pela teoria em confronto com a prática e vice-
versa, com consciência adquirida na relação entre o eu e o outro, nós
(em sociedade) e o mundo. É desvelar a realidade e trabalhar com os
sujeitos concretos, situados espacial e historicamente. É, portanto,
exercer a autonomia para uma vida plena, modificando-nos indivi-
dualmente pela ação conjunta que nos conduz às transformações es-
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truturais. Logo, a categoria educar não se esgota em processos indivi-
duais e transpessoais. Engloba, sim, tais esferas, mas vincula-as às
práticas coletivas, cotidianas e comunitárias que nos dão sentido de
pertencimento à sociedade.
Educar, na perspectiva libertária e demais tendências pedagógicas
que dialogam no campo crítico e dialético, é emancipar-se, exercer
ativamente a cidadania, construir democraticamente as alternativas
possíveis e desejadas. Isso significa contrapor-se às formas identifi-
cadas como educativas que se esgotam no passar conteúdos vazios
de sentido prático e forma de contexto, em afirmar certas condutas
normatizadas e padrões culturais a serem seguidos.
(...) A praxis educativa transformadora e ambientalista é, portanto,
aquela que fornece as condições para a ação modificadora e simultâ-
nea dos indivíduos e dos grupos sociais; que trabalha a partir da rea-
lidade cotidiana visando à superação das relações de dominação e de
exclusão que caracterizam e definem a sociedade capitalista globali-
zada”.

É preciso repensar o modelo de educação e discuti-lo de forma ampla.
As grandes transformações históricas só se concretizam quando são incor-
poradas ao modo de vida das pessoas e à sua existência cotidiana, vinculan-
do o particular ao público, o microssocial ao macrossocial. (GADOTTI,
2003)

Não podemos pensar o Projeto Manuelzão sem a educação numa pers-
pectiva transformadora, criando e possibilitando uma discussão crítica e
criativa, fortalecendo e disseminando a biodiversidade e a diversidade cultu-
ral da bacia, na busca da construção de uma sociedade plural e solidária. A
educação, a cultura e a arte devem ser os instrumentos para essa transfor-
mação rumo à Meta 2010.
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Os escoamentos superficiais das águas das chuvas correspondem a uma
das fases do ciclo da água na Natureza. Esses escoamentos sempre existi-
ram e continuarão a existir. Com o surgimento de uma cidade, os escoamen-
tos sofrem alterações devido às modificações na superfície natural do solo.
Com a urbanização, os empoçamentos e lagoas temporárias são eliminados,
a impermeabilização se expande e reduz a infiltração da água, os volumes

Figura 1. Inundação da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), Belo Horizonte - 1977.

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:37  Page 87



88

escoados aumentam, assim como a freqüência das inundações, a vegetação
que antes retinha água é suprimida, dando lugar a impurezas depositadas no
solo ou nos córregos e rios, degradando a qualidade de suas águas.

A ciência aplicada encarregada de cuidar dos melhoramentos desses
escoamentos nas cidades é a Engenharia de Drenagem Urbana. Esses me-
lhoramentos têm por objetivos limitar os empoçamentos nos logradouros
públicos por meio da captação das águas pluviais e sua destinação adequa-
da, bem como reduzir a freqüência de inundações. A Drenagem Urbana, por-
tanto, é parte integrante da Hidrologia que é, segundo CHOW (1959), a ciên-
cia que estuda a água na Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição,
suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio ambiente, in-
cluindo sua relação com as formas vivas.

Nem sempre os melhoramentos no sistema de drenagem acompanharam
o crescimento acelerado das grandes cidades, a exemplo de Belo Horizonte,
onde a expansão da área urbana realizou-se sem um plano eficaz de controle
das cheias, resultando em aumento das ocorrências das inundações, muitas
das quais provocaram perdas materiais e de vidas humanas. O QUADRO 1
relaciona os dados de crescimento populacional de Belo Horizonte com os
eventos de inundação, no período compreendido entre os anos 1928 a 2000.

O primeiro registro da ocorrência de uma significativa inundação na
nova Capital de Minas Gerais está datado em 07 de março de 1928, com a
inundação da Avenida Tocantins e da Estação Arrudas, nas proximidades da
ponte conhecida à época como Ponte Mello Vianna.

A partir dessa data, o número de registros tornou-se sempre crescente e
proporcional ao aumento da população e à expansão da malha urbana.
Alguns desses eventos foram trágicos, tal como o ocorrido no dia 02 de ja-
neiro de 1983, e que mereceu a seguinte notícia da imprensa local (O Estado
de Minas): “Foi a maior tragédia já vivida pela Capital Mineira. As casas
(barracos) das favelas às margens do ribeirão Arrudas foram arrastadas
pelas águas, deixando um rastro de destruição e morte”. Relatório emitido
por comissão especial presidida pelo então Prefeito Municipal revelou, dois
dias depois dessa tragédia, que 51 pessoas perderam a vida. Ao fim de um
mês, as estimativas de vítimas chegaram ao número de 70 mortes.

Durante estes 72 anos, foram noticiados pela imprensa de Belo Hori-
zonte cerca de 461 eventos graves de inundações, dos quais pelo menos 200
foram classificados como ocorrências severas de inundações.

As inundações ocorridas em Belo Horizonte, de acordo com BAPTISTA
(1997), aconteceram por motivos diferentes em períodos cronológicos dis-
tintos, que são:

1 - Cheias das primeiras décadas do século XX: relacionadas à concep-
ção do sistema de drenagem, tendo forçado a canalização do ribeirão Arru-
das;

2 - Cheias das décadas de 70 e 80: relacionadas ao planejamento inade-
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quado da expansão urbana, conduzindo a uma segunda intervenção no siste-
ma de drenagem já implantado;

3 - Cheias recentes: limitações da abordagem clássica das questões rela-
tivas à drenagem urbana.

A região mais castigada por inundações em Belo Horizonte foi, até a me-
tade da década de 80, a região central da Capital no vale do ribeirão Arrudas,
entre os bairros Gameleira e Santa Tereza, e, atualmente, é a região das ba-
cias elementares da margem direita desse ribeirão, notadamente as bacias
dos córregos do Cardoso (Avenida Mem de Sá), da Serra, do Acaba Mundo,
do Leitão e no canal do ribeirão Arrudas na região do bairro Salgado Filho
imediatamente abaixo da junção com o córrego Cercadinho. Na margem es-
querda, as inundações recorrentes acontecem na junção do córrego Água
Branca com o canal do ribeirão Arrudas.

A abordagem clássica ou convencional adotada desde fins do século
XIX para o sistema de drenagem urbana combina elementos obtidos dos
conceitos de higiene urbana, originados em fins do século XIX na França,
com conceitos ditos racionais, surgidos a partir da formulação do Método
Racional nos EUA (KUICHLING, 1989) para dimensionamento de obras hi-
dráulicas para o escoamento pluvial.

A concepção higienista para a drenagem pressupõe a evacuação rápida
das águas pluviais do meio urbano de modo a evitar os empoçamentos por
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considerá-los fonte de doenças. O Método Racional, por sua vez, de grande
simplicidade de interpretação e essencialmente mecanicista, não leva em
conta a complexidade dos efeitos da urbanização nos componentes do ciclo
natural da água. Assim, as obras de drenagem obedeceram a esses para-
digmas, de maneira universal, até a década dos anos 90 do século passado,
quando novos conceitos passaram a ser aplicados nos projetos de engenha-
ria e modificaram o modo de conceber os sistemas de drenagem urbana. 

Até os anos 90, os documentos técnicos elaborados para justificar a im-
plantação de obras de drenagem em Belo Horizonte enfatizavam a necessi-
dade de reduzir os eventos de inundações e, no caso dos projetos de canali-
zações de cursos d’água, as justificativas eram complementadas com o fato
de que tais obras viabilizariam a implantação de interceptores de esgotos nas
duas margens destes córregos, o que traria a despoluição de suas águas. 

Os projetos das obras de drenagem dos canais implantados naquele
período foram elaborados com o objetivo de impor grandes velocidades aos
escoamentos para evacuar rapidamente as águas precipitadas pelas chuvas e
assim eliminar as enchentes e impedir o acúmulo de água. Outra justificati-
va relacionava a canalização com a implantação de avenida sanitária para
contemplar o sistema de tráfego urbano. A técnica utilizada foi a de revestir
as calhas de cursos d'água naturais (córregos e ribeirões) e, além disso, tor-
ná-las retilíneas. Em Belo Horizonte, 33% da extensão da hidrografia natural
foram submetidas a essa técnica, num total de 250 km de canais revestidos
com lajes e paredes de concreto armado e eliminação de suas sinuosidades.
As velocidades dos escoamentos nesses canais podem chegar a valores de
12 m/s e raramente são inferiores a 4 m/s.

Se por um lado a adoção dessa concepção reduziu a freqüência das inun-
dações, por outro lado impôs um elevado custo ambiental em razão da ex-
clusão desses corpos d’água do cenário urbano, e também pelo desapareci-
mento das comunidades aquáticas (peixes, moluscos etc.) devido às altas
velocidades. Além disso, a transferência das inundações para trechos de ju-
sante provoca um efeito conhecido por “canhão hidráulico”, ou seja, com um
volume de água superior à condição natural anterior para o mesmo espaço
de tempo. Para a cidade expandir nessa direção, haverá que se prolongar o
canal com dimensões geométricas ainda maiores e mais caras.

A despoluição das águas dos cursos d’água canalizados em razão da im-
plantação de interceptores em suas margens não correspondeu ao que se
previu nas justificativas para a realização das obras das avenidas sanitárias.
Não ocorreu pelos seguintes motivos: (1) Os projetos dessas canalizações
abrangeram apenas a faixa do “fundo de vale”, incluindo a avenida sanitária
e suas primeiras quadras lindeiras, sem contemplar, portanto, o saneamen-
to da bacia de drenagem; (2) Os projetos não incluíram medidas e ações para
redução da poluição difusa presente na bacia de drenagem; (3) A rede cole-
tora de esgotos possui conexões de interligação com galerias de águas plu-

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:37  Page 90



91

viais e vice-versa, apesar de o sistema separador absoluto ser adotado legal-
mente no Município de Belo Horizonte. Conseqüentemente, as águas dos
córregos e ribeirões continuam com elevadas taxas de cargas de poluição.
Em um levantamento das condições sanitárias desses cursos d'água, realiza-
do nos anos de 1999 a 2001 pela Superintendência de Desenvolvimento da
Capital - SUDECAP, demonstrou-se que todos os córregos situados na
“mancha” urbana (94% do território municipal) encontram-se poluídos por
esgotos, estando ou não revestidos com canais artificiais.

Outra fonte de poluição das águas superficiais são os resíduos (princi-
palmente lixo doméstico) lançados no solo ou lançados diretamente nos cór-
regos. Não há levantamentos e dados sobre o volume de lixo que tem como
destino o sistema hidrográfico do Município, mas é fácil observar sua
presença nos cursos d'água em leito natural ou nos canais abertos.

Para promover o saneamento de uma bacia de drenagem, será necessário
levar em conta a verificação de todas as situações e possibilidades capazes de
degradar as águas de seus córregos. Entre estas estão as deficiências nas cober-
turas da rede de coletores de esgotos e da coleta de resíduos sólidos, a produção
de sedimentos, a ocupação das margens dos cursos d'água por habitações e a
poluição difusa. A correção de tais situações deve fazer parte dos projetos de
engenharia para o tratamento dos córregos e dos projetos de drenagem pluvial.
Os meios para manutenção dos equipamentos da infra-estrutura de drenagem
devem também estar previstos nos projetos de engenharia.

A principal dificuldade para o saneamento dos córregos é a remoção dos
esgotos. Tal fato acontece porque o sistema legalmente adotado para as re-
des de saneamento em Belo Horizonte é do tipo separador absoluto, mas es-
sa separação é incompleta. Na região central da cidade, o sistema ainda é o
mesmo implantado por ocasião da construção da nova Capital, que é o siste-
ma unitário. Nos bairros, há uma profusão de conexões entre águas pluviais
e esgotos domésticos. As redes de interceptores são incompletas ou inexis-
tentes em várias canalizações como é o caso do canal do córrego da Serra,
na Zona Sul de BH. Enfim, pode-se concluir que, em Belo Horizonte, co-
existem os sistemas unitário e separador, caracterizando assim uma situação
mista para as redes de escoamento de efluentes. A gestão dessas redes é, por
sua vez, separada, cabendo a uma companhia estadual (COPASA) a gestão
dos esgotos e, ao Município, a gestão das redes e galerias de águas pluviais.
A realidade, então, é que temos em Belo Horizonte dois gestores para um
sistema sanitário que na prática é único.

Nas cidades onde se adota o sistema misto ou o sistema unitário, a ges-
tão é uma só. Nesse caso, os efluentes são geridos enquanto misturados (ou
parcialmente misturados), realizando-se tratamentos prévios nas fontes pro-
dutoras de esgotos antes do seu lançamento nos corpos receptores. Algumas
vantagens são obtidas com o sistema misto, como é o caso das possibilida-
des que se criam para o tratamento dos efluentes gerados pelas primeiras
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chuvas, que transportam elevadas cargas de poluição. Outra vantagem reside
no fato de que haverá somente uma malha de rede para receber os escoamen-
tos, ao invés de duas malhas, como se exige para o sistema separador. Uma
terceira vantagem é a possibilidade de se realizar um planejamento único pa-
ra os investimentos financeiros em saneamento.

Os métodos clássicos ou convencionais para o tratamento da drenagem
urbana configuram, portanto, as seguintes situações:

- As inundações não são contidas pelas canalizações, mas apenas trans-
feridas de um local para outro a jusante;

- Uma cheia produzida pela transferência de uma inundação através de
um canal artificial será, em uma seção qualquer a jusante e para um mesmo
evento chuvoso, maior do que seria para a condição anterior à implantação
desse canal, uma vez que com o canal as águas chegarão mais rapidamente
à seção considerada (tempo de pico menor) e, portanto, em maior volume na
mesma unidade de tempo;

- Uma futura expansão urbana numa região onde houve transferência de
inundação exigirá o prolongamento daquele canal com geometria cada vez
maior e exigirá também o aporte de maiores recursos financeiros para sua
implantação;

- A implantação de interceptores de esgotos nas margens de um curso
d’água não impedirá a poluição de suas águas se o território de sua bacia de
drenagem não estiver devidamente saneado;

- O pressuposto da separação dos esgotos e das águas pluviais não é
uma situação real e a mistura desses dois efluentes é vista como falha de um
dos gestores, ou como algo ilícito, geralmente classificado como “ligação
clandestina”, e não como uma realidade de fato a ser considerada no plane-
jamento do saneamento urbano;

- As canalizações artificiais excluem os cursos d’água naturais da pai-
sagem da cidade, impondo um custo ambiental ao meio urbano;

- As elevadas velocidades impostas aos escoamentos nos canais artifi-
ciais, assim como as elevadas cargas de poluição, eliminam a vida aquática
existente nestes corpos d’água.

Essas condições levaram a Engenharia de Drenagem Urbana tradicional
a uma situação de crise, forçando os profissionais engajados nessa atividade
a buscar alternativas aos métodos até então praticados.

O caminho encontrado por muitas municipalidades no Brasil tem sido a
adoção de Planos Diretores de Drenagem como instrumento de planejamen-
to, de reordenação e de revisão conceitual dos serviços de drenagem pluvial
urbana.

A principal revisão de conceitos gerada por esses Planos foi a introdu-
ção do enfoque ambiental nos projetos de drenagem, em que os cursos
d’água passam a ser levados em conta enquanto ecossistemas a serem pre-
servados, ao contrário da visão tradicional que os utilizava apenas como con-
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duto de efluentes e local privilegiado para implantação de canais sob ave-
nidas sanitárias projetadas como corredores de tráfego de veículos.

Para a inclusão dos córregos na paisagem urbana é imprescindível que
suas águas estejam saneadas. Portanto, os projetos passam a exigir uma
integração da drenagem com outros serviços urbanos como a coleta de esgo-
tos, coleta de lixo e o combate às erosões. Nesse caso, não é mais admissí-
vel que os projetos se limitem apenas ao fundo de vale dos cursos d’água,
mas abranjam toda sua bacia elementar hidrográfica.

Um córrego mantido em seu leito natural, com suas sinuosidades pre-
servadas e margens providas de rugosidades elevadas, terá velocidades de
escoamento bem inferiores àquelas que teria no caso de sua transformação
em canal artificial retificado. Como compensação para os riscos de enchen-
tes e inundações, a alternativa viável para controle desses riscos, para os
córregos urbanos mantidos em seu leito natural, é a implantação de reserva-
tórios de detenção ou retenção temporária das águas em sua bacia de dre-
nagem. Assim, ao invés da evacuação rápida, o que se propõe é a estocagem
dessas águas como meio de controle e combate às inundações. Um exemplo
eficaz desse recurso é a represa de Santa Lúcia, em Belo Horizonte.

A drenagem urbana, enquanto serviço público, não tem merecido dos ór-
gãos reguladores a importância merecida. Ao contrário, tem sido relegada a
um plano secundário em comparação com os outros serviços associados ao
saneamento ambiental. Não existe, por exemplo, uma política pública única
de abrangência nacional para a drenagem urbana. Não há sequer uma nor-
malização específica para esse serviço na Associação Brasileira de Normas
Técnicas, como existe para os serviços de esgotamento sanitário e abasteci-
mento de água.

Para fazer face aos desafios de se implantar uma renovação nas práticas
da Engenharia de Drenagem Urbana, o passo seguinte ao Plano Diretor é a
organização institucional de sua estrutura de gestão.

Os estudos de gestão a serem elaborados deverão considerar prioritaria-
mente as seguintes questões:

- Aperfeiçoamento dos dispositivos de regulamentação da ocupação do
solo, dos escoamentos superficiais na fonte, do controle da erosão, da po-
luição de origem pluvial, dos lançamentos de esgotos doméstico e industri-
al e dos resíduos sólidos;

- Aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento, controle, infor-
mação e do planejamento das atividades de manutenção, do emprego de indi-
cadores de desempenho e de aferição da eficácia da ação pública e do siste-
ma de controle das atividades de gestão;

- Aprimoramento da cooperação e da coordenação de atividades entre ór-
gãos da Administração Municipal;

- Aprimoramento da cooperação e da coordenação de atividades entre a
Administração Municipal e a companhia concessionária dos serviços de co-
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leta de esgotos sanitários;
- Desenvolvimento da cooperação regional, envolvendo as municipalida-

des integrantes das bacias hidrográficas comuns;
- Financiamento do serviço municipal de drenagem: análise das possibi-

lidades de financiamento público (taxas, tarifação e contribuições públicas).
Avaliação das condições para concessão e/ou participação do setor privado
na gestão do serviço municipal de drenagem.

- Pode-se concluir que as bases para a implantação e consolidação de
uma nova concepção moderna e científica para os serviços de drenagem ur-
bana deverão perseguir duas condições: (1) integração da drenagem com os
demais sistemas que compõem a política urbana municipal e regional e que
interferem no ciclo da água e (2) instituir uma política de drenagem vincu-
lando-a a uma estrutura de gestão pública.
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1. A fauna do passado
Ao contrário da maioria dos rios brasileiros, o rio das Velhas foi um dos

poucos a ser estudado exaustivamente no passado. As viagens realizadas por
Johannes Theordor Reinhardt entre 1850-1852 e 1854-1856 à região do al-
to rio das Velhas, próximo a Lagoa Santa, foram fundamentais para o conhe-
cimento da ictiofauna da bacia do rio São Francisco naquela época. Quando
os resultados foram publicados, trabalho realizado por Christian Frederik
Lütken em 1875, várias novas espécies foram acrescentadas às conhecidas
na época, relativas ao rio São Francisco. Para se ter uma idéia da relevância
desse trabalho, Reinhardt havia coletado 55 espécies restritas ao rio das Ve-
lhas, e os trabalhos anteriores mencionavam apenas 40 para toda a bacia do
São Francisco até então (BRITSKI, 2001). Outros naturalistas também pas-
saram por aqui, deixando suas impressões sobre o rio, seus peixes e o ambi-
ente no passado. (ALVES; POMPEU, 2005a)

2. O início da degradação ambiental
A partir dessa época, a sub-bacia do rio das Velhas foi pouco estudada,

com alguns trabalhos científicos restritos a poucas áreas, ou em função do
interesse particular de pesquisadores por determinado grupo de peixes. Por
outro lado, a expansão das atividades agropecuárias no médio e baixo rio das
Velhas e da mineração e do garimpo no alto rio das Velhas e nas cabeceiras
de afluentes deu início ao processo de degradação da bacia (DEAN, 1996).
Acrescente-se a isso a transferência da capital do Estado para Belo Hori-
zonte, em 1897, e a rápida industrialização da região circunvizinha. Com is-
so, formou-se um aglomerado de municípios que hoje formam a Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A poluição decorrente de todas essas atividades, em especial o lixo e os
esgotos industriais e domésticos gerados pela RMBH e sua população de
quase quatro milhões de habitantes, praticamente condenaram o rio das Ve-
lhas à morte. A fauna de peixes outrora exuberante passa a ser representa-

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:37  Page 97



98

da por espécies de pequeno porte, baixo valor comercial e tolerante às péssi-
mas condições de qualidade de água. Espécies migradoras e de maior porte,
antes encontradas ao longo de todo o rio, ficam restritas ao seu baixo curso,
sendo freqüentemente submetidas à condição de anóxia (falta de oxigênio
dissolvido na água), acarretando numerosos episódios de grandes mortanda-
des.

4. A retomada dos estudos de peixes
Com o início das atividades do Projeto Manuelzão, em 1997, inicia-se

nova fase de estudos sobre a fauna de peixes de toda a sub-bacia do rio das
Velhas, englobando os mais diversos ambientes (rio principal, afluentes, la-
goas marginais, Lagoa Santa e Pampulha). O lema do Projeto, “a volta do pei-
xe ao rio”, simboliza a necessidade de retorno às condições próximas àque-
las encontradas no passado. Para isso, tínhamos a possibilidade de saber co-
mo era a fauna original, conhecimento disponível no livro de Lütken com ba-
se nos peixes coletados e nas anotações de Reinhardt, e assim compará-la
com as condições atuais.

Os trabalhos iniciais foram desenvolvidos paralelamente: a tradução da
obra de Lütken, escrita em dinamarquês e latim arcaicos, e o levantamento
da fauna de peixes atual (LÜTKEN, 2001). Essas duas frentes de trabalho
foram viabilizadas por meio de financiamentos do Ministério do Meio Am-
biente e do Fundo-Fundep de Apoio à Pesquisa da UFMG, respectivamente.
Ainda nesta época, no final da década de 1990, em parceria com o Instituto
Estadual de Florestas (IEF), foram iniciados estudos sobre as freqüentes
mortandades que assolavam os peixes da sub-bacia, e que ainda ocorrem
com menor intensidade.

A tradução da obra, feita a sete mãos (os dois autores desse capítulo e
mais Luiz Paulo Ribeiro Vaz, Vicente de Paulo Iannini, Heraldo Antônio
Britski, Roberto Barros de Carvalho e Maria Lina Soares de Souza), foi con-
cluída em 2001. Dela, além da tradução completa da obra, ainda consta um
capítulo introdutório com avaliação da importância da obra para a sua época
e para os pesquisadores contemporâneos e outro trazendo os primeiros re-
sultados das pesquisas recentes. (ALVES; POMPEU, 2001)

Os resultados das primeiras pesquisas são, por um lado, surpreenden-
tes, e, por outro lado, preocupantes. Quase uma centena de espécies foi re-
gistrada nas amostragens realizadas na calha do rio das Velhas e no rio Cipó.
Um dado relevante, se considerarmos que nem duzentas espécies eram co-
nhecidas para toda a bacia do rio São Francisco. Nesse trabalho, outra cons-
tatação foi a forte pressão negativa exercida pela má qualidade da água da
RMBH sobre os peixes; o ponto de coleta localizado no rio das Velhas próxi-
mo a Lagoa Santa apresentou as menores riqueza (número de espécies) e di-
versidade (POMPEU et al., 2005). Por outro lado, o rio Cipó apresentou ri-
queza e diversidade de espécies superiores a qualquer outro ponto estudado
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na calha principal.
Ainda nessa primeira fase, tivemos a oportunidade de estudar dois epi-

sódios de mortandade de peixes, com causas distintas. No alto rio das Ve-
lhas, excesso de sólidos em suspensão na água provenientes das minerações
ali localizadas, em dia de alta precipitação, praticamente bloqueou fisica-
mente a respiração dos peixes. Peixes morreram em Itabirito, Rio Acima,
Nova Lima e Sabará. No segundo evento, no médio e baixo rio das Velhas, a
causa foi outra: o excesso de matéria orgânica depositada no leito do rio e
revolvida na estação chuvosa. Os altos níveis de compostos orgânicos prove-
nientes do revolvimento pelas primeiras chuvas do esgoto doméstico da
RMBH depositado no leito do rio, a alta temperatura do verão e a conse-
qüente atividade de microorganismos que utilizam essa matéria orgânica fa-
zem com que o oxigênio dissolvido na água caia a níveis tão baixos que im-
possibilitam a vida da maioria das espécies de peixes. 

Nesses dois episódios de mortandade, a participação dos “Amigos do
Rio”(Figura 1) foi fundamental. Eles são moradores ribeirinhos que foram
escolhidos nas comunidades e que participaram dos alertas para o Projeto e
acompanharam as equipes de campo. Outras causas, como o lançamento
clandestino de efluentes industriais, não podem ser descartadas, a exemplo

Figura 1. Treinamento de campo dos “Amigos do Rio”. Foto: Sílvia Magalhães

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:38  Page 99



100

do que pensam alguns Amigos do Rio após tomarem conhecimento dos nos-
sos resultados a partir das publicações do Projeto Manuelzão.

O resultado observado no rio Cipó nos fez investigar os demais afluen-
tes. Se o rio Cipó estava em melhores condições que a calha principal, será
que outros tributários também estariam? O trabalho de um ano foi financia-
do pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, e os tributários esco-
lhidos foram o próprio Cipó, e os rios da Onça (em Cordisburgo), Curimataí,
Pardo Grande e Bicudo. Novamente, tivemos um excelente resultado: pelo
menos 75% da fauna de peixes conhecida até então para a bacia do rio das
Velhas estavam preservados nesses afluentes, que ainda possuem bom grau
de conservação. Esses ambientes representam, portanto, um manancial para
a futura recolonização do rio das Velhas, quando a qualidade da água melho-
rar. Nessa fase, já havíamos detectado 107 espécies de peixes.

Ainda com o financiamento do Boticário, estudamos a lagoa Central de
Lagoa Santa. Com base nos dados da obra traduzida, foi-nos permitida a
comparação histórica das alterações em função da urbanização e conseqüen-
te degradação do ambiente (ALVES; POMPEU, 2005b). Na época em que
Reinhardt esteve na região, morando na casa de Peter Wilhelm Lund, o fa-
moso paleontólogo dinamarquês, pelo menos 17 espécies foram registradas
na lagoa. Outras quatro foram descritas posteriormente. Nos estudos atuais
(2001-2002), apenas 10 espécies foram encontradas, sendo quatro delas
exóticas à bacia, ou seja, foram artificialmente trazidas de outras bacias bra-
sileiras (trairão, tucunaré e tamoatá) ou de outros continentes (tilápia). Ou-
tras duas, apesar de serem nativas, só foram encontradas nos estudos atu-
ais e não no passado. A introdução de espécies exóticas, aliada à alteração
do nível da água da Lagoa, assoreamento em função da expansão urbana, re-
tirada da vegetação de juncos que margeava a lagoa, lançamento de esgotos
não tratados e, principalmente, a interrupção do fluxo de entrada e saída de
peixes através do córrego Bebedouro propiciaram a extinção local de 70% da
fauna nativa de peixes em 150 anos. (POMPEU; ALVES, 2003)

Durante o ano de 2002, outra linha de pesquisa foi implementada, com
recursos do Fundo de incentivo à Pesquisa da Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais (PUC Minas) e apoio do Programa de Revitalização da
Lagoa da Pampulha (Propam). O objetivo era comparar a fauna de peixes da
Pampulha com estudos realizados uma década antes. Os resultados da pesca
científica demonstraram uma grande perda de diversidade de peixes. Hoje a
comunidade local é dominada quase exclusivamente por duas espécies de ti-
lápia, espécies exóticas provenientes da África, em detrimento das demais
espécies nativas encontradas até 1992. Essa situação foi comprovada no
monitoramento da pesca amadora na orla, também dominada pelas tilápias.

Faltava ainda estudar outro importante ambiente para o ciclo de vida dos
peixes: as lagoas marginais. Estes ambientes são formados pela inundação
dos rios, e funcionam como berçários para inúmeras espécies de peixe, in-
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cluindo as migradoras, que são as mais importantes para a pesca (Figura 2).
Em 2005, iniciamos a pesquisa em cinco lagoas do médio e baixo rio das
Velhas (Lagoa da Fazenda Boa Vista, Sucuriú, Olaria, Peri-Peri e do Saco),
com verba da Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig),
a partir de edital do Programa de Gestão Tecnológica em Recursos Hídricos
(Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas
Gerais). Mais uma vez, obtivemos resultados relevantes. De todas as espé-
cies migradoras da bacia do rio São Francisco, apenas o pirá e o surubim não
foram registrados, sendo que a presença do surubim foi observada por
pescadores na Lagoa Peri-Peri. Outra importante descoberta foi a compro-
vação da manutenção do funcionamento das lagoas como berçários para os
peixes de piracema. No período de estudos, houve três picos de chuvas, e as
águas do rio alcançaram as lagoas três vezes. Espécies de piaus e curimatás
apresentaram indivíduos em três classes de tamanho, demonstrando que a
cada cheia, uma nova leva de ovos e larvas havia entrado nas lagoas.
Fechamos essa etapa com 115 espécies registradas para a bacia do rio das
Velhas.

Atualmente, estamos realizando amostragens novamente na calha prin-
cipal do rio das Velhas, a fim de comparar os resultados anteriores com os
atuais, após o início da operação das Estações de Tratamento de Esgoto
(ETE) dos rios Arrudas e Onça. Essa fase é financiada a partir de convênio
da FUNDEP/Manuelzão com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Figura 2. Lagoa da Olaria e vista do rio das Velhas, no Município de Várzea da Palma.
Foto: Carlos Bernardo Mascarenhas Alves
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(COPASA). Resultados preliminares demonstram que algumas espécies já
estão sendo detectadas mais próximas da RMBH, avançando já cerca de 100
km em direção a esta região. Esses dados são corroborados pela pesquisa
com a fauna bentônica (invertebrados aquáticos), apresentada no Capítulo 9
deste volume.

Já existem recursos garantidos, por meio de convênio com a Fundação
Estadual do Meio Ambiente (FEAM), para continuarmos os estudos nos tri-
butários e nas lagoas marginais. O convênio com a FEAM, e recursos da
Fapemig (novamente pelo Programa de Gestão Tecnológica em Recursos Hí-
dricos - Sectes/MG) permitirão a formação de uma rede de Monitoramento
Ambiental Participativo (MAP), envolvendo a comunidade ribeirinha e for-
mando uma rede de alerta e investigação das causas de mortandade de pei-
xes. Estudos de longo prazo permitem determinar os efeitos no meio ambi-
ente decorrentes das ações do Projeto Manuelzão e das instituições estadu-
ais e municipais na sub-bacia do rio das Velhas.

5. Perspectivas de recuperação
O biomonitoramento realizado nos permite admitir a possibilidade de re-

cuperação da fauna de peixes e a viabilidade da Meta 2010: “Navegar, Pescar
e Nadar no Rio das Velhas em sua passagem pela RMBH”, em função dos
seguintes resultados:

- O rio possui fauna representativa do São Francisco, com 117 espécies
de peixes diagnosticadas até 2006;

- A maioria das espécies registradas historicamente ainda é encontrada
na bacia;

- Os afluentes em bom estado comportam 75% da fauna da sub-bacia;
- As lagoas marginais preservadas ainda cumprem seu papel biológico,

funcionando como berçários para espécies migradoras e de importância co-
mercial;

- O rio das Velhas não possui grandes barragens, principalmente na ca-
lha principal, mantendo sua conectividade com o rio São Francisco e com
seus afluentes, o que tem permitido o rápido retorno da fauna com a melho-
ria da qualidade das águas;

- Há investimento crescente em tratamento de esgotos e disposição ade-
quada do lixo;

- Há crescente conscientização da população em relação à questão ambi-
ental e de saúde pública;

Mas nem tudo é notícia boa. Alguns impactos verificados na bacia são
recorrentes e ainda não estão sendo tratados com a merecida atenção. A de-
gradação provocada pela má qualidade da água dos rios, a eliminação da ve-
getação ciliar, o assoreamento, a contaminação com metais pesados e agro-
tóxicos, as canalizações, entre vários outros fatores, promovem a perda de
condições mínimas para a manutenção de populações saudáveis de peixes.
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Nesses ambientes, proliferam espécies tolerantes e oportunistas, em detri-
mento das demais, promovendo a perda de biodiversidade. No Brasil, não há
nenhum controle sobre o comércio e transporte de peixes vivos, fazendo com
que espécies exóticas (de outras bacias) freqüentemente alcancem o ambien-
te natural. Em outras palavras: um fazendeiro ou proprietário de pesque-e-
pague pode comprar peixes de criadores do Centro-Oeste (bacia do Paraná-
Paraguai) ou da Amazônia e colocá-los em seus viveiros e açudes. Quando
atingem o rio, as espécies exóticas podem causar a extinção de espécies, al-
terações nas taxas de competição e predação, alterações limnológicas, in-
trodução de doenças e parasitas, hibridizações (cruzamento com espécies
semelhantes) e mudanças na pesca.

Uma outra ameaça ao trabalho já desenvolvido e às melhorias alcan-
çadas nesses dez anos de Projeto Manuelzão é a possibilidade de instalação
de barragens para regularização de vazões e geração de energia elétrica ao
longo da calha e em afluentes do rio das Velhas. A crescente demanda por
energia elétrica é um fato, mas por detrás disso pode haver outros interes-
ses. Como o uso e a retirada de água da bacia do São Francisco encontram-
se no seu limite, uma forma de “aumentar” a disponibilidade hídrica é a
construção de barragens nos principais afluentes (Velhas, Paracatu,
Urucuia, Jequitaí, Abaeté etc.). Nos períodos chuvosos, a água é armazena-
da em grandes reservatórios e é liberada de maneira constante durante quase
todo o ano, praticamente eliminando períodos de pouca vazão. A disponibi-
lidade hídrica é calculada com base nas médias mínimas, que ficam artificial-
mente aumentadas em função desses reservatórios. Conseqüentemente,
podem atender a outros interesses como a transposição do São Francisco,
projeto antigo agora camuflado sob o nome de “Projeto de Integração da
Bacia do São Francisco às Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”.

Mas as informações já existentes nos permitem antever a inconsistên-
cia de projetos dessa natureza e comprovar a importância de um rio como o
rio das Velhas, mesmo degradado, para a sua região e também para a bacia
do São Francisco. Estudos recentes sobre a migração do surubim e dourado
no rio São Francisco comprovaram que exemplares dessas espécies, marca-
dos eletronicamente em Pirapora ou na barra do rio Abaeté, descem até a
barra do Guaicuí e entram no rio das Velhas, migrando centenas de quilôme-
tros em seu trajeto. Essa conectividade, o funcionamento das lagoas margi-
nais, a elevada diversidade de peixes em afluentes do Velhas como o Cipó e
as outras características anteriormente mencionadas deverão compor qual-
quer análise de viabilidade ambiental de novos empreendimentos.

Uma medida da importância dos trabalhos de longo prazo, além do
acompanhamento espacial e temporal das respostas dos peixes às interven-
ções na bacia, é o crescente aumento do número de espécies registradas. Ini-
ciamos com 93 (até 2001), passamos a 107 (tributários), depois a 115 (la-
goas marginais) e agora estamos com 117 espécies reconhecidas na bacia.
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Dessas, há pelo menos 8 espécies novas, ou seja, que ainda não foram for-
malmente descritas e que são desconhecidas pela ciência. Exemplares-teste-
munho de todos os registros obtidos são regularmente depositados no Mu-
seu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), por causa da au-
sência de uma coleção zoológica em Minas Gerais.

6. Perspectivas de estudos futuros
Outros estudos sobre peixes na bacia do rio das Velhas serão ainda in-

crementados. Estamos agora empenhados em manter as comparações nes-
ses três ambientes (rio principal, afluentes e lagoas), acompanhando as al-
terações decorrentes da crescente implantação de ETEs, do projeto de re-
constituição das matas ciliares, da disposição adequada do lixo e da cons-
cientização da população. Apesar da conclusão das ETEs Arrudas e Onça,
as estações estão longe de operar em sua capacidade máxima, devido à falta
de interceptores de esgotos em grande parte da cidade de Belo Horizonte e
da RMBH. Os benefícios do maior volume de esgoto tratado já se fazem sen-
tir no médio e baixo rio das Velhas, por meio da ampliação da distribuição
das espécies de peixes e aumento do número de espécies bentônicas, além
da própria opinião dos ribeirinhos, que confirmam a melhora do odor da
água do rio, antes insuportável.

Novas possibilidades de estudo se apresentam para o futuro. Uma delas
é a fauna de peixes que colonizam os riachos intermitentes, que secam com-
pletamente no período seco (maio a setembro). Estes estudos permitirão a
ampliação da compreensão de aspectos ecológicos da ictiofauna da sub-bacia
do rio das Velhas, por meio de estudos de seus mais diversos ambientes.
Rios intermitentes ocorrem no médio e baixo cursos da sub-bacia, já tendo
sido identificados, localizados por GPS e fotografados. Há também o interes-
se em localizar e estudar as veredas, ambientes ímpares, espacialmente limi-
tados e que possuem águas com características peculiares. É possível que
parte da fauna ali existente também seja distinta, ou que haja ocorrência de
novos registros.

Para a recuperação da bacia do rio das Velhas, além da melhoria da qua-
lidade da água, que já vem sendo buscada por meio da implantação de inú-
meras estações de tratamento de esgotos, é fundamental a revitalização da
estrutura física do rio, sobretudo naqueles trechos severamente afetados pe-
la mineração. Dessa forma, foi recentemente aprovado pelo CNPq (por meio
do Fundo Setorial de Recursos Hídricos - CTHidro) um projeto que tem co-
mo objetivo geral desenvolver metodologias para atenuação e remediação
dos impactos de erosão e assoreamento na biodiversidade aquática do alto
curso do rio das Velhas (MG). Nesse mesmo projeto, será possível diagnosti-
car as condições físicas do rio, inventariar a biodiversidade aquática (bentos,
anfíbios e peixes), mapear e propor um plano piloto de revitalização para o
alto curso do rio das Velhas.
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Outro projeto, já em desenvolvimento e que conta com a colaboração da
engenheira Hersília de Andrade e Santos, tem como objetivo o estudo das al-
ternativas para restabelecimento da conexão do rio das Velhas com a Lagoa
Santa. Hoje, esta conexão, fundamental para a manutenção da fauna local,
está interrompida pelo sistema de drenagem local. Uma das alternativas es-
tudadas, a construção de uma escada para peixes ligando a Lagoa ao córrego
Bebedouro, foi apresentada no “6th International Symposium on
Ecohydraulics”, recentemente realizado na Nova Zelândia.

No futuro, para permitir que as espécies migradoras que hoje utilizam o
rio das Velhas possam garantir o seu ciclo de vida, poderemos estudar a
ocorrência e distribuição de ovos e larvas de peixes, a fim de definir as
épocas e os locais de desova. De posse dessas informações será possível
estabelecer áreas de reprodução protegidas e tomar medidas para preser-
vação tanto dessas áreas, a partir da criação de parques e reservas, como
também em termos da época correta para proibição da pesca (defeso).

7. Conclusões
O rio das Velhas possui uma rica fauna de peixes, expressiva se compa-

rada ao total da fauna da bacia do rio São Francisco. Mesmo tendo sido estu-
dada no passado e atualmente com quase dez anos de estudos pelo do Pro-
jeto Manuelzão, descobertas ainda têm sido feitas, como o grande número de
espécies novas. Além das comparações com o passado, trabalhos de longo
prazo têm permitido acompanhar os resultados das intervenções na sub-
bacia, utilizando-se os peixes como bioindicadores. A maioria dos ambientes
já foi estudada e outros como rios intermitentes e veredas devem ser in-
vestigados no futuro. Medidas que tornem o rio e sua fauna mais próximos
do que eram no passado têm sido implementadas.

Diante dos dados expostos, podemos afirmar que a recuperação da fau-
na de peixes é possível (Pompeu et al., 2004) e praticamente irreversível, em
função do atual nível de mobilização da população da sub-bacia do rio das
Velhas. As ações hoje adotadas (ETE) e outras previstas (renaturalização de
rios, por meio do Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos
Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte,
Drenurbs), a adaptação da legislação ambiental à realidade atual, a melhoria
dos sistemas de fiscalização, controle e licenciamento ambiental de em-
preendimentos, permitem-nos acreditar nisso. Exemplos negativos como os
verificados em Lagoa Santa e na Pampulha, e no próprio rio das Velhas na
RMBH, devem ser demonstrados para evitar que se repitam. Novos impac-
tos, como a construção de barragens, por exemplo, devem ser tecnicamente
analisados e sua viabilidade de propósitos claramente discutida com todos
os envolvidos. Somente assim, poderemos ter no Brasil um exemplo de recu-
peração de uma bacia hidrográfica, sem a necessidade de recorrermos a ex-
periências de outros países.
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1. Introdução
O desenvolvimento de avaliações ecológicas (ou biológicas), comumente

chamadas Biomonitoramento, é  fundamental para o gerenciamento susten-
tável de recursos hídricos em diversos países. Na União Européia, por exem-
plo, a lei de diretrizes de gestão das águas (2000) orienta que os recursos
aquáticos sejam biomonitorados e que as informações sejam armazenadas
em bancos de dados que permitam discussões e tomadas de decisão sobre a
definição de seus usos principais e prioritários. Na Austrália, a qualidade
das águas vem sendo avaliada nacionalmente por meio do uso de indicadores
biológicos desde 1990 para guiar as intervenções de agências de gestão am-
biental. Nos EUA, o uso de avaliações biológicas da qualidade das águas é
realidade desde 1987 (MARCHANT et al., 2006).

Por mais de um século, a gestão dos recursos hídricos brasileiros foi ba-
seada em normas estrangeiras e na má aplicação de leis rigorosas, além de
um foco restrito nas características físico-químicas das águas. O enfoque de
bioindicadores de qualidade de água começou a ser discutido apenas recen-
temente em alguns Estados brasileiros (por exemplo,  Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Goiás) por representantes de ONGs,
governo, órgãos de fiscalização, empresas e pesquisadores interessados e,
recentemente, tornou-se  norma jurídica (Resolução CONAMA 357, março
2005).

Os debates sobre as ferramentas a serem utilizadas nesses Programas
passaram a tomar importância ambiental e social no Brasil após as bacias hi-
drográficas terem sido consideradas unidades espaciais de estudo para o pla-
nejamento, gerenciamento e desenvolvimento humano na paisagem (BONA-
DA et al., 2006).

O monitoramento biológico baseia-se em mudanças na estrutura e com-
posição de comunidades de organismos aquáticos. Macroinvertebrados ben-
tônicos têm sido utilizados como indicadores de condições ambientais em
inventários de biodiversidade, no uso de índices de biodiversidade, na utili-
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zação em experimentos “in situ” e em Programas de Biomonitoramento Am-
biental.

A equipe do Laboratório de Ecologia de Bentos do ICB/UFMG vem tra-
balhando no desenvolvimento do Programa de Biomonitoramento da Quali-
dade das Águas na Bacia do Rio das Velhas, no âmbito das atividades do La-
boratório NUVELHAS/Projeto Manuelzão/UFMG. Para o sucesso de um pro-
grama dessa natureza, são necessárias discussões constantes, revisão e vali-
dação de metodologias e redimensionamento das abordagens de estudo.

Dessa forma, os objetivos deste Programa são: (i) avaliar a biodiversida-
de aquática; (ii) classificar as sub-bacias do rio das Velhas quanto aos seus
graus de impacto; (iii) desenvolver metodologias para a utilização de macro-
invertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade de água; (iv)
contribuir para a conservação de corpos d’água nas sub-bacias e; (v) monito-
rar as intervenções de revitalização na bacia, após a construção de estações
de tratamento de esgotos.

2. Área de estudos
A bacia hidrográfica do rio das Velhas está localizada na região central

do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 17o 15’ E 20o 25’ S - 43o

25' e 44o 50’ W, apresentando uma forma alongada na direção norte-sul. A
bacia é dividida em alto, médio e baixo curso. (Figura 1A)

As principais sub-bacias da margem direita do rio das Velhas são os rios
Taquaraçu, Jaboticatubas, Paraúna, Pardo Grande e Curimataí. Na margem
esquerda, os principais rios são Itabirito, do Peixe, Arrudas, Onça, da Mata,
Jequitibá, do Onça, Maquiné e Bicudo. (Figura 1B)

Dentre as sub-bacias citadas, oito apresentam cursos d’água que man-
têm suas características ecológicas ainda naturais, representando áreas de
referência para o estudo das comunidades de macroinvertebrados bentôni-
cos na bacia do rio das Velhas: rio do Peixe, córrego das Pedras, rio Curima-
taí, rio Pardo Pequeno, rio Maquiné, ribeirão da Mata, rio Jaboticatubas e rio
Paraúna. (Figura 1C)

3. Metodologia
O Programa conta com uma rede amostral de 37 pontos ao longo da ba-

cia hidrográfica do rio das Velhas, sendo 4 no trecho alto, 13 na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, 9 no trecho médio e 11 no trecho baixo do rio
das Velhas (www.icb.ufmg.br/big/benthos/).

Para avaliar o nível de preservação das condições ecológicas dos trechos
de bacia estudados, foi utilizado um protocolo proposto por CALLISTO et
al. (2002), que busca avaliar não só o ambiente aquático, mas também o uso
e a ocupação do solo na região de entorno da bacia de drenagem dos trechos
dos rios. Além dessa classificação, foram avaliados alguns parâmetros físi-
cos e químicos na coluna d’água (temperatura, pH, oxigênio dissolvido, con-

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:38  Page 110



111

dutividade elétrica, P-total, N-total, sólidos dissolvidos e turbidez).
As amostras de sedimento para o estudo das comunidades de macroin-

vertebrados bentônicos foram coletadas, lavadas e triadas, e os macroinver-
tebrados bentônicos identificados foram depositados na Coleção de Referên-
cia de Macroinvertebrados Bentônicos do ICB/UFMG, segundo metodologia
proposta por CALLISTO et al. (1998).

Para avaliar a estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentô-
nicos, foram calculados os índices de diversidade de SHANNON-WIEN-
NER, equitabilidade de PIELOU segundo MAGURRAN (1991) e os índices
BMWP e ASPT (JUNQUEIRA et al., 2000). Foram estimados as densidades
de organismos (ind.m-2), os valores de abundância e a riqueza taxonômica
(número de taxa) por amostra. Para classificar os níveis de impacto dos tre-
chos em comparação com as áreas de referência, foi realizada uma análise de
Dissimilaridade de Bray-Curtis, seguida de uma ordenação em escala multi-
dimensional (MDS analysis) utilizando-se o software Primer 6.0. A ordena-
ção gerada pela análise MDS foi plotada no Statistica para construir o gráfi-
co de elipses de probabilidade (três elipses de 90, 99 e 99,9%). As camadas

Figura 1. Mapas esquemáticos da bacia hidrográfica do rio das Velhas e sua divisão em 
trechos (A), principais tributários e pontos de coleta (B) e trechos de rios considerados

como áreas de referência (C).
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formadas pelas elipses indicaram trechos naturais (<90%), trechos poten-
cialmente alterados (>90%<99%), trechos alterados (>99% <99,9%) e tre-
chos impactados (>99,9%). (REYNOLDSON et al., 2000)

4. Resultados e discussão
Este capítulo apresenta os resultados obtidos desde o início do Progra-

ma de Biomonitoramento, em 2003, até fevereiro de 2005, considerando-se
os períodos de chuva e seca durante 2 anos, em um total de 8 campanhas de
amostragens intensivas.

4.1 Aplicação do protocolo
Os resultados da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida  mostraram

que existe  grande degradação ambiental na área de entorno dos trechos de
rios estudados, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), no trecho alto da bacia do rio das Velhas. A maioria dos trechos
amostrados nessas regiões foi classificada como alterada ou impactada.
(Figura 2)

O somatório dos valores encontrados em cada trecho estudado na região
do alto rio das Velhas indicou que sua situação ambiental encontra-se forte-
mente alterada, variando pouco entre os períodos de seca e chuva. Na RMBH,
o somatório dos valores em cada trecho reflete a deterioração das carac-
terísticas ambientais, sendo classificados como impactados, ou seja, apre-
sentam apenas 35% das características ambientais satisfatórias para a ma-
nutenção da vida nos corpos d’água, como diversidade e estabilidade de habi-
tat, estrutura e disponibilidade de substratos, disponibilidade de recursos ali-
mentares e manutenção das características hidráulicas do corpo d’água.

Figura 2. Pontuações (média e desvio padrão) nas estações amostrais da bacia hidrográfica
do rio das Velhas segundo o Protocolo de Avaliação Rápida de condições ecológicas ao longo

dos períodos de coleta.
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Foi verificada uma queda de 10% nos resultados das características am-
bientais nos trechos médio e baixo da bacia, provavelmente devido à simpli-
ficação de habitat ocasionada pelo aumento do volume e vazão do corpo
d'água nos períodos de chuva. Além disso, características como turbidez e
freqüência de rápidos e remansos tenderam à semelhança entre os trechos
que receberam menores pontuações.

A estação amostral que recebeu maior pontuação com a utilização do
Protocolo foi o córrego das Pedras (MZ37) (89 pontos), o que evidencia
a importância do Parque Nacional da Serra do Cipó para a preservação da
região de entorno dos seus corpos d’água e para a qualidade de suas
águas.

4.2. Parâmetros físicos e químicos
Foram verificadas elevadas concentrações de N-Total (20,4 ± 12,44

mg/L) e P-Total (1,62 ± 0,99 mg/L) na água nas estações amostrais localiza-
das na RMBH durante todo o período de coletas, resultado do aporte de eflu-
entes domésticos sem tratamento. Além disso, os teores de oxigênio dissol-
vido na água foram reduzidos (2,4 ± 1,7mg/L), sugerindo relação com a ele-
vada decomposição de matéria orgânica. Por outro lado, nas sub-bacias de
referência foram encontrados reduzidos valores de N-Total (0,1 ± 1,15mg/L)
e P-Total (<0,019 mg/L) na água, e elevadas concentrações de oxigênio dis-
solvido (7,3 ± 0,53 mg/L). 

Os rios são os receptores finais das alterações que ocorrem em sua bacia
de drenagem. O Protocolo de Caracterização de Condições Ecológicas nos
permitiu avaliar o nível destas alterações e inferir sobre a qualidade ambien-
tal em que se encontram os trechos estudados. Os resultados encontrados
obtidos ao longo da bacia do rio das Velhas foram corroborados pelas medi-
das das variáveis abióticas. Uma análise de Correlação de Spearman entre
essas variáveis e os resultados do Protocolo, tanto no período de seca quan-
to no de chuva, evidenciou a influência das áreas de entorno sobre as seguin-
tes variáveis: condutividade elétrica, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio

Tabela 1. Resultados da análise de Correlação de Spearman entre as variáveis físico-
químicas valores do Protocolo, bacia do rio das Velhas (MG).
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dissolvido e sólidos totais dissolvidos (Tabela 1). Os maiores valores de oxi-
gênio dissolvido foram encontrados nos trechos que receberam maiores pon-
tuações (p<0,05, Figura 3).

Essas análises demonstraram que os valores de condutividade elétrica,
P-total, N-total, sólidos dissolvidos e turbidez foram menores nos ambientes
naturais e, inversamente, os teores de oxigênio dissolvido foram maiores,
evidenciando as mudanças físicas e químicas nos trechos alterados e/ou im-
pactados, segundo a aplicação do Protocolo. Além disso, esses fatores influ-
enciam diretamente a distribuição e composição das comunidades bentôni-
cas ao longo da bacia.

4.3. Comunidades de macroinvertebrados bentônicos
Foram coletados 116.408 macroinvertebrados bentônicos, classificados

em 72 taxa (1 Platyhelminthes, 1 Nemathelminthes, 2 Annelida, 60
Arthropoda e 8 Mollusca).

A composição das comunidades bentônicas apresentou diferenças em
cada trecho da bacia do rio das Velhas. A abundância relativa dos organis-
mos e a estrutura das comunidades foram distintas entre os trechos alto,

Protocolo

Condutividade (μS/cm)

Fósforo Total (mg/L)

Nitrogênio Total (mg/L)

Oxigênio  (mg/L)

Sólidos Dissolvidos (mg/L)

Turbidez (UT)

M. Orgânica (% p.s.)

Figura 3. Matriz gráfica de correlação entre variáveis abióticas mensuradas nas estações de
coleta e resultados do Protocolo de Avaliação Rápida de condições ecológicas.
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Figura 4. Representação das abundâncias relativas dos macroinvertebrados bentônicos encon-
trados ao longo do período de coleta nos trechos alto, RMBH, médio e baixo da bacia do rio

das Velhas. Estão dispostos os organismos com mais de 1% de representatividade.
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RMBH, médio e baixo da bacia, com a dominância taxonômica alternando
entre Oligochaeta (Annelida) e Chironomidae (Diptera, Insecta) (Figura 4).

Quando estimados os índices BMWP e ASPT para as estações dos tre-
chos alto, médio e baixo rio das Velhas, além da RMBH, apenas o trecho mé-
dio apresentou a maioria das estações de coleta em condições boas de quali-
dade de água (>64), enquanto os demais trechos apresentaram a maioria de
suas estações em condições satisfatórias (37 - 63) ou ruins (<37) (Tabela
2).

A RMBH apresentou péssimas condições ecológicas, refletindo baixos

Tabela 2. Resultados do cálculo de Densidade Total (ind/m2) e índices de Riqueza
Taxonômica, Equitabilidade de Pielou, Diversidade de Shannon-Wiener, BMWP e ASPT para as
comunidades de macroinvertebrados bentônicos nos pontos amostrais na bacia do rio das
Velhas (MG).
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valores de riqueza taxonômica, diversidade, BMWP e ASPT e elevada densi-
dade de organismos tolerantes à poluição, como Oligochaeta e larvas de
Chironomidae e Psychodidae (Díptera) (Tabela 2). Estes grupos apresenta-
ram as maiores densidades em quase todos os trechos. Devido ao grande nú-
mero de impactos antrópicos, a RMBH apresentou a pior qualidade de água
de toda bacia; conseqüentemente, estes afluentes que passam pela região de
Belo Horizonte são impactados por atividades antrópicas.

Foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) entre os valores
de riqueza taxonômica, densidades, BMWP e ASPT nos trechos alto,
RMBH, médio e baixo do rio das Velhas (Tabela 3), enquanto que para o pa-
râmetro diversidade de Shannon-Wiener não foram encontradas diferenças
significativas. Além disso, os maiores valores foram encontrados nos tre-
chos médio e baixo, evidenciando as melhores condições para a manutenção
das comunidades bentônicas nestes trechos da bacia do rio das Velhas. Es-
ses resultados sugerem a importância das áreas de referência situadas nes-
ses trechos para a conservação dos macroinvertebrados bentônicos. Além
disso, eles abrigam organismos que são capazes de recolonizar os demais
trechos da bacia hidrográfica do rio das Velhas, que hoje estão degradados.

Além da utilização dos índices para avaliar a situação ecológica em que
se encontram os trechos da bacia hidrográfica do rio das Velhas, outra forma
de avaliação é por meio de informações quantitativas das comunidades de
macroinvertebrados e da comparação entre padrões de estrutura com áreas
consideradas como referência para a bacia por meio de elipses de probabili-
dade.

A análise de elipses de probabilidades indicou que os trechos conside-
rados naturais (<90%) foram os rios Itabirito, do Onça e Cipó (MZ09,
MZ21 e MZ22). Além disso, dois trechos do rio das Velhas (MZ11 e MZ13)
apresentaram comunidades de macroinvertebrados equivalentes às áreas de
referência. Porém, por tratar-se de escalas diferentes de ordem de rios, essa
comparação é apenas para situar a influência dos tributários na calha do rio

Tabela 3. Resultados da análise One-way (ANOVA) entre as os trechos alto, RMBH,
médio e baixo rio das Velhas, com as variáveis relacionadas.
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das Velhas (Figura 5). As demais faixas das elipses classificaram os demais
trechos de rios respectivamente como potencialmente alterados (90-99%),
alterados (99-99,9%) e impactados (>99,9%).

A utilização dos macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de
qualidade de água nos trechos da bacia hidrográfica do rio das Velhas, bus-
cando integrar uma abordagem ecossistêmica, mostrou que essa bacia apre-
senta situações extremas, com áreas muito degradadas apresentando grupos
bentônicos tolerantes à poluição em elevadas densidades e áreas bem preser-
vadas, com elevada riqueza taxonômica de grupos sensíveis. Esses resulta-
dos evidenciam a má distribuição demográfica na bacia, sendo que a maior
concentração populacional localiza-se no trecho alto da bacia do rio das Ve-
lhas, com 3.082.407 de habitantes, ou 70% da população da bacia.
(CAMARGOS, 2005)

Essa mancha demográfica traz inúmeras conseqüências ambientais e a
urbanização desordenada das cidades aumenta a pressão antrópica sobre os
ecossistemas aquáticos (WALTERS et al., 2003). Rios e córregos recebem

Figura 5. Representação gráfica da análise de elipses de probabilidade das estações teste e as
áreas de referência na bacia do rio das Velhas (MG).
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enormes cargas de esgotos domésticos e efluentes industriais sem tratamen-
to, diminuindo drasticamente a qualidade de serviços ambientais que os
ecossistemas oferecem.

As atividades humanas vêm provocando alterações profundas nos ciclos
biogeoquímicos globais de carbono, nitrogênio e fósforo. Os seres humanos
basicamente dobraram a taxa de entrada de P e N no ciclo terrestre (SMITH
et al., 1999). Grande porcentagem desse aumento é devido à produção in-
dustrial de alimentos por meio da utilização de fertilizantes e devido à des-
carga sem tratamento de fezes nos solos e direto nas águas (SMITH et al.,
1999).

Além de alterações químicas, outro fator importante é a drástica altera-
ção física dos ecossistemas aquáticos. Processos erosivos e o conseqüente
assoreamento dos cursos d’água são importantes problemas a serem resolvi-
dos. Alguns estudos vêm evidenciando que a simplificação dos habitat devi-
do ao assoreamento natural ou artificial ao longo dos cursos d’água resulta
em menor diversidade nas comunidades de macroinvertebrados (GARD,
2002).

Ao avaliar trechos impactados, alterados e preservados, o Programa de
Biomonitoramento passa a utilizar o conceito de bacia hidrográfica como
unidade de estudos. Estes resultados são importantes para auxiliar na ela-
boração de projetos de recuperação e manejo dessas áreas degradadas. Por
outro lado, também nos permitem mapear as áreas que ainda apresentam
suas características naturais bem preservadas e fornecer subsídios para pro-
jetos de conservação.

Segundo a Deliberação Normativa COPAM/MG nº 20, de 1997, o rio das
Velhas, na região logo a jusante da RMBH, tem suas águas na Classe 3, in-
dicando um elevado grau de poluição e restringindo seus usos. No entanto,
os resultados recentes deste Programa de Biomonitoramento (2003-2005)
têm identificado uma melhora nas condições de qualidade da água, verifica-
da pelo aumento da riqueza de taxa bentônicos. Esta melhora pode ser atri-
buída à construção da ETE Arrudas, que trata parte do esgoto que é des-
pejado no ribeirão de mesmo nome, permitindo que a capacidade de auto-
depuração do rio das Velhas aumente e que a área considerada mais degrada-
da nessa bacia diminua. 

Os esforços para preservar e/ou recuperar a biodiversidade às vezes se
contrapõem às necessidades de desenvolvimento humano, sob um modelo
que desconsidera os serviços prestados pelos ecossistemas naturais (MO-
RENO & CALLISTO, 2006). No entanto, estudos resultantes de parcerias
entre empresas, universidade e governo têm a capacidade de unir os diver-
sos setores da sociedade em busca de ações que permitam o desenvolvimen-
to sustentável e a criação de ambientes saudáveis.
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um sistema tampão
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Introdução
Floresta ripária e mata ciliar são ecótonos que fazem a conexão entre os

ecossistemas terrestre e aquático, e provavelmente são um dos mais frágeis
ecossistemas do planeta (NILSSON and GRELSSON, 1995). Consistem em
ecossistema cuja função prioritária é garantir a integridade dos ecossistemas
terrestre e aquático em perfeito funcionamento, assegurando sua função de
tampão. De um lado, tampona os efeitos do ecossistema terrestre, seus se-
dimentos, nutrientes e poluentes sobre o corpo d’água e, por outro, o efeito
da água e seu potencial erosivo sobre o ecossistema terrestre. (SHULTZ et
al. 2004)

Este sistema tampão depende incondicionalmente da vegetação ribeiri-
nha, pois é ela que exerce esse tamponamento. A floresta ripária tradicional
compreende três zonas (Figura 1): Zona 1- Floresta inalterada ou não
manejável próxima ao curso d'água; Zona 2 - Floresta manejável; Zona 3 -
Zona graminosa ou herbácea.

Esse sistema ou modelo tradicional pode ser alterado com diferentes
combinações mas, para tanto, é necessário que se conheça a função específi-
ca da mata ripária e de seus componentes.

Função tampão da mata ciliar
A zona de gramíneas ou de plantas herbáceas nativas fornece a cobertu-

ra do solo, impedindo ou reduzindo a velocidade do material erodido ou lixi-
viado proveniente da área agrícola. Esta zona amortece a velocidade da água
de chuva, aumentando o seu tempo de contacto com o solo, permitindo a
dispersão e infiltração, tanto da água como de nutrientes. A biomassa vege-
tal que retorna ao solo será decomposta por microrganismos, produzindo
uma matéria orgânica que enriquece e agrega as partículas do solo, au-
mentando a permeabilidade do mesmo.

Na zona tampão 2, a vegetação indicada é composta de arbustos com até
5 metros, que geralmente são ramificados. Estas espécies auxiliarão a vege-

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:42  Page 125



126

tação da zona 1 na desaceleração da água e contenção da erosão superficial.
O maior aporte ao solo de matéria orgânica lignificada, proveniente da bio-
massa vegetal, favorece a formação de húmus, a agregação do solo e, conse-
qüentemente, a infiltração, criando um sistema mais eficiente de controle da
erosão. Por outro lado, essas espécies vegetais apresentam raízes mais pro-
fundas que espécies de gramíneas e herbáceas, criando um potencial negati-
vo maior para manutenção do lençol freático.

Melhorias no sistema de drenagem e aeração do solo são encontradas na
zona de tampão 1, onde as espécies arbóreas são responsáveis pelo grande
aporte de biomassa vegetal lignificada e formação de húmus, os quais funcio-
nam não só como reserva nutricional, mas também como elemento estrutu-
ral de agregação e da qualidade do solo, caracterizando-se como um efetivo
sistema biológico anti-erosivo. A fração húmica do solo reflorestado não só
garante a drenagem e aeração do solo, mas também a retenção de nutrientes
lixiviados da área agrícola, tais como nitrogênio, potássio e cálcio, constitu-
indo a principal barreira impediente da eutrofização das águas. O húmus
também é uma importante barreira para herbicidas, fungicidas e formicidas,
ficando quimicamente aprisionados no húmus da floresta e não atingindo o
rio.

Por outro lado, as raízes das espécies arbóreas podem atingir profundi-

Figura 1. Floresta ripária tradicional - Source: Reprinted, from Schultz et al. (2000). ©2000
by American Society of Agronomy.
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dades superiores a 3 metros e, por isso, participam da contenção do proces-
so erosivo a partir da agregação do solo em níveis mais profundos, recicla-
gem de nutrientes, como também desempenham importante papel na manu-
tenção da umidade do solo e do lençol freático devido ao elevado potencial
negativo gerado na absorção da água.

A diversidade vegetal é determinante para a qualidade da agregação e
conseqüentemente para a eficiência dos sistemas anti-erosivos e tampão ger-
ados. Uma faixa de gramíneas de 7 metros pode reter 95% do sedimento e
cerca de 60% dos nutrientes (N e P) lixiviados. Adicionando-se 9 metros de
área com espécies arbóreas, a retenção de sedimentos aumenta para 97%, e
dos nutrientes será em torno de 80%. Máxima eficiência na retenção de se-
dimentos é atingida em cinco anos e, de nutrientes, em cerca de 10-15 anos.
A drenagem da água é cinco vezes mais rápida na área reflorestada que em
área agrícola ou de pastagens. (SHULTZ et al. 2004)

A formação de húmus depende do input de matéria orgânica vegetal e
também da capacidade dos microrganismos do solo de decompor esse mate-
rial. Por sua vez, a decomposição da matéria orgânica vegetal é modificada
pela temperatura, clima, estação do ano e principalmente pela relação entre
carbono e nitrogênio do solo. Solos de floresta ripária contém 66% mais ma-
téria orgânica e biomassa microbiana que solos agrícolas (SHULTZ et al.
2004) e por isso o carbono seqüestrado no solo é dez vezes maior que na
biomassa vegetal.

As árvores, com suas copas frondosas, funcionam como quebra-vento e
fornecem sombreamento para o curso d’água, reduzindo a temperatura da
água em benefício da vida aquática. Por outro lado, a queda de galhos, folhas
e troncos nas margens do rio criam habitat importantes para refúgio e repro-
dução de peixes, anfíbios e demais membros do fito e zooplacton. Trechos
de rio com mata ciliar exibem maior diversidade de espécies de peixes e
suportam cinco vezes mais espécies de pássaros que as áreas agrícolas.

A vegetação das zonas tampão 1 e 2 é também fornecedora de alimento
para a fauna terrestre, propiciando o aumento da diversidade e o equilíbrio
do ecossistema. As espécies arbóreas nativas são as mais indicadas para a
composição dessa vegetação, não só por serem mais adaptadas como tam-
bém por  sua diversidade funcional.

As espécies arbóreas, nativas da mata ciliar, podem também fornecer
produtos não madeireiros, o que seria muito atraente para os proprietários
das terras. Quando o rio está no seu período de cheia, estas três zonas de
tampão protegem o ecossistema terrestre, já que esse gradiente de  vegetação
impede a erosão e o assoreamento do corpo d’água.

A coexistência e distribuição dessas zonas dependem do uso do solo, da
inclinação do terreno e do grau de impacto. Porém, para que a função tam-
pão ocorra, é necessário que esta vegetação seja mantida e, por isso, essas
áreas devem ser de preservação permanente.
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Recuperação de uma Mata Ciliar
Não existe um modelo único para recuperação de uma floresta ciliar ou

ripária, pois os modelos a serem propostos dependerão do bioma e do im-
pacto sofrido. Entretanto, alguns passos devem ser percorridos para o suces-
so da recuperação florestal. (PALMER et al., 2005)

Primeiro Passo: Histórico da área. (KONDOLF & LARSON, 1995)
Objetivo: Este passo permitirá estabelecer as condições anteriormente

dominantes e avaliar as alterações ocorridas no curso d’água e na biota de-
correntes da ação antrópica.

Ações: 
- Fotografias aéreas dos locais impactados, inclusão em mapas etc.
- Registro dos impactos observados estimativa dos recursos perdidos e

das perdas irrevesíveis.
- Registro da vegetação predominante e sua distribuição antes do impac-

to.
- Registro sobre o regime de inundações.
- Diagnóstico das causas dos impactos descritos. 
Segundo Passo:
Objetivo: Estabelecimento de uma área preservada como referência.

(REINHARDT et al., 1999)
Ações: Todas as análises na área a ser recuperada devem ser compara-

das com a área de referência.
Terceiro Passo:
Objetivo: Estabelecer indicadores de qualidade de solo para monitora-

mento da recuperação
Ações: Selecionar indicadores (físicos, químicos e biológicos) de impac-

to e recuperação.
Quarto Passo:
Objetivo: Propor sistemas de recuperação adequados para cada situação

e implantação dos mesmos. 
Ações: Implantar em campo os modelos com detalhamento das propos-

tas.
Quinto Passo:
Objetivo: Monitorar os sistemas implantados e efetuar o feed back das

ações.
Ações: Utilizar os indicadores selecionados para aferir o grau de recupe-

ração.

Estudo de caso
1 - Local: rio das Velhas/Sabará
2 - Histórico: pastagem por mais de 10 anos
3 - Área de referência: Reserva da Belgo/Arcelor em Sabará
4 - Diagnóstico: mata ciliar sem vegetação, erosão nas margens, invasão
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Figura 2. Área antes do plantio com cerca especial contra capivaras. Todas as fotos deste
capítulo foram tiradas pela autora.

Figura 3. Mata ciliar do rio das Velhas 12 meses pós-plantio
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Figura 4. Mata ciliar do rio das Velhas 18 meses pós-platio
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Figura 5. Teor de glomalina total (mg/g de solo) no solo coletado em área preservada de 
referência e na área em recuperação da Mata Ciliar do Rio das Velhas ( Sabará) submetida aos

tratamentos: 1: Controle ( sem tratamento); 2: Matéria orgânica; 3: Adubo químico. 
Médias seguidas das mesmas letras, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de

Tukey a 5% de probabilidade. Obs.: A comparação das médias das áreas experimentais inclui
a média da área de referência. Dados da tese de doutorado de Márcia S. Fantini.
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de capivaras.
5 - Indicadores selecionados pré-plantio
- pH do solo -7,5 e baixos teores de matéria orgânica (MO) no solo (0,7 %)
- População fúngica do solo: muito baixa
- População micorrízica do solo muito baixa e por isso a produção de glo-

malina ( glicoproteína  agregante do solo) encontra-se deficiente.
6 - Plantio de mata ciliar com espécies nativas, correção do pH do solo

e tratamentos com  matéria orgânica (Figuras 3 e 4).
- Feed back dos indicadores 12 meses pós-plantio
- pH do solo: redução para 6,5 e aumento da MO do solo de 1.94%
- Aumento da população fúngica. 
- Aumento da população micorrízica e da glomalina do solo nas parcelas

que receberam MO.( Fig 5)
7 - Conclusão: A análise dos indicadores indicam a recuperação da qua-

lidade do solo, ocorrendo com prognóstico favorável para o sucesso do es-
tabelecimento da floresta de mata ciliar.
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Introdução
Tenho aproximação com o meio ambiente que remonta a minha infância

rural, quando ficava contemplando a enchente do Gualaxo invadindo matas
ciliares e represando córregos. A aquisição de visão científica e sistêmica
teve de aguardar os estudos geológicos do curso técnico de mineração e de
graduação e pós-graduação em geologia. Teve de aguardar mais, as circuns-
tâncias da atividade docente; mais tarde ainda o retorno a um exercício pro-
fissional marcado por contatos com a matéria ambiental e opções obri-
gatórias baseadas em ponderações sutis. Afinal, que pode haver de mais cô-
modo que não ter de optar, mas que pode haver de mais instrutivo que ter
de optar, como exige o exercício profissional responsável em qualquer campo
do saber? Chego assim a uma estável maturidade fazendo-me perguntas e
formulando respostas com ferramentas que a geologia e a lógica me deram. 

Uma das maiores preocupações que me assaltam quanto à questão am-
biental não se refere à envergadura e intensidade das ameaças ambientais
sobre a humanidade, mas às condições objetivas que tem esta de fazer face
às ameaças reais e de criar ameaças novas com o bom propósito de comba-
ter ameaças fictícias. O conhecimento epistemologicamente bem estrutura-
do de geologia ambiental necessariamente classifica o processo ambiental
em duas categorias: a dos fenômenos naturais independentes da ação an-
trópica e a dos fenômenos modificados, induzidos ou deflagrados por essa
ação. Entre os da primeira categoria, encontram-se os grandes acidentes cós-
micos, entre os quais há discriminações a fazer por não serem equivalentes
quanto a seus efeitos. A colisão com a Terra de um meteoro de 1 km de diâ-
metro seria extremamente destrutiva, mas provavelmente não extinguiria o
Homem. De outro ângulo, ela já seria em tese evitável ou atenuável por ações
do Homem. A colisão com um corpo celeste de 100 km de diâmetro poderia
extinguir a humanidade estacionada na Terra, mas provavelmente não a Vi-
da. Felizmente, quanto maior a envergadura do fenômeno independente do
Homem, menor a probabilidade de que ocorra.
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No âmbito da Terra, há fenômenos que podem ameaçar severamente a
Humanidade, mas cujos resultados podem ser significativamente atenuados
por ações preventivas do Homem1. Estão entre eles terremotos e erupções
vulcânicas, também felizmente tão menos freqüentes quanto mais destruti-
vos.

O Homem criou processos ambientais de grandeza correspondente às
suas possibilidades de desequilibrar os sistemas naturais. Alguns deles são
facilmente evitáveis e outros não. São ou seriam evitáveis ou atenuáveis pro-
cessos ou eventos como erosão, assoreamento, inundações, deslizamentos,
mas não são evitáveis processos de poluição atmosférica associados a desen-
volvimentos tecnológicos, como o das locomotivas ancestrais aos trens ul-
tramodernos, pois a história mostra que o desenvolvimento tem custos am-
bientais; mais que isto, ela mostra que o controle ambiental freqüentemente
tem custos ambientais.

Fixo ainda nesta introdução o seguinte: Há causas ambientais justas e
defendidas por pessoas dos mais variados graus de instrução e cultura; há
causas ambientais mal fundamentadas cientificamente servindo de pretextos
à satisfação de interesses menores; há causas ambientais mal fundamenta-
das com adesão surpreendentemente elevada, podendo essa adesão conduzir
a resultados catastróficos, principalmente quando leis de ordenamento terri-
torial apóiam-se em bases científicas inconsistentes, o que é mais comum do
que possa parecer ao longo da história humana.

Neste texto aproveito a experiência adquirida na bacia do rio das Velhas
em trabalho feito para a FEAM2.

O objeto do Manuelzão
A Região Metropolitana de Belo Horizonte, com extensões para Ouro

Preto, a sul, através do Quadrilátero Ferrífero, para a região cárstica a norte
e para as serras do Cipó e do Cabral, nos limites dos cerca de 28.000 km2

da bacia do rio das Velhas, fornece o tema de uma geologia instigante dos
pontos de vista geotécnico e ambiental. O Projeto Manuelzão, não obstante
a circunscrição geográfica de seu objeto, lançou um repto ouvido no Estado
inteiro pela salvação do rio das Velhas, já transbordando para o resto do
Brasil. O objeto para mim então adquiriu um fascínio maior diante da multi-
plicação das indagações conseqüentes ao seu advento, que o Manuelzão vem
tratando de forma diversificada consoante as circunstâncias que cercam os
temas correspondentes. Para alguns desses temas, o Manuelzão tem busca-
do um posicionamento institucional, enquanto para outros tem admitido um

1 Se, tendo em vista a exposição aos tsunamis, nas orlas do Pacífico e Índico, a urbaniza-
ção fosse admitida apenas acima de uma cota determinada, por exemplo a cota 20 ou
30, certamente mais de 200.000 mortes poderiam ter deixado de ocorrer.

2 CARVALHO, E.T. (2001). Mapa de Risco Geológico da Bacia do Rio das Velhas. Relatório
interno, elaborado para a FEAM - MG. 49 pp de texto, 21 de ilustrações e mapa. Inédito.
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processo de discussão sem a preocupação de chegar a posicionamentos defi-
nitivos. Curiosamente, e acho que isto é comprovável se feita uma análise
histórica da evolução do Manuelzão, esta conduzirá à conclusão de que tal-
vez ele tenha nascido com mais “posicionamentos definitivos” sobre alguns
temas do que hoje ostenta.

A essência deste trabalho é comentar um pouco sobre esses posiciona-
mentos em sua evolução histórica sem preocupação maior de datação, tendo
por fios condutores algumas trajetórias bem definidas e a exposição de uma
concisa resenha de processos ambientais e de expectativa de ações do
Manuelzão para o futuro.

A força-motriz inicial do Manuelzão foi a indignação ante a degradação
a que chegara a bacia do rio das Velhas. O Manuelzão transformou essa in-
dignação em disposição para reverter o quadro. É esta a diferença toda com
outras esferas da discussão ambiental. Alguns posicionamentos de então,
marcados por acentuado romantismo em questões presentes, podem ser evo-
cados: severa crítica a algumas modalidades de atividades econômicas de al-
cance territorial como a mineração, a urbanização considerada especulativa
e monoculturas como a silvicultura comercial, o extrativismo vegetal sobre
os biomas Cerrado e Mata Atlântica, as culturas de grãos para exportação,
embora estas não sejam particularmente expressivas no cenário geográfico
do Velhas. A geração e má disposição de resíduos foi também um dos gran-
des temas iniciais do Manuelzão por sua grande visibilidade nos meios ur-
banos onde teve início a sua ação.

Com expressão menos ostensiva nesse cenário, um caráter do Manuel-
zão crescente com o tempo é o de adesão aos fundamentos científicos cor-
rendo em paralelo com o vigor revolucionário. Soube o Manuelzão controlar
as duas tendências, ambas vitais, embora em certos momentos, de contor-
nos aparentemente contraditórios. Essa adesão ao fundamento científico
tem marco sensível na busca de posicionamento institucional a respeito do
projeto de integração de bacias do Nordeste Setentrional, mais conhecido
por Transposição (de águas) do rio São Francisco. Essa luta do Manuelzão
pareceria a negação de sua opção de circunscrição territorial à bacia do Ve-
lhas, até que começaram a ficar  concretamente confirmadas ações propostas
para a bacia associadas ao controvertido projeto. Diante do Relatório apre-
sentado por comissão interna especialmente designada para o fim, o Ma-
nuelzão evoluiu rapidamente para posição francamente contrária ao projeto.

Indignação por um lado, disposição de trabalho por outro, o Manuelzão
participou ativamente de levantamentos sistemáticos da situação de municí-
pios da bacia quanto aos sistemas locais de disposição de resíduos sólidos,
em especial do lixo urbano em cooperação com a Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM, que certamente aceleraram o processo de regulari-
zação da situação, ainda em curso quanto à implantação.

A percepção das conexões globais entre as diversas modalidades de de-
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gradação ambiental conduziu o Manuelzão a preocupar-se permanentemente
com todas elas. Não desconhecendo essas conexões globais, o que faz des-
sas modalidades de degradação manifestações setoriais da dinâmica ambien-
tal planetária, exponho alguns conceitos que consegui sistematizar a respei-
to, naturalmente devassados por um jorro de luz geologicamente polarizado
sobre os temas seguintes: 

- aquecimento global, 
- carência de água,  
- poluição e outras formas de degradação de ambientes antrópicos e na-

turais, 
- biodiversidade, 
- sustentabilidade.

Aquecimento global: É o principal tema ambiental do presente. A pers-
pectiva geo-histórica das temperaturas do ambiente da humanidade revela
gradual arrefecimento com o desenvolvimento da Vida, fenômeno catalisador
de transformações centradas na fixação do CO2 primitivo no arcabouço sóli-
do do sistema geológico global (rochas carbonáticas, carvão, petróleo, gás
natural). Essa fase da história geológica é como se fosse etapa preparatória
para o advento do Homem, caracterizada pela remoção gradual de um efeito
estufa natural, baixando a temperatura do ar de centenas de graus à ordem
da dezena.

O aquecimento global, mesmo a partir de fontes de seriedade reconheci-
da, como o IPCC, tem fornecido copioso material para as diversas modalida-
des da comunicação social que podem enfatizar aspectos vinculados a inte-
resses setoriais. A evidente falta de controle da precisão das transcrições faz
lembrar os ecos que nos chegam das numerosas versões de documentos reli-
giosos antigos como a Bíblia cristã antes do advento da imprensa. O açoda-
mento chega a atribuir a ocorrência de fenômenos da geodinâmica interna ao
aquecimento, assim como a destruição de ilhas e praias em intervalos de 10
a 20 anos quando a oscilação do nível do mar não pode ter sido mais que mi-
limétrica. Nessa larga esteira navegam muitos, entre eles pesquisadores sé-
rios, apaixonados pelas causas ambientais e pragmáticos. 

O Manuelzão, que nos inspirou, como bom mineiro, certamente gostaria
de dar uma olhadela, por exemplo, no livro do Sr. Al Gore3 para tentar
compreender a razão pela qual o professor dele, Roger Revelle, escolheu para
ponto de coleta de amostras de ar para dosagem do CO2 atmosférico
exatamente a ilha do vulcão que é fonte natural de CO2 primário, não
obstante conste a seguinte explicação: They chose this spot in the middle of
the Pacific Ocean because samples taken there would be untained by local
industrial emissions. Além disto, por que ele mesmo, para comprovar a

3 GORE, AL. (2006). An inconvenient truth. RODALE. 325 pp. New York
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retração de algumas famosas geleiras, reproduz numerosos pares de foto-
grafias de geleiras separadas por intervalos de tempo da ordem de 100 anos
ou mais, sem indicar em nenhuma delas o mês em que se fez cada fotografia? 

O aquecimento global há de ser preocupação de todos os cidadãos res-
ponsáveis, e das suas ações que possam reduzir as emissões não claramente
reversíveis de gases do efeito estufa, como as vinculadas à queima de
combustíveis fósseis.

Carência de água: Por motivos que a física explica (velocidade de esca-
pe do planeta terra de 11,2 km/s) a água não pode deixar-nos, porque, mes-
mo ionizada, não alcança esta velocidade por nenhum tipo de impulso natu-
ral conhecido. A Terra continua, pelo contrário, ganhando água trazida por
via de captura de corpos celestes que a contêm. Todavia o sistema geológico
global, assimilável a um vaso fechado, pode ter partes de seus componentes
migrando de um compartimento para outro dentro do vaso. Ora, a água é o
componente itinerante por natureza do sistema geológico; então é o que
tende a migrar. A Humanidade teve diferentes concepções desse caráter iti-
nerante da água, podendo ter vivido momentos de lucidez maior que a atual,
em parte prejudicada por meios tecnológicos muito mais poderosos que os
de antigamente. Com efeito, quem tenha encontrado um bom aqüífero tende
a instalar poços e bombear água em vez de coletar e armazenar águas pluvi-
ais, por exemplo, que, além de proporcionar a própria água, encerra um
aprendizado ambientalmente amplo. 

No desequilíbrio ambiental, que compartimentos perdem água e quais
ganham? Para responder é preciso falar das crises de mudança de estado físi-
co da água e das crises de entrada e de saída no e do sistema geológico, estas
vinculadas aos espaços porosos e fissurais de solos e rochas. O grande
reservatório de água doce do planeta é o oceano global (que estoca água doce
contaminada por sal). O nível desse oceano oscila principalmente com a
temperatura superficial. Esse nível subiu recentemente, em resposta ao
degelo, algumas dezenas de metros, e hoje temos ambientes geológicos
litorâneos geológica e geotecnicamente inconsolidados em extensas faixas
marginais. Cidades como New Orleans, as das baixadas Santista e
Fluminense, Recife e outras no mundo apresentam argilas sub-consolidadas
por causa desse fato histórico. Isto nada mais é que o resultado de uma crise
conseqüente à mudança de estado físico da água (degelo) em escala global.
O nível do mar pode ainda estar subindo milímetros por século em resposta
ao contínuo rebaixamento médio do lençol freático em áreas continentais e
à descarga sólida, exacerbada por erosão continental, dos grandes rios não
barrados em seus estirões finais (Amazonas, Mississipi, Congo, Ganges-
Bramaputra, Huang-Ho, Meckong, Yang-Tsé Kiang). Recentemente, tem sido
atribuída ao comentado aquecimento global uma elevação adicional por
retração de geleiras e calotas polares, estando esquecidas causas adicionais
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potenciais como a ligada a uma redução da densidade média de um oceano
global ligeiramente mais quente e doce.

Qual seria a quantidade de água circulante nos solos e rochas acima do
nível do oceano global se nunca chovesse? Seria evidentemente nula, por-
que, transcorrido um tempo suficientemente grande, disponível na hipótese,
toda a água que porventura tivesse estado nesses espaços, teria escorrido
para o oceano global. Então a presença de água que observamos nesses am-
bientes geológicos desde o nível do mar até milhares de metros de altitude
encontra-se lá em trânsito mais ou menos lento. Num desequilíbrio ambien-
tal envolvendo o conjunto dos componentes geológicos que chamo de recur-
sos hídricos das funções captura, purificação e armazenamento (cobertura
vegetal, solos e rochas) perdem água naturalmente os reservatórios conti-
nentais acima do nível do mar. O diagnóstico que elucide os mecanismos de
tal perda é fundamental para que se encontre a solução. Para ficarmos cir-
cunscritos à bacia do Velhas, quais as possibilidades entre:

- deficiência de chuvas; 
- deficiência de captura;  
- descarga excessiva? 
A primeira possibilidade pode ser eliminada porque não há sequer co-

mentários de registros de diminuição persistente, mas de oscilações das pre-
cipitações ao longo do tempo. A redução da captura e o aumento da  descar-
ga são processos interdependentes. Nos meios rurais a redução da captura
é a variável independente em relação à descarga e nos meios urbanos a des-
carga pode ser a variável independente em relação à captura. Com efeito, a
substituição de vegetação natural heterogênea e arbórea por vegetação ho-
mogênea, herbácea, de ciclo anual, tende a reduzir a captura principalmente
nos terrenos de relevo ondulado. Conseqüentemente, a descarga será ampli-
ada em medida equivalente. Nos meios urbanos a drenagem informal resul-
tante da implantação de telhados e outras superfícies impermeáveis é ampli-
ada pela drenagem formalmente planejada das galerias pluviais, canaletas e
similares. Conseqüentemente, a captura é inibida.

Aumentos de descarga independentes de redução de captura podem vir
de estruturas antrópicas insuspeitas, como dos pequenos reservatórios tri-
angulares formados em cabeceiras por barragens de 1 metro de altura ou até
menores. É fácil explicar: um grande reservatório com 10 metros de profun-
didade média perde por evaporação 10 vezes menos água que a soma de pe-
quenos reservatórios com 1 metro de profundidade média e volume total
equivalente ao do grande reservatório porque terão um espelho d’água total
exposto à evaporação 10 vezes maior.

Do que está acima exposto, a carência de água a nível global é uma im-
possibilidade física. O princípio do vaso fechado entretanto proporciona as
possibilidades acima comentadas de transferência, com saldo permanente,
de água entre compartimentos desse vaso. Num cenário de estabilidade plu-
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viométrica a longo prazo, a água só se transfere permanentemente de um
compartimento para outro se:

- a captura continuar inibida por falta de cobertura vegetal adequada, es-
pecialmente nas porções de alta declividade do terreno;

- a captura continuar inibida por falta de reservatórios porosos bem dis-
postos em fundos de vale à semelhança dos criados pelas célebres sabodams
japonesas4;

- a captura continuar inibida por falta de compensação local do bloqueio
à infiltração nas áreas urbanas, que tende a crescer com o crescimento das
manchas urbanas;

- a descarga por evaporação continuar sendo estimulada pelo armazena-
mento superficial em reservatórios rasos preferencialmente ao armazena-
mento em meio poroso;

- a descarga adicional provocada pela drenagem das rodovias, principal-
mente nas áreas de cortes em terreno montanhoso, não for compensada por
dispositivos de controle e armazenamento a montante dos aterros adjacentes.

Curiosamente, e muito felizmente, as medidas tomadas para evitar a ca-
rência de água são exatamente as mesmas que teriam de ser tomadas para
evitar o seu excesso nos períodos de chuvas mais intensas.

Poluição e outras formas de degradação de ambientes antrópicos e
naturais: As palavras poluição e contaminação, embora usadas às vezes, e
indevidamente, como sinônimos, não são equivalentes. Sem apelo ao precio-
sismo, podemos distinguir contaminação de poluição por analogia a dois ca-
sos muito simples. Água salgada colhida em alto mar é água doce contami-
nada com cloreto de sódio, além de outros sais dissolvidos em proporções
menores; água de córrego coletada a jusante de uma descarga ilegal de resí-
duos industriais é água poluída. A contaminação natural de água é muito co-
mum nos casos em que a formação geológica presente no reservatório sub-
terrâneo possa conter elementos nocivos à saúde como metais pesados e ou-
tros elementos químicos como arsênio5.

Nestas concisas notas serão comentados apenas casos simples, de gran-
de penetratividade geográfica, de poluição hidricamente veiculada e proces-
sos de degradação. Os processos ou eventos de poluição, aqui considerada a
resultante exclusivamente de atividades antrópicas ou tecnogênicas, devem
ser metodologicamente agrupados conforme as circunstâncias determinadas

4 As sabodams, literalmente barragens de montanhas, são barragens feitas em vales de en-
costas íngremes destinadas a promover o assoreamento nos vales de cabeceira encaixa-
dos visando atenuar a descarga precoce de água às vezes catastrófica.

5 A contaminação natural por arsênio em sedimentos de Bangladesh atingiu milhões de pes-
soas quando o suprimento de água deixou de ser feito com base em mananciais superfi-
ciais poluídos e passou a ser feito por meio de poços tubulares de água contaminada
com arsênio.
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pelas atividades territoriais a que são inerentes, atividades essas distribuí-
das nos seguintes grupos:

- Atividade rural agropecuária;
- Mineração;
- Urbanização, incluindo instalações industriais;
- Equipamento territorial (sistemas viários, dutovias, hidrelétricas e outros).

Atividade rural agropecuária: As principais formas de poluição pro-
vêm de defensivos agrícolas, fertilizantes, drogas de tratamento de animais,
produtos de tratamento de madeiras e similares, carcaças de animais mortos
por acidentes ou doentes e ainda pelos abatidos sem controles higiênicos
adequados. Uma das maiores preocupações dos técnicos das respectivas
áreas de atuação no meio rural incide sobre a manipulação ou descarte de
restos de produtos não usados e de suas embalagens. Os revendedores de
determinados produtos são obrigados a aceitar a devolução de embalagens
vazias e nestas constam recomendações sobre os cuidados básicos a serem
observados na manipulação e descarte. O soterramento de resíduos pere-
cíveis e a inumação de cadáveres ou restos de animais abatidos devem ser
feitos a jusante de mananciais de uso humano ou em mibrobacias não tribu-
tárias desses mananciais. As formações geológicas mais favoráveis para es-
sas formas de descarte na bacia do Velhas são os metapelitos da formação
Serra de Santa Helena, os xistos do Grupo Nova Lima, os solos residuais
espessos dos Complexos Gouveia, Belo Horizonte e Bação. Os menos fa-
voráveis são os terrenos de afloramento das formações calcárias, principal-
mente onde carstificadas e arenitos do interflúvio Velhas - São Francisco a
sul de Pirapora, vinculados à Formação Três Marias do Grupo Bambuí, em
parte atribuídos às formações cretácicas Areado e Urucuia.

Exatamente por ser a atividade que ocupa as maiores extensões de teras,
as formas de degradação física, principalmente erosão e seu companheiro
inseparável, o assoreamento, ocupam as maiores extensões territoriais. As
principais conseqüências desses processos de degradação são perda de fer-
tilidade do solo erodido e perda de capacidade de captura e armazenamento
nas áreas erodidas; sensível perda de biodiversidade nas planícies marginais
assoreadas; perda de capacidade de armazenamento e portanto de regulariza-
ção dos reservatórios assoreados. Os grandes domínios geológicos atingidos
por essas modalidades de degradação territorial são os complexos gnáissi-
cos de Bação, Belo Horizonte e Gouveia, onde pontificam as voçorocas, os
metapelitos a norte de Belo Horizonte e baixo curso, onde pontificam os
fenômenos de erosão laminar que conferem à paisagem um aspecto ora de
descascado, ora de vitiligo. Essas degradações estão intimamente associadas
às vulnerabilidades próprias das formações geológicas atingidas, mas princi-
palmente aos impactos permitidos de plantio e pastoreio até as declividades
absurdamente elevadas de 100%.
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Mineração: Das atividades de impacto territorial, a mineração é a mais
afetada pelo contexto geológico local. Esse contexto também determina vul-
nerabilidades. Os principais cenários geológicos de mineração na bacia do
rio das Velhas são os associados à grande mineração de ferro em Itabirito e
de ouro em xisto (subterrânea) a sul da serra do Curral, de calcário na área
cárstica, de gnaisse para brita principalmente nos Complexos de Belo Ho-
rizonte e Bação. De impactos físicos importantes, embora de significado
econômico menor, são as lavras de ardósia e similares, de quartzo de veios
e ainda as de areia nos aluviões de diversos cursos d’água regionais. 

A poluição que atinge os cursos d’água locais é predominantemente físi-
ca, podendo entretanto incluir explosivos, produtos químicos, materiais gra-
xos e combustíveis derramados em pátios de manobras e oficinas mecânicas.

As mineradoras de maior porte situadas em altas vertentes, distantes
dos cursos d’água principais, controlam satisfatoriamente os efluentes hi-
droveiculados, especialmente os materiais terrosos mobilizados a partir de
pilhas de estéril, das vias de acesso e os rejeitos efluentes do beneficiamen-
to. A dispersão de qualidade dos controles ambientais, entretanto, é muito
alta.

Equipamento territorial: As principais possibilidades de poluição em
rodovias e ferrovias associam-se a acidentes no transporte de produtos lí-
quidos ou gasosos. Mais uma vez, as vulnerabilidades diferenciadas das for-
mações geológicas recomendam ações de rescaldo adequadas a essas vulne-
rabilidades, ou, o que parece ser tendência definida, a adoção de medidas su-
ficientemente eficazes para qualquer contexto. A estocagem de materiais de
diversas características em pontos estratégicos de rodovias pode propor-
cionar ações rápidas e eficazes para a absorção de certos poluentes derrama-
dos.

A degradação física das rodovias, estradas vicinais e de simples cami-
nhos de cavaleiros e pedestres impacta áreas muito maiores que as ocupadas
exclusivamente por suas pistas de trânsito. As principais modalidades de
impactos agrupam-se em categorias dos inerentes à função, inevitáveis, e
dos evitáveis ou mitigáveis, como a erosão a jusante das plataformas dessas
vias causada por descargas concentradas, que poderiam ser dispersadas em
muitos casos de modo a abater a potência erosiva associada. A mineração in-
formal cativa dos sistemas viários é importante componente dos impactos
ambientais associados (lavras de areia, saibro, cascalho e pedreiras).

Mais uma vez, as vulnerabilidades diferenciadas estão reclamando pro-
jetos contextualmente adaptados em lugar dos predominantes projetos
tipologicamente indiferenciados que são a opção predominante, a meu ver
desmentindo um dos apanágios da bela arte da engenharia, que é buscar a
solução mais eficiente ao custo menor, para tanto tirando partido dos
diferenciados contextos que a geologia fatual oferece. 
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Devem os profissionais da engenharia, primeiramente, e o Ministério
Público na sua falta, promover a remoção de um tipo de impacto injustificá-
vel, qual seja, o vinculado a trechos viários desativados em obras de retifica-
ção de traçado, mantidos em numerosos locais na bacia do Velhas e alhures
em todo o país.

Fazem parte do conjunto do equipamento territorial as barragens. Estas
determinam, dentre outros impactos, o assoreamento do reservatório que
elas próprias formam. Esse impacto não é totalmente negativo, a ele asso-
ciando-se o aspecto positivo de purificação inicial da água por decantação, o
que é positivo quando a água se destina ao suprimento humano. Contudo a
referência aqui deste tipo de equipamento enseja estabelecer uma significati-
va diferenciação com o impacto viário, eminentemente linear e não cumulati-
vo, enquanto os impactos dos barramentos são tipicamente cumulativos. 

Meios urbanos: As áreas urbanizadas ocupam apenas cerca de 0,13%
do território no Norte do Brasil e cerca de 0,58% no Sudeste. Não obstante,
o significado territorial e socioeconômico é mais expressivo do que esses
percentuais poderiam sugerir, desde que consideremos as seguintes ques-
tões:

- Exportação dos impactos ao longo de rios pela veiculação hídrica e das
estradas pelo transporte de resíduos, além da exportação aérea da poluição
atmosférica;

- Intensidade e multidiversidade de impactos sobre a base física;
- Grandeza das populações atingidas;
- Influência tecnológica e cultural sobre as áreas rurais.
O caos visto em cidades ou em seus compartimentos periféricos provém

da falta de coordenação dos diversos agentes públicos estatais e privados em
ação nas cidades. A essa falta de coordenação soma-se a de adoção do prin-
cípio científico universal segundo o qual a gestão de meios urbanos geologi-
camente diferenciados só pode ter êxito se for concebida para a diversidade
oportunamente reconhecida.

Os meios urbanos, diferentemente dos rurais, contam com algumas
vantagens expressivas para a promoção de uma decisiva reversão de expecta-
tivas em relação ao futuro. São elas:

- O caráter dinâmico das cidades, proporcionando, dentro de certos limi-
tes, a mudança de padrões urbanísticos e arquitetônicos de ocupação e uso
do solo nas direções que as experiências e a pesquisa científica contínua o
recomendem;

- A concentração populacional permitindo o compartilhamento de inves-
timentos na mesoestrutura, desde que bem concebidos, de forma financeira-
mente tolerável;

- Constituem o cenário ideal para o exercício de um dos princípios mais
preciosos da gestão, qual seja o das soluções compartilhadas6, segundo o
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qual, por exemplo, a solução do problema de grandes erosões urbanas pode
ser encontrada exatamente na solução do problema de descarte de resíduos
inertes.

Biodiversidade: Tenho visão de biodiversidade que não passa do portal
da percepção básica e que se enraíza na visão geológica, sem pretensão de
oferecer alternativa ao belo edifício conceitual construído pelos biólogos.
Minhas percepções começaram nos primeiros anos do curso de geologia,
quando tive conhecimento da correlação entre vegetação natural e formações
geológicas a ponto de ser essa correlação usada como elemento auxiliar de
mapeamento geológico. Existia já uma geobotânica de utilidade prática ex-
plorada informalmente pelos geólogos de campo.

As dependências entre cobertura vegetal e fauna vão além da necessidade
de árvores para a sobrevivência de primatas arborícolas. De outro lado, em me-
morável artigo intitulado Beginning of the Technogene7, compreendi com Ter-
Stepanian ser a domesticação de animais uma das causas da simplificação de
fauna, com algumas dezenas de espécies escolhidas tendo garantida a sua so-
brevivência à custa de modificações genéticas introduzidas propositadamente,
hoje ocupando espaços antes compartilhados com as relegadas. A impressio-
nante expansão territorial do boi, ao lado da não menos impressionante bio-
massa corporal nele concentrada, e biomassa de forrageiras e cereais para ra-
ção a ele destinadas, certamente não encontra paralelo em nenhuma outra es-
pécie de vida superior na história geológica da Terra. A eleição do boi, com
todas as suas conseqüências, é um dos maiores impactos geológicos, e por-
tanto ambientais, da presença humana sobre a Terra. Curiosamente, ela tem
passado como se não existisse. 

Tenho a convicção, nutrida pelo princípio do vaso fechado, de uso co-
mum em certas reflexões geológicas, de que a eleição de espécies, por um la-
do, e a simétrica proteção de espécies por outro, tende a aprofundar a simpli-
ficação de fauna e exacerbar o estresse ambiental gerado na exploração co-
mercial das eleitas pelos seguintes efeitos colaterais: aumento de demanda
sobre elas e sobre o ambiente global para produzi-las; aumento de demandas
sobre os ambientes naturais por excedentes populacionais das espécies pro-
tegidas.

O Homem precisa recuperar urgentemente, de forma comedida e justa-
mente controlada, seu papel natural de predador insubstituível, única forma
de evitar que se torne crescentemente o pretensioso ditador da Vida sobre a
Terra.

6 CARVALHO, E.T. & PRANDINI, F.L. (1998). Áreas urbanas. In: BRITO, S.N.A. &
OLIVEIRA, A.M.S. Geologia de Engenharia., ABGE. p. 487- 497. São Paulo.

7 TER-STEPANIAN, G. (1988). Beginning of the Technogene. Bulletin of the International
Association of Engineering Geology. Paris, n. 38, p. 133-142, oct. 1988. (Tradução
informal deste autor sob o título A Aurora do Tecnógeno).
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Sustentabilidade: O rio é sustentabilidade fundamental, primária ou
geológica. A barragem para produção de energia é sustentabilidade derivada,
secundária ou desenvolvida. Exceto o Sol, extra-planetário, toda a susten-
tabilidade fundamental é geológica. A organização da sustentabilidade fun-
damental, muito concisamente, pode ser resumida nos seguintes agrupa-
mentos: Geodinâmica interna (processo gerador); atmosfera; biosfera; recur-
sos minerais (solo, minerais e rochas industriais, materiais de construção);
recursos hídricos; condições de suporte físico dos assentamentos humanos;
absorção de impactos ambientais; suporte de paisagens excepcionais; noos-
fera.

A transformação de sustentabilidade fundamental em sustentabilidade
derivada corresponde a uma espécie de escolha promovida pela noosfera (fa-
tor tecnogênico, racional) sobre os fatores físicos, porque a via adotada im-
plicará algumas vezes a opção por abandonar formas de desenvolvimento al-
ternativas. O desenvolvimento da sustentabilidade fundamental é a essência
da Gestão.

Acostumada a uma visão segmentada de sustentabilidade, a Humani-
dade está muito longe de explorar de forma competente a sustentabilidade
global, não obstante tenha a seu dispor inúmeros exemplos históricos como
os magistralmente resumidos por Jared Diamond, biogeógrafo8. Dou um
exemplo que pode ser multiplicado aos milhões por qualquer cidadão que se
disponha a refletir sobre o fecundo tema da gestão. Temos o costume de as-
sociar uma jazida de areia a um ambiente geológico natural, em geral um ter-
raço ou planície aluvial. Todavia, o ambiente criado por uma barragem pode
proporcionar a formação tecnogênica, por assoreamento, de uma jazida de
areia em tudo semelhante a uma natural, que poderia ser lavrada sem im-
pacto adicional. Desta forma, a configuração da sustentabilidade vai-se
transfigurando e o acompanhamento geológico de seus desdobramentos
poderá proporcionar à Humanidade exploração muito mais completa,
reduzindo desperdícios, da sustentabilidade fundamental e, por reciclagem
infinitamente mais ampla do que a atualmente considerada, a garantia de
uma ilimitada extensão para o futuro da sustentabilidade capaz de atender
às necessidades da Humanidade.

O que o Manuelzão poderia fazer: O Manuelzão tem duas caracterís-
ticas mutuamente compatíveis. O Manuelzão é de espírito romanticamente
ambientalista e intolerante para com a degradação ambiental, não importa de
onde venha. O Manuelzão é adepto intransigente de vigorosa e revolucio-
nária ação capaz de reabilitar as áreas degradadas da bacia do rio das Velhas. 

Tenho a pretensão, que não considero exagerada, de que a segunda déca-

8 DIAMOND, J. (2005). COLAPSO (COLLAPSE) - Como as sociedades escolhem o fracas-
so ou o sucesso. trad. Alexandre Raposo. 2. ed. Rio de Janeiro. São Paulo: Record, 685 p.
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da do Manuelzão seja uma década de aprofundamentos das percepções dos
modos de intervenções corretivas, a substituir a fecunda década de diagnós-
ticos e de auto-reconhecimento que ele fez, constituindo essa busca um mo-
vimento institucional inédito no Brasil.
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1. Introdução
Um dos objetivos da ciência geográfica é realizar estudos relacionados

às interações entre os aspectos físicos e humanos existentes no espaço para
uma compreensão integrada do meio ambiente. O espaço, por sua vez, pode
ser definido como a superfície da Terra, profundamente diferenciada por pro-
cessos naturais, e que só ganha este significado porque foi sobre o espaço
que o homem constituiu sua morada (CORREA, 1982). A partir de análises
de elementos físicos e humanos, a geografia pode construir relações que
contribuam não só para as soluções de problemas sociais como para os pro-
blemas ambientais. Dessa maneira, os geógrafos nunca falaram tanto das re-
lações entre sociedade e natureza quanto nos dias atuais (COELHO, 2001).

A posição de vanguarda da legislação brasileira reflete as novas tendên-
cias da sociedade, em que a gestão, conservação e recuperação dos recursos
hídricos são impulsionadas pela lei federal n. 9.433 de 1997, que instituiu
a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Neste contexto,
merece destaque a atuação dos geógrafos, que desde o fim da década de
1980 elegeram a bacia hidrográfica como sua principal unidade de análise
ambiental.

Deve-se também destacar que os avanços computacionais dos últimos
dez anos criaram novas perspectivas aos estudos ambientais, impulsiona-
dos, sobretudo, pelo desenvolvimento das ferramentas de geoprocessamen-
to - o que o torna um importante elo entre as diversas ciências, estabelecen-
do novas formas de comunicação entre as disciplinas que o empregam. A im-
portância do geoprocessamento para o planejamento, e conseqüente subsí-
dio à tomada de decisão, é consenso entre pesquisadores (ROCHA 2002).

A noção de informação espacial está relacionada aos objetos encontrados
sobre a superfície terrestre e suas propriedades, que incluem sua localização
no espaço e suas relações com outros objetos. Essas relações são clas-
sificadas como topológicas (vizinhança, pertinência), métricas (distância) e
direcionais (“ao norte de”, “acima de”) (CÂMARA e MEDEIROS, 1996).
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Reconhecendo a importância da utilização do geoprocessamento para o
planejamento de suas ações, o Projeto Manuelzão vem, desde fevereiro de
2003, investindo na formação e implementação de um banco de dados geor-
referenciado sobre a bacia do rio das Velhas, principal afluente da bacia do
rio São Francisco (Figura 1).

Esse banco de dados é uma compilação e adaptação de diversos tipos de
arquivos (imagens, tabelas e vetores com e sem topologia), resgatados dos
vários órgãos de planejamento governamentais e prestadores de serviços
públicos, principalmente do Estado de Minas Gerais. Destacam-se neste
banco as informações topográficas e hidrográficas das cartas restituídas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Diretoria de Servi-
ço Geográfico do Exército (DSG), as divisões políticas elaboradas pelo Ins-
tituto de Geociências Aplicadas (IGA), a malha rodoviária fornecida pelo De-
partamento de Estradas de Rodagem (DER), além de toda base georreferen-
ciada elaborada para o Município de Belo Horizonte, pela PRODABEL (Pro-
cessamento de Dados de Belo Horizonte). Também foram coletadas, siste-
matizadas e georreferenciadas as informações alfanuméricas presentes no
Censo Demográfico do IBGE e no Sistema de Informações Hidrológicas
(Hidroweb) da Agência Nacional de Águas (ANA). Outra fonte de dados que
merece destaque são as imagens orbitais da série Landsat, disponibilizadas
pela University of Maryland (EUA), além das recentes imagens CBERS, dis-
ponibilizadas e constantemente atualizadas pelo Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE).

Figura 1. Localização da bacia do rio das Velhas
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2. Utilização de geotecnologias na mobilização social em Minas Gerais:
a “Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas”

Em setembro de 2003, foi realizada a “Expedição Manuelzão Desce o
Rio das Velhas”, em cuja preparação demonstrou-se a importância do geo-
processamento para o planejamento. Mediante uma breve descrição da me-
todologia adotada na preparação da base cartográfica utilizada na Expedição,
exemplifica-se, a seguir, a utilidade desse conhecimento.

A partir dos relatos de Sir Richard Burton, que desceu o rio das Velhas
de Sabará à Barra do Guaicuí no ano de 1867, foi definido o percurso da des-
cida do rio das Velhas realizada na Expedição de 2003. Nesta Expedição, na-
vegadores voluntários partiram da cachoeira das Andorinhas, no Município
de Ouro Preto, e chegaram à confluência do rio das Velhas com o rio São
Francisco, em Barra do Guaicuí.

Inicialmente, os navegadores realizaram minuciosa análise dos trechos
percorridos por Burton. Utilizando-se um software de Sistema de In-
formação Geográfica - SIG e informações dos navegadores, os trechos a na-
vegar foram propostos considerando as atuais vias de acesso ao rio, a declivi-
dade do trecho, as dificuldades naturais encontradas (corredeiras), a distân-
cia a ser percorrida, o tipo de embarcação a ser utilizada, situações em que
os caiaques deveriam ser transportados pela margem em função da dificulda-
de de navegabilidade e os eventos a serem realizados em cada ponto de parada.

O passo seguinte foi lançar no banco de dados georreferenciado do Pro-
jeto Manuelzão trinta e dois locais que serviriam como pontos de apoio ao
longo da calha do rio das Velhas. Salienta-se que toda essa etapa foi realiza-
da em gabinete. Neste período de elaboração da base cartográfica, uma cons-
tatação chamava atenção: a soma dos trechos ultrapassava o valor oficial pa-
ra a extensão do rio das Velhas, de 761 km. Essa constatação provocou uma
série de revisões e conferências na base cartográfica disponível.

Diversos mapas foram elaborados visando a ampliar o conhecimento so-
bre o percurso e proporcionar uma visão do conjunto da bacia do rio das Ve-
lhas. Passou-se então para a segunda etapa da preparação da base cartográfi-
ca para a Expedição: a checagem, em campo, dos dados levantados. Como
apoio ao trabalho de campo, os navegadores sobrevoaram de helicóptero to-
da a extensão da calha do rio das Velhas utilizando aparelhos GPS (Global
Position System) e mapas elaborados. Esse sobrevôo permitiu aos navega-
dores uma visão real do rio, verificando, em cada ponto de apoio, a situação
dos acessos, observando assim as dificuldades a serem enfrentadas em cada
trecho. Com o objetivo de checar os dados levantados, melhorar o condicio-
namento físico e aprimorar a técnica dos canoeiros, alguns trechos também
foram navegados e percorridos a pé, antes da Expedição. Posteriormente, fo-
ram confeccionados mapas para orientar os navegadores dentro do rio, bem
como a equipe de apoio terrestre (Figura 2).

Durante essas atividades, os navegadores foram orientados a utilizar o
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GPS como ferramenta para monitorar o andamento da viagem, verificando a
velocidade média do percurso e a distância percorrida. Alguns trechos foram
gravados na forma de trilha e lançados sobre imagens de satélite e fotografias
aéreas. De posse das informações coletadas pelos navegadores, a equipe de
geoprocessamento do Projeto Manuelzão realizou o processamento dos da-
dos e pôde confirmar suposições e sanar dúvidas. Em gabinete, cada vez que
se confrontavam os dados obtidos pelo GPS com as coordenadas geográficas
das trilhas sobre as imagens de satélite e fotografias aéreas, confirmava-se a
precisão da operação. Assim, com o apoio do geoprocessamento e a experi-
ência dos navegadores obtida pelos trabalhos de campo, foram definidos 32
trechos a serem navegados na calha do rio das Velhas, numa extensão de 800
km, desde a descida de rapel da cachoeira das Andorinhas até à Barra do
Guaicuí - encontro das águas do rio das Velhas com o rio São Francisco. 

Se a “Expedição Manuelzão desce o Rio das Velhas” foi um sucesso sob
vários aspectos, (mobilização social, investigação científica, interação com
as comunidades ribeirinhas, documentação dos principais problemas do rio
etc.), na qual as atividades de geoprocessamento se inseriram efetivamente,
o núcleo responsável por seu planejamento ainda desenvolve uma série de
outras iniciativas no âmbito mais geral do Projeto.

Figura 2. Exemplo do material confeccionado para os navegadores
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3. Nova ótica na mobilização social. Núcleos Manuelzão: abstração
dos limites políticos à luz da bacia hidrográfica

Como já explicitado, as ações do Projeto Manuelzão focam a bacia hidro-
gráfica como unidade de atuação em suas várias frentes. Dentro da pers-
pectiva da gestão descentralizada dos recursos hídricos, o Projeto Manuel-
zão, por intermédio de seu setor de Gestão, Educação e Mobilização - GEM,
vem apoiando a criação de subcomitês e núcleos de trabalho local nas princi-
pais sub-bacias do rio das Velhas.

Deve-se ressaltar que todas as ações do GEM são georreferenciadas por
meio do receptor GPS para posterior elaboração de material cartográfico que
auxilie na percepção espacial da população. Sob essa perspectiva, o rompi-
mento dos limites políticos e o conceito de bacia hidrográfica são dois ele-
mentos indissociáveis e frequentemente abordados. Vários mapas das diver-
sas sub-bacias foram e são constantemente elaborados, com objetivos espe-
cíficos. Destacam-se os mapas de sub-bacias (Figura 3) e os mapas hipso-
métricos da Série Manuelzão (Figura 4).

A realidade cartográfica de Belo Horizonte permite a elaboração de um
material mais refinado, devido à sistematização das informações sobre en-
dereços, nomes de logradouros, nome de bairros, vilas e favelas. Isso gera a
perspectiva de materiais mais específicos, auxiliando na mobilização da área
mais adensada e poluidora da bacia do rio das Velhas. Nesse caso, existem
mapas das micro-bacias que compõe os ribeirões Arrudas e da Onça, que
cortam a capital mineira, com detalhes importantes, como localização exata
de escolas e dos cursos d'água (Figura 5). 

Também foi elaborado um websig, em que o usuário pode realizar uma
busca por endereço e descobrir a qual sub-bacia e micro-bacia de Belo Hori-
zonte ele pertence. Esse é um importante instrumento na tarefa de fomentar
a noção de pertencimento da população. No endereço eletrônico http://
www.manuelzao.ufmg.br, existe um hiperlink que abre uma janela de busca,
onde o usuário digita seu endereço. O resultado é o nome da micro-bacia on-
de ele reside e um mapa interativo, destacando o endereço consultado (Fi-
guras 6 e 7). Existem outras camadas temáticas em fase de elaboração, como
a localização de escolas em Belo Horizonte e mapas temáticos sobre sanea-
mento básico das demais sub-bacias.

4. Perspectiva em pesquisas interdisciplinares na bacia hidrográfica do
rio das Velhas: as ações do NUVELHAS

O Projeto Manuelzão, estando inserido dentro da Universidade Federal
de Minas Gerais, incrementou suas atividades de pesquisa. Em 2005, foi cri-
ado o Núcleo Transdisciplinar e Transinstitucional da Bacia do Rio das Ve-
lhas (Nuvelhas). Esse Núcleo agrega atividades de pesquisa de diversas
áreas, como o biomonitoramento de macro invertebrados bentônicos e da
ictiofauna, recomposição de mata ciliar e estudos na área de saúde pública.
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Figura 3. Exemplo de mapa de sub-bacia
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Figura 4. Exemplo de mapa hipsométrico
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Também na parte de pesquisa, toda a ação é georreferenciada, permitin-
do a qualquer momento o resgate das informações e possibilitando futuras
inter-relações entre os diversos estudos desenvolvidos. Destacam-se a se-
guir quatro linhas de pesquisa, em que há a inter-relação entre a geografia e
outras ciências.

4.1 Recomposição de mata ciliar
O projeto de recomposição de mata ciliar, elaborado em parceria com o

Departamento de Botânica da UFMG, tem como principal foco a recuperação
de áreas degradadas na calha metropolitana do rio das Velhas. Para isso, foi
necessário o reconhecimento de todo trecho de interesse a fim de caracteri-
zar os principais impactos na mata ciliar e as potenciais áreas doadoras de
sementes.

O diagnóstico foi elaborado em três fases:
·Fase 1: sobrevôo. O trecho de estudo foi sobrevoado, dando uma visão

geral da problemática abordada. Alguns pontos-chave foram georreferencia-
dos.

·Fase 2: navegação. Todo o trecho da calha metropolitana do rio das Ve-
lhas foi navegado, e os principais impactos e áreas preservadas foram diag-
nosticadas e georreferenciadas. A navegação permitiu uma interpretação

Figura 5. Exemplo de material mais detalhado, disponível apenas para Belo Horizonte
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Figura 7. Resultado espacial da busca

Figura 6. Resultado da busca, salientando a sub-bacia e a micro-bacia
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mais precisa da área de estudo.
·Fase 3: definição dos trechos. Utilizando imagens orbitais da série

Landsat e as informações contidas nas cartas topográficas do IBGE, foram
selecionados segmentos, mapeadas as áreas mais danificadas e as mais pre-
servadas, permitindo traçar uma estratégia de recomposição apropriada.

4.2 Estudo da ictiofauna nas lagoas marginais do baixo curso do rio das
Velhas

Os estudos de Alves et al (2005) enfocaram as lagoas marginais do bai-
xo rio das Velhas. Segundo os resultados dessa pesquisa, as várzeas e lagoas
marginais funcionam como ecossistemas ideais à reprodução das espécies
de piracema sendo, por isto, ambientes fundamentais para a manutenção da
produção pesqueira e da biodiversidade.

Para a execução da pesquisa, os biólogos necessitavam identificar as la-
goas marginais perenes no baixo curso do rio das Velhas. Com o auxílio da
cartografia e do geoprocessamento, preparou-se material de campo para os
pesquisadores. Se por um lado as cartas topográficas possuíam informações
valiosas sobre a hidrografia, malha rodoviária, povoados e localidades, por
outro, estas não tinham argumentos para identificar as melhores lagoas para
as campanhas. Foi necessária a aquisição e o tratamento de imagens Landsat
datadas de outubro (período seco) que, integradas às informações do banco
de dados, permitiram a elaboração de um completo material de campo, sub-
sidiando a pesquisa (Figura 8).

4.3 Estudo das variáveis socioeconômicas, sanitárias e epidemiológicas
nas micro-bacias dos ribeirões Arrudas e da Onça, em Belo Horizonte

O Projeto elaborou um estudo socioambiental, tendo a bacia hidrográfi-
ca como unidade de análise. Em um primeiro momento, teve como escopo
um diagnóstico das principais micro-bacias de Belo Horizonte. A análise le-
vou em consideração a espacialização das informações censitárias do IBGE,
por micro-bacia, e foi composta por indicadores de renda, escolaridade e sa-
neamento básico. Dessa maneira, integraram-se os dados censitários aos po-
lígonos dos setores, permitindo a espacialização das informações. Deve-se
ressaltar que os limites dos setores censitários não respeitam os limites das
micro-bacias. Os setores censitários pelos quais passam os limites da micro-
bacia foram separados de maneira arbitrária, os dados absolutos foram divi-
didos na proporção da área restante do setor censitário dentro da micro-ba-
cia e os dados relativos, mantidos como no original.

Em um segundo momento, o Projeto espacializou a ocorrência de inter-
nações por doenças causadas por veiculação hídrica em Belo Horizonte para
averiguar sua correlação com as características ambientais, de saneamento e
socioeconômicas (Figura 9). Foi georreferenciada cada ocorrência de diarréia
em crianças de até cinco anos, assim como os dados de mortalidade infan-
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til. Isso permitiu elaborar análises espaciais de correlação entre os dados so-
cioeconômicos, sanitários, ocorrência de cursos d’água e ocorrência de diar-
réia e mortalidade infantil. Deve-se destacar que essas informações sub-
sidiaram a elaboração de uma tese de doutorado do Programa de Pós-gradua-
ção em Saúde Pública da UFMG. (MATTA MACHADO, 2007).

4.4 Programa de biomonitoramento
O Programa de Biomonitoramento da Bacia do Rio das Velhas vem sen-

do realizado desde 2003, com quatro coletas anuais intensivas concentradas
nos períodos de chuva e seca. Esse Programa conta com uma rede amostral
de trinta e sete pontos ao longo da bacia hidrográfica do rio das Velhas, sen-
do quatro no trecho alto do rio das Velhas, treze na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, nove no trecho médio e onze no trecho baixo do rio das Ve-
lhas. O objetivo desse estudo é integrar índices geográficos (fitogeográfico,
geodemográfico, geomorfológico e geoclimático) a índices ecológicos
(riqueza taxonômica, abundância, eqüitabilidade de Pielou e diversidade de
Shannon da comunidade de macroinvertebrados bentônicos).

As informações geográficas foram manipuladas com o auxílio de ferra-
mentas de geoprocessamento, utilizando os dados relativos às bacias de
drenagem das estações amostrais do Programa de Biomonitoramento. As in-
formações fitogeográficas foram extraídas de classificações de imagens do
satélite Landsat 7. Os dados geodemográficos foram obtidos a partir da espa-
cialização das informações censitárias, sendo possível calcular a população
humana e a situação sanitária da bacia de drenagem de cada estação. As
informações geomorfológicas possuem duas origens: as cartas topográficas

Figura 8. Carta topográfica ao lado da imagem de satélite, complementando as informações
sobre a localização das lagoas marginais perenes.
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do IBGE e DSG, que foram utilizadas para extrair a ordem de drenagem do
rio das Velhas, segundo a metodologia de Strahler (1951), também exposta
na Figura 10, e a compartimentação geomorfológica proposta pelo Cetec
(1983). Por fim, os dados climáticos são originados das estações plu-
viométricas da rede da Agência Nacional de Águas (ANA), e foram es-
pacializados mediante técnicas de geoestatística (neste caso, krigagem
ordinária). Dessa forma, os índices ecológicos foram relacionados aos ín-
dices geográficos, utilizando-se uma regressão simples, cujos resultados ain-
da estão em desenvolvimento.

5. Considerações Finais
Sob a ótica atual de conservação, recuperação e gestão dos recursos hí-

dricos, ações efetivas, advindas da universidade ou da sociedade, são ne-
cessárias. Sem dúvida, não apenas a geografia, mas também a medicina, geo-

Figura 9. Correlação espacial entre as informações socioeconômicas, sanitárias e 
epidemiológicas
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logia, biologia, arquitetura, entre várias, são disciplinas que devem se enri-
quecer mutuamente em prol da conservação do ambiente.

A perspectiva interdisciplinar do geoprocessamento vem sendo um re-
curso recorrente nas ações do Projeto Manuelzão, visando à recuperação e
conservação da mais importante bacia hidrográfica do rio São Francisco. De-
monstram-se nesse trabalho algumas das possibilidades dessa ferramenta,
em um momento em que os comitês de bacia começam a ganhar força políti-
ca e operacional, principalmente agora em que se acena com a possibilidade
de criação das agências de bacia hidrográfica.

6. Referências Bibliográficas
BRASIL. Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que mod-
ificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil. Brasília, 1997.

CÂMARA e MEDEIROS. Geoprocessamento para Projetos Ambientais. São
José dos Campos: INPE, 1996.

COELHO, Maria C. M. Impactos Ambientais em Áreas Urbanas - teorias,
conceitos e métodos de pesquisa. In: GUERRA, Antonio J. T. e CUNHA,
Sandra B. (Org.) Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2001. pp. 19-46.

CORREA, Roberto L. O Espaço Geográfico: Algumas Considerações. In:
SANTOS, Milton. Novos Rumos da Geografia Brasileira. São Paulo: Hu-
citec, 1982. pp. 25-34.

DEAN, W. A Ferro e a Fogo: a história e a devastação da mata atlântica
brasileira. São Paulo: Companhia das letras. 1996.

FUNDO-FUNDEP. Integração Homem - Natureza e seus efeitos na saúde:
uma intervenção interdisciplinar na bacia do Rio das Velhas. UFMG, FUN-
DEP & Projeto Manuelzão, Belo Horizonte, 2000.

IBGE. Censo Demográfico de 2000 - Agregado por Setores Censitários dos
Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.

MACIEL JÚNIOR., Paulo. Zoneamento das Águas. 1. ed. Belo Horizonte:
RC, 2000. p. 38.

ALVES, C. B. M.; POMPEU, P. S; GOULART, E. M. Importância das lagoas
marginais e várzeas do rio das Velhas para a manutenção da pesca e de espé-
cies de peixes migradoras e de importância comercial da bacia do rio São
Francisco em Minas Gerais. Relatório de pesquisa - FAPEMIG. Belo

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:48  Page 163



164

Horizonte: 2006.

ROCHA, Cezar Henrique Barra. Geoprocessamento: tecnologia transdiscipli-
nar. 2. ed., rev. e atual. Juiz de Fora, 2002.

MATA MACHADO, A. T. G. A relação de cursos d'água em leito natural
poluídos por esgoto doméstico com mortalidade infantil e hospitalização por
diarréia em crianças abaixo de cinco anos, em Belo Horizonte, Brasil. Tese
(Doutorado em Saúde Pública). Belo Horizonte: UFMG, 2007.

MINAS GERAIS. Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.
Diagnóstico Ambiental do Estado de Minas Gerais. Série de publicações téc-
nicas/spt-010. 158p, 1983.

STRAHLER, A. N. Physical geography. New York: John Willy, 1951.

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:48  Page 164



O desafio da renaturalização do
alto curso do rio das Velhas

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:48  Page 165



Paulo dos Santos Pompeu 
Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras
Projeto Manuelzão
pompeu@ufla.br

Hersília de Andrade e Santos 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Projeto Manuelzão
hersilia@des.cefetmg.br  

Maria Giovana Parizzi 
Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais
Projeto Manuelzão
giece@uai.com.br

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:48  Page 166



167

1. Introdução
Ao longo da história, os rios têm provido a base para o desenvolvimen-

to socioeconômico. A água é usada para propósitos domésticos, industriais,
para agricultura e geração de energia. Rios oferecem ainda rotas para a nave-
gação e a pesca é um recurso tradicional.

Como conseqüência, um grande número de cursos d’água tem sido de-
gradado em função do impacto crescente das atividades humanas. Esse qua-
dro é particularmente visível em áreas densamente habitadas, onde muitas ve-
zes a qualidade da água é precária, recebendo um aporte considerável de esgo-
tos doméstico e industrial, além de sedimentos e lixo. Dessa maneira, associa-
dos ao crescimento das atividades humanas, os rios têm sido transformados,
perdendo suas características naturais, muitos dos quais possuindo apenas
uma pequena fração de sua diversidade biológica original.

Hoje, a conservação e a recuperação de rios e córregos é prioridade em
vários países, onde uma grande variedade de ações têm sido propostas e dis-
cutidas. Iniciativas dessa natureza, aqui tratadas como revitalização de cur-
sos d’água, têm sido levadas a cabo principalmente na América do Norte, na
Europa, na Austrália e no Japão, onde a melhoria da qualidade da água e da
estrutura física desses ambientes tem proporcionado o aumento significati-
vo da biodiversidade local, o restabelecimento de sua função ecológica e a
sua utilização como áreas de lazer.

A melhoria da qualidade da água ainda é o principal foco das ações de
revitalização de cursos d’água, por meio da retenção de nutrientes, sedimen-
to e poluentes químicos. No entanto, intervenções de bioengenharia para in-
crementar a estrutura física dos habitat aquáticos têm se tornado cada vez
mais comuns, tendo como objetivo principal a recuperação de trechos de
rios afetados por processos de assoreamento ou degradação das margens.

2. As bases ecológicas para a renaturalização
Intervenções em cursos d’água que têm como objetivo a sua revitaliza-
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ção devem ser direcionadas para o restabelecimento e a manutenção da inte-
gridade ecológica desses ambientes. Integridade deve ser entendida como a
capacidade de suportar e manter uma comunidade de organismos, compará-
vel a de ambientes da região em bom estado de conservação. Para isso, é ne-
cessário o entendimento dos processos ecológicos que operam em um curso
d’água, bem como das principais variáveis responsáveis pela manutenção da
diversidade aquática original.

Os ecossistemas apresentam aspectos físicos heterogêneos, sendo que
seus processos essenciais dependem dessa heterogeneidade. Assim, fenô-
menos físicos são fundamentais na estruturação de cursos d’água porque
produzem a variabilidade de habitat, que está relacionada diretamente com
a diversidade de espécies (Figura 1). 

Em ambientes aquáticos, processos que determinam essa diversidade
estrutural do ambiente estão intimamente ligados ao regime fluvial. É ele
que determina variáveis como profundidade, velocidade da corrente, tipo de
substrato e forma do canal. O regime fluvial também está relacionado ao
ciclo sazonal de inundações, que também exerce considerável efeito sobre o

Figura 1. Relação hipotética entre a variedade de habitats e a riqueza de espécies de peixes,
em que é ilustrado como a morfologia das espécies também se torna mais variada com o

aumento da diversidade hidráulica.
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fluxo de matéria orgânica, sedimento e produção de biomassa. Vale ressaltar
que, nos trópicos, uma grande fração das comunidades de peixes utiliza as
áreas de alagamento lateral aos cursos d'água como habitat de alimentação,
reprodução e refúgio.

Processos biológicos também interagem para determinar a distribuição
e abundância das populações, mas poucos deles podem ser manipulados. No
caso de ambientes aquáticos, tem recebido ênfase especial o processo de co-
lonização a partir de dispersão, ou seja, do estabelecimento de novas espé-
cies vindo de um outro local. Isso nos leva a enfatizar a conservação dos flu-
xos entre os ecossistemas vizinhos e a ligação com outros ecossistemas, que
são muitas vezes interrompidos por barragens.

Trabalhos recentes em córregos indicam que o sucesso da colonização
está relacionado com a qualidade do habitat, vazão e pressão de predação.
Também existem evidências consideráveis de que áreas refúgio são funda-
mentais para a recolonização de áreas em recuperação. Refúgios podem ser
considerados áreas em bom estado de conservação, que podem funcionar
como fonte de indivíduos colonizadores para áreas adjacentes.

3. Aspectos hidráulicos e hidrológicos dos rios
As calhas e as planícies de inundação dos rios estão em constante mo-

dificação em função da quantidade de água e sedimento que é transportada
através da bacia hidrográfica. No caso da dinâmica da água, explicada pelo
chamado ciclo hidrológico, grande é sua irregularidade em função de caracte-
rísticas físicas, climáticas e geográficas da bacia. No Sudeste brasileiro, por
exemplo, a chuva se distribui de uma maneira peculiar, sendo bastante con-
centrada de outubro a março (Figura 2).

De forma geral, a água da chuva pode seguir três caminhos: evaporar, in-
filtrar nos solos ou se transformar em escoamento superficial. Principal-
mente no último caso, o movimento da água, no solo e na própria calha do
rio, envolve o transporte de sedimentos, ocasionando mudanças nos leitos.

Dependendo da intensidade da precipitação, os escoamentos superfici-
ais, medidos em termos de vazão na calha do rio, podem atingir altas cotas
(elevações), caracterizando o processo de inundação. Na Figura 3, é detalha-
da a seção transversal típica de um grande rio em dois momentos, na cota
normal e numa cota de inundação.

A irregularidade da dinâmica da água na bacia hidrográfica e, conse-
qüentemente, do transporte de sedimentos, gera uma diversidade de ambien-
tes hidráulicos que, por sua vez, influencia a riqueza de espécies. A diferença
entre ambientes de um rio pode ser medida por meio de variáveis hidráuli-
cas como velocidade, profundidade e tipo de substrato. Dois exemplos de
ambientes hidráulicos em rios são as piscinas ou poções, e os rápidos ou
corredeiras (Figura 4).

O sucesso da revitalização de um curso d’água depende da compreensão
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histórica dos processos na bacia hidrográfica, sejam eles naturais, como por
exemplo o hidrológico, ou antrópicos, e do ajuste dos processos ativos na
bacia às condições hidráulicas pretendidas face às demandas da fauna local. 

4. A situação atual do rio das Velhas 
A bacia do rio São Francisco sofre, desde o início de sua colonização, os

impactos de várias atividades antrópicas. O aumento da população, princi-
palmente urbana, nas últimas décadas, trouxe uma série de demandas por
alimento (agricultura e pecuária), água para abastecimento, energia elétrica
(barragens) e bens manufaturados (indústria e mineração), de maneira tal
que o uso do solo da bacia foi alterado. Nos grandes centros urbanos, esse
processo também levou à expansão imobiliária, à ocupação desordenada do
espaço e à necessidade de disposição de lixo, esgotos domésticos e industri-
ais.

Dentro desse contexto, encontra-se também o rio das Velhas, importante
afluente que concentra PIB significativo da bacia do São Francisco, o que
contribui para a quantidade e intensidade dos impactos sofridos por este
curso d’água. Apesar do cenário de degradação, a bacia do rio das Velhas

Figura 2. Gráfico de precipitação típico no Sudeste brasileiro, entre janeiro e 
dezembro de 2002.
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ainda mantém uma fauna de peixes significativa, com cerca de 130 espécies
diagnosticadas. Boa parte destas espécies só é encontrada hoje em afluentes
bem preservados, como os rios Cipó, Curimataí, Bicudo e Pardo Grande, ou
no baixo curso do rio das Velhas.

Impactos por assoreamento e poluição da água são particularmente
importantes nos trechos próximos à Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, onde a riqueza de peixes é inferior à esperada e onde já foi comprova-
da a extinção local de espécies. Como estações de tratamento de esgotos vêm
sendo progressivamente implantadas ao longo da bacia, incluindo a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, tem sido observada melhoria constante da
qualidade da água. Assim, o próximo desafio da renaturalização dessa região
da bacia será restabelecer condições físicas para o pleno retorno da fauna lo-
cal em trechos hoje assoreados.

5. Dinâmica de assoreamento dos rios e análise de sua forma
A fisionomia que o rio exibe ao longo do seu perfil longitudinal é descri-

ta como retilínea, anastomosada ou meândrica, constituindo o chamado pa-
drão dos canais (Figura 5). Essa geometria do sistema fluvial reflete a re-
lação entre a vazão, a carga sedimentar, a inclinação, a largura e a profundi-
dade do canal, a velocidade da água e a rugosidade do leito. Dessa forma, ao
longo do canal as águas fluviais podem ter energia suficiente para escavar
seu leito ou margens, ou perda de energia suficiente para depositar os sedi-
mentos transportados, formando bancos de areia e praias. A forma e posição
do canal vão se modificando com o tempo.

5.1 Padrão retilíneo
A condição básica para a existência de um canal reto está associada a

um leito rochoso homogêneo que oferece igualdade de resistência à atuação

Figura 3. Seção transversal típica de um rio (Adaptado de FISRWG, 1998).
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das águas. Um corte ou perfil transversal típico desse curso d’água apresen-
ta um ponto de maior profundidade, geralmente no centro do canal onde
ocorre escavação pela água, e um local mais raso, geralmente próximo das
margens, onde ocorre a deposição de sedimentos. Entretanto, um canal reto
não requer necessariamente uma topografia uniforme do leito, podendo so-
frer deposição ou escavação em locais desordenados.

5.2 Padrão anastomosado
Os canais anastomosados caracterizam-se por apresentar sucessivas ra-

mificações ou múltiplos canais que se subdividem e se reencontram, sepa-
rados por ilhas assimétricas e barras arenosas. O perfil transversal dos ca-
nais anastomosados é largo, raso e grosseiramente simétrico, com pontos al-

Figura 4. Exemplo de ambientes hidráulicos encontrados em um rio
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tos (topos das ilhas e dos bancos) e baixos (talvegue dos canais). O perfil
longitudinal apresenta concavidades relativamente profundas e protuberân-
cias irregulares.

5.3 Padrão meandrante
Geralmente, os canais meandrantes são encontrados nas áreas úmidas

cobertas por vegetação ciliar, descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e se-
melhantes entre si. Apresentam margens de erosão (escavação) e deposição.

Figura 5. Desenho esquemático dos três tipos principais de formas de canais fluviais
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A margem de erosão corresponde à margem côncava (para um observador no
centro do canal) e a margem de deposição corresponde à margem convexa
(onde se formam as praias). Os perfis transversais, nesse tipo de canal, são
desiguais, considerando o desenvolvimento das curvaturas.

5.4 O rio das Velhas
O rio das Velhas tem sua forma predominantemente meandrante (Figura

6). Entretanto, alguns trechos apresentam tendência retilínea (Figura 6),
outros anastomosados (Figura 7) e, finalmente, alguns trechos são pura-
mente meandrantes (Figura 8). Como já explicado anteriormente, faz parte
da dinâmica natural de um rio a captura (erosão), o transporte e a deposição
de sedimentos pelo fluxo aquoso. A degradação ou o uso inadequado das
áreas de uma bacia hidrográfica altera a dinâmica natural de um rio de várias
formas. Por exemplo, com o aumento dos sedimentos conduzidos ao leito

Figura 6. Trecho retilíneo (centro da foto) do canal do rio das Velhas inserido num trecho
maior meandrante (Google Earth).
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fluvial por meio de processos erosivos, dragas, desmatamentos, retirada de
camadas de solos por minerações, atividades urbanas e rurais, o rio poderá
se tornar altamente assoreado em algumas partes, ou a erosão de suas mar-
gens pode se tornar acelerada. Como conseqüência, o canal fluvial se modifi-
ca rapidamente, tornando-se mais raso, com águas turvas, apresentando en-
chentes freqüentes etc.

6. As intervenções nos cursos d’água
Como explicado anteriormente, à medida que ocorrem mudanças no uso

e ocupação do solo, os processos hidrológicos e geomorfológicos das bacias
hidrográficas são alterados. Essas alterações levam por sua vez às mudanças
nas condições hidráulicas dos rios, seguidas da perda de habitat das espé-
cies.

Como o retorno às condições iniciais de uso e ocupação do solo são me-

Figura 7. Trecho anastomosado do canal do rio das Velhas (Google Earth)
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didas improváveis, tendo em vista principalmente a importância econômica
de atividades já implantadas na bacia, a engenharia propõe algumas inter-
venções nos rios de forma a atender as exigências da fauna local.

As primeiras intervenções físicas propostas para revitalização de cursos
d’água consistiam no alargamento e aprofundamento dos canais por meio da
remoção de obstáculos naturais e dragagem, e tinham como objetivo permi-
tir o aumento das vazões e, eventualmente, a navegação. Atualmente, essas
intervenções seguem a preocupação com a manutenção, recriação ou estímu-
lo das características dos canais naturais, utilizando mecanismos para a di-
versificação dos ambientes hidráulicos a partir da criação, ao longo do canal,
de seções com diferentes velocidades e profundidades, como poços e corre-
deiras.

Essas ações podem ser de escalas variadas, indo da completa reconstru-
ção da fisionomia natural de rios canalizados e de sua planície de inundação

Figura 8. Trecho meandrante do canal do rio das Velhas, com praia visível na margem convexa
(Google Earth)
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até pequenas intervenções de baixo custo com o objetivo de incrementar os
ambientes disponíveis para a vida aquática. Dentre as ações de baixo curso,
pode ser citada a adição de defletores e barragens baixas ao longo do canal.
O uso dessas estruturas deu-se já na década de 1930 na América do Norte,
como forma de aumentar os habitat disponíveis para peixes, tornando-se
bastante populares.

Defletores são obstáculos ao fluxo da água, usualmente menores que a
metade da largura do rio (Figura 9). Eles são construídos geralmente com
rochas ou gabiões de rocha e madeira, sendo que sua principal função é re-
duzir a largura efetiva do rio. São particularmente úteis quando o leito na-
tural foi alargado e retificado, pois quando distribuídos alternadamente nas
duas margens, seqüências naturais de poços e corredeiras podem ser recria-
das e, eventualmente, meandros podem se desenvolver naturalmente. A di-
versidade de habitat pode ser aumentada por meio do fornecimento de áreas
com maior e menor fluxos que o estado original. Sua instalação provém, adi-
cionalmente, de substrato estável para a vegetação e invertebrados, enquan-
to a deposição de sedimentos entre os defletores pode resultar no estabele-
cimento de vegetação emergente.

Já as barragens baixas são estruturas fixas, de pequena altura, insta-
ladas entre as duas margens, capazes de reduzir a velocidade do fluxo
(Figura 10). Além de criarem uma região com maior profundidade a mon-
tante (acima da barragem), as barragens baixas podem ser utilizadas para a
criação de corredeiras a jusante (abaixo da intervenção). A elevação do nível
da água também pode propiciar a estabilização das margens por meio da fa-
cilitação da manutenção da vegetação ripária.

Além desses tipos de estruturas, na América do Norte e Europa tem si-
do amplamente utilizada a adição de grandes escombros de madeira ao longo
do leito de rios (Figura 11). Sua disposição aleatória faz com que estes es-
combros assumam os papéis das estruturas descritas anteriormente. Alguns
dos benefícios observados incluem dissipação do fluxo de energia, estabili-
zação do leito do canal, captura de sedimentos e formação de poços.

Figura 9. Exemplo de defletor e seu efeito nas linhas de fluxo do canal do rio
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A eficiência de todas essas estruturas descritas anteriormente depende
do conhecimento prévio das exigências hidráulicas da fauna local como, por
exemplo, profundidade, velocidade do escoamento e tipo de substrato prefe-
rencial. 

Para verificar se estas exigências serão atendidas com a intervenção, uti-
lizam-se modelos numéricos computacionais, como HEC-RAS e CFX, ou
modelos físicos reduzidos, como forma de simular, previamente, quais os
efeitos de cada estrutura proposta sobre a dinâmica do rio. 

7. Perspectivas de trabalho do Projeto Manuelzão
O Projeto Manuelzão está iniciando estudos, em caráter inédito no Bra-

sil, para a caracterização dos efeitos do assoreamento no alto curso do rio
das Velhas sobre a fauna aquática. Esse estudo tem também como objetivo
a elaboração de um projeto piloto para a sua revitalização da referida área, e
conta com recursos aprovados pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico). O estudo caracteriza-se por ser multidis-
ciplinar, envolvendo profissionais de diversas áreas, uma vez que a existên-
cia de populações de peixes e de outros organismos aquáticos depende dire-
tamente da conectividade e diversidade de habitat, bem como dos regimes
hidráulicos dos rios e de processos geológicos e geomorfológicos.

A área escolhida apresenta características de um trecho muito assorea-
do, do tipo meandrante, mas com alguns trechos mais retilíneos (Figura 10).
É possível observar as largas praias nas margens convexas, já com cobertu-
ra vegetal, e bancos de areia em sua calha central, demonstrando a existên-
cia de um registro histórico do assoreamento acelerado.

O estudo geológico e geomorfológico desse trecho consistirá na identifi-
cação e caracterização dos processos acelerados pelas atividades do homem,
processos estes que poderão ser apontados como causas da geração exage-
rada da fonte de sedimentos que assoreiam a calha fluvial. As análises in-
cluem a caracterização física da bacia analisada e a identificação de ativida-
des de uso/ocupação atuais e pretéritas que possam ter contribuído para a

Figura 10. Exemplo de barragem e seus efeitos sobre as linhas de fluxo

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:51  Page 178



179

geração de sedimentos, tais como minerações, áreas urbanas e rurais. Aná-
lise da composição dos depósitos de sedimentos antigos e atuais será reali-
zada para a associação destes com suas possíveis áreas fontes. Com base
nos resultados obtidos, espera-se conhecer a forma natural que o canal do
rio teria antes de sua degradação, incluindo seu perfil transversal e longitu-
dinal. Espera-se que o estudo da história do assoreamento da calha do tre-
cho do rio das Velhas permita a identificação de suas características naturais
pretéritas e de suas modificações sofridas ao longo dos anos com a ocupação
de sua bacia, propiciando bases para a elaboração do projeto de renaturaliza-
ção.

Para avaliar os efeitos do processo histórico de degradação no alto rio
das Velhas, o trecho assoreado será comparado com dois outros segmentos
da bacia utilizados como controle (em bom estado de conservação). Nestes
três trechos (um no rio das Velhas e dois trechos-controle) serão realizadas
medições da diversidade hidráulica (variação de profundidade e velocidade
da água) e amostragem de peixes, benthos e anfíbios. Antes da proposição
das intervenções, serão realizadas simulações numéricas do escoamento no
trecho-alvo das intervenções, o alto rio das Velhas, e em um dos trechos-con-
trole. Pretende-se, com elas, avaliar o efeito de eventuais medidas de bioen-
genharia, permitindo a análise do nível de intervenções para a obtenção da
qualidade ambiental considerada ideal.

Cabe salientar que a escolha dos tipos de intervenção a serem adotados
será condicionada à espessura e constituição dos sedimentos responsáveis
pelo assoreamento descontrolado do leito e margens do rio, bem como às
comparações com os rios utilizados como referência.

As intervenções propostas irão subsidiar o plano piloto para o desasso-
reamento da calha do alto rio das Velhas. Espera-se, com este esforço,
contribuir substancialmente para o aumento do conhecimento dos efeitos do
assoreamento sobre o rio e sua fauna aquática, bem como dar um passo deci-
sivo para a geração de propostas concretas para a revitalização do rio das Ve-
lhas e, conseqüentemente, para a bacia do São Francisco.

Figura 11. Exemplos do uso de madeiras em intervenções para a renaturalização de rios
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A Universidade Federal de Minas Gerais divulgou, no final de 2005, da-
dos de um censo socioeconômico junto aos estudantes de graduação da ins-
tituição em que uma das questões da pesquisa tratava da motivação dos alu-
nos para escolha do curso. Em Comunicação Social, 16% dos estudantes fi-
zeram sua opção pensando em “contribuir para a sociedade”, 1% destacou a
“relevância social da profissão”, 5% fascinaram-se “pelas possibilidades no
mercado de trabalho” e 65% optaram por um difuso “interesse pela área”.
Motivações legítimas, elas não são suficientes, entretanto, para constituir
um lugar consistente de formação profissional. Como fazer com que esses
itens não permaneçam como objeto de uma escolha excludente, “ou um ou
outro”, mas dimensões combinadas do processo de formação profissional: a
comunicação pode ser uma área interessante para se trabalhar, instigante co-
mo espaço de reflexão e fundamental ao desenvolvimento sustentável de
nossa sociedade?

Um bom “laboratório” para investigar respostas a essa questão tem sido
o trabalho de comunicação que o Projeto Manuelzão da UFMG vem desen-
volvendo na busca da revitalização socioambiental da bacia hidrográfica do
rio das Velhas. Nesse momento de comemoração dos dez anos do Projeto,
essa nos parece uma reflexão pertinente, pois permite vislumbrar a especifi-
cidade de propostas políticas como a do Manuelzão, seu lugar como ambien-
te de formação e seu papel na reorganização da própria vida acadêmica e do
papel da universidade pública.

Descobrindo caminhos
Em meio às dúvidas comuns ao início de todo trabalho, o Projeto Ma-

nuelzão nutria desde o início uma certeza: a necessidade de ter um porta-
voz. É dessa forma que se iniciam as atividades de comunicação do Projeto.
Uma grande causa, amparada em uma estratégia de militância, demandava
um jornal. As primeiras edições, em formato tablóide e papel jornal, sinali-
zavam o objetivo inicial de constituir um produto à semelhança do que se po-
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dia encontrar nas bancas, um instrumento que permitisse propalar as idéias
que começavam a ser construídas. A partir daí, o jornal impresso foi o ponto
de partida para uma trajetória de ricas experiências, de práticas e reflexões
diversas em comunicação. Já em 1997, o Projeto Manuelzão teria como um
de seus marcos de criação a publicação da primeira edição do Jornal Ma-
nuelzão.

Se naquele momento parecia improvável prever que passados dez anos
ultrapassar-se-ia a marca de quarenta edições, também pouco previsíveis
eram as dimensões que essa prática revelaria. As demandas às quais a pu-
blicação impressa procurava responder explicitaram, pouco a pouco, outros
desafios, que impulsionaram a investigação de novas estratégias, capazes de
potencializar o impresso e também de explorar as demais dimensões do que
se chama de Comunicação.

Afinal, o risco de se confundir comunicação e informação é sempre mui-
to grande. Um jornal, recheado de notícias e relatos, se deixado em uma di-
nâmica rotineira e irrefletida de produção, é um instrumento poderoso para
forjar essa compreensão inadequada de comunicação como simples troca de
informação. Ora, o jornal, para nós, desde o início, foi visto não como um
mero meio de comunicação, e sim como um meio de relações nas quais não
apenas a informação, mas aspectos tais como expectativas, regras, valores
são absolutamente essenciais. Fazer o jornal foi visto então não como elabo-
rar um produto, mas organizar um processo no qual reflexões, debates, estu-
dos e elaboração de estratégias eram inseparáveis da produção de notícias.

Para o desenvolvimento dessa linha de atuação, a inserção do Departa-
mento de Comunicação Social da UFMG a partir do final de 1999 foi o prin-
cipal sinalizador. Além de espaço de prática para professores e alunos, pau-
latinamente se processa uma primeira mudança de perspectiva do Projeto. O
“retorno do peixe ao rio das Velhas” não seria garantido por ativismo ou mi-
litância, mas pela construção de processos de mobilização social, capazes
de, mais do que chamar atenção para essa causa, mobilizar esforços reais
dos diversos atores da bacia. Não se tratava mais de considerar a comunica-
ção unicamente como uma prática jornalística assentada na denúncia ou na
cobertura factual. Era preciso construir um trabalho que potencializasse o
produto jornal e também inaugurasse novos horizontes.

Nessa época, foi constituído o Subprojeto Manuelzão dá o Recado, sob
a coordenação do professor do Departamento de Comunicação Social da
UFMG, Elton Antunes. O trabalho desse Subprojeto tem como base, desde
o início, a participação de estudantes bolsistas e voluntários do curso de Co-
municação Social da UFMG. Se o objetivo sempre foi a construção de novos
trabalhos, nada mais coerente que buscar essa construção em um local de
formação. Além de assumir a produção do Jornal Manuelzão, o Departa-
mento, por meio de seu Laboratório de Relações Públicas e sob a orientação
do professor Márcio Simeone, também desenvolveu estudos e diagnósticos
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sobre o Projeto Manuelzão. Esses estudos evidenciaram que a mobilização
é, por excelência, um ato comunicativo.

Nessa perspectiva, o jornal deveria aparecer aliado a outras estratégias,
que teriam como objetivo a constituição de vínculos de co-responsabilidade.
Assim, a publicação deveria informar sobre formas inadequadas de explora-
ção do meio ambiente, suas conseqüências e alternativas de ação; deveria di-
vulgar exemplos de ações de educação ambiental, revitalização, preservação
e desenvolvimento sustentável, bem como empreendimentos do Projeto para
alcançar seu objetivo. Tratando de casos da bacia, o jornal buscaria permitir
que os leitores identificassem os assuntos com sua realidade local e, ao mes-
mo tempo, desenvolvessem o sentimento de pertença e co-responsabilidade
com esse território.

A importância de se conceber a mobilização como um ato comunicativo
pôde ser observada também na “Expedição Manuelzão Desce o Rio das Ve-
lhas”, realizada em 2003. Nessa ocasião, uma equipe percorreu por água e por
terra toda a extensão do rio das Velhas, com paradas em todos os municípios
e distritos ao longo do curso d’água para recepções festivas. O planejamento
de comunicação foi elaborado tendo como perspectiva promover o envolvimen-
to e a identificação dos diferentes públicos do Projeto com esse movimento. A
avaliação revelou que esse objetivo foi alcançado com sucesso. A partir dessa
época, o Projeto Manuelzão passou a perceber com mais clareza a inserção da
comunicação em suas atividades. O Manuelzão dá o Recado deixou de ser um
subprojeto isolado e passou a integrar o dia-a-dia do Projeto.

É também nesse momento que começam a ser explicitados novos de-
safios. A proximidade com os demais setores da sede do Projeto Manuelzão
acirrou a pressão pela cobertura de todos os fatos e eventos relacionados ao
Projeto e intensificou a percepção de que a comunicação está a serviço de
noticiar fatos. Aos poucos, perdeu-se a idéia de que a mobilização da Ex-
pedição havia sido um processo comunicativo e que, portanto, essa prática
não se restringe à produção de textos e fotos. O crescimento da visibilidade
do Projeto por ocasião da Expedição também favoreceu um certo deslumbra-
mento com o estar na mídia e o desejo de manter esse ritmo de aparições.
Por outro lado, sem saber como responder, a própria equipe de Comunicação
se questionava sobre a efetividade de uma ação voltada prioritariamente para
o incremento dessa visibilidade. Percebia-se então um movimento pendular
em que ora a área de comunicação conseguia se apresentar e afirmar princí-
pios de uma ação não instrumental, ora retornavam com força demandas
para uma prática que desse conta de iniciativas de curto prazo, pouco plane-
jadas e de natureza instrumental.

Em busca de respostas
O questionamento constante foi o impulsionador de todo o processo de

construção das experiências em comunicação do Projeto Manuelzão. Dú-
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vidas originavam-se de todos os lados: membros do Projeto, seus públicos e
os próprios estudantes e profissionais responsáveis pelo desenvolvimento
das atividades de comunicação questionavam o lugar dessa área. Instigados
pelos outros e desconfiando sempre de suas próprias convicções, os mem-
bros da equipe de Comunicação diversificaram as atividades, agregaram pro-
fissionais e passaram a investir no melhor conhecimento de sua área e na
produção de conhecimentos. O Projeto Manuelzão vai aos poucos se tornan-
do não só um lugar de produção em comunicação, mas também um objeto
de conhecimento da comunicação. São ações articuladas que demandam, po-
rém, lógicas e rotinas distintas. Não admitir a disjunção das duas levou mui-
tas vezes a uma percepção, externa à equipe, de que “os profissionais de co-
municação não gostavam de mídia”, quando se tratava apenas de responder
de forma coerente, refletida e com os recursos que a área permitisse, aos
objetivos e às demandas colocadas.

Em busca de respostas para esses questionamentos, a equipe percebeu
a necessidade de diversificar suas ações e reformular o projeto editorial do
jornal, que passaria, então, de um enfoque noticioso para um enfoque mais
analítico. A publicação passou, em 2004, por uma reformulação gráfica e
editorial. Observou-se que o jornal não comportaria a demanda crescente do
Projeto e de seus públicos por visibilidade e, sobretudo, crescia a percepção
de que o jornal não deveria ser o único instrumento de diálogo desses atores.
A publicação se afirmava cada vez mais como um instrumento que deveria
embasar a mobilização das lideranças ligadas ao Projeto e não, necessaria-
mente, noticiar essas mobilizações. Em 2007, a publicação passou por nova
mudança, que consolidou a trajetória iniciada com a reformulação de 2004:
passou de jornal a revista, afirmando seu papel de veiculador de debates
muito mais do que de factualidades.

Essas mudanças demandaram o incremento das atividades de forma a
dar vazão às demandas do Projeto pela visibilidade de suas ações e das de
seus parceiros e lideranças. Assim, em 2005, o Manuelzão dá o Recado ini-
ciou a produção de programas de rádio semanais, veiculados na Rádio
UFMG Educativa e também em rádios do interior da bacia. Também naque-
le ano, o Projeto passou a produzir boletins eletrônicos semanais, enviados
toda semana para os parceiros e para os públicos considerados geradores e
legitimadores do Projeto Manuelzão. O website, cujo potencial foi revelado
na Expedição de 2003, passou a contar com atualizações freqüentes e com
a produção de materiais exclusivos. Em 2006, o site também passou por
uma reformulação e, desde então, é atualizado semanalmente.

Outra frente que ganhou nova atenção do Projeto a partir da Expedição
de 2003 foi o relacionamento com a imprensa. A intensa cobertura da Ex-
pedição revelou a importância de um maior investimento nessa área. Desde
então, a equipe do Manuelzão dá o Recado procura manter atualizados os
contatos dos jornalistas que cobrem as áreas de interesse do Projeto Ma-
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nuelzão. Esse incremento permitiu ainda responder à demanda por visibili-
dade das lideranças ligadas ao Projeto. Percebeu-se que a ação do Projeto
não precisava se restringir à cobertura dos eventos, podendo ser, inclusive,
mais efetiva, à medida que ajudava a repercuti-los. Todas essas experiências
são relatadas aos membros do Projeto por meio de boletins eletrônicos inter-
nos semanais, que, desde 2005, chamam atenção para as ações e também
propõem debates.

Assim, após dez anos de jornais, revistas, programas de rádio, boletins
eletrônicos, website, diagnósticos, planejamentos, projetos de fim de curso,
artigos, dissertações e mesmo livros em que a comunicação do Manuelzão
foi tematizada, a compreensão dos membros do Projeto do que venha a ser
a comunicação continua a ser o principal desafio do Subprojeto Manuelzão
dá o Recado. Como objeto de estudo e espaço de experimentação, o Projeto
Manuelzão tem o mérito de ajudar a enriquecer o conhecimento sobre a co-
municação e contribuir para a formação de futuros profissionais, mas ainda
se apropria pouco daquilo que ele próprio propicia construir.

Referências que orientam
O principal marco teórico que orienta as reflexões da área de comuni-

cação do Projeto Manuelzão tem sido a compreensão da relação entre comu-
nicação e os processos de mobilização social. O Projeto Manuelzão organiza
seu processo de mobilização social por meio dos comitês/núcleos e da coor-
denação central. Busca endereçar tematizações à esfera pública e organizar
ações entre os sujeitos. Sabe-se que projetos de mobilização estruturados
por movimentos sociais, empresas, organizações não-governamentais ou po-
der público apresentam formatos distintos, valores e reconhecimento soci-
ais diversos, assim como limites e possibilidades de atuação. É possível di-
zer que o Projeto Manuelzão se constitui como um grande projeto de “parce-
rias”. A comunicação é uma forma e um dos mecanismos que o Projeto cria
para “conversar” com a sociedade e mobilizá-la, para chamar a atenção para
a causa de revitalização e tentar instituir determinados sentidos com relação
ao meio ambiente. Duas são as ações fundamentais: 1) desenvolver uma
competência para lidar com a mídia; 2) desenvolver uma competência para
estabelecer conversações a partir de procedimentos estratégicos.

É inegável a importância fundamental da mídia na configuração da so-
ciedade contemporânea. CASTRO (1997) aponta que a mídia, como um ter-
reno conflagrado de sentidos, estabelece relações com a sociedade em, basi-
camente, duas dimensões: uma dimensão “instituída” e uma dimensão
“instituinte”. Ao mesmo tempo em que ela existe porque fala do próprio so-
cial (na dimensão instituída), a mídia, a partir de sua “gramática” e de seus
modos operatórios próprios, não apenas mostra a realidade, mas a recons-
trói (na dimensão instituinte): com suas regras discursivas peculiares, não
apenas garante a publicidade e a visibilidade, mas, ao realizar a mediação,
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ela organiza o mundo sob seu modo próprio. É um locus de inteligibilidade
do mundo - abrigando sentidos e representações que podem ser apropriados
e interpretados pelos sujeitos em sociedade. De tal sorte, a mídia de massa
tem um papel fundamental nas democracias deliberativas, no sentido de ser
uma instância privilegiada para gerar visibilidade e, como uma força simbóli-
ca considerável, conferir existência pública a temas que, antes, poderiam
não ser problematizados com tamanho alcance e audiência.

Como apontado por HABERMAS (1997), a visibilidade dos argumentos
e propostas é fundamental para a existência de um debate público. Tornar
um tema visível, além disso, representa o primeiro passo para o estabeleci-
mento de um processo comunicativo entre os sujeitos. Sem dúvida, a mídia
oferece “visibilidade ampliada das disputas e controvérsias existentes na
vida social e se torna central para a divulgação das produções simbólicas que
acontecem nos diversos campos sociais” (FERNANDES, 1999:1). A partir
dessas possibilidades, projetos de mobilização e movimentos sociais em ge-
ral procuraram transformar as lutas políticas em lutas por visibilidade, e
passaram a recorrer à mídia para ampliar entendimentos e conquistar apoio
para suas causas. Numa tentativa de operar em conformidade com essa ló-
gica, freqüentemente planejam ações coletivas para “chamar atenção”. Por
meio da mídia, projetos de mobilização podem não só ganhar visibilidade pú-
blica como, também, expandir a constituição de um novo público em forma-
ção. Além disso, por funcionar como um locus de inteligibilidade no mundo,
a mídia de massa pode potencializar e expandir as discussões no espaço pú-
blico, o que é fundamental para a deliberação. Como discute MAIA, “a comu-
nicação e a argumentação presentes nos debates internos à cena midiática
podem ser estendidos, através da escrita e de outros suportes tecnológicos,
a uma variedade de contextos, sendo que, em todos os casos, novas dimen-
sões temporais e espaciais emergem.” (2003:8)

De tal sorte, é necessário abandonar uma visão simplificadora da mídia
como mera difusora de informações, para o entendimento de sua lógica, seus
limites e suas possibilidades. E apesar de a mídia de massa ser efetiva no
alcance de diferentes atores e cenários, os sujeitos devem descobrir que ela
opera com seu próprio sistema de significação e representação, inclusive
com propostas não públicas. Em outras palavras, é preciso entendê-la como
uma instituição de autonomia relativa, que privilegia questões a partir de
mecanismos próprios.

Nesse sentido, MAIA (2003) estabelece uma discussão sobre os dile-
mas da visibilidade midiática para a deliberação pública. Sendo o espaço da
mídia constituído por um campo de estratégias e contra-estratégias, como
em qualquer jogo político, diversas relações de interesse se estabelecem en-
tre os atores políticos e os agentes midiáticos, “os quais possuem recursos
diversos para filtrar, fazer cortes e edições, seja para criar um enquadramen-
to para os eventos, seja para favorecer deliberadamente determinados
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atores”. (MAIA, 2003:9)
Como se sabe, a mídia de massa raramente permite uma competição jus-

ta entre os grupos que permita que os diversos atores sociais tenham as
mesmas chances de se fazerem representar. A mídia não oferece um espaço
único e igual para que os movimentos contemporâneos divulguem suas
causas, e suas divergências e antagonismos seguem um padrão complexo de
interações, ao contrário de uma relação singular. Nesse sentido, por suas
limitações e contradições, projetos de mobilização e movimentos sociais, em
geral, recorrem a outras possibilidades de gerar visibilidade para suas causas
e construir processos comunicativos com sujeitos, como os recursos da
comunicação estratégica e das relações públicas.

Dessa maneira, a comunicação estratégica se apresenta como um modo
de construir e estabelecer processos comunicativos de forma planejada e não
espontânea. De maneira geral, a necessidade de se pensar a comunicação de
forma estratégica veio juntamente com a emergência de uma sociedade mo-
derna, com a formação de uma determinada opinião pública e com a preocu-
pação, imposta a inúmeras instituições, de se ter uma atividade que cuidasse
especificamente da relação destas instituições com públicos a ela relaciona-
dos. 

Desse modo, é fundamental que uma determinada competência comu-
nicativa esteja presente nas rotinas dos movimentos sociais, tanto para en-
tender e operar com a “gramática” própria da mídia de massa como para
utilizar de outros meios, técnicas e instrumentos de comunicação que
traduzam sua causa, incluam novos temas na cena pública e estabeleçam
conversações, a partir de procedimentos estratégicos. Vale notar que o plane-
jamento da comunicação para mobilização social não pode transformar as
ações dos movimentos sociais em meras ações estratégicas para se alcançar
visibilidade. A nossa suposição é a de que as ações devem vir acompanhadas
de razões e argumentos para que possam gerar e sustentar o debate público
e a deliberação. Fato é que movimentos sociais que ignoram os processos
contemporâneos de comunicação acabam por deixar de conhecer a dinâmica
comunicacional da sociedade em sua totalidade, e, com isso, tendem a ter
menos possibilidades, tanto para tematizar injustiças, quanto para obter re-
conhecimento de sua existência perante os cidadãos.

Eis, pois, a chave conceitual que tem orientado o trabalho de comuni-
cação no Projeto Manuelzão no momento em que este alcança uma década
de atuação. As funções da comunicação, assim como as definições da mobili-
zação, variam e se complementam. De maneira geral, a mobilização é enten-
dida como um processo em que elementos simbólicos e rituais aliados a mo-
mentos de comunhão, debate e ação atuam na convocação de vontades para
a mudança de realidades. “Mobilizar é convocar vontades para atuar na bus-
ca de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também
compartilhados”. (TORO e WERNECK, 2004, p. 13)
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Sendo a mobilização um processo de compartilhamento de interpreta-
ções, sentidos e discursos, a mobilização social pode ser reconhecida como
um ato de comunicação: “o projeto de comunicação de um processo de
mobilização tem como meta o compartilhamento, o mais abrangente possí-
vel, de todas as informações relacionadas com o movimento, o que inclui
desde os objetivos, as informações que justificam sua proposição, até as
ações que estão sendo desenvolvidas em outros lugares, por outras pessoas,
o que pensam os diversos segmentos da sociedade a respeito das idéias pro-
postas, etc”. (TORO e WERNECK, 2004:67)

A comunicação cumpre, portanto, uma série de funções. Sua dimensão
simbólica está presente na formulação do imaginário. É por meio da explici-
tação clara das possibilidades do campo de atuação que se favorece a adesão
de novos membros e a continuidade dos trabalhos. E é por meio de ações e
instrumentos de comunicação que se promove a coletivização das idéias e
dos trabalhos e o acompanhamento das atividades.

Assumindo tal perspectiva, entendemos que o trabalho com comunica-
ção em projetos de mobilização social como o “Manuelzão” deve necessaria-
mente ultrapassar a mera perspectiva da divulgação de atividades e transmis-
são de informações. As diferentes práticas e produtos de comunicação po-
dem ser organizados de forma a viabilizar iniciativas autônomas da popula-
ção, qualificar a intervenção dos diferentes agentes sociais e alimentar o es-
tabelecimento de novas parcerias para o desenvolvimento do Projeto. “Para
ser coerente com o Projeto, sua comunicação também deve ser aberta, mul-
tidirecional e participativa. Muito mais do que informar, o projeto deve criar
uma interação própria entre seus públicos, através do compartilhamento de
valores, para que estes públicos fortaleçam um vínculo com o projeto (vín-
culo este que não é nem governamental e nem lucrativo, mas sustentado por
estes valores) e para que eles sejam capazes de tomar iniciativas espon-
tâneas de contribuir à causa dentro de suas especialidades e possibilidades”.
(Diagnóstico de Comunicação do Projeto Manuelzão: 2000)

Limites e muitas possibilidades
Embora a comunicação tenha especial relevância na construção dos

processos de mobilização social, há que se reconhecer que, no Projeto Ma-
nuelzão, essa discussão enfrenta também dificuldades, na maioria das vezes
sendo delegada quase exclusivamente ao que os membros do Projeto cha-
mam de equipe de comunicação. Dessa forma, com raras exceções, cabe ape-
nas ao Manuelzão dá o recado a produção do que o Projeto concebe como
comunicação e a reflexão sobre esse fazer. Isso traz implicações ao papel da
comunicação no processo de formação dos estudantes.

Todos os bolsistas têm no Projeto uma vivência que os obriga a pensar
as práticas de comunicação, em particular o fazer jornalístico, dentro do
processo de mobilização social. Isso faz com que o trabalho da equipe de co-
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municação seja pautado, muitas vezes, apenas por produtos, que cumprem,
sem dúvida, papel fundamental para a relação do Projeto com seus públicos.
Mas não há, por exemplo, um trabalho sistemático com os núcleos, a fim de
que eles também possam trabalhar estrategicamente a comunicação do movi-
mento, tanto no âmbito interno quanto na relação deste com seus públicos.
A equipe de comunicação do Projeto procura pautar discussões sobre o
papel da comunicação estratégica pelo processo de mobilização para os
demais setores mas, ainda assim, permanece fortemente arraigada a con-
cepção de uma comunicação instrumental, o que pode ser percebido pela
natureza das demandas dos demais setores da sede do Projeto em relação ao
Manuelzão dá o recado. As solicitações são em grande medida relacionadas
à produção de textos e fotos, havendo grande pressão para que as atividades
dos Núcleos sejam divulgadas no Jornal Manuelzão. Não há um trabalho
sistemático para orientar os Núcleos a construírem, eles próprios, sua visibi-
lidade perante seus públicos. Questões como definição dos públicos dificil-
mente são pautadas para os Núcleos, ainda que sejam essenciais ao proces-
so de construção da mobilização. Persiste, pois uma confusão entre questões
de comunicação, que precisam ser discutidas por qualquer movimento que
se proponha de mobilização social, e questões da área da comunicação,
essas sim referentes a uma esfera mais profissionalizada e a um fazer especí-
fico. 

Se, portanto, é inegável a contribuição que as práticas e reflexões pro-
postas e elaboradas pelos estudantes e profissionais da Comunicação têm
dado a eles próprios e, sobretudo, ao campo de conhecimento da Comuni-
cação, tais ganhos apresentam como limite a abertura do próprio Projeto aos
conhecimentos que são construídos. Muitos desses trabalhos são ainda
desconhecidos dos membros do Projeto ou, quando conhecidos, passam a
integrar um acervo bibliográfico e não necessariamente a orientar ações. 

Mas o fato é que essas limitações vêm sistematicamente, no processo de
formação dos estudantes, transformando-se no próprio recurso para que o
trabalho não apenas continue, mas avance. Nesse ambiente de incompreen-
sões conceituais, discussões e um fazer necessariamente reflexivo, o esforço
para empreender atividades que mobilizam a sociedade para o exercício da
cidadania e a conquista de qualidade de vida em um ambiente saudável
acabam por fazer do “Manuelzão”, inegavelmente, um lugar privilegiado de
formação para os estudantes.

As atividades de comunicação - jornal impresso, elaboração de um site,
planejamento e assessoria, dentre outras - são realizadas pelos próprios
alunos, a maioria voluntários, sob supervisão de docentes, profissionais da
área e outros estudantes. Multidisciplinar, o “Manuelzão” tem possibilitado
aos estudantes experimentar a convivência com diferentes áreas do conheci-
mento, como meio ambiente, saúde e ciências da terra. Pela complexidade e
diversidade dos universos com os quais opera, o Projeto estimula a cons-
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trução de um olhar mais refinado sobre o mundo, favorecendo o desenvolvi-
mento da capacidade intelectual. E pela sua própria dinâmica, permite aos
alunos lidar cotidianamente com estratégias de construção de uma visibili-
dade e responsabilidades públicas, por meio das quais o Projeto Manuelzão
apresenta-se como protagonista relevante do espaço público.

São processos de interação com diferentes públicos: comunidades ribei-
rinhas, órgãos ambientais, empresas de diferentes portes e segmentos eco-
nômicos, especialistas das mais diversas áreas. Como tratar satisfatoriamen-
te o problema do esgoto em uma matéria jornalística? Qual o papel da comu-
nicação nos processos de mobilização social? De que maneira combinar edu-
cação, pesquisa e informação no tratamento dos temas do desenvolvimento
sustentável? A realidade conflituosa, contraditória e viva está no coração da
aprendizagem.

Para a área de Comunicação, tais possibilidades de trabalho têm imen-
so valor. Tradicionalmente vista como “prestadora de serviços”, a comuni-
cação permanentemente busca ampliar o entendimento comum acerca de
seu trabalho, estimulando uma percepção que associe no conjunto de suas
práticas os seus “produtos” e os seus “processos”. É assim que no Projeto
Manuelzão efetivam-se as mais diferentes atividades de comunicação articu-
ladas a um pensamento estratégico acerca do seu papel. A combinação entre
ensino, pesquisa e extensão, mais do que uma meta, torna-se uma condição
para um trabalho adequado.

A participação em projetos dessa natureza agrega os estudantes em
atividades que se dão em ambientes e circunstâncias concretas. Compar-
tilham assim o princípio da pedagogia do aprendizado no trabalho, que per-
mite superar a dicotomia entre sala de aula e atividades extensionistas e as-
socia intrinsecamente o diagnóstico e a resolução de problemas. E é essa
realidade que os desafia, com grande margem de autonomia, a pesquisar e
propor entendimentos, interpretações e ações inovadoras para a solução das
questões apresentadas pela realidade social. Na sua atividade de extensão,
de contato e interação com a sociedade, os estudantes e a universidade são
os grandes aprendizes.
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O início: “Navegando o Rio das Velhas das Minas aos Gerais”
A partir do planejamento dos incontáveis detalhes da memorável

“Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas”, realizada nos meses de
setembro e outubro de 2003, surgiu a proposta de elaboração de um grande
livro que registrasse o evento. Com as informações recolhidas e as vivências
de todos durante a expedição, seria possível escrever um rico diário de
viagem. Mas, além disso, havia a intenção de fazer uma mini-enciclopédia
sobre o rio das Velhas, convidando autores de diversas áreas do conhecimen-
to e de diversas instituições para contribuírem para a obra.

E foi o que realmente aconteceu. Durante vinte e nove dias, o Projeto
Manuelzão mobilizou todos os seus membros e simpatizantes para se envol-
verem na expedição. Rafael Bernardes e Ronald Guerra, integrantes do Pro-
jeto, e Paulo Roberto Varejão, professor da Universidade Federal de São João
D’El Rei, desceram de caiaque toda a extensão do rio das Velhas. De início,
contava-se apenas com três embarcações; ao final, os caiaqueiros tinham em
sua companhia mais outros vinte barcos. Um grupo de apoio, em carros,
vans e caminhonetes, seguiu por estradas vicinais desde a nascente do rio,
na cachoeira das Andorinhas em Ouro Preto, até Barra do Guaicuy, no en-
contro do rio das Velhas com o São Francisco. Foram navegados 804 quilô-
metros, rigorosamente medidos - portanto, 43 quilômetros a mais do que re-
latavam os dados oficiais.

Durante a viagem, os membros do Projeto foram recebidos por cerca de
setenta mil pessoas ao longo das margens do rio e obtiveram ampla cobertu-
ra da mídia. Foram produzidos boletins diários, divulgados no site do Ma-
nuelzão. Além disso, foram filmadas mais de cinqüenta horas do evento, que
deram origem a um vídeo de uma hora de duração.

A expedição resultou também no livro “Navegando o Rio das Velhas das
Minas aos Gerais”, um marco na história de todos os membros do Projeto.
Na primeira etapa de planejamento do livro, foi elaborada uma lista de fatos
que poderiam ser importantes para a futura obra. Essa lista foi distribuída a
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todos os participantes da expedição, e nela estavam relacionados vários
itens, como anotar palavras, expressões e frases dos moradores, registrar
momentos de alegria ou apreensão dos membros do Projeto e da população
ribeirinha, coletar feitos gloriosos e dramas pessoais, observar belezas na-
turais e aspectos negativos, como a poluição, registrar dados sobre fauna e
flora, valorizar histórias reais ou mesmo fantásticas etc. De forma direta, por
escrito, ou indireta, verbalmente, obteve-se da equipe inúmeros relatos, que
preencheriam centenas de páginas.

Paralelamente, foram realizadas várias reuniões para compor o sumário
do livro e a seleção dos convidados para os capítulos. De início, planejou-se
um volume único, em que a primeira parte traria o dia-a-dia da expedição e,
a segunda, os capítulos de especialistas. Imaginou-se que o livro seria farta-
mente ilustrado com fotografias e mapas de toda a bacia hidrográfica. Com
o correr das semanas que antecederam a expedição, ficou evidente que o li-
vro precisaria ser dividido em dois volumes. Isso porque o diário de viagem
já prometia ser extenso, e a lista de capítulos aos poucos aumentava para
contemplar todos os temas que se objetivou abordar na mini-enciclopédia
sobre o rio das Velhas.

O primeiro volume foi dividido em oito capítulos. O capítulo inicial apre-
senta a história do aventureiro inglês Richard Burton, que em 1867 desceu
de canoa de Sabará ao oceano Atlântico, fato que influenciou a coordenação

Figura 1. Caiaqueiros da “Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas” (2003). 
Foto: Acervo Projeto Manuelzão
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do Projeto Manuelzão a repetir o feito quase um século e meio após. O capí-
tulo faz o relato de outras expedições no passado pelo rio das Velhas e apre-
senta ao público leitor a proposta do Projeto Manuelzão, qual seja, a de inte-
grar as atividades de promoção da saúde humana e da cidadania com as
ações de preservação e a recuperação do ambiente.

O segundo capítulo do primeiro volume detalha todas as frentes de atua-
ção necessárias ao planejamento de uma expedição tão complexa, que acar-
retaria desde riscos de contrair doenças até perigos de acidentes com a po-
pulação que estivesse aguardando os caiaqueiros nas pontes e margens do
rio. Detalha, ainda, contatos prévios feitos em todas as localidades em que
haveria manifestações de apoio ao rio e a programação da estadia, alimenta-
ção e transporte para a equipe.

Os demais capítulos do primeiro volume descrevem as diversas regiões
por onde passou a equipe do Projeto Manuelzão: das Minas, as montanhas

Figura 2. Trecho do diário de viagem da “Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas”
(2003), escrito por Eugênio Goulart.
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do centro-sul do Estado, até os Gerais, o cerrado da região central. Os parti-
cipantes visitaram o rio limpo em sua nascente, passaram por sua parte mais
poluída, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e, por fim, teste-
munharam a gradativa recuperação das águas no baixo rio das Velhas.

A equipe do Manuelzão ouviu histórias de onças pardas caçando bezer-
ros nas matas que sobraram da floresta Atlântica da região de Ouro Preto,
assim como a pergunta comovente do menino de Jequitibá: “Verdade que an-
tes dava pra pescar no rio?” Todos se sensibilizaram com a senhora que
forçava passagem para sair da multidão, pois queria abraçar os caiaqueiros.
Ela exclamava vitoriosa, com a máquina fotográfica em punho: “Aqui dentro
tem tudo o que eu queria.” Visitamos as veredas, as famosas avenidas de
buritis, sempre acompanhando os cursos d’água, e relembramos a frase do
escritor regional-universal Guimarães Rosa: “A vereda é um oásis.”

A expedição permitiu que a equipe do Projeto conhecesse alguns bem
preservados calçamentos históricos que subiam a serra do Espinhaço, até
hoje pouco conhecidos pelo turismo. Permitiu também a visita a restos de
aldeamentos indígenas ainda não explorados cientificamente e a descoberta
de indícios da área onde estariam situados os alicerces da Fortaleza São Jo-
sé, no Município de Matozinhos, que é o primeiro registro cartográfico da
Estrada Real em Minas Gerais, datado de 1730.

Alguns integrantes da equipe se depararam com desconfiados carvoei-
ros clandestinos queimando árvores do cerrado, com pescadores usando re-
des ilegalmente e com caçadores armados de rudimentares espingardas.
Choramos coletivamente ao escutar os relatos de cíclicas mortandades de
peixes e nos entristecemos ao percorrer os despojos de muitos ramais ferro-
viários e conferir os vestígios da antiga hidrovia.

Por outro lado, encontramos motivos para sorrir em crianças e jovens
nadando nos trechos menos poluídos do rio. Fotografamos lavadeiras tagare-
lando entre si nas pedras das margens e ficamos felizes ao constatar, no bai-
xo Velhas, que o rio volta a ser rio, ao ofertar água para as plantações da vár-
zea. Em síntese, como falou o caiaqueiro Beto (Paulo Roberto Varejão), no
caminho de volta para Belo Horizonte: “fizemos uma verdadeira peregri-
nação nestes trinta dias e, como era de se esperar, já não somos mais os
mesmos do início da jornada.”

De tudo, ficou uma grande vitória: durante a expedição, nasceu a idéia
da Meta 2010, de nadar, navegar e pescar na Região Metropolitana de Belo
Horizonte até ano de 2010, proposta que, posteriormente, foi aprovada pelo
Governo de Estado de Minas Gerais e por diversos Municípios.

O segundo volume do livro, que cresceu e atingiu trinta e dois capítulos
e setecentas e cinqüenta páginas, ficou também ricamente ilustrado. Aborda
as mais variadas áreas do conhecimento científico, todas trabalhadas de mo-
do relacionado à bacia hidrográfica do rio das Velhas.

Esse volume é iniciado com capítulos que expõem o imaginário e a me-
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todologia de trabalho do Projeto Manuelzão, detalham o histórico do Projeto,
as várias ações já empreendidas e a mobilização social em defesa do rio das
Velhas. Os capítulos seguintes enfocam fatos históricos relevantes da região,
que já foi “a mais rica do mundo” na época da abundância do ouro e do dia-
mante, e apresentam textos sobre a importância mundial da bacia do rio das
Velhas sob as perspectivas da arqueologia e da paleontologia.

Destacam-se no livro, também, as questões geológicas, o uso do solo, o
esgotamento sanitário, a poluição das águas, a ocupação urbana e industri-
al desordenada e o conseqüente êxodo rural. São ainda abordados os temas
da saúde humana e o ambiente, a construção de novos princípios de cidada-
nia, a biodiversidade, o patrimônio cultural regional e as alternativas para
um turismo sustentável. Por último, apresenta-se uma visão ampla, “francis-
cana” do rio: o Velhas e o Velho Chico como irmãos para sempre unidos.

Foram convidados sessenta e cinco autores de diversas universidades,
de instituições privadas e de órgãos governamentais, que foram escolhidos
entre aqueles reconhecidamente especialistas em suas áreas e com trabalhos
na bacia do rio das Velhas. As fotografias da expedição foram tiradas por
Cuia Guimarães, Rogério Sepúlveda e pela equipe de comunicação do Projeto
Manuelzão; as filmagens foram feitas pela Casca Grossa Vídeo. Foram im-
pressos 1.750 exemplares. Destes, cerca de mil exemplares foram doados a
bibliotecas municipais, escolas de dezenas de cidades, várias universidades
e órgãos técnicos.

O livro “Navegando o Rio das Velhas das Minas aos Gerais” mantém
viva a mobilização social que foi conseguida na expedição e comprovou que
é na prática que se testam e se constroem teorias mais elaboradas. Somente
com a experiência obtida no campo, com a constatação das contradições do
cotidiano e do inevitável conflito homem/natureza é que podem ser propos-
tas soluções exeqüíveis. O exemplo maior é a Meta 2010, um projeto viável
tanto quanto ao tempo de execução como quanto aos gastos necessários, e
que surgiu gradativamente a partir das vivências do dia-a-dia, em reuniões,
leituras, análises e, principalmente, da presença física dos envolvidos nas
margens do rio.

Descobrindo escritores na bacia do rio das Velhas
Em novembro de 2005, o Projeto Manuelzão realizou, no Município de

Morro da Garça, o “FestiVelhas Manuelzão - Arte e Transformação”. Durante
a organização do evento, a equipe do Projeto recebeu cento e sessenta traba-
lhos literários, que foram submetidos à análise de uma Curadoria encarrega-
da de selecionar textos para publicação. Dessa seleção, surgiu o livro “Rio
das Velhas em Verso e Prosa”, que apresenta uma coletânea de trinta e oito
poesias, contos e crônicas.

Com o “FestiVelhas”, o Projeto Manuelzão reforçou sua proposta de in-
vestir na promoção de eventos culturais como uma forma de contribuir para
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a mudança de mentalidade em nossa bacia hidrográfica. O local escolhido
para a primeira edição do festival foi Morro da Garça, em pleno sertão mi-
neiro, onde, por cinco dias, 1.400 artistas se apresentaram. Assistiu-se a es-
petáculos musicais, teatrais, debates, palestras, vídeos, exposições de fo-
tografia, artesanato e muitas outras manifestações. A partir desse evento, o
Projeto firmou o compromisso de publicar os contos e poesias selecionados
pela Curadoria.

Recordamos aqui as palavras que deixamos registradas na apresentação
do livro: durante a organização do FestiVelhas e em sua realização, acompa-
nhamos uma interessante e, até mesmo, instigante movimentação cultural,
vinda de diversas localidades da bacia do rio das Velhas. Textos emergiam da
solidão de gavetas ou nasciam tendo como inspiração o próprio festival cul-
tural. Eram remetidos, então, à Curadoria, ávida de descobrir o que os qua-
tro cantos da bacia hidrográfica tinham a dizer. Da leitura dos textos, veio a
constatação de uma escrita, a um só tempo, regional na descrição da paisa-
gem, na narração dos costumes e das crenças, e universal na manifestação
das alegrias com o simples da vida, das angústias face à solidão ou face ao
outro, da tristeza de ver o estado das águas agravado e da expectativa de dias
melhores, de rios com peixes. A obra mescla a sensibilidade de autores já
conhecidos do público à promissora escrita de novos outros.

Com projeto gráfico de Procópio de Castro e ilustrações de J. B. Lazza-
rini, foram impressos mil exemplares do livro. A distribuição do livro foi fei-
ta gratuitamente a seus autores e, também, a escolas, bibliotecas e instân-
cias públicas da bacia do rio das Velhas.

Em setembro de 2007, o Projeto Manuelzão promoveu, em Jequitibá, a
segunda edição do FestiVelhas, denominada “FestiVelhas Manuelzão - Arte e
Transformação na Capital Mineira do Folclore”. Na ocasião, os membros do
Projeto tiveram um feliz reencontro com os autores do livro “Rio das Velhas
em Verso e Prosa”. Durante o evento, o livro recebeu ainda maior divulgação
junto a outros artistas, professores, membros de Núcleos Manuelzão e de ór-
gãos e entidades públicas.

Da literatura à ciência: os “Cadernos Manuelzão”
Os “Cadernos Manuelzão” são um periódico de divulgação científica do

Projeto Manuelzão, que objetiva divulgar artigos originais e de revisão, co-
mentários, pontos de vista, notas de pesquisa, informes técnicos, resenhas
de livros, dissertações e teses relacionadas à temática ambiental.

Como havíamos afirmado no primeiro editorial, ao longo dos seus dez
anos de existência, o Projeto Manuelzão convidou a comunidade da bacia do
rio das Velhas à reflexão sobre as relações entre o homem e o meio em que
vive e à ação em face dos problemas ambientais que comprometem grave-
mente a integridade daquela unidade territorial. Durante todo esse período,
o Projeto realizou e divulgou estudos que contaram com a contribuição de

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:52  Page 204



205

profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e participou da for-
mulação e implementação de políticas públicas. Além disso, adotou a pro-
posta pioneira da educação ambiental, promoveu ações de mobilização social
com vistas à consolidação de práticas cidadãs e compartilhou sonhos com
parceiros que, ao longo do caminho, acreditaram ser factível não apenas a
revitalização da bacia hidrográfica do rio das Velhas, mas também a transfor-
mação de nossa mentalidade.

Os “Cadernos Manuelzão” tiveram seu primeiro número lançado em
junho de 2006, com a proposta de que fosse uma publicação semestral. Fe-
lizmente, estamos no quarto número do periódico.

Em uma avaliação qualitativa dos três primeiros números, pode-se cons-
tatar que os “Cadernos Manuelzão” mantiveram a proposta de sua criação:
a de abrir espaço para as várias áreas da ciência se manifestarem sobre a te-
mática socioambiental. Procurou sempre expor idéias e fatos de forma clara
e objetiva, de modo a torná-los interessantes para a comunidade acadêmica
e, ao mesmo tempo, acessíveis aos não-especialistas. Até o momento, o peri-
ódico contou com a colaboração de ambientalistas, professores, biólogos,
geógrafos, geólogos, historiadores, comunicadores, engenheiros, arquitetos,
médicos e advogados.

Os temas abordados nas três edições mantêm a diversidade proposta

Figura 3. Noite de autógrafos no laçamento dos autores selecionados pelo FestiVelhas
Manuelzão. Foto: Procópio de Castro
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inicialmente. O primeiro número traz artigos sobre a Meta 2010 e a mudança
do paradigma ambiental; um ensaio sobre Peter Lund, o pai da paleontolo-
gia brasileira que viveu em Lagoa Santa; o estado atual da ictiofauna do rio
das Velhas; um texto didático sobre geoprocessamento; um artigo sobre o
vínculo indissolúvel dos rios das Velhas e São Francisco; e, por fim, a im-
portância do “Jornal Manuelzão” na formação de estudantes de Comuni-
cação.

O segundo número aborda o tema da descentralização da gestão das
águas por meio da criação dos Subcomitês de Bacias Hidrográficas; aspec-
tos da história da ilustração científica; o patrimônio histórico e natural em
Sabará; resultados práticos do biomonitoramento das águas; o desafio da re-
vitalização de cursos d’água urbanos; a saúde do trabalhador e o uso dos
agrotóxicos; e os efeitos da contaminação do ar sobre a saúde humana.

O terceiro número trata da importância de resgatar o saber sobre as
plantas medicinais de uma região do rio das Velhas; dos riscos do turismo
incontrolado na serra do Cipó; da influência da má gestão político-adminis-
trativa sobre o planejamento e a implementação de políticas públicas; das
ações em defesa do córrego do Pastinho, em Belo Horizonte; da complexi-
dade do processo de mobilização social; de questões relativas às unidades de
conservação, fundamentais para a preservação da biodiversidade; e, por últi-
mo, de mais um desdobramento da “Expedição Manuelzão Desce o Rio das
Velhas”: o relato de indícios do primeiro registro cartográfico da Estrada
Real em Minas Gerais.

Os “Cadernos Manuelzão” têm, atualmente, a tiragem de 3.000 exem-
plares e projeto gráfico de Procópio de Castro. Sua distribuição é gratuita,
sendo enviado para escolas, universidades, bibliotecas, órgãos públicos e
instituições privadas de toda a bacia do rio das Velhas.

De possibilidades a atos
As publicações do Projeto Manuelzão têm a finalidade de promover o uso

da palavra como indicadora das infinitas possibilidades que, com o esforço
dos sujeitos ativos da bacia hidrográfica, podem passar à esfera de atos bené-
ficos aos homens e à sua morada. É na palavra - seja ela científica ou literária
- que podemos encontrar um espectro de reflexões a serem feitas, de teses a
serem refutadas ou acolhidas e, sobretudo, um espelho das angústias e espe-
ranças que guardamos. A força da escrita reside em sua capacidade de clarear
horizontes, incomodar e provocar a reflexão e possibilitar o encontro de idéias
e sonhos compartilhados por autor e leitor. Nas publicações futuras do Pro-
jeto Manuelzão, espera-se que essas idéias e sonhos continuem sendo con-
vertidos em um germinal de atos em prol da bacia, de atos que tragam resulta-
dos e respostas para nossos filhos, para além de 2010.
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Estamos convencidos de que, qualquer esforço de educação popular,
esteja ou não associado a uma capacitação profissional, seja no campo
agrícola ou no industrial urbano, deve ter, pelas razões até agora ana-
lisadas, um objetivo fundamental: através da problematização do
homem-mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os
homens, possibilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência
da realidade na qual e com a qual estão.

Paulo Freire

1. O caminhar da Humanidade posto em dúvida
O século XX caracteriza-se como um período histórico que ofereceu à

Humanidade, de maneira jamais antes verificada, um campo de possibilida-
des e oportunidades de expansão e aprimoramento do conhecimento científi-
co e tecnológico. Pode-se afirmar que até meados do século em questão os
seres humanos viveram segundo aquilo que Anthony Giddens denominou “a
grande narrativa moderna.”1 Com isso, o teórico pretende afirmar que os ho-
mens foram contextualizados na História como indivíduos de passado defi-
nitivo e futuro, em certa medida, previsível, dada a euforia das condições de
progresso e domínio do ambiente em que viviam.

O agravamento dos impactos ambientais negativos, ocorrido a partir da
década de 1950, manifestado, por exemplo, pelo aquecimento global, pela
crescente emissão de poluentes e pelo risco de exaurimento de recursos na-
turais planetários colocou em dúvida a denominada “grande narrativa mo-
derna”.2 Segundo Arthur J. A. Diniz,

1 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991, p. 69.
2 Cf. CARVALHO, Isabel Cristina Moura. As transformações na cultura e o debate ecológi-

co: desafios políticos para a educação ambiental. Educação ambiental: caminhos trilha-
dos no Brasil. Suzana Machado Pádua, Marlene F. Tabanez (org.). Brasília: Instituto de
Pesquisas Ecológicas, 1997.
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“as firmas multinacionais (global corporations) preparam-se para co-
lonizar não mais o planeta, pois esse já foi programado, explorado e
enxovalhado... desejam colonizar o futuro. Os grandes dirigentes das
firmas globais tentam jogar as cartadas definitivas para as gerações fu-
turas.”3

Exigiu-se, então, na segunda metade do século XX, que o Homem pas-
sasse a refletir sobre a viabilidade de seu modus vivendi e, em última análise,
sobre a continuidade de sua própria existência no mundo.

2. Tentativas de resposta à crise e uma potencial contribuição da
Filosofia do Direito4

Apontou-se, nas últimas décadas, para a urgente necessidade de que as
relações entre os homens e destes com o ambiente em que vivem sejam rea-
valiadas. Verifica-se, a partir de então, o despontar de inúmeros documentos,
relatórios científicos, normas e propostas de instâncias não governamentais
indicando caminhos para responder de modo eficaz à crise ambiental insta-
lada. Toda a movimentação percebida nos cenários acadêmico, econômico,
político e social fornece evidências sobre a necessidade de que se retome
uma discussão há muito marginalizada: a relação entre os homens e a
physis, ou seja, o meio natural.

Vale lembrar, neste ponto, que na gênese da Filosofia, pensadores como
Tales, Anaximandro e Anaxímenes - os filósofos de Mileto -, e outros pré-
socráticos, como Empédocles e Heráclito, ocuparam-se de problemas rela-
cionados à physis. Percebe-se, por outra parte, que os filósofos que os su-
cederam voltaram-se para questões concernentes apenas aos homens, sujei-
tos morais. Pode-se afirmar que até os dias atuais, a Filosofia e, bem assim,
a Filosofia do Direito,5 debruçam-se fundamentalmente sobre o agir humano.

Entretanto, o problema que se coloca hoje, especialmente, à chamada Fi-
losofia do Direito, consiste no fato de que os valores da liberdade, da justiça,

3 DINIZ, Arthur José Almeida. A crise de nossos dias. Revista da Faculdade de Direito da
UFMG. a. XXVII, n. 21. Belo Horizonte: UFMG, 1979, p. 328.

4 Um capítulo sobre a vertente jurídica do Projeto Manuelzão poderia ser apresentado sob
forma de relato de atividades ou com linguagem estritamente técnico-jurídica. Optou-se,
no entanto, pelo desenvolvimento de uma reflexão jusfilosófica, pois a discussão sobre
a mudança de mentalidade civilizatória, promovida pelo Manuelzão, não pode e nem de-
ve deixar a Filosofia à margem. Fica aqui, também, uma provocação (no sentido positi-
vo da palavra) aos formuladores e implementadores de políticas educacionais, para que
estes incluam, de maneira sistemática, os estudos filosóficos na grade curricular dos
ensinos fundamental e médio.

5 Miguel Reale bem observa que a Filosofia do Direito “é a própria Filosofia enquanto volta-
da para uma ordem de realidade, que é a ‘realidade jurídica’. Nem mesmo se pode afir-
mar que seja Filosofia especial, porque é a Filosofia, na sua totalidade, na medida em
que se preocupa com algo que possui valor universal, a experiência histórica e social do
direito.” Cf. REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 9.
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do bem-estar, da igualdade e da dignidade da pessoa humana - reconhecidos
pelo Estado Democrático de Direito - somente podem efetivar-se se o meio
em que vivem os homens apresentar-se sadio e ecologicamente equilibrado.
Desse modo, embora os estudos jusfilosóficos refiram-se ao agir humano - e
não à physis -, não é mais possível fechar os olhos ao fato de que a existên-
cia humana, assim como a realização de valores que têm por finalidade digni-
ficar tal existência, possuem como pressuposto essencial a preservação do
ambiente físico, isto é, da morada dos homens.

3. A Filosofia do Direito e o Estado Democrático de Direito
Cumpre à Filosofia do Direito enfrentar a discussão acima sugerida e le-

var em consideração, ainda, que a relação entre os homens e o ambiente em
que vivem é tratada no contexto do Estado Democrático de Direito. O valor
primordial sustentado por tal Estado consiste na fraternidade,6 isto é, no
respeito ao outro e no reconhecimento deste como semelhante, ainda que
apresente diferenças - de classe, gênero, etnia etc. Com fundamento no valor
da fraternidade, assim como no da solidariedade7 - compreendida como co-
responsabilidade, como atribuição de deveres, direitos e oportunidades com
vistas ao bem comum -, verifica-se no Estado Democrático de Direito, para
além da afirmação de direitos fundamentais8 já reconhecidos, a consagração
de direitos outros que possuem como titular a coletividade indeterminada.
Destaca-se, neste âmbito, o direito conferido às gerações atuais e futuras ao
meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido na Consti-
tuição da República de 1988, em seu artigo 225. Percebe-se aqui, portanto,
uma tentativa de resposta do Estado à crise ambiental.

Uma vez reconhecida a proteção do patrimônio ambiental da Humani-
dade, há que se considerar o fato de que o direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado se realiza somente, e tão-somente, se associado a ou-
tras categorias de direitos fundamentais. Exemplo disso é a relação entre o
direito a um ambiente sadio e o direito à educação, que propicia aos indiví-
duos a capacidade de reflexão sobre si próprios, sobre as relações que esta-
belecem entre si e sobre a repercussão de tais relações no mundo em que vi-
vem, de formulação de respostas e soluções para os problemas ambientais

6 HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. Uma investigação dos hori-
zontes jusfilosóficos do Estado Democrático de Direito. 2002, p. 192. Tese (Doutorado
em Filosofia do Direito). Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais.

7 Ibidem, p. 192.
8 Segundo Joaquim Carlos Salgado, “os direitos fundamentais são aquelas prerrogativas das

pessoas, necessárias para uma vida satisfatória e digna, garantidas nas Constituições.”
Cf. SALGADO, Joaquim Carlos. Os direitos fundamentais. Revista Brasileira de
Estudos Políticos. vol. 82. Belo Horizonte: UFMG, 1996. p. 17. Tais direitos consistem
em resultado de “(...) lento processo de construção e consolidação (...), das revoluções
dos séculos XVI e XVII, que os consagraram, aos nossos tempos.” Cf. HORTA, José
Luiz Borges. Op. cit., p. 18.
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que se lhes apresentem e, também, de fruição dos direitos que lhes garan-
tam uma existência digna em um ambiente sadio.

Essa assertiva aponta para a confirmação da tese da indivisibilidade dos
direitos fundamentais9, pela qual se afirma que a realização de uma catego-
ria de direito fundamental está intrinsecamente vinculada à realização dos
demais direitos assim classificados.

4. O Estado Democrático de Direito e a educação jurídica para a for-
mação de cidadãos

Afirmou-se acima que a preservação do meio físico consiste em questão
primordial na atualidade, e que a integridade de tal meio constitui pressu-
posto essencial à plena realização dos direitos fundamentais e de valores ca-
ros à Filosofia do Direito, como a justiça, a liberdade, a igualdade e a digni-
dade da pessoa humana. A preservação do patrimônio ambiental da Huma-
nidade assumiu importância tão significativa que foi elevada à condição de
norma jurídica no ordenamento jurídico interno e em ordens jurídicas de
outros Estados, sendo também objeto de tutela em atos normativos interna-
cionais. Uma vez constatado que a preservação do ambiente se afigura como
direito assegurado à coletividade indeterminada - e às futuras gerações -, co-
loca-se como questão de primeira ordem o problema de sua efetividade.

No âmbito do Estado Democrático de Direito, seria equivocada a afirma-
ção de que o referido problema de efetividade poderia encontrar respostas
acabadas em atividades prestacionais do Estado. Ao contrário, exige-se que
a coletividade participe da efetivação do direito em exame. E para que a cole-
tividade se apresente apta a agir de modo qualificado pela realização do di-
reito ao ambiente ecologicamente equilibrado, não é bastante o simples co-
nhecimento da existência de normas relativas ao tema; faz-se necessário o
aprimoramento da consciência jurídica dos membros dessa coletividade.
Como afirma Mariá A. Brochado Ferreira, a consciência jurídica não se per-
faz pelo simples conhecimento da norma (processo meramente intelectivo);
transcende essa etapa, alcançando um patamar em que os cidadãos, compre-
endendo a norma jurídica, tornam-se capazes de exigir a plena realização de
seus direitos.10

O aprimoramento da consciência jurídica somente pode ser empreendi-
do por meio da educação dos membros da comunidade política.11 É necessá-
ria, então, a adoção de um projeto de educação jurídica que capacite os su-

9 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito Constitucional. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2000. p. 70. Ainda sobre a tese da indivisibilidade dos direitos, cf.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos
humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991.

10 FERREIRA, Mariá A. Brochado. Consciência moral e consciência jurídica. Belo Hori-
zonte: Mandamentos, 2002. p. 271.

11 Ibidem, p. 274.
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jeitos a conhecerem seus direitos e reclamarem sua efetivação.
No que se refere à realização do direito ao ambiente sadio e ecologica-

mente equilibrado, a educação jurídica, para ser implementada, pode valer-
se do projeto político-pedagógico da educação ambiental,12 seja em virtude
do compromisso deste projeto para com a formação de cidadãos, seja em ra-
zão do estímulo que tal campo de ação pedagógica oferece ao exercício da ci-
dadania enquanto exigibilidade dos direitos objetivamente assegurados13

aos membros da comunidade política e enquanto instância de constante rea-
valiação de tais direitos.

5. Educação jurídica para a formação de cidadãos: a contribuição do
Projeto Manuelzão

Como afirmado acima, a plena realização do direito ao ambiente ecologi-
camente equilibrado não se encontra exclusivamente relacionada às ações do
Estado. Ao contrário, espera-se que os membros da comunidade, a partir do
aprimoramento de sua consciência jurídica, assumam o papel de atores ati-
vos e fundamentais, habilitados a oferecer respostas à crise ambiental.

Sob essa perspectiva, destaca-se o trabalho do Projeto Manuelzão, que
se dedica à reabilitação da mentalidade que orienta o modo de vida em socie-
dade e à interação dos indivíduos com o meio físico. O Manuelzão assume,
como uma de suas atividades, o estímulo à formação de cidadãos por meio
da educação jurídica. Para isso, concilia o conhecimento jurídico às premis-
sas da educação ambiental.

Os trabalhos do Projeto Manuelzão no campo jurídico tiveram início em
2002, quando se estabeleceu uma parceria com o Núcleo de Estudos de Di-
reito Ambiental da Faculdade de Direito da UFMG. Na ocasião, estudantes
de Graduação em Direito, sob a orientação da Professora Doutora Miracy
Barbosa de Souza Gustin - também da referida Faculdade -, acolheram a tare-
fa de implementação do Subprojeto Manuelzão Legal, uma das vertentes de
trabalho do Projeto Manuelzão.

O grupo de estudantes, desde o início de suas atividades, estabeleceu di-
retrizes que orientassem a ação jurídica do Projeto Manuelzão. Dentre essas
diretrizes, destacam-se as seguintes: 1. A Universidade possui uma função
social no que diz respeito à transferência de conhecimento à sociedade. Con-
siderou-se a importância de oferecer informações jurídicas para as várias
comunidades da bacia hidrográfica do rio das Velhas por meio de reuniões e
palestras organizadas para os Núcleos Manuelzão - antes denominados

12 Esse novo campo de ação pedagógica, denominado educação ambiental, surgiu com o
propósito de convidar os indivíduos à reflexão sobre o agir humano e suas repercussões
no ambiente. A educação ambiental desponta como proposta libertadora, de emanci-
pação, que busca tanto na valorização das subjetividades quanto na participação políti-
ca a reação face à problemática ambiental.

13 Refere-se aqui aos direitos previstos nas normas jurídicas.
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Comitês Manuelzão - e para outros grupos que demandassem orientações re-
lativas à esfera jurídico-ambiental. Com isso, objetivou-se capacitar gradual-
mente os Núcleos e outras formas de organização para que estes, por si mes-
mos, adotassem planos de trabalho na esfera local com vistas à efetivação do
direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. 2. Objetivou-se estimular os
grupos locais organizados pelo Projeto Manuelzão para que esses consistis-
sem em fóruns de debate, articulação e negociação entre os variados seg-
mentos socioeconômicos. Isso significa que o Subprojeto Manuelzão Legal
procurou estimular uma relação dialógica entre a sociedade civil organizada,
os usuários de água da bacia e o Poder Público. 3. Incentivou-se a organiza-
ção da sociedade civil a partir do apoio à constituição de associações civis
de fins não econômicos que guardassem os propósitos de preservar, conser-
var e recuperar o ambiente. O apoio às associações civis e aos Núcleos con-
tribuiu para o fortalecimento de uma rede de solidariedade sem precedentes:
vários grupos, criados formalmente ou não, passaram a trabalhar em defesa
de um território comum, a bacia hidrográfica do rio das Velhas.

Das diretrizes mencionadas podem-se destacar duas conseqüências. A
primeira delas refere-se ao constante incentivo, por parte do Subprojeto Ma-
nuelzão Legal, de condutas pautadas pelo que se pode denominar “direito
preventivo”. Segundo Mariá A. Brochado Ferreira,

“para falarmos em consciência jurídica ou de uma vida saudável
ético-juridicamente, mister a tomada de posição em favor do dito ‘di-
reito preventivo’, plano da experiência jurídica que se manifesta an-
tes como prevenção que punição posterior a atos descumpridores de
normas jurídicas (ilícitos), inobservadores de direitos, enfim. A vida
jurídica não pode se limitar ao que Joaquim Carlos Salgado denomi-
na ‘momento patológico do direito’, a ser ‘curado’ no inafastável
‘hospital do direito’, o Poder Judiciário, com seu ‘pronto socorro’ de
tutelas inibitórias, cautelares, liminares, tutelas antecipadas. O direi-
to atual caminha para a busca de alternativas aos restritos quadros
aparelhados coercivamente que experimentamos há séculos - e essa
é uma tarefa histórica e socialmente árdua - que possam substituir os
mecanismos procedimentais conduzidos por uma autoridade jurídica
personificada, vista pela comunidade de modo geral na figura do
juiz.”14

A segunda conseqüência residiu em um significativo fortalecimento da
sociedade civil organizada, capacitando-a a participar de modo qualificado
dos processos decisórios relativos à bacia hidrográfica do rio das Velhas. O
maior exemplo desse fortalecimento é encontrado no Comitê da Bacia Hi-

14 FERREIRA, Mariá A. Brochado. Pedagogia jurídica para o cidadão: formação da consciên-
cia jurídica a partir de uma compreensão ética do direito. Revista da Faculdade de
Direito da UFMG, 2006.

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:52  Page 214



215

drográfica do Rio das Velhas - CBHVelhas, órgão público do Estado de Minas
Gerais que conta, a cada dia, com a participação expressiva de representan-
tes das comunidades da bacia.

Essa segunda conseqüência desdobra-se da seguinte forma: em 2004,
membros da sociedade civil organizada - destaca-se aqui a participação ex-
pressiva do Projeto Manuelzão -, em negociação com os usuários de água e
com o Poder Público, obtiveram o êxito de descentralizar os debates relativos
à gestão e ao gerenciamento das águas da bacia do rio das Velhas. Isso foi
feito a partir da criação dos Subcomitês de Bacias Hidrográficas15, que con-
sistem em grupos propositivos e consultivos vinculados ao CBHVelhas. Nes-
ses grupos recém-criados, estabelece-se um espaço para discussões relativas
às sub-bacias hidrográficas com a participação de representantes da socie-
dade civil organizada, de usuários de água e do Poder Público. Propicia-se,
com os Subcomitês, que os moradores de cada sub-bacia discutam sobre
problemas e demandas locais, proponham encaminhamentos ao CBHVelhas
e exerçam o direito à informação, o direito à participação em processos deci-
sórios e à autodeterminação de sua própria comunidade.

A ação jurídica do Projeto Manuelzão, desse modo, pautou-se por um
processo pedagógico que valorizasse a formação dos indivíduos para a cida-
dania, e não o mero ato de informar, incentivando-os ao agir ético16 em suas

15 MINAS GERAIS. CBHVelhas. Deliberação Normativa nº 02, de 31 de agosto de 2004.
Estabelece diretrizes para a criação e o funcionamento dos Subcomitês de Bacias
Hidrográficas vinculados ao Comitê dass Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

16 Sobre os momentos dialéticos de manifestação do agir ético, cf. VAZ, Lima. Notas do
curso de ética sistemática. Belo Horizonte: Centro de Estudos Superiores da
Companhia de Jesus/Instituto Santo Inácio de Loyola, 1º semestre de 1998. Apud FER-
REIRA, Mariá A. Brochado. Consciência moral e consciência jurídica. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002, p. 32.

Figura 1. Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Foto: Cida Santos
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relações intersubjetivas e à consideração de que as relações estabelecidas
entre os sujeitos trarão repercussões - positivas ou negativas - para o meio
em que vivem.

A educação jurídica, aliada à educação ambiental, convida o indivíduo a
refletir sobre seus propósitos de vida, sobre o melhor modo de viver, sobre
a repercussão de suas ações no ambiente em que vive e na vida dos demais
indivíduos. Requer que o indivíduo se coloque em contato com os demais
membros da comunidade política e reflita sobre os valores que garantirão a
sustentabilidade da vida de todos. Demanda, ainda, que os membros de uma
comunidade política, irmanados por propósitos comuns, ajam segundo as
normas jurídicas vigentes, exijam a efetividade de tais preceitos e avaliem
em que medida a efetivação dessas normatividades se revertem em benefí-
cios para o bem comum.

Vale lembrar, ainda, a compreensão do Projeto Manuelzão de que o diá-
logo entre Poder Público, sociedade civil organizada e usuários de água era
e é pressuposto essencial à boa gestão das águas. Cada segmento, embora
traga peculiaridades, encontra-se ligado aos outros por propósitos comuns.
Por esse motivo, o Subprojeto Manuelzão Legal, em parceria com o Coor-
denador Geral do Projeto Manuelzão, Apolo Heringer Lisboa, elaborou a
“Declaração de Princípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” e a
“Declaração de Princípios da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas”. Nesses
documentos, foram dispostos preceitos gerais relativos à revitalização das
bacias citadas. Ambos os textos foram aprovados por unanimidade junto ao
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e ao Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio das Velhas, o que demonstrou que, acima das diferenças
entre setores, há conceitos e objetivos que os unem.

Outro documento resultante da articulação entre os segmentos citados

Figura 2. Aprovação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das
Velhas, em 10 de dezembro de 2004. Foto: Cida Santos
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acima consiste no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio das Velhas. O Projeto Manuelzão e, especificamente, o Subprojeto
Manuelzão Legal, acompanhou o processo de elaboração do Plano - instru-
mento essencial à boa gestão das águas da bacia -, e participou de consultas
públicas, realizadas em Belo Horizonte e Curvelo, que possuíram a finalida-
de de tornar público o Plano Diretor. Essas consultas consistiram em opor-
tunidades para que a comunidade da bacia opinasse sobre o documento em
análise e apresentasse sugestões relativas a seu conteúdo. A participação
pública no processo de elaboração do Plano Diretor foi valorizada de tal mo-
do que as manifestações dos participantes das consultas públicas foram re-
gistradas em tópico específico do documento, aprovado em dezembro de
2004 pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

6. Fomentando a reflexão e buscando respostas: a contribuição do
Projeto Manuelzão para o (re)pensar na Filosofia do Direito e para a
consolidação do agir ético

Afirmou-se que o Projeto Manuelzão, em sua vertente jurídica, buscou
incentivar e capacitar os sujeitos a procederem à avaliação crítica da reper-
cussão de suas condutas sobre o meio físico. Estimulou-os, também, a refle-
tir sobre o fato de que a efetivação de seus direitos e de valores assegurados
objetivamente, como a justiça, a igualdade, a liberdade e a dignidade da pes-
soa humana somente podem realizar-se se respeitada a integridade do ambi-
ente. Em última instância, o Projeto Manuelzão convidou e convida a comu-
nidade, nela incluída aqueles que se dedicam à Filosofia do Direito - e a ou-
tros campos do Direito -, a voltar sua atenção para o locus onde a justiça, a
igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana tornam-se realidade:
este locus, como já ressaltado, é a physis - meio físico -, morada humana.

O Projeto Manuelzão, em seu trabalho paulatino e paciente de promoção
da educação jurídica, buscou, portanto, estimular os indivíduos à participa-
ção na dinâmica e na resolução de problemas ambientais afetos à comunida-
de a que pertencem. À medida que o Projeto, também, estimula tais indiví-
duos a exigirem direitos e a avaliarem criticamente as normas jurídicas vi-
gentes, apresenta-se como ator contribuinte para o aprimoramento da cons-
ciência jurídica. Tem-se, como conseqüência desse aprimoramento, maiores
possibilidades de resposta ao problema da efetivação dos direitos fundamen-
tais, fim ético do Estado de Direito.17

17 Segundo o Professor Joaquim Carlos Salgado, uma das características do Estado de
Direito a partir da Revolução Francesa consiste em sua finalidade ética, que é a declar-
ação e realização dos direitos fundamentais. Cf. SALGADO, Joaquim Carlos. O Estado
Ético e o Estado Poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Separata do vol. 27. n. 2. Belo Horizonte, abr./jun., 1998. p. 17. 
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A história cria condições para surgirem idéias. Mas as idéias novas não
surgem, nem se expressam convenientemente, sem pessoas atentas e prepa-
radas fazendo o garimpo intelectual. E as idéias transformadoras precisam
ganhar respaldo social para movimentar a história. Estas funções são cum-
pridas pelas lideranças e pela mobilização social. Estamos falando da his-
tória do Projeto Rio das Velhas, mais conhecido como Projeto Manuelzão em
homenagem ao vaqueiro e personagem de Guimarães Rosa, Manuel Nardi,
que participou da sua fundação, no dia 07 de Janeiro de 1997.

A proposta de criação foi apresentada à chefia do Departamento de Me-
dicina Preventiva e Social - DMPS e ao diretor da Faculdade de Medicina -
FM, que o aprovaram ad referendum e, assim respaldada, foi levada à Pró-
Reitoria de Extensão da UFMG em 1990, sendo aprovada. E nisso ficamos
por sete anos, sem eira nem beira, sem condições políticas, pessoais e finan-
ceiras de concretizar a proposta. 

No segundo semestre de 1996, a professora Soraya Belisário, chefe do
DMPS, preocupada com a qualidade do desempenho do Internato Rural - IR
naquele período, convocou um seminário de avaliação e busca de solução. O
nome Rural é uma herança da origem, nome fantasia, a disciplina é Interna-
to em Saúde Coletiva. Deste seminário ressurgiu a proposta Projeto Rio das
Velhas, revolucionando a idéia de território, ao substituir a referência munic-
ipal pela referência da bacia hidrográfica e propondo o objetivo operacional
pontual comum da volta do peixe. Com esta proposta temática e com o ter-
ritório definido, sobretudo com três professores ousados se propondo con-
centrar nessa região, para trabalhar juntos, nascemos. 

Portanto, o Projeto Manuelzão é o Internato em Saúde Coletiva na bacia
do rio das Velhas, com proposta transdisciplinar, transinstitucional e transe-
torial, a única compatível com o objetivo da disciplina. E por ser de Saúde
Coletiva, a proposta extrapolou o DMPS e a FM. Nada mais coerente para os
que entendem que saúde não é uma questão basicamente médica. 

Os fracassos de muitas empreitadas humanas na história se devem a
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dois fatores: 1) Inadequação das idéias à realidade material ou cultural de
uma dada conjuntura temporal ou espacial. Há idéias muito “avançadas” em

Fac símile de parte do projeto relativo à criação do “Projeto Rio das Velhas”, submetido à
análise da Congregação da Faculdade de Medicina e da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG,

em 1990.
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uma dada região ou momento, ou muito arcaicas. 
2) Dificuldades dos seus autores e atores em superar os obstáculos ope-

Fac símile de parte do projeto relativo à criação do “Projeto Rio das Velhas”, submetido à
análise da Congregação da Faculdade de Medicina e da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG,

em 1990.
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racionais (políticos, ideológicos, administrativos, financeiros, resistência
cultural) para a realização da proposta.

As resistências políticas e culturais às mudanças se devem à inércia his-
tórica, e não desempenham papel apenas negativo frente às propostas de
vanguarda. Ao resistirem às mudanças, os conservadores temperam-nas e as
aperfeiçoam, contribuindo para escrever a história, contribuindo para a “se-
leção natural”.

Quando colocamos a volta do peixe como o principal indicador de saúde
coletiva no território da bacia hidrográfica do rio das Velhas, rompendo com
a primazia de tradicionais indicadores epidemiológicos, como a mortalidade
infantil, houve rechaço e escândalo. Quando afirmamos que saúde não é ba-
sicamente uma questão médica, mas de qualidade de vida, para onde se de-
veria direcionar o fundamental dos investimentos em saúde, claro que o pen-
samento hegemônico compatível com a indústria da doença se sentiu inco-
modado, pois centra sua luta em mais verbas. No discurso hegemônico, con-
funde-se propositadamente saúde com assistência médico-hospitalar ou pre-
venção secundária, que são importantíssimas, mas nos remetem a patama-
res diferentes. Por tudo que consideramos nesta introdução, julgamos que o
Projeto Rio das Velhas surgiu no momento certo, pela maneira como foi se
articulando, desenvolvendo-se e derrubando obstáculos de forma até um
pouco selvagem.

Verificamos, posteriormente, que nesta mesma época surgiram movi-
mentos pela água em diversas partes do mundo. O parlamento brasileiro
aprovou a lei federal 9433/97 em 08 de janeiro, a chamada Lei das Águas,
um dia após a cerimônia de fundação do Projeto Manuelzão. Sem dúvida,
nossa época amadureceu para a variável ambiental e cultural da vida, com fo-
co na água.  

Mas, de forma inesperada, o gigante que se avultou diante de nós não
foi a felicidade paradisíaca da descoberta, mas o pesadelo das questões intra
e inter-institucionais, administrativas, financeiras e gestão de pessoal. Esses
itens têm exigido de nós disponibilidade e dedicação acima do previsível,
desviando-nos das atividades fins. 

A oportunidade de criar algo com valor e originalidade é rara em nossa
existência. Sem priorizar e concentrar muita energia corre-se o risco de ser-
mos colocados para fora da estrada, como no jogo da gata parida. Obstáculos
não cessam de fazer aparição, inclusive os que nascem dentro de nós. Estes
costumam nos desanimar e nos fazer questionar se tanta trabalheira vale a
pena numa vida curta e plena de outras cobranças. Esta realidade fez nascer
uma expressão: viver é administrar, tal sua ubiqüidade, embora administrar
não seja viver, tal sua aspereza. Eis a questão existencial e política que en-
frentamos. Optamos pela atividade fim, mas administrar não foi opção pes-
soal dos criadores do Projeto. Embora a gente se adapte, e acabe até “vicia-
do” em administrar, pois é uma loucura necessária ao nosso objetivo.  Mas
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não vamos aqui falar de vícios, necessidades ou doenças.
Em nosso caso, a percepção da raridade do momento e da preciosidade

da idéia foi decisiva. O tempo se encarregou de nos dar razão, ânimo e muita
satisfação. Nossa produtividade fecunda, advinda mais da fé, coragem e en-
tusiasmo com a proposta que da qualificação administrativa nunca decaiu.
Provam nosso currículo de mobilizações, eventos políticos, científicos e cul-
turais, pesquisas e publicações, admiráveis pelo volume, impacto político e
relevância social e acadêmica.

Foi por volta de 1997 que aprendemos a redigir projetos e a buscar con-
vênios com empresas e órgãos de governo. Os primeiros professores a cons-
tituírem a direção do Projeto Manuelzão foram do Internato em Saúde Co-
letiva. Sofríamos com estes trâmites desgastantes, prolongados e desconhe-
cidos. Chegamos a consultar “lobbistas” como quem consulta cartomantes.
Mas a filosofia deles destoava da nossa. Sem ficar esperando, colocamos
nossas poucas forças sociais na rua, na imprensa e agitamos a idéia da volta
do peixe ao rio das Velhas. Os primeiros interlocutores a nos receberem fo-
ram a Copasa e a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, por meio de
seus gestores Fábio Avelar e Paulo Romano, respectivamente. Como chega-
mos a eles foi aleatório, não os conhecíamos. Procuramos a Copasa e lá esta-
va o Diretor de Operações Metropolitanas, que acreditou em nossa propos-
ta sem nos conhecer, percebeu nossa sinceridade e potencial. Mas foi quase
um ano de gestão para ser assinado o convênio, devido a diferenças de or-
dem conceitual e metodológicas. Na SNRH, em Brasília, estava Paulo Roma-
no que conhecia o Manuel Nardi, por seu irmão Olavo Romano, expressão
de destaque da cultura mineira e contador de causos. Os primeiros contatos
com o Paulo Romano foram em Belo Horizonte. A nosso pedido enviou-nos
um consultor para nos ensinar a redigir propostas de convênio. Aprendemos
muito com ele. Certa vez, Otaviano Ramos Santos pedagogicamente nos
questionou: “Qual é missão da Copasa? Ela afirma ser o fornecimento de
água tratada, respondemos. Vocês acham isto certo?” “Claro que sim”,
respondemos. Então ele ponderou com maestria: a missão da Copasa deve-
ria ser saúde, a água tratada é apenas um meio. Por isso ela não pode lançar
esgotos nos rios sem tratamento prévio, pois esta prática prejudica a saúde.
Outro exemplo que ele deu foi da lâmina de barbear. Qual o objetivo da
empresa fabricante? Vender um produto para barbear, respondemos. Ele cor-
rigiu: fazer a barba é apenas um meio, o objetivo é a estética das pessoas, o
conforto e a saúde. Lições como esta nós sorvíamos diariamente e agradece-
mos até hoje, éramos muito crus em tudo, mas muito interessados em
desvendar novos horizontes.

Quando conseguimos os primeiros aportes financeiros, já estávamos
muito divulgados, fazendo as coisas sem recursos, no entusiasmo, sabendo
que seríamos apoiados depois. Confirmamos assim dois axiomas: que a fé
salva e que a fé sem obras é morta. 
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A porta de entrada dos recursos foi a Fundep - Fundação de Desenvol-
vimento da Pesquisa, que funciona no campus da UFMG e cujo presidente é
designado pelo reitor. Mas trata-se de entidade de direito privado para viabi-
lizar captação e repasses financeiros. Sem ela a UFMG não funciona mais.
A Fundep cobra uma taxa de administração, repassa as taxas da reitoria, da
unidade e do departamento, perfazendo hoje um total de 17%. Nos primeiros
anos do Projeto chegava a mais de 20%. 

Mas a Fundep não faz in loco, e no dia-a-dia, a administração opera-
cional dos projetos que assume; faz o macro da prestação de contas e paga-
mentos que determinamos. Reconhecemos ser um trabalho necessário e
complexo, exige muita experiência, mas é insuficiente para os nossos obje-
tivos. A Fundep assume muita coisa, não sei se isto é correto, se não prejudi-
ca os projetos, parece que perde qualidade. Nós tivemos que entender de tu-
do e montar uma estrutura de administração, onerando ainda mais nosso or-
çamento com estas funções pelas quais pagamos duas vezes. Fomos trans-
formados em administradores amadores e autodidatas, praticando “desvio
de função”, pois quem não administra se estrumbica. 

A relação com a Fundep é contraditória. Ela permite legalmente o repas-
se de recursos e é forma de captação praticada por professores da UFMG.
Por outro lado funciona como nossa cobradora de impostos e “fazedora” dos
repasses. Para a parte da UFMG que não se propõe a captar recursos ou não
consegue fazê-lo, realmente não é fácil, os projetos que captam recursos se
tornam alvo de intrigas, sendo vistos como privilegiados, ou alto clero, pelo
poder de comprar equipamentos, como computadores e veículos, ou receber
bolsas de extensão ou de pesquisa.  Mas a trabalheira dobrada e as dores de
cabeça não fazem inveja a ninguém. Ironicamente, os recursos que nos
cobram permitem comprar equipamentos para professores e manter ativida-
des administrativas das unidades e departamentos, que não são mais de res-
ponsabilidade exclusiva do governo federal.  

Na verdade, criou-se um sistema de financiamento da universidade
brasileira via esforço privado de captação financeira por parte de professores
com capacidade empreendedora, para investimentos, custeios, construções,
manutenção de área física, compras de veículos, laboratórios etc. É como se
nos dissessem: “Veja bem, o que vocês fazem não está certo em nossa
tradição de Universidade Pública, mas vocês viabilizam financeiramente a
nossa administração universitária. Com as taxas vocês adquirem imu-
nidades. Mas atenção, hein! Quanto mais melhor”. 

Temos outra proposta a fazer às direções da UFMG. Poderiam valorizar
o mérito dos projetos e o esforço de captação de recursos, repassando mais
recursos a esses projetos como prêmio de incentivo e reconhecimento. E
manter uma relação mais acadêmica com esses projetos, inteirando-se do
mérito das propostas, não priorizando o aspecto financeiro. 

O fato de a universidade não receber recursos federais para suas ativida-
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des, no montante desejado pelos administradores, professores, pesquisado-
res e alunos, gerou movimento de busca de recursos em troca de prestação
de serviços, pesquisas em parceria, apoio logístico a empresas ou ins-
tituições públicas. Quem não consegue captar, ou não sabe fazê-lo, fica rela-
tivamente empobrecido e com sentimento difuso de injustiçado, voltado por
vezes contra colegas. Esta situação gerou uma ideologia de crítica aos ricos
captadores! Mas o pior desta relação com a captação de recursos é que as
universidades não lutam de forma competente para obrigar a União a tratar
melhor seus professores e demais servidores. A universidade brasileira foi
deixando de ser referência política para lutas históricas do povo. Foi apartan-
do pesquisa científica e ensino de graduação, e fazendo extensão cobrando
de pessoas físicas. A universidade brasileira fica de pires na mão pedindo di-
nheiro do orçamento e prestando homenagens a parlamentares quando con-
seguem verbas. Este ritual é desagradável e humilhante para o caráter de ins-
tituição tão essencial ao país e ao mundo. Não podemos esquecer os parla-
mentares e professores que não se dedicam à captação, mas que se destacam
defendendo com coragem valores éticos na política ou fazendo descobertas
e formando alunos.

No entanto, algumas condutas não são necessidade imperativa imposta
pela captação de recursos. É possível e um dever nosso, enquanto profes-
sores e instituição consciente, garantir a função de universidade pública,
gratuita e de excelência, sem privatizar-se.  Neste sentido, o Projeto Manuel-
zão sempre buscou colocar discursos e recursos a serviço de um projeto de
UFMG. É sutil, mas é determinante esta atitude. Não contribuímos na pri-
vatização do espírito nem das estruturas da universidade que, se acontece, é
um absurdo. 

Fomos forçados a buscar recursos para fazer alguma coisa. A tarefa de
fazer projetos, firmar convênios, conseguir financiamento, gerir a execução
do plano de trabalho, cuidar da prestação de contas, fazer relatórios e enten-
der de tudo um pouco consome nossas melhores energias. Não é fácil con-
tratar profissionais com a nossa visão, os recursos são muito amarrados a
rubricas e as taxas automaticamente cobradas pela Fundep não podem ser
explicitadas nos custos de captação, o que é uma aberração. Os desembarga-
dores, juizes, promotores, deputados, vereadores, prefeitos e governadores
não têm a obrigação de captar recursos para manterem as suas instituições,
além do serviço que prestam. 

A administração nos mostrou que é preciso gestores, gerentes, se-
cretários e ajudantes. O gestor consegue avaliar politicamente as situações e
definir estratégias administrativas. É um dirigente, ainda que não seja, ne-
cessariamente, uma liderança política voltada para a sociedade e capaz de
definir o marco teórico. O gestor consegue coordenar outros de forma orga-
nizada e sistêmica e deve estar próximo do centro de decisão política da or-
ganização.  Noutro nível está o gerente. Tem a função de fazer andar as coi-
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sas, em contato permanente e direto com a realização das atividades práti-
cas. Tem condições de observar melhor os detalhes cotidianos e propor
adaptações das decisões às circunstâncias de pessoas, momentos e locais.
O gerente ágil e atento contribui decisivamente para melhorar os métodos e
a produtividade na realização dos objetivos da organização. Os gerentes são
coordenados pelo gestor, assim como o gestor pela direção política. Este
modelo não é rígido. Há momentos especiais. Certa vez nós detectamos as
principais lideranças de cada área do projeto, os que discretamente ou osten-
sivamente exerciam liderança ou eram mais propositivos, e solicitamos que
eles se reunissem e propusessem mudanças na forma de funcionamento do
projeto, para que tivéssemos maior eficiência. Em geral as queixas eram
quanto à centralização e falta de comunicação interna entre setores. Eles fi-
caram um ano reunindo-se. Contratamos um consultor do pleno agrado de-
les para acompanhá-los e tecnicamente preparar as conclusões. O projeto foi
se descentralizando e num seminário apoteótico, com a participação de to-
dos os funcionários, dirigentes, estagiários e após aprovar um relatório con-
clusivo, por sugestão do próprio coordenador geral do Projeto resolveram
que o sucesso do consultor o credenciava a ser o gestor geral, com o qual es-
tariam lidando. A experiência foi feita com sucesso. Mas o consultor não su-
portou a carga e as descargas da função de praticamente coordenar o Projeto
e ao fim de três meses os próprios súditos que o haviam levado ao poder
pediram sua cabeça que, aliás, ele já estava oferecendo com alívio. Excelente
pessoa, percebeu que a realidade era diferente quando exercia a autoridade
de fazer funcionar a organização, ter que fazer cobranças, cumprir prazos e
captar recursos. Foi uma experiência de crescimento geral e daí em diante
uma descentralização mais madura foi acontecendo, acompanhada de maior
responsabilização administrativa de cada setor da organização e de seus diri-
gentes. O trabalho de secretário é mais voltado ao apoio administrativo aos
gerentes, gestores e outros dirigentes. Uma organização maior precisa de
gestores também, já é o nosso caso. 

Tentamos diversas vezes descobrir e trazer gestores e gerentes compe-
tentes cuja experiência pudesse nos ajudar a aliviar nossa carga e a termos
uma gestão mais tranqüila. Mas as pessoas com formação teórica e tituladas
não tinham prática nem a garra necessária para segurar as pontas e colocar
em boa ordem a gestão de nossa organização. Quem conseguia cumprir as
tarefas e não deixar a organização parar, pelo contrário, cumprindo metas e
vencendo desafios, eram leigos em administração, com compromisso e von-
tade de acertar. Nosso sonho continua sendo que uma instituição universi-
tária assuma nossa gestão como espaço de formação de graduação e de pós-
graduação, envolvendo um ou dois professores e estagiários. Seria de se
esperar que esta participação viesse da UFMG, mas nem sempre as coisas
se dão como queremos.

Chegou num determinado ponto, em 2000, que nossa necessidade de re-
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presentação externa enquanto movimento social e de autonomia cidadã dian-
te da política nos conduziu ao caminho inexorável da constituição de uma
ONG. Nasceu assim o Instituto Guaicuy, cujo objetivo estatutário único é o
de apoiar o Projeto Manuelzão e representá-lo em fóruns como os comitês
de bacias hidrográficas e outros conselhos. O Instituto Guaicuy tem sido
fundamental, dando a agilidade e a legitimidade necessárias aos diversos ní-
veis do nosso trabalho com os três segmentos: sociedade civil, federativo e
empresarial.

Entre as pessoas do Projeto que se destacaram na administração estão
Cida - Maria Aparecida Santos e Santos, assistente social funcionária da
UFMG, de rara vivacidade e criatividade, eximia organizadora de eventos;
Neiliane Marques, gerente de alta competência e advogada, teve participação
decisiva na Expedição de 2003 e na coordenação do setor de transporte; foi
substituída mais tarde por Joana D’Arc, que continua com o transporte nas
costas; Ludmila Lana, que foi secretária da direção do Projeto durante anos,
diplomada em Geografia, pessoa de grande potencial; Sílvia Magalhães, geó-
grafa com experiência em cartografia foi essencial no apoio administrativo e
na construção do Nuvelhas, nosso núcleo científico transdisciplinar; Max
André dos Santos, que durante um ano foi nosso consultor no chamado Gru-
po Gestor que iniciou uma profunda reestruturação em nossa gestão; Letícia
Malloy, advogada e estudante de Letras, que durante alguns anos deu-nos
assistência jurídica e administrativa com muita competência e hoje coorde-
na nosso setor de publicações científicas e literárias. Letícia, Ludmila e Cida
ajudaram também a construir a organização do CBH-Velhas, durante os qua-
tro anos da minha gestão.

Todo este esforço gerou um movimento social expressivo e muitos pro-
dutos. Fundamos nosso jornal ainda em 1997. Ele tem sido referência im-
portante e um organizador coletivo. Sua produção e distribuição é um de-
safio político, financeiro e operacional. Atingimos hoje tiragem de 100.000
exemplares em seis edições anuais, agora sob a forma de revista. Só esta ta-
refa já tem a dimensão de uma empresa. E, com qualidade, ele tem alavanca-
do a mobilização, sido referência nas escolas ao lado do nosso site. A distri-
buição tem sido um nó e um complicador. O senso comum confunde a com-
plexa tarefa da distribuição, que tem ciência e objetivos a atingir em termos
qualitativos e de redução de custos, com desembaraçar-se dos pacotes sem
avaliação de resultados. A distribuição tem ciência, evolui, analisa o retorno
dos usuários, melhora a relação custo/benefício. Ainda temos que melhorar
muito. Nossa parceria com a rede de drogarias Araújo funciona bem, mas
eles não têm interesse em reunir conosco para fazer aperfeiçoamentos, dei-
xando-nos apreensivos. Entregamos mais de 50.000 exemplares no depósi-
to da Araújo, diretamente do caminhão da própria gráfica, após o controle de
qualidade por amostragem; em dois dias as revistas já podem ser encontra-
das nas drogarias, a distribuição é gratuita. Todas as escolas públicas da ba-
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cia do rio das Velhas recebem exemplares da revista pelo correio, em número
proporcional ao número de professores. Nossa conta de correio é alta. Ante-
riormente tentamos por meio das Superintendências de Ensino do Estado,
mas não funcionou de forma desejável. Há pontos excepcionais de distri-
buição em órgãos públicos do meio ambiente e ganha importância o restau-
rante e lanchonete Ao Pé da Vaca, na BR040, em Paraopeba, uma localiza-
ção estratégica para nós. 

A área de comunicação do Projeto Manuelzão, que produz o jornal, e ou-
tros, é exemplo de nossa relação transdisciplinar na universidade, funcio-
nando adequadamente graças à especial capacidade gestora, acadêmica e
ética do professor Elton Antunes, do Departamento de Comunicação da
UFMG. É transdisciplinar porque estes acadêmicos têm adesão ao objetivo
proposto, trabalham pela volta do peixe, adquirido, assim, conhecimentos de
sua área técnica. 

Para estar presente em toda a área da bacia, quase 30.000 Km², o setor
de transporte tornou-se essencial. O território da bacia do rio das Velhas vai
do Município de Ouro Preto ao Município de Pirapora e Várzea da Palma
(Barra do Guaicuy), no rio São Francisco. Contamos com motoristas da
UFMG para as tarefas de supervisão do Internato em Saúde Coletiva.  Para
potencializar e ampliar o trabalho deles, eles recebem bolsa de extensão. Tra-
ta-se de um complemento financeiro para compensar a dedicação realmente
exclusiva dos motoristas, pois há reuniões e eventos em fins de semana, feri-
ados e à noite. Os resultados foram excelentes. Os motoristas se envolveram
com as atividades-fim, sentem-se valorizados em participar da revitalização
do rio das Velhas. Penso que além do complemento salarial, podem mostrar
às suas famílias e amigos resultados publicados que tiveram a participação
deles. Costumam aparecer em filmagens e na televisão, quase sempre trajan-
do a camiseta do Projeto. Sempre dissemos aos motoristas: aqui vocês preci-
sam atuar como profissionais e como cidadãos. Conduzir veículo, soltar fo-
guete na chegada das expedições, operar GPS e rádio - transmissores, distri-
buir jornais, ajudar a cozinhar nos acampamentos, ajudar na mobilização
social e no monitoramento participativo do rio. Podemos dizer que eles se
sentem felizes com esta diversidade de funções, porque se identificam com
as atividades fins do Projeto. Não reclamam de “desvio de função”, expres-
são que frequentemente encobre falta de compromisso.

Passando de dois a seis motoristas, afora os motoristas que nos servi-
ram em períodos especiais, percorremos nestes 120 meses 4.000 quilôme-
tros mensais, um total geral de 480.000 quilômetros. Ou seja, se estivésse-
mos numa nave, já teríamos ido à Lua e percorrido um terço do caminho de
volta. Até o momento não tivemos acidentes graves, como tiveram os russos
e os americanos. Administrar tudo isto, desde racionalizar idas e vindas, ne-
gar pedidos, fazer manutenção, cuidar do seguro de vida de cada passageiro,
assegurar o atendimento das prioridades e garantir o sucesso do Projeto não
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tem sido fácil. Até a compra de alguns veículos como ônibus, van Sprinter,
caminhonetes cabine dupla, exigiu expertise e trouxe aprendizado. Mas haja
dedicação exclusiva e correr atrás. Os dois primeiros motoristas do Projeto
Manuelzão foram José Rezende dos Santos e Gilson Alves de Souza. Depois
vieram Roberto Coelho Rocha (Robertinho), Cláudio da Cruz dos Santos, re-
centemente falecido, e mais recentemente Cássio Murilo Ferreira de Andra-
de e Joel Franklin. 

Durante todo o tempo estamos formando quadros técnicos e treinando
pessoas. Isto num meio regido por normas do serviço público federal. O há-
bito de esticar feriados e conceder recessos têm nos dado muita dor de cabe-
ça. Ninguém seria tão liberal em dispensar os trabalhadores se pagasse a
conta do próprio bolso. O público não tem sido visto como sendo de todos,
mas como sendo de ninguém. Os gestores do Brasil não têm tido a iniciati-
va de enfrentar o problema e lavam as mãos, com o tal ponto facultativo, uma
anomalia jurídica. Isso desmoraliza e encarece a gestão do Estado e seus ór-
gãos, desrespeitando o contribuinte. Setores como construção civil, trans-
porte coletivo, bancos, aviação civil, comércio possuem regras menos elásti-
cas. 

Resolvemos solicitar ao Banco do Brasil a planilha de feriados dos últi-
mos quatro anos. Por que o Banco do Brasil? Por ser uma instituição de pro-
priedade da União, mas sujeita à fiscalização de empresários e dos correntis-
tas, ou seja, do mercado. Não é uma repartição do SUS ou de uma prefeitu-
ra, que podem fechar as portas ao público em dias não feriados sem enfren-
tar reação dos empresários e banqueiros, que têm força política. Estes não
brincam. O bolso deles tem enervação. Eles não admitem prejuízos. Em
casos de má administração há o risco de irem à falência e perderem a pro-
priedade privada. Por isto, resolvemos ter a planilha de feriados do Banco do
Brasil, como referência para nossas decisões sobre estica de feriados e
recessos. 

Mas enquanto o MEC, enfim os três poderes da República não mudarem
de conduta, e abrirem esta discussão na comunidade, será difícil alterar este
mau costume. O rigor só é aplicado aos terceirizados. Sem estes brasileiros
a universidade não funcionaria nem outros serviços públicos essenciais. Há
hospitais públicos e postos médicos emendando feriados e praticando reces-
sos, com prejuízo grave aos usuários. A estabilidade do emprego acabou por
tornar o serviço público ainda mais insensível e inadministrável. Contraria-
mente ao divulgado, o aparelho de estado não é bom servidor público. A
construção civil, o comércio, a indústria, os hospitais, o transporte não pá-
ram, a não ser no dia do feriado e mantendo os serviços, ou plantão ou ro-
dízio. Neste caso há mais respeito ao dinheiro privado que ao dinheiro públi-
co. O ritmo do Projeto Manuelzão é o de uma empresa lutando para dar conta
de seu objetivo, embora a nossa meta não seja o lucro privado e sim o inte-
resse público. O grau de consciência pode motivar os seres humanos a agir
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noutros planos, visando valores não monetários, ou sem priorizar o dinheiro. 
O Projeto Manuelzão atende a um público cada vez maior e diversifica-

do, que solicita palestras, assessoria técnica, denunciam irregularidades am-
bientais de empresas, de prefeituras, de vizinhos, do governo estadual e fe-
deral e querem que façamos alguma coisa. Participamos de conselhos diver-
sos, municipais, estaduais e federais, por força de compromissos encadea-
dos. 

Desde o início do Projeto criamos uma biblioteca e fomos conservando
documentos, fotografias, recortes de jornais, premiações. A bibliotecária
Meire Vieira foi a responsável por alguns anos. Agora contamos com um bem
estruturado Centro de Informação e Documentação - CID. Devemos isto à
competente atuação da professora Carolina Saliba, PUC-MG e que foi do-
cente na graduação e pós-graduação da UFMG. Um grupo de estagiários bem
orientados e dedicados está tornando possível este bom trabalho.

Um acontecimento nos sacudiu em 2003: a realização da Expedição em
caiaques da cachoeira das Andorinhas até à barra do Guaicuí, no rio São
Francisco. Foram 804 quilômetros a remo, envolvendo atividades de mobi-
lização e dezenas de milhares de pessoas nas margens dos rios. Aprendemos
que o pior adversário de uma organização é a acomodação, pela perda de
objetivos propulsores e falta de estratégia correta. Passamos desde esta épo-
ca a trabalhar por metas (objetivos e prazos). A expedição revolucionou nos-
sa estrutura, “bagunçou” nossa burocracia, questionou nossos métodos, ro-
tinas, gastos e pessoas. Emergiu um novo Projeto com a cara desta grande
mobilização e saiu de dentro do rio a Meta 2010, hoje assumida como pro-
grama estruturador do governo do Estado. Desde janeiro de 2004, por nosso
convite, o governador Aécio Neves foi se aproximando desta proposta do
Projeto Manuelzão. O secretário do meio ambiente José Carlos Carvalho tem
sido nosso principal interlocutor e apoiador.

Fato que merece destaque na avaliação desta Expedição foi o cuidado
com a prestação de contas. Na beira do rio não havia nota fiscal e as distân-
cias podiam ser grandes em horários não comerciais. As pessoas ora acam-
padas, ora navegando, ora cuidando do apoio motorizado estavam lá e preci-
savam se alimentar, dormir e de outros eventuais cuidados. Em alguns casos
foi preciso comer e dormir a partir da cobertura de pequenos comércios ri-
beirinhos, residências simples e barracas. Quase não saía a expedição por
falta de infra-estrutura que permitisse a cobertura da mídia e segurança para
os envolvidos. O contador sabia dizer: não pode. Mas o que podia ele se es-
quecia. Se fôssemos obedecer, sem criatividade, as exigências legais não te-
ria havido expedição, nem a Meta 2010, nem o grande impulso de recupera-
ção do rio das Velhas. Mas o objetivo da lei não era impedir a expedição, dis-
semos ao contador. Para respeitar rigorosamente o uso bom e honesto do di-
nheiro público decidimos que, além das notas fiscais que quase ninguém se
dispõe a dar, mesmo nos comércios maiores, valeriam recibos à mão, em
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qualquer papel, com discriminação das despesas, nome do prestador do ser-
viço, endereços e testemunhas. E assim foi. Os excluídos foram essenciais
na expedição. Cobrimos despesas diversas com as diárias, e maior liberdade
tivemos com recursos privados, doados por algumas empresas. Até o conta-
dor ficou satisfeito. 

O Projeto se desestruturou nesta época, houve quem questionasse nos-
so aventureirismo e falta de planejamento. Mas a expedição foi planejada
meses antes, o desafio era que ninguém havia feito isso antes, não havia cli-
ma para esperar um ou dois anos até obter recursos. O espírito de aventura
é muitas vezes necessário. Nem tudo pode ser certinho demais. O dinheiro
foi surgindo no processo e no aperto da execução. Mais ou menos como o
pobre constrói a sua casa e nossas famílias sobreviveram na história. Os três
marinheiros que puxaram a aventura foram Ronald Carvalho Guerra, o Ro-
ninho, Rafael Guimarães Bernardes e Paulo Roberto Azevedo Varejão.

Outra maratona foi a publicação do livro da expedição de 2003. De um
projeto acanhado de umas 300 páginas, transformou-se numa publicação de
alta qualificação gráfica e de conteúdo. Foram dois anos de indescritível ago-
nia para segurar o livro que ganhou vida própria e não parava de sofisticar-
se, de aumentar o preço, ultrapassando todas as previsões e sugando todas
as energias do Projeto. A alma do professor Eugênio Goulart, hoje coordena-
dor de publicações científicas e literárias, encarnou-se no livro e os dois qua-
se acabam com o Manuelzão. Nasceu desta grande epopéia editorial e cientí-
fica, fruto da epopéia náutica e da mobilização social da expedição, um setor
editorial eficiente e respeitado, responsável por contínuos trabalhos publica-
dos. 

As quarenta horas filmadas em mini-dv na expedição, por uma micro
empresa que contratamos, a Casca Grossa, serviu para editarmos um vídeo
de grande repercussão e que também entrou para a história do rio das Ve-
lhas, junto com o livro. Os aventureiros desta micro-empresa acabaram par-
ticipando da expedição com todas as regalias e ônus da aventura. Por coin-
cidência, recebi uma semana antes do início da expedição telefonema do
chefe do programa Globo Rural. Humberto Pereira me disse que iriam fazer
uma matéria sobre o rio das Velhas e queriam algumas informações. Foi uma
ligação por celular, vindo eu de Ouro Preto, perdendo o sinal várias vezes.
Mas consegui dizer-lhe que estávamos começando uma expedição. Resulta-
do: o jornalista e apresentador Nélson Araújo entrou na vida do Projeto. En-
volveu-se inicialmente por alguns dias, conseguindo prolongar a participação
até o final, com a apoteótica chegada ao rio São Francisco. Pessoa ímpar, de
grande carisma e competência profissional, conquistou a admiração de todos
nós. Os programas do Globo Rural no último domingo de 2003, e do
primeiro domingo de 2004, foram totalmente dedicados à expedição do rio
das Velhas. E projetaram o Manuelzão nacionalmente. 

A expedição ajudou a desenvolver nosso sistema de comunicação. A as-
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sessoria de imprensa e nosso jornal, nossos programas de rádio e site pas-
saram a repercutir as atividades do Projeto na grande mídia e a repassar in-
formações para as mídias do interior. Nossos estagiários da comunicação
amadureceram como profissionais.

Em todo sistema há uma força entrópica que tende a desorganizá-lo, pe-
la perda de energia. Com o Projeto Manuelzão não será diferente. Percebe-
mos que as pessoas vão se acomodando ou mudando de prioridades, vão se
modificando ou tendo novas realidades existenciais. A renovação e a descen-
tralização são mecanismos de defesa do sistema, acionados pela direção da
organização. Mas tudo isto funciona durante alguns períodos, a energização
traz sobrevida aos sistemas. Da mesma forma que acontece com um ser hu-
mano. Apesar de todo cuidado, vitaminas e assistência médica, o envelheci-
mento acaba por prevalecer. As energizações vão encontrando uma base cada
vez mais estreita para operarem, até a inevitável morte sobrevir. No caso do
Projeto Manuelzão nós sabemos que a sua contribuição mais importante já
se deu e estamos plenamente realizados. É uma história de sucesso. A cul-
minação ou apoteose se dará em 2010, marcando a história de um rio e do
Estado de Minas Gerais. Neste momento mágico a decisão mais acertada se-
rá o encantamento do Projeto Manuelzão, seu desaparecimento enquanto es-
trutura orgânica, ao mergulhar no rio recebendo a consagração pública. Ele
estará saltando da vida e entrando para história. Ficará nos acervos para es-
tudos, como referência de uma experiência bem sucedida que se transladou
antes de ser devorado pela entropia, antes de se degenerar, antes de morrer.
Aí, sim, é que o Projeto Manuelzão estará mais vivo e eterno que nunca, co-
mo referência sólida e inspiradora. Por isso, não vale a pena morrer de sau-
dades por ele. Chore cada um por si mesmo, de ansiedade e emoção, pois
muitos desafios nos esperam. E com criatividade teremos muitas alegrias na
construção dos nossos próximos sonhos, isto é, aqueles que não desistirem
nem se enterrarem vivos. As muitas sementes do Projeto Manuelzão germi-
narão e estarão conosco seus rebentos.
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O Projeto Manuelzão tem resistido à institucionalização e buscado ser
instituinte. Insistimos em colocar foco no processo de transformação da
realidade social e ambiental, com atitudes propositivas. Na maioria das ve-
zes, podemos progredir buscando articular a arma da crítica com propostas
de soluções inteligentes para os conflitos, em vez de confrontos sistemáti-
cos. Isto não significa afastar de forma absoluta os enfrentamentos, muitas
vezes necessários, mas estes devem estar a serviço da busca de soluções a
curto, médio e longo prazo. Em princípio, não desqualificar a outra parte,
reconhecendo a legitimidade de outros interesses e formas de agir, ainda que
não nos sejam aceitáveis. Uma solução negociada pode não ser a dos so-
nhos, mas será melhor que a péssima alternativa e abre caminho para o diá-
logo e a voz do tempo. A publicidade em torno dos fatos, dando-lhes total
transparência, facilita encontrar as soluções e integra nosso arsenal estra-
tégico. Os segmentos governamentais e empresariais se tornam mais sensí-
veis e abertos nas negociações se estas se dão com conhecimento público.
As reuniões a portas fechadas não favorecem a população e aqueles que se
interessam pela verdade. Por isso, a mobilização tem sido imperativa para o
sucesso do trabalho do Projeto Manuelzão. Temos conseguido ficar imunes
às cooptações e adquirimos respeito e notoriedade por esta conduta. 

Nosso modo de fazer a articulação política reconhece a legitimidade de
personagens e interesses com os quais mantemos divergências. Eles exis-
tem, têm suas idéias, praticam seus atos e os justificam. Precisamos conver-
sar e procurar convencê-los, mas com o máximo possível de participação da
população, de que as nossas propostas são as mais convenientes para a so-
ciedade e as próximas gerações. Há grupos e correntes de pensamento que
são sectários e reduzem o campo da busca de soluções, pois não admitem a
diversidade e subestimam as contradições internas da burguesia, dos gover-
nos e de outras esferas sociais e de poder. Tal atitude prática contribui para
o impasse e a derrota de causas importantes com chances de sucesso. Não
podemos vencer totalmente e em todos os momentos. Temos companheiros
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que pensam como nós os conteúdos, mas adotam métodos autoritários e
comportamentos auto-suficientes. Outros cedem demasiadamente. Nossos
oponentes eventuais não são homogêneos; há contradições a serem explora-
das para avançar as negociações, por mais difíceis que sejam. A política é
uma arte, como a medicina. Há o tempo da observação, da reflexão e do pla-
nejamento operacional; há o momento clínico, pode haver o momento cirúr-
gico. Mas cirurgia tem que ser como o parto: tem sangue, mas não deve ser
violento. Nós incorporamos o princípio da resistência ativa não-violenta,
que aprendemos com personagens históricas como Jesus e Mahatma
Gandhi, entre outros.  Nós buscamos meios pacíficos e racionais para a con-
vivência e a solução dos conflitos enquanto estratégia de transformação da
humanidade pela arte e oficio da práxis política.

Esta articulação política foi possível graças à persistência e prioridade
nas atividades de mobilização social. Esta força junto à sociedade, que tem
compreendido e apoiado nossas propostas, nos dá força e credibilidade po-
lítica diante dos nossos apoiadores e parceiros, que nos respeitam como in-
terlocutores legítimos.

A partir da definição das águas e dos seus ecossistemas como referen-
cial maior nas ações para a transformação das relações ambientais, sociais e
da mentalidade cultural, optamos metodologicamente por definir o território
da bacia hidrográfica e seus rios como eixo de monitoramento do desenvolvi-
mento dessa estratégia complexa de mudanças. Assim, nossa maneira de
atuar tem estas marcas originais, e foram desses princípios que partimos pa-
ra o processo de extrapolar nossas intervenções para âmbitos mais amplos.

O formato da praxis de atuar na construção da gestão ambiental das
águas, com base na negociação de conflitos entre três segmentos, aprende-
mos nos comitês de bacias hidrográficas, originados da lei federal 9433/97.
Os três segmentos são:

1) movimentos sociais organizados em ongs e outras entidades; 
2) representantes dos diversos níveis federativos de governo; 
3) representantes de empresários e fazendeiros usuários de água bruta

na bacia.
Nenhum dos três segmentos pretende nem consegue eliminar a partici-

pação dos demais, sendo a convivência concertada o caminho democrático
dessa construção. Com transparência, sem mentiras e confiando na transfor-
mação dos seres humanos será possível este formato também na política
mundial.

Nós soubemos aprofundar e aproveitar este espaço institucional tripar-
tite porque estávamos preparados por experiências anteriores. Fica clara
aqui a nossa ruptura com a estratégia da agudização sistemática dos confli-
tos sociais, que usa o povo para desequilibrar o governo ou o sistema, pro-
metendo substituí-lo por uma promessa messiânica. Movimentos fundamen-
talistas religiosos e políticos, quase sempre conceitualmente inseparáveis,
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adotam esta postura usando Deus ou teorias como a luta de classes. Os
resultados destas políticas são frustrantes, porque a população segue estas
lideranças cegamente acreditando em milagres e ascensão social instan-
tânea. A desilusão é o preço da ilusão. Gramsci contribuiu para a huma-
nidade com importante reflexão escrita do fundo de uma masmorra fascista
sobre a construção da hegemonia popular enquanto construção da liderança
para uma profunda transformação social. É importante sublinhar que o Pro-
jeto Manuelzão tem estes alicerces em seu pensamento político.

Nestes dez anos de existência, o Projeto Manuelzão conseguiu influir
das seguintes formas na elaboração, implementação e crítica das políticas
públicas:

- Promovendo articulação política com ONGs, instâncias governamen-
tais, empresas privadas em torno de sua proposta de trazer de volta o peixe
ao rio das Velhas. Em que pesem contradições diversas, esta base de apoio
social e política tem se estendido continuamente e se consolidando.

- Colocando a questão da volta do peixe como objetivo operacional pon-
tual comum para alavancar as ações do Projeto, uma novidade em estratégia.
Isto levou-nos a introduziu a questão do biomonitoramento das águas e a ne-
cessidade de ampla mobilização social.

- O biomonitoramento das águas foi implantado na bacia do rio das Ve-
lhas desde 2000, com os peixes, e com os bentons (macro-invertebrados
aquáticos) desde 2003. O Velhas talvez seja o único rio brasileiro a ser bio-
monitorado em toda a sua extensão. O Estado de Minas Gerais, por decisão
governamental, adotou este procedimento na bacia do Velhas a partir de
2006, com destinação de verbas. Até então, só se trabalhava com o monitora-
mento físico-químico das águas e do meio ambiente. Esta mudança de para-
digma tem importância histórica.   

- Criamos, já no primeiro ano, um instrumento poderoso de mobilização
e comunicação que foi o Jornal Manuelzão, hoje com 100 mil exemplares em
cada edição bimensal. Conseguimos implantar um razoável sistema de distri-
buição, que segue evoluindo.

- Fruto destas atividades em todo o território da bacia hidrográfica, o
Projeto Manuelzão vem, há quatro anos, dirigindo o CBH-Velhas com apoio
unânime dos três segmentos. E este voto de confiança foi renovado até o
final de 2009. Como muitos sabem, o Comitê de Bacia Hidrográfica é órgão
de Estado, criado a partir da lei federal 9433/97, a chamada Lei das Águas
e de leis estaduais congêneres, como a lei 13.199/99 em Minas Gerais. O
CBH-Velhas é um comitê estadual pois o Velhas nasce e deságua em ter-
ritório mineiro.

- Tivemos papel decisivo na criação da identidade social de pertencimen-
to à bacia do rio das Velhas como unidade geográfica e de planejamento. Este
sentimento permite tratar a bacia hidrográfica de forma integrada: solo, flora,
fauna, atmosfera, rios, a economia e o povo. Foi assim possível avançar na
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desconstrução do paradigma municipalista da divisão política e administra-
tiva do país, incoerente enquanto base da gestão ambiental das águas e ins-
trumento de planejamento. Isto está permitindo integrar supra municipal-
mente a mobilização social, a defesa do meio ambiente, o saneamento, as
manifestações culturais, a importância do solo e do ciclo hidrológico para a
vida no planeta. 

- Inovamos ao questionar as políticas de retificação e canalização de rios
e córregos urbanos. Essas práticas estão associadas a projetos arcaicos de
engenharia urbana e saneamento. Esta mudança de mentalidade começou
em 1998, a partir do prefeito Célio de Castro, que compreendeu e apoiou a
proposta determinando à Sudecap prioridade nos estudos e as mudanças
que resultaram na criação do Drenurbs em Belo Horizonte. O Projeto Ma-
nuelzão foi sujeito e parceiro desta mudança, cuja liderança conceitual maior
na prefeitura foi do engenheiro José Roberto Champs. Nosso papel maior foi
o de ter denunciado a mutilação dos nossos rios urbanos e levado o debate
a público. Promovemos em Belo Horizonte o debate com técnicos alemães,
como Walter Binder, diretor de recursos hídricos da Baviera, e Wilfried
Teuber.   

- Em nível estadual, com o apoio do secretário de estado do meio ambi-
ente José Carlos Carvalho, foi assinada a Deliberação Normativa 95/2006,
do Conselho Estadual de Meio Ambiente (COPAM), que restringiu a possi-
bilidade de canalização de rios e córregos em Minas Gerais. Atualmente,
canalizações só em último caso e por deliberação dos CBHs respectivos,
concedendo outorgas e com aprovação do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CERH). Mas sem pressão da sociedade, as empreiteiras e políti-
cos estão aprovando canalizações e avenidas sanitárias, levando os técnicos
do  estado a fazerem vistas grossas na aplicação da DN 95/2006. É lastimá-
vel que um técnico possa se aviltar a este nível, abrindo mão de prerrogati-
vas e conhecimentos que lhe deram a autoridade de portador de um diplo-
ma. A defesa do estado de direito se concretiza pelo respeito às leis, perante
as quais todos são iguais. Nacionalmente, enviamos ofícios a diversos minis-
térios com cópia da DN 95/06, solicitando que não aprovem verbas federais
para projetos de saneamento em Minas Gerais que usem o saneamento como
pretexto para canalizações de córregos e favorecimento de empreiteiras des-
preparadas tecnicamente para os novos tempos. Já obtivemos respostas po-
sitivas de setores da Agencia Nacional de Águas (ANA) e do Ministério da
Integração Nacional. 

- Muito contribuiu nesta mudança conceitual a epidemia de leptospirose
no Barreiro, Belo Horizonte, em 1998, que deixou 6 vítimas fatais. Esta epi-
demia foi surpreendente, pois se temia a eclosão de casos de dengue hemor-
rágica; e até haver o diagnóstico definitivo a cidade viveu na incerteza das
causas. Foi o lançamento de lixo nos córregos que propiciou a proliferação
de ratazanas e o advento destes casos. Algumas empreiteiras, vereadores e
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candidatos aproveitaram a emoção desta população de classe média, exi-
gindo a solução: canalização do córrego e construção de avenida. Houve rea-
ção do Projeto Manuelzão, por meio do seu coordenador geral que nesta épo-
ca estava como secretário adjunto de saúde em Belo Horizonte. Este posicio-
namento publicado em jornais e entrevistas em rádio e televisão deu res-
sonância ao debate, que nunca havia existido. A partir desta discussão pú-
blica, fomos procurados por Wilfried Teuber, que residia no Rio de Janeiro
em função de convênio entre GTZ alemã e o governo do Rio. A partir de seu
apoio espontâneo recebemos a visita do secretário de recursos hídricos da
Baviera, Walter Binder, autoridade internacional em renaturalização de leitos
de rios outrora mutilados. Walter Binder afirmou que a renaturalização na
Alemanha busca conter enchentes, trazer de volta a biota e realizar obras de
paisagismo. Promovemos reuniões com técnicos da prefeitura de Belo Hori-
zonte e debates com engenheiros e ambientalistas no CREA-MG. Consolida-
mos essa posição.

- Realizamos em 2003 a Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas,
com trinta dias de duração, entre o município de Ouro Preto e a Barra do
Guaicuy no rio São Francisco. Com caiaques, grande mobilização social e de
mídia, levantamos a bacia do Velhas, da Mata Atlântica remanescente ao cer-
rado da bacia do São Francisco. Foram percorridos 804 Km e mobilizados
dezenas de milhares de pessoas diretamente ao longo da travessia. Isto ge-
rou dois programas nacionais seguidos do Globo Rural e ampla cobertura
das demais mídias em Minas Gerais. Outras expedições de menor enverga-
dura estão se repetindo nos afluentes, tornando-se um excelente instrumen-
to de mobilização social pelas águas. A partir desta experiência muito impac-
tante no Projeto e na alma do povo, surgiu a proposta da Meta 2010, ou seja,
navegar, pescar e nadar na região metropolitana de BH até o ano de 2010. A
proposição foi levada ao governador em janeiro de 2004 e no dia 23 de março
foi publicado no Diário Oficial o Termo de Compromisso com a Meta 2010.
Atualmente, ela é um programa estruturador do estado de Minas Gerais. A
Meta 2010 está mudando a história da gestão pública, ao colocar a necessi-
dade de definir objetivos e prazos. Faz parte não só do choque de gestão, co-
mo de um choque de imaginário. Mostra a sociedade civil conquistando pa-
pel relevante na gestão do estado, pelo menos neste caso. A Meta 2010 é o
melhor exemplo de programa de revitalização da bacia do São Francisco, com
foco geográfico e eixos temáticos, com visão da bacia como um todo, tendo
definido o epicentro de degradação e a estratégia de recuperação da bacia. 

- O Projeto Manuelzão também conseguiu, com a DN 02/2004 do CBH-
Velhas, criar os subcomitês de afluentes do Velhas, levando às ultimas con-
seqüências o processo de descentralização da gestão. Os subcomitês têm ca-
ráter consultivo, propositivo, fiscalizador e mobilizador e funcionam como
instâncias de gestão do CBH-Velhas. Já são mais de treze subcomitês cria-
dos até a presente data. Não há exemplo similar no país.
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- Envolvemo-nos na construção do CBH do São Francisco. Posterior-
mente na busca de alternativa de desenvolvimento com inclusão social para
o semi-árido brasileiro e no movimento contra a transposição do rio São
Francisco. Propusemos e coordenamos a Caravana Nacional do São Francis-
co, percorrendo 11 estados em 13 dias.

- O Projeto Manuelzão teve início na Faculdade de Medicina da UFMG.
Alguns professores do Internato em Saúde Coletiva (Internato Rural) trans-
formaram seu espaço nesta disciplina no Projeto Manuelzão, dando relevân-
cia acadêmica e social a recursos materiais e humanos que eram subutiliza-
dos. Isto começou pelo questionamento do conteúdo da disciplina, pois os
estágios estavam se limitando à clínica médica dentro do SUS e não em Saú-
de Coletiva. Em conseqüência desta discussão acadêmica e prática surgiram
definições como: saúde não é uma questão basicamente médica, mas sim de
qualidade de vida; a volta do peixe é indicador de saúde coletiva; saúde pú-
blica não tem o mesmo objeto que saúde coletiva: saúde coletiva vê os nú-
cleos humanos como ecossistemas humanos; a gestão ambiental do planeta
não pode ser antropocêntrica, pois assim sendo será insustentável. Daí nos-
sa proposta de desumanização da gestão do planeta. A saúde está associada
às condições do ecossistema. Já a saúde pública é resposta pontual do
Estado, dentro de suas determinações políticas e econômicas, não entrando
no mérito das questões sociais e ambientais como democracia, distribuição
de renda, biodiversidade, qualidade de vida, política habitacional, de trans-
porte, de educação, de lazer. Separa o homem e seu processo de adoecimen-
to do ambiente e dos instrumentos técnicos de controle social de doenças,
sem ir às causas profundas do processo. 

O Sistema Único de Saúde como desafio para os próximos anos
As tentativas do Projeto Manuelzão em modificar a matriz assistencial

do SUS, com os estagiários de medicina nos municípios da bacia do rio das
Velhas, não deram bons resultados. Priorizamos o PSF (Programa de Saúde
da Família), pensando que as questões ambientais e da promoção da saúde
seriam melhor aceitas. Supúnhamos lógico preparar os agentes comunitários
de saúde e meio ambiente, pegando de cheio questões como saneamento,
qualidade das moradias, ambientes de trabalho, pobreza, proliferação de per-
nilongos, uso de agrotóxicos e outras drogas. Mas a gestão municipal está
distante destas problemáticas, não as vê como a engrenagem sistêmica do
processo saúde/doença. E não difere do que se passa em nível estadual e fe-
deral. A qualidade de vida, como pré-condição da saúde, não é questão de
princípio sine qua non do SUS, ela foi cinicamente desprezada.

Este processo nos conduziu à crítica do Sistema Único de Saúde brasi-
leiro (SUS), cuja prática expressa uma ruptura com o marco conceitual sub-
jacente a seu arcabouço legal básico.

Os meios acadêmicos e gestores do SUS têm envidado esforços para
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aprimorar o setor assistencial. Mas há falhas metodológicas básicas nesta
abordagem. Estão tratando saúde como setor da assistência médica e tratan-
do as duas coisas de forma assistêmica. Comparando com indicadores dos
países melhor estruturados economicamente, é inaceitável o patamar de
incidência dos fenômenos de morbi-mortalidade que acometem a população
brasileira. São questões políticas e de carências sociais do povo exibidas co-
mo feridas abertas. Propiciar melhorias na qualidade de vida para as popula-
ções usuárias do SUS é dever de casa, ao lado da melhoria da assistência.
Deveria inclusive nortear a política econômica e financeira do Estado
brasileiro. A qualidade do sistema de saúde de uma sociedade é questão polí-
tica central e não pode ser definido por decisões corporativas do Banco Cen-
tral.

Diante desta realidade os gestores sérios e inteligentes vivem um dile-
ma: ou se frustram, ou se acostumam com a rotina assistencial de uma me-
dicina de baixa eficácia e eficiência, sem equidade e universalidade com qua-
lidade. Ao que parece a maioria deles se acostumou, adotando o pragmatis-
mo e o discurso do poder governamental, que é cínico. Diante do colapso do
tecido social não há medicina que dê conta. 

Na construção do SUS os movimentos sanitaristas não amadureceram
suficientemente uma visão de promoção socioeconômica, ambiental e cultu-
ral para concretizar a Saúde Coletiva, mexendo na estrutura política e eco-
nômica do país. Que sentido teriam os avanços legais e as lutas sociais se a
Constituição Federal e as leis complementares do SUS são sistematicamente
descumpridas? O Ministério abdicou da luta pelo exercício efetivo do poder
no âmbito de suas prerrogativas legais, e da função política articuladora, que
seria sua obrigação. O cargo de ministro da saúde é disputado pelos partidos
pelo valor eleitoral e espaço de empregos. É o que mais pesa no leilão de car-
gos entre os partidos. Não é o caso do Banco Central, do Ministério da Fa-
zenda ou do Ministério da Agricultura que cuida da saúde animal. Aliás,
saúde animal dá lucro, significando exportação de carnes, ovos, leite e deri-
vados, por isto há investimentos em infra-estrutura e toda sorte de promoção
da saúde animal. Na sociedade humana doença é que dá lucros. Investir em
saúde humana (educação pública, planos habitacionais, transporte coletivo,
esporte e lazer, assistência médica de qualidade) aumenta o custo Brasil, a
economia não suporta.   

A saúde humana ficou sem sustentação sistêmica, como se fosse apenas
assistência médica, reivindicando mais verbas! Grassa a confusão entre sis-
tema de saúde, de elevada complexidade sistêmica, com gestão operacional
do setor de assistência ao qual foi reduzido o SUS. Acabou formando-se
uma burocracia descolada da visão científica e ecossistêmica da saúde.
Burocracia esta com autonomia em relação ao movimento social, mas sem
força para mudar a concepção hegemônica. A economia tem que ter a lógica
e a ciência do capital; mas a gestão do sistema da saúde humana tem que ser
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caótica e estúpida. Esta burocracia medíocre é acossada por lobbies e traba-
lha servilmente a serviço de governos que não entendem do assunto. Daí a
contradição de defender o SUS na televisão, diante de qualquer denúncia do
povo, por mais verdadeira que seja. Os gestores do SUS só excepcionalmente
são usuários dos postos médicos, porta de entrada do sistema, o que signifi-
ca dizerem: o SUS em si é bom, mas para mim não! Não para meus filhos
e minha mãe!

A prática dos SUS não está fundada nos princípios teóricos da Saúde
Coletiva nem condicionada e determinada pelos interesses da população. Por
isso a denominamos Saúde Pública, no sentido de Estado, não de povo. O
apartheid social no Brasil está se consolidando com a segregação praticada
pelo Estado em importantes áreas determinantes de saúde: educação, habi-
tação, renda, transporte, lazer, justiça. No plano assistencial, longe está a
prática da equidade e da qualidade da atenção que fosse plausível e digna
para qualquer cidadão. O Pronto Socorro João XXIII e o Pronto Atendimen-
to do Hospital das Clínicas, ambos em Belo Horizonte, têm reconhecida
eficácia, apesar do lamentável cenário de guerra em que são mantidos. São
condições que desrespeitam os profissionais, pacientes e familiares. Pode-
riam ser mais qualificados, como os hospitais do sistema Sarah Kubitschek,
eficientes, bem organizados e disputados por todos. Não poderia ser o mod-
elo referência para o SUS?

A concepção hoje hegemônica é centrada em dois pilares perversos e
com requintes de sadismo: 

1) deixar, e mesmo promover a instalação da doença, com omissões e
políticas perversas, para depois agir com a assistência, para faturar politica-
mente, cometendo o disparate de medicalizar questões sociais; 

2) praticar medicina de qualidade inferior que julgam ser suficiente para
os pobres, negando assim os princípios da universalidade e da equidade. 

Salta aos olhos que os milhões de usuários do SUS não desfrutam de sa-
neamento básico e ambiental, vivem em regiões e moradias inseguras e são
socialmente marginalizados. Mas há usuários raramente mencionados: os
que obtêm acesso ao financiamento de alto custo, até mesmo por necessi-
dade financeira, mas sem ser pela via prevista de entrada no sistema; os que
obtêm dividendos políticos e privilégios através do poder de gestão do SUS.
Esta crítica é feita para colocar a seguinte questão: excluindo a classe média
do SUS, que migrou para abjetos planos médicos privados, os miseráveis fi-
caram isolados e perderam a capacidade de pressão tanto social quanto po-
lítica. Isto acontece pelas mesmas razões no transporte, educação, na Jus-
tiça, na moradia que são determinantes de saúde.

Quando acusamos as omissões e políticas perversas não estamos exa-
gerando. Citamos aqui a forma como é regulamentada a venda e utilização de
agrotóxicos no Brasil; o descaso com a política de transporte coletivo e pri-
orização do automóvel; a má qualidade da manutenção das estradas; a priva-
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tização e alto custo do ensino fundamental e abandono qualitativo do ensi-
no fundamental público; o descuido para com a qualidade da dieta no país;
a falta de investimentos nos setores de esporte e lazer de massas, incluído o
turismo de qualidade; o generalizado desmatamento e degradação dos ecos-
sistemas naturais do país; incluindo-se aqui os ecossistemas humanos urba-
nos, com a expansão de favelas, a marginalização social, o desemprego e
subemprego, a violência em suas diversas formas.   

O Projeto Manuelzão pensa na construção de ecossistemas humanos
saudáveis, pensa ecologicamente a relação da sociedade com o solo, com a
biodiversidade (flora e fauna), com as águas, com o ar. Não vê a cidade prio-
ritariamente como um território político, mas como um território geográfico
e ambiental. As águas de uma bacia hidrográfica refletem isto em primeira
mão, elas são um meio sistêmico ímpar, tomado por nós como um eixo me-
todológico de monitoramento e mobilização. Daí, que buscar compreender
nossa relação com as águas disponíveis na natureza foi nosso primeiro olhar
em termos de estratégia de promoção de saúde e busca de qualidade de vida
para a população. A partir desse raciocínio, foi um passo redescobrir o ter-
ritório de bacia hidrográfica e atribuir-lhe um papel essencial em nossa teo-
ria, enquanto território coerente de planejamento. Daí propor trazer o peixe
de volta, como indicador mais amplo de saúde coletiva, foi um passo. Bus-
camos a utopia dos textos legais fundadores do SUS, completamente aban-
donados quando o SUS se subordinou aos interesses dominantes do Estado
e da indústria da doença. Vejamos alguns textos legais, entre aspas. Os gri-
fos são do autor.

“CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988.  
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

Lei Nº 8.080 de 19/09/90. Art. 3. A saúde tem como fatores determinan-
tes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o la-
zer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da popula-
ção expressam a organização social e econômica do País.

CAMPOS DA ATENÇÃO À SAÚDE (Normas Operacionais Básicas do
SUS - 1996). 

A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito
pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes campos, a
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saber:
a) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, indivi-

dual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar,
bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar;

b) o das intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, incluindo
as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e trabalho, o
controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento
ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscaliza-
ções e outros) e

c) o das políticas (externas! *) ao (setor!*) saúde, que interferem nos
determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que
são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao
emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade
dos alimentos.” [* itálico e exclamação por conta do autor do artigo]
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Na vida deste universo, com suas permanentes transformações, os seres
e as instituições nascem, vivem e morrem como enunciou Lavoisier: “na na-
tureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. O Projeto Manuel-
zão não quer ser diferente, não quer ultrapassar seu prazo de validade en-
quanto organização e se degenerar, uma vez cumprido o essencial de sua
missão. Ele não será detido pelas teias que a ciumenta e poderosa Inércia
tece, tentando dominar as iniciativas dos que querem contribuir consciente-
mente na história. 

Os ciclos em espiral dos processos universais se desenvolvem no tempo
e no espaço, em sistemas que se interagem e evoluem, constituindo as eras
geológicas, a história natural, a história humana. A natureza dá continuidade
aos sistemas e seres por meio da cadeia reprodutiva, e do encadeamento de
sistemas de escala com novas leis ou sistemas fractais, e não pela continui-
dade retilínea de unidades e entes. Na reprodução, há trocas e enriquecimen-
to informacional, que possibilitam novos desenvolvimentos e novos patama-
res. Assim, a natureza vence estrategicamente a poderosíssima Entropia,
dando continuidade aos processos, dos quais a vida é para nós o mais sur-
preendente. A morte não é o fim do processo, mas a possibilidade de sua
continuidade, com o desaparecimento dos indivíduos e sistemas, que vão ter
o merecido descanso eterno, na metamorfose universal, amortecendo resis-
tências.

Um filho de oito anos perguntou ao pai qual o destino nosso após a
morte. A dúvida vinha da observação e de falas contraditórias entre a esco-
la dominical de uma igreja cristã e a professora de um educandário não reli-
gioso. A coisa se complicou com o desejo do menino de ser acompanhado ao
outro mundo pelo cão chamado Bob. O pai já o acostumara com o ritual do
enterro de passarinhos que morriam ao bater na vidraça da casa mostrando-
lhe, tempos depois, as plantinhas que ali nasciam. A resposta foi mantendo
a incerteza:

- Olha meu filho, uns dizem que vamos para um além que pode ser céu
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ou inferno, conforme sejamos bons ou malvados. Nossa alma seria levada
para os referidos locais. Mas cachorro não tem alma, por isso o Bob não irá
não, segundo esta primeira corrente de pensamento. Mas há outras pessoas
que pensam diferente. Uns não sabem o que acontece no além, ou se há mes-
mo este além proibido para cães, por melhores que sejam. Eu tenho mais dú-
vidas que certezas e não posso afirmar a você que haja vida no além. Certo
mesmo é o que acontece com os passarinhos. O corpo que morre se desin-
tegra, vira pó ou é comido por outros bichos. Por exemplo: morre uma capi-
vara no mato beira-rio, ela alimenta peixes, urubus, outros animais car-
nívoros, insetos, vermes, bactérias e ainda alimentará raízes de muitas plan-
tas. Uma destas plantas é a goiabeira, e um passarinho ou um menino co-
mendo a goiaba, estão comendo capivara. A vaca comendo capim vai produ-
zir leite para outros meninos. O corpo deste menino pode ficar com elemen-
tos da capivara e da vaca nos músculos e no cérebro. Se este menino um dia
observar bem, poderá entender que os passarinhos que voam tão bonito po-
derão já ter sido uma vaca ou uma pessoa e que viraram laranja, mamão e
outras coisas. Pois, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se trans-
forma, como aprendemos com o professor francês chamado Lavoisier. Seria
este o encantamento em Guimarães Rosa? 

Nos últimos três séculos, a espécie humana se revelou como uma “pra-
ga”, reproduzindo e se matando cruelmente por espaços e alimentos. Além
de exterminar as demais espécies vegetais e animais, ameaça a sustentabili-
dade do planeta Terra. A nossa espécie está hoje aplicando tecnologias de
ponta para a devastação dos recursos naturais, arrasando delicados ecossis-
temas. Está destruindo as próprias bases de sustentação da vida e promo-
vendo mais efeito estufa pela maior liberação dos gases CO2 e metano, emiti-
dos por atividades econômicas que abusam da queima de combustíveis fós-
seis e de processos metabólicos insustentáveis.

A engrenagem produtiva, comercial e o modo de consumo determinam
políticas e comportamentos que aceleram o ritmo de destruição com instru-
mentos cada vez mais poderosos, propiciados pelo desenvolvimento tecno-
lógico e científico. A produção econômica, seja privada ou de estado, está ge-
rando riqueza monetária sem preocupação com a sustentabilidade ambien-
tal. A riqueza da biodiversidade, do solo e das águas está se transformando
em pobreza ambiental irrecuperável e desequilíbrios sociais, fome e guerras. 

A engrenagem econômica não pode permanecer acima de nós, precisa-
mos detê-la e subordiná-la aos interesses atuais da sociedade e das futuras
gerações. A grande questão da história é cultural, que pode sobre-determi-
nar e dirigir a economia como quem prepara um cavalo para montar. Esta é
a proposta do socialismo que foi frustrada em suas tentativas anteriores. Pri-
meiramente, pela utopia de pensamentos generosos, mas sem respaldo nas
condições objetivas e subjetivas do estágio de evolução da sociedade hu-
mana. Depois, por receitas econômicas mecanicistas e exacerbação primária

livro 10 anos final grafica- ultima vers.qxd  16/5/2008  11:57  Page 250



251

do conceito de luta de classes, fruto de avaliação preconceituosa do modo
capitalista de produção. Lideranças messiânicas acabam empurrando as
massas para aventuras diante da insensibilidade social e política das elites
dominantes. Conceitos pouco aprofundados sobre religião, relações sociais
e raciais, incompreensões sobre a questão nacional, contribuíram para con-
solidar equívocos, e inviabilizar as primeiras experiências socialistas.

Arthur Schoppenhauer, em O mundo como vontade e representação, vê
a história como a marcha da espécie humana, a partir de suas característi-
cas animais básicas, de mamíferos, para a transcendência cultural, com base
no reconhecimento e superação desta condição primitiva. Neste processo,
Schoppenhauer valoriza muito o papel das atividades artísticas, como a lite-
ratura, o teatro, artes plásticas e a música.

Neste gancho epistemológico de questionamentos filosóficos e sonhos
de liberdade brota o Projeto Manuelzão. Seus fundadores vieram das lutas
sociais e filosóficas. Surgiu com o objetivo operacional de recuperar um rio
degradado ao extremo, com o imaginário da volta do peixe ao rio (objetivo
operacional pontual comum) e da mudança de mentalidade civilizatória
(objetivo geral), tomando a bacia hidrográfica do Rio das Velhas como um
pedaço representativo do planeta a ser trabalhado. Nossa ação sempre foi
pautada na visão global e sistêmica do conjunto de variáveis da vida no pla-
neta e na ação local guiada por um imaginário com conteúdo filosófico, cul-
tural, político, ambiental e sócio-econômico não copiado, original. Numa ex-
colônia é importante fazer esta ressalva, sobretudo na vida acadêmica de ma-
triz estrangeira, que sempre desprezou raízes de conhecimentos tradicionais
e a autoridade das metodologias científicas independentes. Nossas realiza-
ções, sucessos e dificuldades contam a nossa breve história e apontam para
nosso futuro, como uma referência conceitual e de modelo de ação e organi-
zação. Embora com sucesso e referências positivas até agora, não perdemos
a razão imaginando-nos mais do que somos ou permitindo que nossos erros
e deficiências nos esmoreçam. Mas temos sido deliberadamente atrevidos
frente às dificuldades práticas que temos encontrado. Sempre estamos aten-
tos às duas hidras: a Inércia e a Entropia. 

Não perdemos a razão, basicamente porque sabemos que a história se
constrói por ondas, momentos e movimentos, por ações que podem ser de
abertura ou fechamento, de liberdade ou repressão, de luz ou trevas. Querer
perpetuar um momento, ou movimento ou onda, após eles terem realizado
seu máximo esplendor, é caminhar perigosamente pelo viés do caminho já
percorrido fazendo o retrocesso. Até as estrelas morrem e este momento
coincide com seu esplendor maior. 

Nos momentos de criação propiciados por conjunturas históricas espe-
ciais, prevalecem a liberdade, a abertura, o despojamento, a entrega total. Já
no momento seguinte a burocracia, o conservadorismo, o fechamento, a me-
diocridade. Chega um momento em que, o empenho em prosseguir com a or-
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ganização e o movimento pode responder mais às necessidades de sobrevi-
vência dos componentes do grupo que da causa que estava na origem de tu-
do. O objeto neutraliza e vence o objetivo. Todo sistema, e não é somente na
termodinâmica, tem sua tendência entrópica. A degeneração que acompanha
todos os tipos de organizações, religiões e impérios revela simplesmente que
ultrapassaram o prazo de validade, o momento criativo e de desenvolvimen-
to positivo, mas insistiram em ser fantasmas e dogmas.

É o processo natural, cessou a função o órgão tende a desaparecer; co-
mo inversamente se afirma na embriologia, a função faz o órgão. Para supe-
rar estas contradições, há processos como o da reprodução, onde o indiví-
duo e a espécie se combinam. Nas questões sociais são propostas novas, que
dão continuidade dialética, pela negação, sem continuísmo. A história se-
guirá seu caminho, mas se tivermos tido êxito, levará as marcas que lhe dei-
xamos.

O Projeto Manuelzão já impactou positivamente a sociedade, deixando
nas suas pegadas as características fundamentais das idéias que o gerou.
Transmitiu à sociedade seu imaginário, seu DNA. Conquistou compreensão
e apoio ativo de importantes segmentos da sociedade como ONGs, em-
presários, fazendeiros, universidades, movimentos sociais e segmentos go-
vernamentais. Agiu, publicou, pesquisou, inovou, mobilizou, fundou. Cum-
priu seu papel, teve sucesso no fundamental de suas proposições. Repro-
duziu, influindo na orientação e geração de diversos movimentos. Vai deixar
saudades, mas tem que partir para não inibir novos atores que surgem. Pre-
cisa sair da vida para entrar na história. Isto não é uma opção. É uma neces-
sidade imperativa de sua qualidade e do ciclo da produção e reprodução da
vida. 

Um bom cenário para este momento histórico, com todas as honras, se-
rá no mergulho no rio das Velhas em 2010, na presença dos sujeitos dessa
história, do povo e da imprensa, com todos os Núcleos Manuelzão e Sub-
comitês, membros de todos os segmentos que atuam nos Comitês e ambien-
talistas presentes. Será o grande FestiVelhas especial, cumprindo o compro-
misso assumido quando o Projeto surgiu em 1997. Preservado da degenera-
ção natural dos sistemas e retirado de cena no momento certo da vitória da
Meta 2010, o Projeto Manuelzão será objeto de estudos bem preservado e
acessível. Ele continuará prestando inestimáveis serviços aos movimentos
sociais e à pesquisa, será uma referência sólida de organização, metodologia
e de imaginário. Sublimado, será sublime. 

O título deste capítulo: “E depois de 2010? Políticas e projetos para as
gerações futuras” é questão das gerações futuras decidirem. Em vez de con-
tinuarmos no mesmo plano optamos por nos transformar, ou encantar, fa-
zendo a ruptura planejada para a reprodução. Fazer o acontecer sob novas
condições e formas, permitir rearranjos, liberar pessoas, pensamentos e mo-
mentos. Romper com o passivo acumulado e reativar o processo. A onda Ma-
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nuelzão, o momento Manuelzão estão registrados nas praias onde ele atuou;
quem souber buscar significados saberá encontrá-lo. Até na universidade,
pois antes de ser um projeto da UFMG procurou primeiramente ser um pro-
jeto de UFMG. Aquela universidade que sonhamos e estamos construindo-
a no presente momento. Nossas ondas instituintes é que são ou foram im-
portantes e sobreviverão; não sua institucionalidade “temporal” que passa
com o tempo. Com Fernando Pessoa podemos dizer que somos do tamanho
da nossa visão de mundo, não de nossa estatura física, título ou posição so-
cial. As rupturas são recomeços, o segredo da vitalidade reprodutiva. É a
sexualidade sociológica. Senão, não precisaria existir a morte em todos os
fenômenos do Universo. Ainda com Fernando Pessoa, mas com crítica. Ele
escreveu:

De tudo ficaram três coisas.
A certeza de que é preciso recomeçar,
A certeza de que é preciso continuar, 
E a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar.
No nosso caso iremos alterar o último verso, pois nós podemos inter-

romper um processo do qual temos plena consciência, e fazer acontecer, em
vez de sermos interrompidos pela Entropia. 

Não podemos querer definir o mundo das gerações futuras se mal conse-
guimos modificar o nosso. Ninguém consegue ter a visão integral do espaço
nem do tempo. O mundo caminha independentemente e apesar de nossa
vontade e ações, mas interagimos com ele. Se conseguirmos fazer as pessoas
refletirem mais, desmassificando os comportamentos e a automaticidade das
atitudes, já terá sido um grande passo. O que determina nossas atitudes so-
ciais não são prioritariamente a economia ou a política, mas a cultura, a
mentalidade civilizatória. Vejam como as tecnologias como a internet, a tele-
fonia, o avião, a informática, os meios de transporte, a qualidade das mora-
dias e da vida privada tornaram possíveis grandes transformações que ne-
nhum revolucionário social tinha condições de prover.

Na questão cultural está o centro de uma grande possibilidade de trans-
formação. Vejam-se as potências ocidentais atuais que, ostentando modo de
produção e de vida, de alto padrão tecnológico, continuam aferradas a pre-
conceitos e interesses menores nas disputas com camponeses do Vietnã,
com nômades e plantadores de ópio do Afeganistão e guerrilheiros do Ira-
que. Estão niveladas com populações de economias bem defasadas tecnolo-
gicamente, e pior: perdendo essas guerras e se desmoralizando com torturas,
estupros, assassinatos em massa da população civil, rapinagem das riquezas
naturais e desrespeito às culturas locais. O ponto em comum da cultura do
Ocidente capitalista com a cultura dos povos citados pode estar nas bases
econômicas toscas do pastoreio da Idade Antiga, base da mentalidade
judaico-cristã e muçulmana. Se pudéssemos deixar uma idéia para apreci-
ação das próximas gerações diríamos a elas que a grande transformação é da
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mentalidade, para bem podermos nos apropriar das possibilidades da ciên-
cia e da tecnologia.

Em nosso período de vida, a água assumiu papel relevante na avaliação
dos acontecimentos enquanto eixo de mobilização, eixo de monitoramento
biológico da saúde do planeta e eixo metodológico do processo de transfor-
mação política que empreendemos, questionando a geografia político-admi-
nistrativa do sistema, base na qual ele se sustenta. As bacias hidrográficas,
os ecossistemas que o perpassam, o ciclo hidrológico têm sido referenciais
metodológicos para nosso trabalho, levando-nos a pensar num mundo sem
fronteiras e numa sociedade culturalmente diferenciada, integrada e soli-
dária. Vivemos um tempo que se funda na lógica das tropelias de um sistema
baseado na força física, na força do dinheiro e da mentira. A violência con-
tra os mais fracos, independente de fronteiras nacionais, tem base na mate-
rialidade da propriedade e do domínio político, intelectual e tecnológico con-
trolado pelo capital financeiro. Trabalhamos pela transformação no sentido
da apropriação coletiva do produto do trabalho social e da gestão política,
econômica e ambiental enquanto instrumento democrático e sustentável de
desenvolvimento da qualidade de vida no planeta Terra. O grande problema
refletido pela natureza é a poluição da mente e do coração dos seres huma-
nos por causa da sua ignorância, não basicamente da maldade. Está na sua
representação do que somos e do mundo. A filosofia, as artes e a política têm
papel fundamental nesta história de superação.

A questão ambiental está inseparável da questão da justiça social, da paz

Bandeira do Planeta Terra. Arte: Procópio de Castro (sobre foto da Nasa)
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e da democracia. As necessidades de todos os ecossistemas, inclusive huma-
nos, que se concentram cada vez mais nas cidades, exigem cuidados especi-
ais para se sustentarem dentro de uma perspectiva democrática, de justiça e
paz. Libertar a política do calendário eleitoral imediato e da ditadura do capi-
tal é essencial para equacionarmos, em longo prazo, as demandas sobre os
recursos naturais e os seus efeitos sobre os ecossistemas. O centro da ques-
tão ambiental é a constituição de um modelo de economia com base global
que garanta a todos os seres humanos e aos demais ecossistemas a sobrevi-
vência e o desenvolvimento, valorizando a diversidade cultural e apagando as
fronteiras entre países, classes e raças. As águas assumiram papel meto-
dológico fundamental na mobilização e no monitoramento deste processo de
transformação da mentalidade cultural de nossa época em escala planetária.
A nossa idéia de uma única bandeira para todos os povos é o símbolo desta
prosposta.
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