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Parcerias | Patrocínio | Colaboração

A Bacia do Rio das Velhas abrange  51 municípios

CAPA: Rio das Velhas no trecho Augusto de 
Lima - Lassance | Foto Marcelo Andrê / PMz

Detalhes: cenário na RMBH  e  o lixão no Morro  
do Galo, Nova Lima | Fotos: Acervo PMz

nas MaRGens Do Rio Das VelHas | Ruínas da Igreja Bom Jesus de Matozinhos, em 
Guaicuí, distrito de Várzea da Palma (MG). Suas paredes servem de escora para uma 
gigantesca gameleira, que nasceu no topo da empena e expandiu suas raízes pelos 
dois lados. Detalhe (alto, à esq.) mostra integrante da expedição pendurada nas raízes.

Edição 70
ano 16

fundado em 1997 por iniciativa de professores da Faculdade  
de Medicina da disciplina  Internato em Saúde Coletiva, UFMG

ISSN 2178-9363 

Saúde, Ambiente e Cidadania na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas

Esperança de dias melhoresEsperança de dias melhores

Depois de comemorar vitória parcial da Meta 2010, o compromisso reafirmado  
pelo Governo do estado de assegurar a volta do peixe e o nadar no Rio das  
Velhas na Região Metropolitana de Belo Horizonte em 2014 ficou no papel.

Depois de comemorar vitória parcial da Meta 2010, o compromisso reafirmado  
pelo Governo do estado de assegurar a volta do peixe e o nadar no Rio das  
Velhas na Região Metropolitana de Belo Horizonte em 2014 ficou no papel.



Manuelzão n.70  |  3     

Eleições de 2014 e o meio ambiente

Partidos e governos ignoram a questão am-
biental. e, ainda, a restringem às questões na-
turais. Ignoram que ela engloba as questões 
sociais, mas, com outra abordagem. moradia, 
mobilidade urbana, escola, segurança social, 
distribuição de renda, estresse diário da luta 
pelo acesso aos bens essenciais à vida, são 
questões socioambientais, componentes do 
ecossistema humano. o propósito maior da po-
lítica deve ser o de preservar, conservar e quali-
ficar os ecossistemas, em geral, e os humanos, 
em particular, como as cidades. todos os ecos-
sistemas envolvendo flora e fauna estão interli-
gados e integrados.

Para nossa surpresa, em junho deste ano, 
a fúria das ruas mencionou a questão ambien-
tal, apenas indiretamente, em suas consequên-
cias, demonstrando um diagnóstico fragmen-
tado entre vida social e realidade ambiental, 
sem enxergar a cidade como um ecossistema. 
a campanha eleitoral de 2014 segue pelo mes-
mo caminho, só valoriza questões econômicas 
deslocadas da percepção ecossistêmica. nes-
te tema, a esquerda e a direita compartilham a 
mesma visão de mundo. 

os governos não conseguem pensar a so-
ciedade humana como um ecossistema da mes-
ma forma que um rio é para os peixes e a terra 
é para todos os seres viventes. até os fazen-
deiros ensinam: eles empreendem a produção 
animal, investindo prioritariamente em saúde, 
evitando as doenças nas criações, para terem 
lucro no comércio dos seus produtos. ao inves-
tir na qualidade do rio das velhas, outro exem-
plo, nós conseguimos avançar muito na volta 
do peixe, ou seja, na saúde dos habitantes das 
águas. este é o caminho a seguir na sociedade 
humana. 

Pessoas que moram em condições de ris-
co, sem segurança social, sem saneamento e 
boas escolas, não têm acesso à saúde.  Saúde 
é um sistema, não é um setor de prestação de 
serviços; engloba questões mais complexas 
de qualidade de vida; não se confunde com o 
setor médico-assistencial. a sociedade está 

Apolo HeriNger lisboA

Meio ambiente 

envolve os seres 

humanos em 

relações 

ecossistêmicas, 

naturais e 

sociais. Somos 

parte da fauna 

terrestre, 

compartilhando 

o mesmo 

espaço de vida, 

os alimentos, 

o ar, a água.

vivendo a falência do pensamento gestor e o 
estado brasileiro se aproxima de um colapso. 
dinheiro e obras sem sentido não diminuem a 
violência, os assassinatos, o consumo de dro-
gas, as doenças; mas, sufocam o povo com 
mais impostos. o que fazer, então? Como in-
terpretar esta situação esdrúxula? É preciso 
entender que meio ambiente envolve os seres 
humanos em relações ecossistêmicas, natu-
rais e sociais. Somos parte da fauna terrestre, 
compartilhando o mesmo espaço de vida, os 
alimentos, o ar, a água. 

as eleições de 2014 estavam programadas 
para serem um plebiscito, uma disputa pola-
rizada entre duas grandes correntes. neste 
cenário, o meio ambiente continuaria de fora. 
Quer dizer: luta de classes (Karl marx), sim; 
luta pela sobrevivência das espécies (Char-
les darwin), não. os partidos fortaleciam seu 
abandono da pauta ambiental buscando se 
aproximar de setores como indústria, agrone-
gócio, mineração, empreiteiras, priorizando o 
retorno em financiamento de campanha. Isso 
ficou mais definido ainda quando a rede não 
conseguiu aprovar o seu registro; mas, com-
plicou a situação do Pt e do PSdB, quando 
inesperadamente se aliou com o PSB. 

agora, a questão ambiental pode voltar ao 
primeiro plano. o espectro dos 20 milhões de 
votos obtidos por marina Silva em 2014 voltou 
a perturbar a tranquilidade dos candidatos  
dos grandes partidos. já é possível admitir 
que, havendo um segundo turno, pode haver 
uma terceira opção, viável eleitoralmente para 
vencer a eleição presidencial em 2014. Por 
isso, já se nota preocupações do governo fe-
deral e estaduais em requentar algumas pro-
postas ambientais que nunca levaram a sério 
e mobilizar desgarrados ambientalistas de 
sua confiança, pensando, assim, retirar votos 
da nova opção. outras surpresas poderão vir 
em 2014, ano da Copa do mundo, da mídia in-
ternacional toda aqui e manifestações de rua. 
nossos rios, flora e fauna poderão ter impor-
tância eleitoral e entrarem na agenda de 2014.
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O sonho de nadar entre os peixes 
no Rio das Velhas em plena RMBH 
em 2014 teria sido possível se 
o governo estadual tivesse 
cumprido o que assinou em  
Santo Hipólito, no ano de 2010.

Sonhos  
e metas

e x p e D i ç ã o  ‘ M a n u e l z ã o  D e s c e  o  R i o  D a s  V e l H a s ’  |  1 0  a n o s 

em 2003, o Projeto manuelzão (Pmz) organizou 
uma expedição para conhecer a realidade do  
velhas, desde a nascente até a foz, no São  
francisco. durante 29 dias, três navegadores,  
vestidos com máscaras e roupas especiais,  
como a ponta de um imenso iceberg, 
singraram o rio em caiaques para avaliar,  
de perto, o nível de degradação em 803 km de 
calha registrados pelo GPS. a empreitada 
envolveu, em tempo integral, o trabalho de 
organização e apoio de mais de 70 pessoas e, 
indiretamente, 100 mil apoiadores  
mobilizados, que compareceram à beira do  
rio das velhas e nos eventos. Programas de  
televisão, como duas edições seguidas do  
Globo rural (último domingo de 2003 e  
primeiro domingo de 2004), atingiram  
milhões de brasileiros, até no exterior.

a repercussão foi tão grande na imprensa  
e nos trechos atravessados pelo rio nos  
diversos municípios, que o Governo do  
estado assumiu, publicamente, o  
compromisso de viabilizar a navegação,  
pesca e natação no trecho da região  
metropolitana até 2010. Como só foi possível 
realizar a façanha de nadar em Santo  
Hipólito, novamente o Governo assinou  
outro documento, a meta 2010/2014. o prazo 
está se esgotando e a promessa fica só no  
papel, frustrando as expectativas  
do Projeto manuelzão e da sociedade.
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inÍcio 
serra do espinhaço 

Cachoeira das Andorinhas, 
nascente do Rio das 
Velhas: o rapel na  
Pedra do Jacaré e o  
alto da montanha que 
circunda a cidade de  
Ouro Preto – divisor  
de águas dos rios  
Doce e São Francisco. 

Fotos Acervo pMz
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Da nascente à foz
ronald Guerra, roberto vare-

jão e rafael Bernardes refizeram o 
mesmo percurso do pesquisador 
inglês richard francis Burton em 
1867, porém, enfrentando os riscos 
da poluição que atingiu as águas do 
rio das velhas no último século. 

Iniciaram a expedição na Pedra 
do jacaré, no municípío de ouro 
Preto, no dia 13 de setembro, des-
cendo quase 100 metros de rapel 
na Cachoeira das andorinhas, onde 
o rio ainda é apenas um filete de 
água despencando da Serra do es-
pinhaço. Havia um roteiro bem defi-
nido, a partir da leitura do livro de 
Burton – Viagem de Canoa de Sa-
bará ao Oceano Atlântico. durante 
o percurso, o roteiro  foi aperfeiçoa-
do, enquanto os três assumiam, aos 
poucos, o controle técnico e opera-
cional da descida.

os caiaqueiros viram que, em 
quase 140 anos, houve muita de-
gradação. o assoreamento do rio 
e a poluição de suas águas eram 
preocupantes. também, ouviram 
moradores dizerem que houve me-
lhorias nos dois anos anteriores à 
expedição. o tratamento de esgo-
tos de parte do ribeirão arrudas, 
por exemplo, já parecia ter surtido 
efeitos; e fazendeiros da região de 
matozinhos contaram que o mau 
cheiro do rio, mais forte na época 
de seca, havia diminuído bastante. 

a força do próprio rio também 
é um fator animador. Pelo proces-
so de autodepuração, ao receber 
afluentes menos poluídos e, pas-
sando por corredeiras, a água reto-
ma seus níveis normais de oxigênio 
dissolvido, melhorando de qualida-
de. em municípios como Santo Hi-
pólito e lassance, no Baixo velhas, 
crianças nadavam no rio e a pesca 
era bastante comum.

esGoTo ‘in naTuRa’ 
no leiTo
Máscaras, roupas 
herméticas e óculos 
protetores para 
atravessar o Arrudas, 
o Malheiros e o Onça 
(acima). 

Ao receber afluentes 
menos poluídos 
e, passando por 
corredeiras, a água 
retoma seus níveis 
normais de oxigênio 
dissolvido; como 
no trecho entre 
Presidente Juscelino 
e Inimutaba (foto 
abaixo).
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JoANA D’Arc M. souzA
Membro do Projeto Manuelzão

a equipe era sensacional! todos, 
sem exceção, são muito bons! falta, en-
tre nós, o competente e querido Cláudio 
Cruz dos Santos, motorista. além de con-
duzir o veículo, operava equipamento 
de som e auxiliava em outros trabalhos, 
como avisar a chegada soltando fogue-
tes. nossos motoristas são ambientalis-
tas, importantes nesse trabalho de mo-
bilização e educação ambiental. 

todos mostraram conhecimento, 
ótima integração com a comunidade, 
consciência ecológica e com bom humor. 
‘temperavam’ o trabalho com competên-
cia técnica, com a alma, com brilho no 
olhar, muito carinho e respeito com a co-
munidade. a coordenação, afinadíssima. 
tudo funcionou a contento nos bastido-
res, com a equipe que viabilizava a infra-
estrutura. Programação foi perfeita!

descer o rio daquele jeito... foi tão 
maravilhoso, empolgante, importante. 
ver os expedicionários de rapel na Ca-
choeira das andorinhas foi o máximo! 
fiquei maravilhada com a beleza e a ma-
gia do lugar. o rio com as águas limpi-
nhas, belas paisagens e a mais pura es-
sência da natureza. 

Conseguimos ver de perto à cul-
tura da bacia do rio das velhas, 
suas cantorias, seus poemas e sua 
maneira de festejar a vida.

nesses dias, o projeto veio ao 
encontro da proposta de despolui-
ção do rio, com a volta dos peixes. 
a nossa esperança de mudança em 
relação à poluição da bacia, foi de 
grande expectativa. Concretizou-se 
a ideia principal, que é, basicamen-
te, o elo entre a ciência e a sabedo-
ria popular. temos que tratar, com 
muito carinho, nossos três heróis 
que navegaram, durante dias, com o 
objetivo de mostrar toda a riqueza e 
os problemas do rio.

a meta 2010, até hoje, não foi 
totalmente concretizada. Porém, te-
mos que destacar o esforço da equi-
pe ao organizar a expedição, que foi 
de grande valia.

Não podemos deixar morrer
a esperança de ver o Rio das
Velhas limpo, despoluído,
cheio de peixes, para nadar e
pescar... Quem sabe em 2014? 

Expedição espetacular! 

D e P O I M e N t O

Marco na história 
do ‘Manuelzão’
ivANA evA NovAis De souzA
Líder comunitária, residente no Vale do Jatobá,  
e membro do Projeto Manuelzão desde 
a fundação.

os expedicionários visitaram 
pontos ribeirinhos em 27 municí-
pios da bacia do velhas. a cada 
parada, a população acorria para 
recebê-los. os caiaqueiros  procu-
ravam despertar a noção de perten-
cimento à bacia hidrográfica e aler-
tar as pessoas para a necessidade 
de ações para a sua revitalização, 
como tratar os esgotos, não despe-
jar lixo nos rios e preservar as ma-
tas ciliares e as nascentes, para que 

os peixes pudessem voltar a subir 
o rio. também foram organizadas 
apresentações de dança, teatro e 
de poesia, que destacavam a impor-
tância de cuidar do meio ambiente, 
envolvendo moradores e escolas.

no dia 11 de outubro, os canoei-
ros alcançaram a foz do rio das ve-
lhas, no distrito de Barra do Guaicuí, 
em várzea da Palma. ao desaguar 
no São francisco, o velhas já tem 
300 metros de largura.

A importância de cuidar

Quando chegaram à foz do ribeirão 
arrudas, onde eu atuava, usavam rou-
pas especiais, estavam ‘mascarados’. 
foi impactante! moradores dos vilare-
jos, pescadores, sempre acolhendo os 
expedicionários com muito carinho, 
como verdadeiros heróis! 

mobilizando a comunidade, em 
sua maioria carente de informação, 
de recursos e também de perspectiva 
de vida, certamente levamos conosco 
um pouco do nosso Brasil e deixamos 
nosso carinho e saberes, recursos que 
favorecem essa população que alimen-
tava o movimento de transformação e 
mudança de mentalidade, tão pregada 
pelo professor apolo. 

depois de assistir a uma plenária 
do Comitê de Bacia Hidrográfica rio 
das velhas passei a me sentir mais ci-
dadã e a pensar nas possibilidades de 
mudança. 

eu sabia que tinha que  
sensibilizar as pessoas  
para um bem maior.  
Sentia uma integração  
da equipe, com a natureza  
e com cada cenário... 

D e P O I M e N t O

Foto carlos b.Mascarenhas Alves / pMz
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Um divisor de águas no projeto

ANtôNio leite Alves rADiccHi
Professor-Chefe do Departamento de Medicina  
Preventiva e Social da FM da UFMG

a expedição no rio das velhas, realizada em 2003, 
foi um divisor de águas para o projeto. a sua prepara-
ção nos meses anteriores, a sua realização e os meses 
e anos seguintes, com os seus produtos, repercutiram, 
de forma indelével, o movimento socioambiental de mi-
nas Gerais. dali foi estabelecida a meta 2010 que, com 
uma vigorosa ação política, gerou um novo rio, menos 
poluído, e uma nova mentalidade na população de seu 
entorno.

a realização da expedição envolveu diretamente 
dezenas de pessoas e outras centenas, indiretamente, 
sem contar com os milhares que participaram, dia após 
dia, dos diversos eventos produzidos. foi incensada pe-
los seus três paladinos caiaqueiros – roninho, rafael e 
Beto – e liderada pelo visionário apolo.

A expedição mobilizou uma energia  
mágica que contaminou a todos que  
dela se envolveram. Minha pequena  
contribuição foi fruto dessa energia.

D e P O I M e N t O

no caMinHo | “Viva o Rio das Velhas!” 

A cada parada, a equipe era saudada por grupos que recriavam antigas 
manifestações culturais e por alunos das escolas situadas na bacia do 
Rio das Velhas. Deixavam seu recado com músicas, poesias, danças e 
peças de teatro. Na foto, grupo de dança, em Quinta do Sumidouro.

BOLetINS DA eXPeDIÇÃO

alTo VelHas | Ribeirões arrudas e onça 
Cortam parte da região metropolitana, entre Belo Horizonte 
e Contagem, recolhendo esgoto domiciliar e industrial e todo 
tipo de lixo, despejado direto em suas margens. Suas águas 
estavam bem escuras, com mau cheiro e geralmente cheias 
de espumas brancas; as árvores das margens com sacolas 
plásticas, que ficam penduradas em seus galhos durante as 
cheias. o arrudas deságua em Sabará e o ribeirão onça, em 
Santa luzia. no perímetro urbano de Belo Horizonte, o ar-
rudas foi canalizado, isto é, retificado e envolvido por con-
creto; forma-se quase apenas por esgoto, sofrendo variações 
em sua vazão durante o dia, conforme os horários em que as 
pessoas mais utilizam água. Próximo ao seu encontro com o 
rio das velhas, muita garrafa pet boiando e urubus. 

Bacia do Rio itabirito | municípios de Itabirito e rio 
acima – suas águas mostraram-se esverdeadas, contendo 
resíduos de postos de gasolina, indústrias têxteis, cons-
trução civil e lixo hospitalar, além da atividade mineradora, 
causadora do assoreamento. 

Ribeirões Água suja e Macacos | município de 
nova lima – os índices de contaminação revelaram os impac-
tos da atividade mineradora. diagnóstico do Centro tecnoló-
gico de minas Gerais (Cetec) na década de 8o mostrava gran-
de concentração de arsênio nos lençóis freáticos da região.

Rio Taquaraçu | nasce em Caeté (com o nome de rio 
vermelho), passa por nova união, taquaraçu de minas e de-
ságua no rio das velhas em Santa luzia – encontrava-se 
bastante limpo. dados do Projeto lixo e Cidadania na Bacia 
do rio das velhas, da feam, na época, mostraram que não 
existiam projetos de coleta seletiva nos municípios.

Ribeirão caeté-sabará | recebe grande parte do 
esgoto doméstico e efluentes industriais e minerários da 
região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto Marcelo Andrê / pMz

Foto Acervo pMz

eM 2009 | Na foz do Arrudas, em Sabará, menos lixo, menos urubus.
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eugêNio MArcos ANDrADe goulArt
Membro da Coordenação do Projeto Manuelzão

Há dez anos, a expedição “manuelzão desce o rio das 
velhas” partiu de ouro Preto no dia 13 de setembro 

de 2003, descendo de rapel os 65 metros de desnível da 
Cachoeira das andorinhas. foram quase 30 dias de rema-
das por 800 km do rio, da nascente à foz no São francisco, 
próximo a Pirapora.

anteriormente, foram meses de planejamento e trei-
namento dos três caiaqueiros voluntários – Paulo roberto 
azevedo varejão (Beto), professor da universidade federal 
de São joão del-rei, e dos ambientalistas ronald Carvalho 
Guerra (o roninho) e rafael Guimarães Bernardes. a expedi-
ção contou com uma grande e competente equipe de apoio 
de terra, composta por motoristas, fotógrafos, produtores 
de vídeo, geógrafos, biólogos, médicos, equipe da elabo-
ração do livro, Comunicação e Comissão de eventos. teve 
ainda o apoio do Instituto estadual de florestas, da Polícia 
ambiental de minas Gerais, da universidade federal de mi-
nas Gerais, Instituto mIneiro de agropecuária (Ima), Copasa 
e dezenas de outras instituições..

foi uma experiência forte e marcante para todos os 
participantes, que permanece viva na memória, mesmo 
após uma década. Passamos pelas cidades de ouro Pre-
to, Itabirito, rio acima, nova lima, Belo Horizonte, Sabará, 
Santa luzia, jequitibá, Santo Hipólito, augusto de lima, 
lassance e várzea da Palma. enfrentamos corredeiras do 
rio, águas poluídas da região metropolitana de Belo Hori-
zonte, carrapatos das margens, acampamentos improvisa-
dos, cansaço físico, muita poeira, alguma chuva, frio e um 
calor intenso na região central de minas Gerais.

todavia, o mais marcante, foi que sempre fomos recebi-
dos por uma grande multidão, que nos aguardava em suas 
cidades e vilas, e que nos saudava com esperança de dias 
melhores para o rio das velhas, para seus afluentes, seus 
peixes e, certamente, para os milhões de seres humanos 
habitantes da sua bacia hidrográfica. uma frase de síntese 
pode ser as palavras do Beto, proferidas durante o percur-
so, em uma palestra em Sabará, refletindo o sentimento de 
todos naquele momento: 

“Nós, os membros da expedição ‘Manuelzão Desce 
o Rio das Velhas’, podemos ser considerados 
como os primeiros bandeirantes do século XXI”.

ePOPeIA MINeIRA 
Oitocentos quilômetros de caiaque 
pelo Rio das Velhas, da nascente a foz

D e P O I M e N t OBOLetINS...

MéDio VelHas | Ribeirão da Mata | nascentes em 
matozinhos, deságuando no velhas em Santa luzia. Percorre ou-
tros oito municípios: Capim Branco, Confins, esmeraldas, lagoa 
Santa, Pedro leopoldo, ribeirão das neves (sede e justinópolis), 
São josé da lapa e vespasiano. as águas prosseguiam ruins de-
pois de receber o onça até o encontro com o ribeirão da mata, 
quando apresentavam sinais de melhora.

Rio Jequitibá | recebe os esgotos de funilândia, Prudente 
de morais, jequitibá, além de Sete lagoas, uma das principais 
poluidoras do velhas.

Rio Jaboticatubas | Importante afluente, contribuindo 
com águas limpas, apesar do esgoto que recebe do município 
de jaboticatubas. durante a expedição de 2003, foi possível ver 
muitos peixes. 

Rio paraúna | Considerado o mais importante afluente do 
rio das velhas, abrangendo 12 cidades. a partir da sua foz, o ve-
lhas se torna quase duas vezes mais largo e recebia novamente 
as espécies de peixe que não se encontravam nos trechos ante-
riores. tal fato parece ser garantido pelos bons níveis de oxigê-
nio dissolvido, embora o Índice de Qualidade das Águas (IQa) 
se mostrou médio e a contaminação por tóxicos, alta.

Ribeirão onça | Cordisburgo e Curvelo. recebe o esgoto dos 
dois municípios sem tratamento; o destino final dos resíduos 
eram depósitos a céu aberto. apesar desses, possuía peixes, in-
dicador de boa qualidade das águas. 

Rio santo antônio | durante a expedição, o leito se en-
contrava abarrotado de aguapés. recebe o esgoto in natura de 
Inimutaba e Curvelo. apesar da qualidade da água ruim, a vege-
tação às suas margens, no seu baixo curso, encontrava-se em 
bom estado de conservação.

Baixo VelHas | Rio pardo | augusto de lima, diaman-
tina, monjolos, Santo Hipólito, Gouveia e Buenópolis, formado 
pela confluência dos rios Pardo Grande e Pardo Pequeno perto 
de Santo Hipólito. no Pardo Pequeno, o rio está mais raso por 
causa de garimpo. as águas são transparentes, enquanto que 
as do velhas, mais escuras. Inicialmente, elas não se misturam; 
nas margens, bancos de areia branca.

e x p e D i ç ã o  ‘ M a n u e l z ã o  D e s c e  o  R i o  D a s  V e l H a s ’  |  1 0  a n o s 
Fo

to
 M

ar
ce

lo
 A

nd
rê

 /
 P

M
z



Manuelzão n.70  |  9     

D e P O I M e N t O

Custou um pouco a “cair a ficha” mas, quando me dei con-
ta, a expedição “manuelzão desce o rio das velhas” já 

era uma realidade e eu estava envolvido nela até o último 
fio de cabelo. obtive o aval do departamento de Ciências da 
educação da ufSj e fui liberado por um mês. Qual foi a jus-
tificativa que apresentei? Bem, um tanto vagamente, con-
fesso, disse que iria pesquisar o que chamei de “dimensões 
Pedagógicas do ato de viajar”... ajudou-me o fato de ser um 
já reputado estudioso de richard Burton, nome indissolu-
velmente ligado à navegação no velhas.

Seria no entorno de Sabará, de onde partiu aquele aven-
tureiro inglês, que tive, talvez, os meus momentos mais 
marcantes durante a expedição. Inesquecível aquele no 
qual nos aproximávamos da barra do pútrido ribeirão arru-
das: se o caiaque virasse ali, já era! o pessoal de apoio, em 
terra, já havia providenciado o material para um banho de 
creolina no possível náufrago, o que talvez não o livrasse de 
ir parar no hospital, também com leitos de prontidão.

foi nesse transe de receio e indecisão que a heroica ca-
noa “Waimu”, de Sete lagoas, assumiu a vanguarda da ex-
pedição. Seus ocupantes se projetaram na corredeira que 
o arrudas produz, nesse ponto encachoeirado e fedendo a 
excremento, ao se precipitar no velhas. Silvinho manejava 
rijamente o remo, enquanto que, de pé (!), na proa da em-
barcação, o grande Galo velho(1) indicava, com segurança, 
aos companheiros que vinham atrás, a passagem segura 
em meio à turbulência das águas poluídas. Inesquecível!

muita emoção, também, na chegada à histórica cida-
de do Borba Gato. uma lancha da Polícia ambiental veio 
ao nosso encontro, com direito a recebermos a saudação 
militar da continência. Cruzou conosco também a improvi-
sada jangada do emerson “Caverna”, que ali se incorporou 
ao grupo e que mais tarde se transformaria em folclórico 
personagem da travessia em direção ao velho Chico. as 
pontes e praias da antiga vila real de nossa Senhora da 
Conceição do Sabará estavam coalhadas de gente a nos 
receber ao desembarque no precário pier que foi montado. 
uma banda ‘atacou’, ato contínuo, os primeiros acordes do 
Hino nacional. Instintivamente me perfilei; o remo alinha-
do ao corpo ereto e vibrante de emoção. Sentia que ali, na 
alvorada do século XXI, a nacionalidade brasileira come-
çava a tomar posse de si mesma, e que nesse contexto o 
Projeto manuelzão dava uma contribuição de vulto. 

outubro 2003

A refundação do Brasil
a expedição “manuelzão desce o rio das velhas” foi 

um empreendimento visionário, e agora comemora os 
seus dez anos. Para além de seu compromisso com o eixo 
estratégico básico do Projeto manuelzão, a expedição 
possuiu uma dimensão transcendente que, a cada dia, se 
torna mais manifesta. nessa específica conjuntura política 
pela qual passa o Brasil nos dias que correm, em que a 
cidadania sai às ruas e exige que o país repense as suas 
alternativas de poder, a expedição 2003 se constituiu num 
eco premonitório das demandas de hoje.

o alicerce de uma cidadania participativa é uma nação 
consciente de sua formação histórica. Pois bem, a expedi-
ção “manuelzão desce o rio das velhas” revisitou, no seu 
trajeto, exatamente o percurso fluvial a partir do qual o 
país passou a se reconhecer como Brasil. a epopeia ban-
deirante do século XvIII, que devassou o sertão profundo, 
seguindo a calha do velhas e permitindo a interiorização 
do país, seria reencenada em 2003 aos olhos da popula-
ção esquecida da sua bacia. recordando a esse povo po-
bre, abandonado pelos poderes públicos, a saga heroica 
de seus ancestrais: bandeirantes mamelucos que, incor-
porando mais tarde a herança africana, fizeram do centro 
das minas Gerais o berço da maior civilização dos trópicos, 
do eterno “País do futuro”, que agora desperta.

foi assim, resgatando a autoestima da população da 
Bacia Hidrográfica do rio das velhas, que a expedição 
2003 cumpriria o seu papel político maior: aquela gente, 
congregada em comitês e participando ativamente dos fó-
runs democráticos do manuelzão, ajudou a lançar as bases 
do movimento popular que hoje está refundando o Brasil.

Obrigado, Manuelzão. 
Através de você, um  
carioca se fez mineiro 
por conta do privilégio 
de enxergar a terra da  
Liberdade a partir do  
seu ângulo mais íntimo: 
de dentro de um caiaque,  
descendo o Rio das Velhas.

Experiências de um professor “doublé” de caiaqueiro

pAulo roberto AzeveDo vAreJão
Professor do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

(1) Apelido do navegante Nilton,  da ONG Adesa (Associação de Desenvolvimento Ambiental), de Sete Lagoas.

Foto Acervo pMz
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em 2003, o Projeto manuelzão já 
tinha definido a bacia do rio das 

velhas como o território de ação para 
desenvolver a sua concepção de inte-
gralidade da relação saúde, ambiente 
e cidadania. tínhamos no pensamen-
to a concepção teórica do que era 
a bacia, a sua importância, os seus 
problemas, mas faltava conhecer me-
lhor o pulsar da vida do rio. Conhecer 
a realidade de um rio de seu melhor 
ângulo: de dentro. essa foi a propos-
ta da expedição “manuelzão desce o 
rio das velhas”, realizada  em 2003. 
organizamos uma equipe de expedi-
cionários, sendo três navegadores de 
caiaque, e o restante indo por terra, 
percorrendo todas as curvas do rio, 
da nascente até a foz. 

esta expedição, ao contrário dos 
bandeirantes, não procurava ouro, 
mas sim reconquistar a história de 
um rio, inspirada na trajetória que o 
pesquisador inglês richard Burton 
fez em 1867 e registrou em seu livro 
“Viagem de Canoa de Sabará ao Oce-
ano Atlântico”.

Consolidação de um imaginário
MArcus viNicius poligNANo

D e P O I M e N t O

A expedição de 2003 
foi o berço do processo 
da revitalização  
da bacia do  
Rio das Velhas.

BOLetINS...

Ribeirão Bicudo | morro da Gar-
ça e Corinto. depois do rio Cipó, é o 
que apresenta maior riqueza entre os 
afluentes já pesquisados pelo Projeto 
manuelzão, onde é possível observar 
que junto com as cheias há também 
uma queda na qualidade das águas.

Rio curumataí |  augusto de 
lima, Buenópolis e joaquim felício. na 
confluência com o velhas, em augusto 
de lima, foi possível observar a pre-
sença de muita mata ciliar. apesar de 
ainda receber esgoto das cidades por 
onde passa, o rio encontrava-se bas-
tante limpo. Sua cor marrom, um pou-
co transparente, contrasta com o verde 
do velhas. 

Rio das Velhas | deságua no São 
francisco, na Barra do Guaicuí, distrito 
de várzea da Palma. leva esgoto, lixo e 
resíduos industriais de várias cidades 
da bacia. no trecho final já se nota uma 
recuperação devido aos processos de 
autodepuração, com o recebimento de 
afluentes com águas de boa qualida-
de. o Índice de Qualidade das Águas, 
medido pelo Igam na foz, mostrou-se 
médio e a contaminação por tóxicos foi 
considerada alta. 

Por um lado, o rio das velhas foi 
fundamental para a história econômi-
ca, social e política de minas Gerais; 
por outro, foi degradado e poluído 
pelas populações humanas que aqui 
se instalaram. 

naquele momento, não sabíamos 
qual seria a percepção e a recep-
ção das populações ribeirinhas para 
com o rio, já tão poluído e excluído 
do imaginário dessas comunidades 
e da agenda política. Qual não foi a 
surpresa quando, na medida em que 
navegamos o rio, cada vez era mais 
calorosa a recepção à expedição.

a equipe avaliou o nível da degra-
dação da bacia e proporcionou mo-
mentos de mobilização e articulação 
entre o projeto e a comunidade. es-
timativas do Projeto manuelzão in-
dicam que cerca de 100 mil pessoas 
tiveram contato direto com a expedi-
ção, em saudações nas margens dos 
rios, pontes e nos eventos organiza-
dos por escolas, núcleos manuelzão 
locais e prefeituras. 

ao final da expedição, ficou cla-
ro para todos que participaram que 
houve o resgate do sentimento co-
letivo de pertencimento à bacia e 
da necessidade de revitalização do 
rio. esse sentimento, agregado aos 
conhecimentos obtidos pela expedi-
ção, propiciou a construção da meta 
2010-2014.

RecupeRação | Imagem do Rio das Velhas, em Santo Hipólito, no ano de 2011.

Foto Márcio Metzker
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no dia seguinte à chegada à foz, 
coordenadores do Projeto manuelzão, 
acompanhados das equipes que parti-
ciparam da expedição, realizaram um 
ato público no centro de Belo Horizonte. 
a Carta da expedição, um texto que ex-
põe a degradação ambiental e as amea-
ças existentes à vida do rio das velhas, 
além de consequências como o compro-
metimento das atividades econômicas 
ao longo da bacia, foi então entregue 
aos governos estadual e municipal.

amadureceu-se daí a ideia de criar 
uma meta para 2010: navegar, pescar e 
nadar na passagem do rio pela região 
metropolitana de Belo Horizonte. em ja-
neiro de 2004, o então governador aé-
cio neves aceitou a proposta e, no dia 
22 de março, durante uma cerimônia 
pública realizada na Praça da liberda-
de, oficializou a meta 2010, que tornou-
-se um Programa estruturador do esta-
do. a meta foi a base para a elaboração 
do Plano diretor do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do rio das velhas, aprovado 
em outubro de 2004, no qual foram de-
finidas várias ações específicas de sa-
neamento e recuperação ambiental. 

o programa recebeu investimentos 
políticos, administrativos e financei-
ros, tanto do Governo de minas quan-
to do Projeto manuelzão, de algumas 
prefeituras e empresas. o trabalho foi 
amparado no envolvimento da Copasa 

Navegar, pescar e nadar na passagem do Velhas pela RMBH 
e da Secretaria de estado do meio am-
biente. o então secretário josé Carlos 
Carvalho foi um dedicado articulador 
entre o Governo e Projeto manuelzão.

Meta chega à região do baixo 
e médio Rio das Velhas

o ano de 2010 chegou e a meta de 
nadar teve que ser deslocada para al-
guns quilômetros rio abaixo. no dia 14 
de agosto daquele ano, partidários do 
Governo e equipe do manuelzão come-
moraram seu cumprimento, nadando 
em Santo Hipólito, perto de onde o ve-
lhas encontra o rio Cipó.

mesmo que a meta 2010 não tenha 
sido cumprida integralmente, o evento 
comemorativo simboliza um marco his-
tórico para o projeto. além da conscien-
tização, do ponto de vista ambiental, o 
resultado foi razoável: os peixes subi-
ram mais de 400 quilômetros, um fato 
importante se comparado à expectati-
va, na década de 1990, de que o rio se 
tornaria um ecossistema morto e que a 
volta dos peixes seria inviável.

Para os gestores do programa, “a 
meta 2010 foi um sucesso”, principal-
mente na região do baixo e do médio 
rio das velhas. a qualidade das suas 
águas apresentaram melhorias signi-
ficativas em decorrência de algumas 
intervenções na região metropolitana 

de Belo Horizonte, como a instalação 
da ete onça. a estação de tratamento 
de esgoto foi inaugurada em fevereiro 
de 2010, às margens do ribeirão, pró-
ximo ao bairro ribeiro de abreu, região 
nordeste da Capital. relatos de pesca-
dores e pesquisas de biomonitoramen-
to, obtidos pelo manuelzão e confirma-
dos por outra expedição realizada em 
2009, demonstraram que o rio está se 
revitalizando e confirmaram o ‘milagre 
da multiplicação dos peixes’. a meta 
2010 “demonstrou, na prática, que a 
sociedade pode reverter o processo 
de degradação desde que estabeleça 
esse objetivo como uma meta política 
acordada entre sociedade e estado”, 
diz o documento. 

foi a primeira vez, na história de 
minas Gerais, que as políticas públicas 
e práticas empresariais são avaliadas 
pela qualidade das águas de uma ba-
cia hidrográfica. mesmo considerando 
o processo de revitalização “irrever-
sível a longo prazo”, a equipe do ma-
nuelzão pondera que “há contradições 
ainda não resolvidas que poderão vir a 
ameaçar as conquistas”, em virtude de 
“muitas incoerências metodológicas” 
no processo. e conclui: “acreditamos 
que a população da bacia, agora mo-
bilizada, irá reagir diante de qualquer 
tentativa de retrocesso em relação à 
gestão do rio das velhas”.

enceRRanDo a expeDição | Belo Horizonte, 12 de outubro de 2003 | santo Hipólito, 14 de agosto de 2010 | Desfile na Avenida Afonso Pena, 
passando pela sede da Prefeitura de Belo Horizonte, até a Praça da Liberdade, e o acordo entre governos e sociedade civil: nadar no Rio das Velhas. 

Foto Acervo pMzFoto sílvia Magalhães / pMz
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Principais ações estratégicas a serem  
implementadas, de imediato

“ 1) Coleta, interceptação e tratamento dos esgotos 
das sub-bacias dos ribeirões arrudas, onça e ribeirão 
da mata; coleta, interceptação e tratamento dos esgo-
tos das sub-bacias dos ribeirões Água Suja (nova lima), 
Caeté-Sabará, jequitibá (Sete lagoas). tratamento ter- 
ciário nas etes.

2) ações de revitalização dos ribeirões  Pampulha-onça 
e arrudas, e margens da calha, em todo o curso do rio, 
sobretudo na rmBH.

3) É imperativo lutar para o enquadramento do rio como 
Classe II na rmBH, na pior das hipóteses. 

4) Implantação da coleta seletiva, priorizando a com-
postagem e a reciclagem na gestão dos resíduos. o foco 
nunca pode ser o enterro de matéria prima e energia em 
“modernos” aterros sanitários.

5) adequação dos planos diretores das cidades à lógica 
ambiental da gestão de bacia hidrográfica.

PARA SE AtiNgiR A MEtA 2014, SERá NEcESSáRiO um 
novo arranjo institucional; [...]  terá que pautar os diver-
sos setores como planejamento, desenvolvimento eco-
nômico, meio ambiente, saúde, com respeito à biodiver-
sidade e aos ecossistemas. 

em se tratando da bacia hidrográfica do rio das ve-
lhas, é questão urgente a gestão integrada entre o CBH 
velhas e as 3 urCs que estão licenciando e outorgan-
do sem uma avaliação consistente do Plano diretor, das 
metas e do enquadramento. a meta 2014 não pode ser 
concebida de forma descolada da gestão sistêmica do 
conjunto da bacia. Impõem-se monitorar os efeitos si-
nérgicos e cumulativos dos impactos isolados e ter foco 
na licença Prévia. esse objetivo se atinge por meio de 
ato administrativo, que dê sintonia e sincronicidade aos 
processos de licenciamento e outorga, fazendo conver-
gir os instrumentos legais de gestão.

a meta 2014 exclui, de forma peremptória, a cons-
trução de barragens na calha do rio das velhas e na ba-
cia do rio Cipó. no caso de Santo Hipólito, a barragem 
teria consequência devastadora sobre os ecossistemas 
da bacia do Cipó/Paraúna, Pardo e médio velhas, além 
da inundação de povoados, de terras férteis da região 
e isolamento de pessoas. esta barragem nunca foi uma 
reivindicação regional. a região tem outras priorida-
des. na eventualidade futura de alguma proposição de 
barragem em algum afluente do velhas, será necessá-
ria outorga preventiva aprovada pelo Comitê da Bacia 
do rio das velhas e audiências públicas. [...] ”

A volta dos peixes ainda é um sonho
após o balanço da proposta de 2010, decidiu-se garantir 

a continuidade no programa de revitalização do rio, lançando 
a meta 2010-2014, que consolida a volta dos peixes e, pres-
supõe, se possa nadar no velhas na região metropolitana de 
BH. no evento comemorativo em Santo Hipólito, o ex-gover-
nador aécio neves e o atual, antonio anastasia, assinaram 
esse compromisso. Infelizmente, quase nada mais foi feito 
desde então; destaque apenas para a ete arrudas, inaugura-
da em abril de 2012; junto com a estação do onça, reduziram, 
quase pela metade, o lançamento dos esgotos no rio. 

A Meta 2014 propõe três focos de atuação: o primeiro é o 
epicentro, que corresponde a recuperação da região mais 
degradada da calha, que é a rmBH; o segundo é a preser-
vação ou conservação da bacia do Cipó-Paraúna, reserva 
biológica natural da bacia do velhas (assim como outros 
rios preservados ao longo da bacia); o terceiro se compõe 
de ações de preservação e recuperação das dezenas de sub
-bacias do velhas, envolvendo todas as instâncias governa-
mentais e empresariais nas respectivas áreas hidrográficas 
e em torno da liderança e função legal atribuída ao Comitê 
e subcomitês de bacias integrantes do sistema CBH velhas. 
[No box ao lado, a íntegra das ações estratégicas.]

“Prometemos à sociedade a meta 2010 e ela foi efetiva-
mente lançada na beira do rio”, confirmou apolo Heringer, 
coordenador do Projeto manuelzão. “o que comemoramos 
foi o coroamento da expedição. Sem ela, não teríamos con-
solidado o manuelzão; não teríamos conhecido o rio profun-
damente; nem alcançado vitória na revitalização do rio, que 
foi a meta 2010”.

ReiTeRação De coMpRoMisso | 14 de agosto 2010 | Depois de nadar no 
Rio das Velhas, garantir a continuidade do programa de revitalização. 

MeTa 2010-2014 assinando a Meta 2010
AéCio NEVES 
Governador do Estado de Minas Gerais. outubro 2003

O Governo de Minas Gerais, através do Manuelzão,  
reitera o compromisso com a conservação da  
biodiversidade, com o povo mineiro, sobretudo  
com os habitantes da bacia do Rio das Velhas.” 

Foto procópio de castro / pMz
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A R t I G O

o Projeto manuelzão (Pmz) já estava velho aos seis anos, 
começando a fazer as coisas como rotina, quando resolve-

mos virar a própria mesa, de forma “pouco acadêmica” e pou-
co burocrática. tomamos a decisão de mudar a rotina do Pmz e 
embarcar numa aventura para conhecer de perto o rio das ve-
lhas, da nascente até a foz: nasceu assim a expedição de 2003.  
mas esta decisão foi tomada priorizando a mobilização da 
sociedade. Propusemos... 

... transformar o leito do Rio das Velhas  
num palco iluminado para que a sociedade  
se visse refletida na qualidade dessas águas  
e pensasse na sua ação histórica como  
habitantes desta bacia.

a morte de um empreendimento começa quando se acos-
tuma com a rotina e o crescimento é visto como mais do mes-
mo. esta zona de conforto é muito forte e letal; as pessoas vão 
se acomodando, o empreendimento vai recebendo elogios 
e medalhas, a criatividade e o estímulo vai cedendo lugar à 
engorda.  vai-se parando de pensar e de questionar, pulando 
para o andar de cima. Certo tipo de gente, sem comprometi-
mento, vai adquirindo poder e ampliando a influência, numa 
dimensão fisiológica.

evidentemente que, com o crescimento de um empreen- 
dimento, a complexidade cresce; são necessários mais recur-
sos financeiros, mais pessoas, mais pensadores; e se come-
ça a empregar boa parte das energias para manter a máqui-
na. os fins ficam mais distantes e a burocracia começa a ficar 
mais forte. É sinal de morte à vista! de colapso.

inércia é o movimento de rotina, de ir tocando a empre-
sa, que anda quase espontaneamente se ninguém der uma 
freada. a Entropia é resultado da grande energia do empre-
endimento, que cresceu e se tornou complexo, exigindo ser 
alimentado de mais energia (ideias, recursos financeiros, 
gestão cada vez mais complexa etc). este sistema pode  co-
meçar a dar sinais de falência e dificuldades para crescer e, 
sobretudo, desenvolver, se não conseguir ser alimentado 
devidamente. assim, Inércia e entropia estão presentes em 
nossas vidas.

Apolo HeriNger lisboA
idealizador e coordenador do Projeto Manuelzão

Rompendo a Inércia e a  
Entropia em direção  
ao Eterno ou à Imortalidade

a expedição 2003 percebeu este destino inexorável e jo-
gou por terra a acomodação gerencial e a rotina das tarefas e 
convênios, jogou todo mundo na incerteza, com um desafio su-
perior ao que se estava acostumado. e não foi planejado um 
ano antes, como dizem ser o certo! não dava para esperar nem 
para recuar, e o insucesso seria um vexame. temia-se erros de 
programação que gerassem atrasos nos pontos de parada ao 
longo do rio, pois a mobilização já estava anunciada. temia-
-se algum acidente grave nas águas ou nas estradas. temia-se 
doenças como a febre maculosa, a leptospirose, intoxicação e 
diarreias. eram dezenas de viaturas de várias instituições, cir-
culando diariamente, centenas de pessoas viajando e dando 
apoio por terra. foram dezenas de equipes, cada uma com um 
objetivo. o dinheiro era pouco, e só com muito entusiasmo se 
poderia suprir as demandas de todo tipo. ainda tinha que ter 
nota fiscal de tudo, até na beira do rio. Pensem as dificuldades!

a expedição foi, para o projeto Manuelzão,  
como uma gravidez modificando o corpo de  
uma mulher, comportando riscos reais da  
gestação e do parto, mas podendo dar origem a 
um novo ser que muda o destino de uma família.

e foi o que aconteceu. tudo deu certo. um mês de sufoco e 
alegria. vencemos os obstáculos e saimos incomparavelmen-
te mais fortes da responsável e planejada “aventura”. Sim, 
teve um componente de aventura enorme e deixou uma lição. 
Qualquer projeto ou empresa que quiser fugir da mediocri-
dade, da morte prematura e prolongar seu prazo de validade 
deverá empreender a ruptura com seu próprio processo de 
degenerescência em curso, rompendo com o cipoal ou placas 
de gordura que vão crescendo junto e dentro da empreitada. 

a expedição pode ensinar ao Projeto manuelzão. depois 
de 2010, estamos vivendo um grave processo degenerativo 
com predomínio da Inércia e da entropia e pelo abandono da 
meta 2010/2014 pelo governo estadual. o Pmz precisa virar a 
própria mesa, mais uma vez. nem que seja aprendendo a fa-
zer metamorfoses. Porém, a natureza nos ensina algo relevan-
te e fundamental: a longevidade promovida pelas metamorfo-
ses tem limites. a permanência sem degeneração se alcança 
com o processo reprodutivo em que dnas se misturam; e o Ser 
individualizado se entrelaça com parceiros para a sobrevivên-
cia do essencial, a sobrevivência da espécie. a longevidade 
não produz a “eternidade”, e sim, os cruzamentos. a produção 
do Conhecimento, a construção do universo, o Homo sapiens 
como co-autor da Criação, o desenvolvimento da Consciência 
na nossa existência cultural – isso é a permanência, o que mais 
se aproxima da eternidade. assim deve ser o Projeto manuel-
zão. não consigo vê-lo de outra forma, sem esta visão. este 
nome tem esta marca.
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Diário de bordo
o que foi alterado e o que perma-

necia intocado como nos registros 
de richard Burton foi minuciosamente 
registrado. desde os preparativos, a 
expectativa e a ansiedade do início, a 
diversidade de paisagens de montanha 
e planície, formada em pequena parte 
pela mata atlântica e outra maior pelo 
Cerrado, o patrimônio histórico das ci-
dades, relatos e histórias emocionan-
tes de moradores, além do desafio de 
navegar nas águas cristalinas da nas-
cente, no esgoto da região metropoli-
tana de BH, depois, a recuperação e a 
surpresa na confluência das águas fo-
ram registradas.  

todo esse material foi cuidadosa-
mente organizado e disposto em forma 
de livro, que, juntamente com os estu-
dos sobre a bacia hidrográfica do rio 
das velhas, formaram dois volumes, 
publicados ainda em 2003. o livro “na-
vegando o rio das velhas das minas 
aos Gerais” foi organizado pelo pro-
fessor eugênio Goulart, e tem, ao todo, 
quase mil páginas. Contou com a par-
ticipação de 66 pessoas em sua elabo-
ração e está dividido em dois volumes.

o primeiro traz o diário de bordo da 
expedição – rica coleção de histórias 
alegres, tristes, esperançosas ou trá-
gicas, documentadas em textos e fotos 
– e o paralelo entre os relatos feitos há 
150 anos por Burton e as observações 
dos navegadores ronald Guerra, ro-
berto varejão e rafael Bernardes sobre 
as condições da bacia há dez anos. São 
relatadas no livro todas as etapas da 
expedição – desde os preparativos até 
a chegada em Barra do Guaicuí.

o segundo volume do livro é uma 
enciclopédia sobre a bacia do rio das 
velhas, escrita por especialistas de di-
versas áreas e dividida em 32 capítulos 
temáticos, com os estudos feitos até 
então. abordam desde a pré-história 
da região e sua importância para a ar-
queologia do continente até a biodiver-
sidade de mamíferos, aves e plantas 
medicinais em torno da bacia.

eram 08h30min, manhã fresca e mi-
nhas margens cheias de gente. 
os expedicionários, rodeados de 

câmeras de tv, e todos querendo sa-
ber: “como será aquele dia? – cuida-
do!” 

Para os navegadores, aquele era o 
dia mais crítico da expedição, não em 
matéria de navegação, 25 km de ex-
tensão e nem por obstáculos naturais. 
o maior problema chama-se esgoto de 
4,5 milhões de pessoas, que é lançado 
in natura dentro do meu leito e a partir 
do ribeirão arrudas, Córrego malhei-
ros e ribeirão da onça, e daí por dian-
te. todos começam a ter medo de mim. 

virar o caiaque naquele trecho não 
passa na cabeça de ninguém.

a saída foi tranquila. eu, mais en-
corpado e os expedicionários, de más-
caras, roupas herméticas e óculos pro-
tetores.

Quando os navegadores chegaram 
a General Carneiro, aportaram antes 
da foz do ribeirão arrudas, em uma fa-
zenda, e o pessoal da Polícia ambiental 
achou, melhor naquele momento, tirar 
a lancha da água e entrar mais à frente. 

Chegou a hora e todos ansiosos. 
Galo veio tomou à dianteira e saiu da 
fazenda,  já em pé, em cima da canoa, 

para enxergar melhor o lado que teria 
de passar, sem correr o risco de virar 
na foz com o arrudas e malheiros, onde 
consigo alcançar minha maior velocida-
de de corredeira. 

tudo certo. Passaram o Galo veio e 
o rodrigo na canoa canadense; e logo 
atrás, rafael, ronald e Beto. 

a partir do ribeirão arrudas, mi-
nhas águas não são mais as mesmas. 
Seu odor é sentido de longe; desapare-
ceram os peixes e as capivaras. minha 
mata ciliar simplesmente não existe. 
várias indústrias e fábricas aparecem 
as minhas margens; além, é claro, dos 
urubus, que nem se assustam com a 
passagem dos navegadores.

não deu tempo de me recuperar da 
descarga do ribeirão arrudas e já es-
távamos perto para chegar ao temível 
ribeirão do onça. ele recebe o esgoto 
da cidade de Contagem e da região da 
Pampulha. 

no onça, existe uma cachoeira no 
seu leito; o esgoto, quando passa por 
lá, forma uma espuma de 20 cm apro-
ximado de espessura, e vem entrando 
em minhas águas. 

os expedicionários estão pasmos 
com aquela imagem. os caiaqueiros, 
em um momento de tristeza e desola-
ção, pararam de remar no meio daquela 
espuma de detergente. mais  remadas, 
e pararam novamente, revoltados com 
a minha situação naquele trecho. mi-
nhas águas pareciam não ter mais vida; 
e os caiaqueiros, com medo de se con-
taminarem. 

a partir dali, vou descendo man-
sinho, mas já não sirvo para qualquer 
tipo de uso. nem pescador tem mais em 
minhas margens; só apareceram alguns 
garimpeiros, atolados até a barriga, ten-
tando tirar algum ganho, naquela barre-
la de fazer dó. 

D O  D I á R I O  D e  B O R D O

5º dia | Trecho Sabará / Santa Luzia

rAFAel guiMArães berNArDes

Lamento de um rio

Tô super feliz!!! nunca estive 
tão feliz na minha vida... 
com certeza, com muita  
alegria no coração.
rAFAel guiMArães berNArDes  
Depoimento, ao alcançar à foz

e x p e D i ç ã o  ‘ M a n u e l z ã o  D e s c e  o  R i o  D a s  V e l H a s ’  |  1 0  a n o s 
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a enciclopédia “estudos sobre a 
Bacia Hidrográfica do rio das velhas” 
demonstra como a intensificação das 
atividades humanas gerou grandes 
alterações quanto ao uso e ocupa-
ção do solo, trazendo consequências 
devastadoras, uma vez que impactos 
ambientais adversos muitas vezes 
são irreversíveis. destacam-se a ati-
vidade agrícola e o uso agropecuário; 
o crescimento acelerado das cidades 
em decorrência dos processos migra-
tórios campo-cidade e cidade-campo; 
a exploração em ritmo acelerado dos 
recursos nas diferentes atividades 
econômicas; as indústrias urbanas; e 
a destinação dos resíduos.    

Historicamente, a atividade agrí-
cola vem se desenvolvendo na inob-
servância dos padrões convencionais 
de limites; a agropecuária ocupa solos 
instáveis, aumentando os processos de 
erosão e de assoreamento. estes, por 
sua vez, causam as voçorocas, grandes 
buracos escavados pelas enxurradas, 
principalmente onde a vegetação é es-
cassa, tornando o solo seco e pobre.

‘naVeGanDo o Rio Das VelHas Das Minas aos 
GeRais’ | Conjunto dos dois volumes sobre os  
estudos da bacia já foi doado a 200 escolas mineiras.

conFluÊncia Dos Rios | Barra do Guaicuí, Várzea da palma, norte de Minas. set. 2003 |  Na seca, aumenta 
a proliferação de micro-organismos tóxicos nas águas dos Velhas, principal afluente do São Francisco, por 
causa da combinação de pouca água e o lançamento maciço de esgotos, deixando a água esverdeada.

Retrato das alterações  
ambientais pelo mau uso e  
ocupação do solo 

uRBanização | na região metropo-
litana de Belo Horizonte, a urbanização 
desordenada vem provocando, ao lon-
go dos últimos 40 anos, uma situação 
de insalubridade nas áreas marginais. 
falta saneamento, água tratada e co-
leta de lixo, dentre outros fatores es-
senciais às condições de vida aceitá-
vel. verifica-se também o alto índice de 
vulnerabilidade dos terrenos, com ero-
sões, assoreamentos e acidentes natu-

rais, entre eles os deslizamentos quase 
sempre trágicos, causados ainda pela 
expansão de loteamentos em áreas im-
próprias à moradia. 

Graves problemas de carreamento 
de sedimentos para a calha do rio das 
velhas foram identificados, em decor-
rência dos desmatamentos, concen-
tração de fluxos da água em obras de 
drenagem, arruamentos e construção 
de cercas.

conFluÊncia Dos Rios | Barra do Guaicuí, Várzea da palma, norte de Minas | Barca industrial de 
propriedade jurídica, para extração de areia: muito barulho e poluição, afastando peixes, inclusive na 
piracema. Não há fiscalização, nem licenciamento. e o CBH Velhas não foi consultado sobre isso.

reprodução / Acervo pMz Foto Acervo pMz

Foto Marcus vinicius polignano / pMz
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a destinação dos resíduos é ou-
tro grave problema ambiental gerado 
pela urbanização. a grande maioria 
dos municípios da bacia do rio das ve-
lhas dispõe seus resíduos de maneira 
inadequada. embora o risco de conta-
minação seja o principal problema na 
disposição de resíduos, existem outros 
fatores que contribuem para a degra-
dação ambiental. dentre eles, dano à 
fauna e à flora, ocorrência de doenças 
em animais e na população carente, 
acúmulo de produtos não biodegradá-
veis no ambiente, mau cheiro e impac-
to visual e estético. 

ações mineradoras também geram 
problemas nas áreas urbanas da bacia, 
com a produção de grande quantidade 
de estéreis, poeira, ruídos e vibrações. 
da mesma forma, as indústrias lançam 
nas águas poluentes que podem ser 
nocivos à saúde humana ou à sobre-
vivência de outros seres vivos; desde 
orgânicos, como derivados de petró-
leo, fenóis e detergentes, derivados de 
fertilizantes e agrotóxicos, e até metais 
pesados.

a disposição inadequada de resídu-
os orgânicos e os acúmulos impróprios 
de água estão associados a diversas 
doenças parasitárias e infecto-conta-
giosas que atingem a população das 
cidades ribeirinhas, e também pela 
morte dos peixes.

os lixões ainda existentes nas se-
des dos municípios da bacia permane-
cem às margens dos córregos e rios. e 
pela ação da chuva e dos ventos, os re-
síduos são facilmente levados para os 
municípios a jusante, somando-se aos 
esgotos domésticos, industriais, hos-
pitalares e entulhos da construção.

Disposição inadequada de resíduos gera degradação ambiental

na conTRaMão Da MeTa 201o | 
Morro do Galo, nova lima | 

VeRGONHA: O Projeto Manuelzão está, 
há quatro anos, denunciando  o lixão.  
Resíduos estão vazando, dia após dia, 
diretamente dentro do Rio das Velhas. 

Regularização até 2014

a gestão de resíduos é uma das 
abordagens mais complexas que a ex-
periência do Projeto manuelzão tem 
encontrado. envolve mobilização so-
cial, mudança de hábitos pessoais, so-
ciais e de empresas. 

em agosto de 2010, o governo fede-
ral sancionou a Lei nº 12.305, que ins-
tituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), contemplando instru-
mentos importantes no enfrentamento 
dos principais problemas decorrentes 
do manejo inadequado dos resíduos 
sólidos. dentre eles está a criação de 
metas para a eliminação dos lixões e 
imposição de elaborar Plano de geren-
ciamento de Resíduos Sólidos.

a PnrS introduziu a diferenciação 
entre resíduos e rejeitos. o resíduo 
sólido é reconhecido como um bem 
econômico e de valor social, gerador 
de trabalho e renda, além de promo-
tor de cidadania. e define como rejei-

tos os “resíduos sólidos que, depois 
de esgotadas todas as possibilida-
des de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e 
tecnicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposi-
ção final ambientalmente adequada.”

o ciclo de vida dos produtos passou 
a ter responsabilidade compartilhada. 
Sua implementação deve ser de forma 
“individualizada e encadeada, abran-
gendo os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, os con-
sumidores e os titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de mane-
jo de resíduos sólidos”.

outro importante item da lei é a re-
gularização da destinação final de re-
síduos, que deve estar em curso até 
2014, sob pena de aplicação da lei de 
crimes ambientais. Para isso, é preciso 
planejar a substituição de unidades de 
destinação adequada que se encon-
trem no fim de sua vida útil. 

Fotos acrvo pMz
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MINIeXPeDIÇÕeS 
Manuelzão Desce o Rio curimataí

De 19 a 23 de abril de 2006 
rio Curimataí e rio de Pedras, em joaquim 
felício, Buenópolis e augusto de lima.

> Rios e córregos descem pelas encostas. 
Em Buenópolis está o Parque Nacional das 
Sempre-Vivas. E uma das melhoras condi-
ções de água da bacia.

Manuelzão Desce o Ribeirão da Mata

De 21 a 27 de outubro de 2006 
de esmeraldas a Santa luzia. Compreen-
de ainda os municípios de Capim Branco, 
Confins, lagoa Santa, matozinhos, Pedro 
leopoldo, ribeirão das neves, São josé da 
lapa e vespasiano. 

> Nascente no pico da Roseira, região 
de Matozinhos. A bacia está interligada à 
região calcária de águas subterrâneas – 
Carste –  de Lagoa Santa.

Manuelzão Desce o Rio Taquaraçu
De 28/09 a 03/10/2008 

nasce em Caeté com o nome de rio verme-
lho, atravessa nova união e taquaraçú de 
minas (parte destes municípios está inse-
rida na aPa – Área de Proteção ambiental) 
e deságua no rio das velhas, na divisa de 
Santa luzia com jaboticatubas. 

> O esgoto dos municípios é lançado in 
natura nos cursos d´água, com exceção de 
Nova Aparecida, distrito de Nova União, 
onde há uma ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto). A disposição final dos resíduos 
sólidos ainda era feita de maneira indevida.

expedição pelo Velhas 2009
‘encontros de um povo com a sua bacia’

De 08 de maio a 06 de junho

de ouro Preto a várzea da Palma – mesmo 
trecho percorrido em 2003.

objetivo: mostrar os avanços e desafios 
da revitalização (meta 2010) e as ações do 
Projeto manuelzão, com destaque para a 
cultura e a participação. Criação do Fes-
tiVelhas – debates, palestras, oficinas e 
apresentações culturais da própria bacia. 
também, a realização de miniexpedições, 
a serem propostas e executadas pelo pró-
prio povo da bacia, com um tema que dia-
logue com a realidade histórico-cultural 
de cada comunidade e sub-bacia.

Enriquecimento pessoal
rogério sepúlveDA
Engenheiro civil, mobilizador do Projeto Manuelzão (2003-2007), presidente do CBH Rio das 
Velhas representando o Projeto Manuelzão (2008-2013)

D e P O I M e N t O

As expedições foram  
‘momentos mágicos’,  
nos quais os 
vínculos sociais  
e ambientais  
puderam  
ser reforçados.

minha experiência foi a de mobi-
lizador junto aos municípios da 

bacia e aos comitês manuelzão exis-
tentes para participarem da expedi-
ção 2003. nos três meses que ante-
cederam a expedição, viajei a vários 
municípios da bacia do rio das ve-
lhas levando a proposta e deixando 
os representantes locais do manuel-
zão e dos municípios à vontade para 
proporem ações. 

o resultado foi diversificado e 
mostrou a disposição e a criativi-
dade em cada parada da expedi-
ção. Para mim, que havia acabado 
de chegar ao Projeto, em julho de 
2003, e fui “jogado” na bacia, foi 
uma experiência gratificante, emo-
cionante e enriquecedora para meu 
crescimento pessoal. o período que 
viajei pela bacia permitiu ampliar, 
sobremaneira, meu conhecimento 
sobre a região; mas, principalmen-
te, conhecer pessoas compromissa-
das em trabalhar por melhorias am-
bientais e sociais. Com muitas delas 
mantenho contato até hoje. esse 
contato e as experiências desen-
volvidas a partir da expedição per-
mitiram agregar essa percepção da 
bacia e de seus moradores, de suas 
relações com os rios, dos desafios 
socioambientais a serem superados 
para atingirmos um rio das velhas 
com vida e os habitantes da bacia 
com qualidade de vida.

Descentralização participativa
a expedição fortaleceu o traba-

lho de criação dos subcomitês, que 
viria a se intensificar a partir da de-
liberação normativa 02/2004, a qual 

possibilitou a criação de subcomitês 
nas sub-bacias do rio das velhas. o 
contato com lideranças, a motiva-
ção gerada tanto na preparação da 
expedição quanto nos quase 30 dias 
descendo o rio facilitaram a adesão 
à metodologia de descentralização, 
proposta pelo manuelzão e aprova-
da pelo CBH rio das velhas. 

outro resultado na linha da 
descentralização foi a inspiração 
para realizar as miniexpedições 
nos afluentes do rio das velhas – 
taquaraçu, Curimataí, ribeirão da 
mata e jaboticatubas. as propostas 
e discussões geradas na grande ex-
pedição de 2003 puderam ser tra-
balhadas em escala mais próxima 
daqueles que são impactados e, ao 
mesmo tempo, responsáveis pela 
recuperação dos rios. 

todas essas expedições favore-
ceram a consolidação de propostas 
que puderam ser levadas ao Ple-
nário do CBH rio das velhas e dos 
subcomitês. mesmo sabendo que 
nossos rios ainda continuam sofri-
dos e que o sistema das águas está 
relegado a segundo plano pelo po-
der público, considero que esse tra-
balho persistente de dez anos refor-
çou a convicção na metodologia do 
território das bacias hidrográficas e 
da participação dos atores locais. 
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a bacia do ribeirão onça ou “o 
onça”, como é conhecido, integra par-
te dos municípios de Belo Horizonte, 
Contagem e uma parte de Santa luzia, 
sendo que as primeiras nascentes sur-
gem em Contagem. trata-se de região 
das mais urbanizadas da bacia do rio 
das velhas, na região metropolitana de 
Belo Horizonte (rmBH), com uma popu-
lação estimada em aproximadamente 
2.900 mil de pessoas, conforme mos-
tram os dados do IBGe/2010.

no município de Belo Horizonte, 
outros córregos se juntam e uma bar-
ragem forma a lagoa da Pampulha. 
depois da barragem, com o nome de 
ribeirão Pampulha, o rio continua re-
cebendo outros córregos. na rotatória 
próxima à estação do metrô São Ga-
briel, encontra-se com o Córrego Ca-
choeirinha, quando então é denomi-
nado ribeirão onça. a partir daí segue 
em canal aberto margeando a via 240, 
até desaguar no rio das velhas, no mu-
nicípio de Santa luzia.

o ribeirão onça é responsável pela 
drenagem de grande parte dos esgo-
tos da região metropolitana de Belo 
Horizonte, e por isso, logo que esses 
cursos d’água encontram-se no rio 
das velhas, é observada uma acen- 
tuada degradação. o desmatamento, 
a ocupação às margens dos córregos, 
o lixo sem disposição adequada, além 
do lançamento de esgoto nos cursos 
d’água, entre outros, transformaram 
a área de vazão natural do ribeirão 
onça, prejudicando o meio ambiente e 
a saúde das pessoas e dos peixes. os 
moradores que vivem às margens do 
onça estão em situação de risco por 

Avaliando a poluição do Ribeirão Onça e suas  
consequências no trecho da Via 240, em Belo Horizonte (Mg)

pesquisanDo a coMuniDaDe local | 
Integrantes do grupo e o professor Ronaldo 
Ferreira, de Biologia.

Enjôos e até internações
uma moradora do conjunto resi-

dencial maria Stella, que fica próximo 
ao córrego, demonstrou preocupação 
com a situação. Segundo ela, fica difí-
cil respirar o ar, pois o cheiro de esgo-
to é muito forte. “o odor se intensifica 
no final da tarde e incomoda muito. Às 
vezes chego a ficar enjoada.” já um es-
tudante, que corre na via 240 no perío- 
do da tarde, também reclama: “tem 
dias que o cheiro é tão forte que paro 
de correr. alguém tem que tomar uma 
atitude em relação a esse descaso com 
a população”.

em razão da carência de tratamento 
de esgoto na bacia do onça, há inter-
nações em hospitais da região por cau-
sa de enteroinfecções, ou seja, doen-
ças causadas pela ingestão de água ou 
alimentos contaminados, que atacam 
principalmente as vias intestinais. 

foi observada a falta de política pú-
blica para solucionar o fato preocupan-
te acerca do Córrego do onça frente à 
comunidade local.

ANA cristiNe, bruNA eDuArDA, 
iDyllA sAbriNA, luizA silvA e  
rAFAelA guiMArães
Alunas do Ensino Médio do  
Colégio Noeme Campos, Bairro Tupi,  
Região Norte de Belo Horizonte

DeGRaDação e VulneRaBiliDaDe Do TeRReno | Ribeirão onça, BH | Desmatamento, ocupação  
e lixo às margens, lançamento de esgoto nos cursos d’água. IMAGeM: scbhribeiraoonca.blogspot.com.br  |  
Sub-Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça.

conviverem diariamente com o mau 
cheiro, acúmulo de esgoto e de lixo, 
e a presença de animais vetores de  
doenças, como ratos, mosquitos, além 
de escorpiões e outros.

a presente pesquisa foi realizada 
no período de 01/08 a 04/09/2013, com 
moradores da região norte de Belo Ho-
rizonte, sendo a maioria deles aposen-
tados, estudantes e trabalhadores. 

e x p e D i ç ã o  ‘ M a n u e l z ã o  D e s c e  o  R i o  D a s  V e l H a s ’  |  1 0  a n o s 
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[Levantando a bandeira] 
eu, a partir do tempo que eu come-

cei a levantar essa bandeira, eu tive uma 
grande, grande, grande ajuda porque en-
trou o Projeto manuelzão [através do seu 
idealizador]... sujeito fantástico, que luta 
muito e lutou e vai lutar. e isso, em 97, ele 
conseguiu fazer uma modificação, no rio, 
drástica, violenta, porque o rio estava um 
rio morto, um rio superpoluído. o aguapé, 
por sinal, tirado da lagoa da Pampulha e jo-
gado no rio, ele absorvia os nutrientes da 
água; mas quando ele era tirado, ele vola-
tizava aquilo; e quando ele começa a vola-
tizar, jogar aquilo que ele puxou da água, 
quando ocê joga dentro d’água, também 
ele continua volatizando, ele polui em vez 
de despoluir; em vez deles ajudarem, atra-
palha... 

ele [o idealizador], através de muita 
luta, não deixou acontecer isso. e, de tal 
forma, que o rio rejuvenesceu; o rio virou 
outro; o rio tava morto; o rio tava sem vida; 
o rio só tinha poluição... 

litro descartável era um negócio fan-
tástico no rio. eu tenho um cunhado que 
me chamou prá botar uma rede no rio, prá 
colher litro descartável, prá vender. Botijão 
de gás... aqui eu tinha 12 botijão de gás. 
Bola de tênis, deve ser do tênis, da Pampu-
lha lá; raquete de tênis, boneca e sandália 
havaiana... e nitro glicerina dentro de um 
litro; balde de 20 litros de graxa .... corante 
xadrez ... eu precisava e .... o zé Bernardo, 
balseiro antigo, me deu; tava na balsa, o 
xadrez ... lixo demais, uma coisa que não 
tem tamanho... 

e tô com uns pescadores aqui, eles pe-
gam peixe; adoram o rio, soltam os peixes 
pequenos... e o rio se transformou... outro 
dia eu tava pegando tanto pacu, tanto, que 
eu, semana passada, pegando surubim de 

tAsso AlvAreNgA
Pescador e fazendeiro “nativo” do distrito de 
Beltrão, no município de Corinto. 

entrevista concedida ao professor apolo 
Heringer lisboa em julho de 2012

41 quilos, de 16, 12 quilos... aqui, na minha 
frente, muito dourado, o dourado explo-
de... toda semana pegam uns 5, 6 doura-
dos de 10 quilos; 10 quilos! ... a mudança 
do rio ...

eu tenho um filho. eu queria que ele 
visse; meu filho não vai ver... Hoje ele tá 
com 14 anos. naquela época ele tinha uns 
4 ou 5 anos... Será que ele não vai ver o que 
eu vi na minha infância? Que ele não vai 
desfrutar disso, rapaz? eu queria que ele 
visse o rio... o mundo é tão cruel, assim, 
que não vai deixar meu filho ver? ... não vai 
ver o que eu vi? mas ele viu; ele viu.

o rio é o seguinte. o rio, quando come-
çou nos meados de 2005... o rio já era um 
grande vitorioso, entendeu? mas, antes, 
ele já foi mostrando, ele foi botando a cara 
prá fora, falando: “aqui, sou eu, eu sou va-
lente...” mas, nessa época que eu fiz o po-
ema, o rio era morto. era morto. não tinha 
nada. era um deserto. não tinha nada... 
nem uma folha... nem um fruto... nem um 
animal...

eu tava... me desculpe, eu tava meio 
só e descrente. num vai, num vai aconte-
cer... você, tarcísio, dr. eugênio... eu não 
sei qual foi a questão financeira, mas vo-
cês fizeram...

‘O rio é um rio valente, destemido, fantástico,  
que nos traz alegria a toda hora’

e N t R e V I S t A 

[O rio reage, ele quer viver]
deixa eu falar com ocê uma coisa: não 

é o rio só; é a natureza. Se você não atrapa-
lhar, num precisa de ajudar não. ela volta... 
Se você deixar, a natureza ela volta... eu 
vou te dar um exemplo: se tirar a areia des-
se lugar, ela volta; esse lugar é da areia... 
Se cortá uma árvore em condição normal, 
ela brota 3, 4, 5 vezes... ela volta. a nature-
za é o seguinte: se você dá uma chance, e 
não atrapalhar, a chance que o projeto deu, 
é só deixar a natureza e ela se incumbe, ela 
volta... porque a natureza é sábia...

eu agradeço muito a vocês ... apesar 
de ter pouca ligação... Hoje por exemplo, 
aconteceu: desceu muito litro, muita por-
queira no rio, muito plástico. Hoje. Pode 
anotar aí, na folhinha. desceu muita coisa 
ruim. Porque os pescadores falaram que 
foi um dia ruim... piaba... lambari... pega 
as toneladas; toneladas. Hoje o peixe su-
miu... porque hoje desceu muita sujei-
ra. teve descarga muito brava aí; desceu 
aguapé... não tem mais no rio, mas hoje, 
desceu. eles contaram... ontem... pegou-se 
curimba de 5 quilos, 6 quilos; dourado... 
eles tão acampado na beira do rio, ali...  

[continua na página 20]

Fotos Acervo pMz
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eles estão bem conscientes. me desculpe, 
não é doutrina não. mas eu doutrino muito 
bem, eles tão bem conscientes...

[Era um rio morto]
ele [o rio] morreu. em 1996, ele morreu; 

tava morto; era um rio morto; não via uma 
viva alma.  o rio se mostra quando ele tá 
bom; quando vê muito mergulhão no rio, 
você vê que o rio tem peixe. São caçado-
res... não via mergulhão; você não via 
nada. era um campo de concentração na-
zista; tudo morto... mas hoje, o rio tá muito 
bom; tem que bater palma... mas tem muito 
papel de bala, muito pote de iogurte, muito 
papel de cigarro... verdade tem de ser dita.

esta desgraça veio ali de cima, veio de 
siderurgia. me desculpa quem for dono, 
mas eles tem que escutá. já falei umas dez 
vezes que foi o dono. Pagou multa de 10 mil 
reais... Surubim morreu... foi assim. tinha 
pessoa que tinha varal com 50, 60 surubim 
na cerca de arame farpado, salgando, que 
pegaram morrendo...

tenho depoimento do dr. olinto vieira 
machado; eu queria lhe passar... Pode le-
var. tem uns cinco meses que não vou a Co-
rinto; eu não saio daqui não... todo dia. eu 
sou fraco; não tenho dinheiro pra isso, eu 
sou pobre... eu sou rico é de natureza; sou 
rico de vida... aí  ninguém bate em mim, 
não. Hoje mesmo eu tava vendo uma jiboia 
ali. eu tenho meus gaviões para tratar, 
minhas saracuras, meus macacos, meus 
lobos guarás... para tratar. eu não posso 
me movimentar daqui... eu não posso sair 

daqui, não. o que gasto é para levar meu 
filho em Beltrão, ali. tem dia que não tem 
carne para comer, não,... eu nunca ganhei 
nada, não quero ganhar nada, não... mas 
ninguém produz o oxigênio que eu produ-
zo aqui, não... meu irmão é médico, minha 
irmã é professora na ufmG... diz que eu 
sou bobo... “você não ganha nada porque 
não destoca, não aluga pasto, não aluga 
sua fazenda....”

[O bem chega]
eu comecei [a ouvir falar do Projeto Ma-

nuelzão) em 97, 98... ouvi falar. o negócio 
era muito simples, muito simplório, mas 
depois foi tomando corpo... com pessoas 
boas... num tô puxando saco de ninguém. 
num sou político, não tenho partido... de-
testo política. meu vizinho é político, o pior 
possível; ele arrancou tudo, desmatou a 
beira dos córregos, arrancou os buritisais... 
ele fala que eu sou difícil. ele disse que pri-
meiro eu pintei a minha casa e depois mexi 
no telhado... eu falei com ele que eu tinha 
dinheiro pra pintar... não tinha para trocar 
as telhas. aí, eu falei pro moço: “mas o seu 
dinheiro é muito fácil; é só pegar a caneta 
e despachar e seu dinheiro vem...” Ilegal... 
ele é persona non grata.

eu tô com medo do rio não aguentar a 
população que tem nela. tô com medo de 
não aguentar, porque tem peixe demais... 
tá uma briga de peixe, tem peixe de todas 
as espécies... eles tão migrando prá cá por-
que a água tá em excelente situação... tem 
pirá, tem pacamã, surubim... não tem pes-
cado no anzol porque tem muita comida 
prá eles; eles não tão precisando de ir no 
anzol, não. tem muito, muito dourado; ele 
é exigente de água boa... matrinxã... Se ti-
ver mortandade, você não vê nem uma mor-
ta; ela cai fora. vai nadando, vai nadando... 
vai prá Bahia. ela racha fora. matrinxã tem 
à vontade; piau verdadeiro [piapara], piau 
3 pintas... vejo mandi açú, mandi amarelo, 
mandi branco, acari preto, claro, chita... são 
os cascudos... tem pirá, tem pacu caranha, 
muito ... que não existia aqui... tem ‘black-
bass’ [dos Estados Unidos]... tá lotado aqui. 
tem traíra grande, piranha vermelha, pi-
rambeba, piranha clara, pacu dourado ver-
melho... o rio ficou fantástico, voltou tudo. 
tem peixe até que não poderia ter, como 
esse peixe dos estados unidos.

 aconselho, a primeira coisa... já bati 
nesta tecla e ninguém nunca escutou... é 
arranjar um caminhão para coletar na bei-
ra do rio; tá uma sujeira, uma porqueira. 
no seco, quando a enchente vem, ela leva 
pro rio. a primeira coisa é uma coleta no rio 
todo, nos barrancos... cada dia pega num 
lugar, num município. o lixo tá no seco, 
como pegar no barco? É muito lixo... me 
desculpe. Cada um é proprietário de uma 
faixa... eu mesmo me proponho a catar o 
meu; eu cato se tiver alguém para levar ele 
daqui, é lixo violento... 

[Predador é de noite] 
Precisava de uma lei... eu denunciei 

dois ‘pari’... você fecha o rio e canaliza 
naquele local e pega tudo peixe peque-
no, grande... falei com o coronel Sanchez, 
predador comigo não tem jeito. o ‘pari’ é o 
seguinte: eles pegam e fecham o rio; o pei-
xe canaliza naquele local; e pega tudo. eu 
mando fechar o ‘pari’. Canaliza o rio num 
lugar só, só faz um rego para ele. o peixe 
é obrigado a passar só ali... com bambu... 

a polícia só vem de dia. de dia num é 
hora de pegar. o predador pega o peixe de 
noite; joga bomba de noite... não tem jei-
to... os cara ainda briga com a gente... até 
não sou contra pegar peixe para vender... 
mas pega ele na condição de peixe, não na 
condição de prisão; não é predação, não... 
eu nunca fui na represa de três marias, 
mas me contam que colocam rede de 2 
mil metros, 5 mil metros, e lá ninguém fala 
nada... eu aqui não aceito rede não... nos 
meus 2 quilômetros, eu não aceito que põe 
rede, não... vai ‘em cana’. Com anzol, pode 
pegar o que quiser...

[Lixo, papel e o gado]
...o papel tá dentro do rio, tá bravo, 

muito papel de bala, o lixo é um problema, 
vem papel na chumbada...

o pessoal põe fogo, acampa aqui, faz 
fogueira aqui, outra ali... Se a florestal 
viesse de noite... Predador não vem com o 
sol quente não...

doutor Carlos eduardo dutra Pires, o 
promotor, falei com ele. ele gosta do rio. 
Que tem que por cerca pro boi não entrar... 
o pé do boi vai cavando, o barranco fica nu, 
é vital pro rio tirar o boi da beira, vai dando 
erosão... ele falou que vai dar os postes prá 

tô com medo de não aguentar,  
porque tem peixe demais...  
tá uma briga de peixe, tem peixe  
de todas as espécies...  
eles tão migrando prá cá porque a 
água tá em excelente situação... 

e N t R e V I S t A  |  ( c o n t i n u a ç ã o )
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cerca... tem que falar o que é e o que não é. 
lá, em vitor Penido mesmo, fez a cerca. ela 
funciona. ele não deixa o boi entrar no rio... 
o boi bebe água cá fora; e quem quiser a 
bebida faz uma seringa e leva água lá fora. 
num é em todo lugar não....

[Piracema]
vou falar uma coisa que você não vai 

acreditar. o peixe é tanto, a alimentação tá 
tão boa, que não existe mais piracema no 
rio... você pega peixe agora ( julho), com 
ova na barriga, desovando... mudou... a 
natureza mudou, era só novembro... 

o peixe tá desovando a qualquer hora, 
a condição tá boa demais... É a realidade. 
tem muita coisa boa, tem que bater palma.

[Os prefeitos] 
ah! num gosto muito não...

[As crianças e a escola]
as crianças de hoje elas têm a mente 

muito boa; as escolas tão de parabéns. os 
meninos de hoje são completamente dife-
rentes... até de mim, que fui criança, que 
já predei, matei passarinho de estilingue... 
Hoje, não. todo menino que ver o bicho, é 
solto, aqui no mato é assim, quanto mais, 
na cidade... Hoje as escolas estão de pa-
rabéns na formação de meninos... muito 
bom! Geração fantástica só de pessoa que 
quer a natureza. toda criança hoje quer... 
dificilmente você vai ver quem quer matar, 
destruir... Hoje a educação tá muito boa 
sobre isto... aqui tem uma professora, a 
fernanda, que ela desce e mostra (o rio). 
as crianças adoram...  os meninos adoram 
a natureza... Claro, sabe por quê? o proje-
to [Manuelzão] foi muito bom; no lugar que 

mais vai, mais foi, é nas escolas. o menino 
aprendeu e tem a mente boa; aprendeu não 
esquece não. 

[Arranca tudo]
eu acho que fora do rio se desmata 

muito... prá pouca coisa... Por exemplo, 
eles procuram uma terra de formigueiro 
para fazer uma bola para jogar, para ce-
var o curimba. aqui quase num acha... 
você vai no Penido, tem mil cupins ...tem 
um vizinho fazendeiro, que se precisar em 
cito o nome... já pegou a terra destocada, 
... é um deserto... aqui dá um vento... na 
minha propriedade não derruba nada. lá 
cai umas 500, 300 árvores; o vento arran-
ca tudo; não tem anteparo, não tem quebra 
vento... o gado vai comendo os pé de man-
gaba, os pés de vinhático... daqui uns dias, 
se deus quiser, vai comer a casa deles, 
para eles aprender a arrancar tudo. É uma 
covardia o que fazem... tomara que coma 
a casa deles, o carro, porque é covardia o 
que fazem... Isso não tem jeito no Brasil...  
nem lá em cima eles querem fazer a lei flo-
restal para mais...  o gado vai querendo 
tudo, eles arrancam tudo em volta. 

no outro vizinho, eles mataram um 
lobo guará porque tava comendo uma ga-
linha. um dia desses, eles falaram que uma 
jiboia tava comendo minha galinha; eu dis-
se que nós é que tomamo o lugar dês, eu 
tomei o espaço dês...

[Contribuição zero] 
não tem ninguém que ajuda em nada. a 

Copasa diz que ajuda, mas pode ser na pro-
paganda. eles jogam esses copos, da Copa-
sa, de água gratuita... jogam copinho no rio. 
São funcionários que jogam, que têm ran-
cho por aqui; eu já vi! não ajudam nada! os 
fazendeiros não ajudam nada... o Coronel 
matos Sanchez, esse ajuda; denuncia caça-
dor, pescador de rede... É de tirar o chapéu! 
mas outros... matam capivara nas lagoas...

É... o rio é importante para eles (os 
fazendeiros), mas a contribuição deles é 
zero, não querem ajudar não... É zero! jo-
gam animal morto no rio... o negócio deles 
é aproveitar o rio para plantar os melhores 
pastos, os melhores canaviais. tá tudo na 
terra boa do rio, na terra de aluvião. Quan-
do vem a enchente, é aquela xingação, por-
que mata algum pedaço de pasto. Xinga 

que o rio fez aquilo... uai! enchente, meu 
filho... eles não sabem o tanto que a terra 
melhora com a enchente, quanto deixa de 
nutrientes, o quanto deixa de vida... deixa 
de peixinhos...

aqui é zero. não tem Copasa; não tem 
fazendeiro; não tem ninguém. É zero!

os pescadores estão conscientes. tudo 
bem... mas é muito pouco, pois todo mun-
do gosta de jogar uma rede, fazer uma coi-
sa errada... aqui, só existe eu, um tal de tú-
lio, do cartório lá de Corinto... são poucos 
que não são predadores... tem um tal de 
‘seu adail’, baixinho... o rafael, que vinha 
com um monte de rede no barco; tudo dele, 
e ele gozando um predador... vocês leva-
ram eles para BH, pagaram as despesas... 
ele enganam vocês... é de Beltrão... é tudo 
safado...

[Peixe de corinto]
em Corinto come-se peixe bom. olha, o 

peixe do rio das velhas é o melhor peixe 
da região. ele bate no peixe do São francis-
co. o peixe do São francisco tem um gosto 
ruim, tem um gosto de barro. Pode pergun-
tar a qualquer pessoa; não é só prá mim, 
não. você pode perguntar: “você come 
uma curinga do rio das velhas e do São 
francisco?” e pergunta qual o melhor. o do 
rio das velhas é 200 vezes melhor; o suru-
bim do rio das velhas é 200 vezes melhor 
que o do São francisco...

Corinto é muito pobre disso. tem pouco 
lugar demais, mas o negócio é o seguinte: 
peixe bom você sabe onde você come; é 
aqui, na minha casa.

Tasso ocTaViano De alVaRenGa

Sitiante e poeta. Mora numa pro-
priedade rural do município de Corin-
to. Para chegar à fazenda onde cresceu, 
que foi de seu pai, ele precisa atraves-
sar com seu carro numa balsa sobre o 
Rio das Velhas, no distrito de Beltrão. 
Seus irmãos são diplomados em curso 
superior. tem médico, professora na 
UFMG, mas ele optou em ficar lá. e de-
fende o Rio das Velhas como um leão. 

tasso chora, quando declama seu 
poema adeus, Rio das Velhas, adeus.

> Veja, na íntegra (página 22), a peça 
literária de um sertanejo autêntico.
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Adeus, Rio das Velhas, adeus
tAsso AlvAreNgA. 1995
Morador de Beltrão, distrito de Corinto

 
Eu acordei bem de manhã, 13 de outubro

Parecia uma bela sexta-feira com o cantar bem tristonho da cauã

Eu pensei comigo: ‘a cauã diz que traz muito azar

Mas, bobagem, passo preto e curió também estavam a cantar’

Eu tomei meu cafezinho com um pedaço de bolo gostoso

Da minha mulher e da filha eu ganhei um beijo bem carinhoso

Eu tinha que ir bem depressa pegar a condução

E atravessar nosso rio, o gigante da região

Eu não sabia o que me esperava na travessia do rio

O Sol estava raiando, acabando com o resto do frio

Eu cheguei lá no barranco para no rio entrar

Fiquei bastante assustado com os peixes no barco a encostar

O que eu vi foi muito bonito, mas nunca queria ver não

Eu vi piaus, mandis e cascudos, muito mais de um milhão

Eu olhei para o meio do rio e vi aguapés e sujeira

Toda vez que os vejo, logo penso outra besteira

Será que já vêm outra vez esses aguapés assassinos?

Todo ano eles vêm marcar a morte dos peixes grandes e pequeninos

Eu fui remando bem devagar o meu pequeno barco de pau

Aí que eu fui entender que o homem tinha feito outro mal

Soltou outra bomba lá em cima e caiu no rio a fagulha

Não importam com nossos rios, até pra embelezar a Pampulha

Só que aqui vivem os fracos, lá governadores e deputados

Mas daqui a pouco tempo vão ver que eles são os errados

Eles só pensam no dia de hoje, não veem que têm filho e parentes

Que aqui vive um povo pobre, que come peixe, mas são gentes

Pra muitas vezes matar a fome dos seus por uns dias

Quantas ocasiões este rio nos trouxe tanta alegria

Eu olhei mais assustado ainda para o outro lado do rio

E senti, meus amigos, foi tristeza e até calafrio

Ali, vi peixes maiores: dourado, pirá, surubim

E perguntei a mim mesmo: por que eles pulam assim?

Então eu fui entender por que estavam pulando

Estavam à procura do ar que na água estava faltando

Eu olhei para o céu e vi que ele estava escurecendo

Quanto mais escurecia mais peixes iam morrendo

Eu pedi a meu grande Deus que mandasse até um temporal

Pois com a água em grande volume, podia voltar tudo ao normal

Mas ele me respondeu: E eu, que criei toda esta grandeza,

E seu irmão acaba com tudo: com a água, com o ar, com a natureza

Eu tornei a ficar assustado com o vulto que vi no céu

Parece que Deus me dizia: Passa isso tudo pro papel

Mas isso era tão grande, não dá para aqui relatar

A mortandade era imensa, impossível de enumerar

Pensei comigo outra vez: por que essa situação

Será que o homem não tem amor e nem coração

Indefeso naquele inferno tinha aquele pobre peixinho

Era como uma epidemia, que arrasa com o mundo inteirinho

Sem nada poder fazer, também porque eu estava só

Fui assistindo à tragédia, chorando e morrendo de dó

Tentando pegava peixe aqui, peixe ali, peixe acolá

Eu segurava, de leve, impulsionando, tentando fazê-los nadar

Mas depois eu pensei bem, não adianta mais esta tentativa

Pra estes milhões de peixe não tem alternativa

Não foi Deus que lhes enviou esta sina, esta má sorte

Todos irão, culpa do homem, de encontro até a morte

Abaixei a cabeça, continuei a chorar

Chegou bem pertinho do barco uma curvina a me olhar

Com os olhos parece dizia: “Ô, me dê um pouquinho de ar!”

“E que mal nós fizemos aos homens para eles nos exterminar?”

Eu sei os peixes não falam, mas querem saber a verdade

Será que nunca vão descobrir quem cometeu a maldade?

Mas vou escrever pra quem tem amor e emoção

É o pessoal da imprensa que vai arranjar solução

Publicando esta mensagem de um pobre sitiante

Pra que não aconteça jamais catástrofes desta adiante

Tomando as providências e dando muitos gritos de alertas

Pra que nossos rios não transformem em águas imundas e desertas

Então, se um dia encontrar um filho ou um neto seu

Eu passarei muitas horas a relatar tudo o que aconteceu

E por fim direi que o rio agonizava como um ente querido dos meus

E o que eu pude fazer foi dizer: adeus, rio das Velhas, adeus.

Antes da expedição...

GRANDeZA QUe tROUXe ALeGRIA | Rio das Velhas, trecho Corinto / Lassance, 2009
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FrANcisco pAes bArreto. 1995
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a mortandade de peixes no rio das velhas deveria ficar 
registrada, para todos nós, como um terrível paradig-

ma. uma foto, com os peixes mortos descendo a corrente-
za, para nos lembrar: é isso que estamos fazendo com os 
nossos rios. 

Chamado de Guaicuí, pelos índios, o rio das velhas tem 
grande importância histórica. em suas margens, fernão 
dias e Borba Gato viram terminar sua aventura de crimes 
e de sonhos, para dar início a uma realidade que culminou 
no estado de minas Gerais.

nascendo na Cachoeira das andorinhas, em ouro Pre-
to, e desaguando no São francisco, um pouco abaixo de 
Pirapora, com seus 450 km de extensão, é o maior afluen-
te do velho Chico e o maior dos rios totalmente mineiros. 
outrora, sua largura chegava a atingir, em vários trechos, 
mais de 500 metros, e era navegável desde sua barra até 
Sabará. nosso respeito por ele, entretanto, não precisa-
ria de um olhar para o passado. Bastaria um olhar no pre-
sente. ou então, um olhar para o futuro.

Para citar apenas um exemplo: é o responsável por 
mais da metade da água que abastece Belo Horizonte. e 
nós, o que fazemos por ele? não pretendo, aqui, enumerar 
todo um rosário de agressões, que inclui desde a derruba-
da das matas aos mananciais e nas margens, até o despejo 
de toda sorte de venenos e dejetos. Preferirei um comentá-

Antes da expedição...

terrível paradigma rio. Parece que, no imaginário social, os cursos d’água são 
como uma imensa cloaca, capazes de absorver todo tipo e 
toda quantidade de sujeira. Como era de se esperar, esse 
pensamento primitivo tem levado à poluição e à destrui-
ção de nossas águas.

É imperativo reformular, com olhos no futuro. em mui-
tos países, a água já é, hoje, um bem raro e caro. e as previ-
sões são unânimes: amanhã, tanto para agricultura, como 
para a indústria e para os serviços em geral, a água será 
recurso precioso e cada vez mais difícil. não podemos, 
ainda, desconhecer o valor que os rios estão readquirindo 
como meios de transporte. tudo isso poderá colocar minas 
Gerais em posição privilegiada, pois nosso estado já foi 
batizado, certa feita, de “Caixa d’Água do Brasil”.

Para uma coisa aquele grave acidente serviu: mostrar 
que nosso rio das velhas ainda não está morto, e que es-
conde surubins de mais de oitenta quilos! não é admissí-
vel, portanto, que esse patrimônio continue sendo arrui-
nado, na calada da impunidade.

É preciso, então, engrossar o coro dos inconformados. 
aos poetas, aos saudosistas, aos pescadores, devemos 
também nos juntar, para evitarmos aquilo que, um dia, uma 
psicanalista, também desesperado com a destruição do 
meio ambiente, chamou de ecocídio: o suicídio ecológico.

Como se outros apelos não bastassem, proponho esta 
caderneta de poupança para nossos filhos: salvemos nos-
sos rios. 

Publicado no jornal “Estado de Minas”, 15/11/1995

‘...esse pensamento 
primitivo tem  

levado à  
poluição e à  

destruição de  
nossas águas...”

FAC-SÍMILe | LeGeNDA DA FOtO: O tamanho dos surubins mortos no último 
desastre ecológico mostra que o Rio das Velhas ainda não está morto.
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em 1990, professores da faculda-
de de medicina da ufmG apresenta-
ram à diretoria da instituição um pro-
jeto de extensão no qual declaravam 
que a saúde não é uma questão ba-
sicamente médica, mas de qualidade 
de vida, ambiental e cultural. tam-
bém, que nas condições históricas 
do rio das velhas, os peixes, simbo-
lizando sua biota, poderiam ser con-
siderados importantes indicadores 
da saúde coletiva nessa bacia hidro-
gráfica. Seria necessário, portanto, 
lutar pela melhoria das condições 
ambientais para promover qualidade 
de vida, rompendo com a prática pre-
dominantemente assistencialista.

nesse meio tempo, o precursor da 
ideia, professor apolo Heringer lis-
boa, começou a ter contato com ma-
nuel nardi, o vaqueiro que inspirou 
uma das mais famosas estórias de 
joão Guimarães rosa. o escritor co-
nheceu manuel em 1952, percorrendo 
com ele 240 quilômetros no sertão 
mineiro, durante dez dias, conduzin-
do uma boiada. e foi assim, acompa-
nhando rosa, que manuelzão, como 
ficou conhecido, mineiro nascido no 
distrito de Saúde, hoje dom Silvério 
(zona da mata), pôde ver também as 
águas do São francisco, guardando 
dele boas lembranças. Guimarães 
rosa, primo do dono da fazenda a 
quem manuel servira, morreu de in-
farto logo após assumir uma cadeira 
na academia Brasileira de letras. a 
morte dele mobilizou a imprensa, e 

em homenagem a ele, o Projeto 
rio das velhas ganhou o nome ma-
nuelzão. e ele participava de reuniões 
da equipe, mostrando-se orgulhoso 
como membro e patrono. a morte o 
levou no dia 5 de maio de 1997, com 
quase 93 anos, poucos meses depois 
da arrancada do projeto. 

Em sincronia com a Lei das águas 
Precedendo a lei federal 9.433/97, 

que definiu a gestão das águas no 
Brasil pelos comitês de bacias hidro-
gráficas, o Projeto manuelzão iniciou 
oficialmente suas atividades em 7 de 
janeir0, um dia antes do sanciona-
mento da lei. Suas ações estão liga-
das ao Internato em Saúde Coletiva, 
disciplina obrigatória da grade curri-
cular do curso de medicina da ufmG, 
em que os estudantes passam três 
meses em municípios do interior do 
estado desenvolvendo atividades de 
medicina preventiva e social. 

o histórico das experiências dos 
professores e estudantes revelou que 
não bastava, período a período, me-
dicar a população. mais que isso, era 
preciso combater as causas das do-
enças. a partir da percepção de que a 
saúde não deve ser apenas uma ques-
tão médica, foi esboçada a frente de 
trabalho do Pmz, tendo como foco a 
bacia hidrográfica do rio das velhas.

logo começaram a chegar jornalistas 
ao sertão para conhecer manuelzão e 
os outros vaqueiros.

“juntos, os dois evocam o sertão 
preservado em sua natureza e em sua 
cultura colonial; um mundo que foi se 
alterando com a chegada da tecnologia, 
da poluição e do eucalipto, exterminan-
do veredas e histórias”, avalia Heringer.

em 1995, com quase 90 anos, ma-
nuelzão voltou a ver o rio São fran-
cisco e se assustou com o que havia 
se tornado o rio das velhas nas ime-
diações da capital, onde o mau cheiro 
exalava e os peixes boiavam mortos, 
deformados, cheios de doenças.

eVenTo HisTóRico |  7 de janeiro de 1997 
Manuelzão junto com estudantes e professores, em frente ao prédio da Faculda-
de de Medicina da UFMG, em Belo Horizonte, no dia do início oficial do projeto. 
No alto à esquerda, a identidade visual do PMz.  

O R I G e M  D O  P R O J e t O

Saúde é questão de 
qualidade de vida,  
ambiental e cultural

Fotos Acervo pMz

eugênio silva, fotógrafo da revista  
“o cruzeiro”, década de 1950 / Arquivo da família


