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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 A presente proposta pedagógica foi elaborada objetivando o alinhamento de 

ações educacionais, desenvolvidas no âmbito da bacia do rio das Velhas, com a 

meta 2014. 

 O material constitui uma importante ferramenta para o professor dentro e fora 

de sala possibilitando um trabalho mais dinâmico e contextualizado.  

Busca não só auxiliar, como balizar as práticas pedagógicas embasadas em 

uma visão ecológica formando cidadãos críticos frente ao meio ambiente onde estão 

inseridos 

 Acreditamos que somente com o potencial transformador da educação seja 

possível construir uma sociedade mais justa e ecologicamente sustentável. 

 

Equipe Manuelzão vai à Escola 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Desde 1997 o Projeto Manuelzão UFMG vem trabalhando pela revitalização 

da bacia do Rio das Velhas. Ao longo deste tempo estabelecemos uma rede de 

parcerias importantes com o setor público, empresarial e com a sociedade civil com 

a finalidade de desenvolver ações estratégicas que promovam a melhoria da 

quantidade e da qualidade das águas do rio das Velhas. 

O processo de revitalização somente terá êxito completo se houver uma 

transformação da mentalidade civilizatória, pois a qualidade das águas não depende 

somente de obras de saneamento, mas de mudanças culturais que  vinculem a 

preservação ambiental com as ações antrópicas. 

Neste processo, a educação tem um papel fundamental, pois permite através 

da difusão do conhecimento e da informação o desenvolvimento de um pensamento 

crítico e de atitudes comprometidas com a sustentabilidade. 

Esse trabalho é um esforço para sistematizar uma proposta pedagógica para 

que as escolas possam se inserir no processo de revitalização da bacia do rio das 

Velhas, participando como colaborador da meta 2014. O presente trabalho 

contextualiza a questão da água, da bacia, do Rio das Velhas, da história da 

degradação e da revitalização, as Metas  2010 e 2014, terminando por focar num 

conjunto temático que as escolas podem abordar no sentido de contribuir para a 

meta 2014.  

Para iniciar é importante destacar o significado da água como um elemento 

natural essencial para a vida no planeta Terra. 
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2 . ÁGUA 
 

 

A água é o sangue da Terra, por onde ela passa carreia o que encontra pelo 

caminho. A nossa água está sendo contaminada por poluentes lançados na 

atmosfera ou depositados no solo, como lixos, esgotos, efluentes industriais, 

agrotóxicos e outros insumos da produção. Assim, como uma análise de sangue 

revela distúrbios da saúde humana, um exame da qualidade da água será capaz de 

detectar os desequilíbrios na saúde da natureza, e até revelar a história das 

populações que habitam aqueles ecossistemas. 

A água tem um papel transcendente como eixo de reconstrução de uma nova 

mentalidade civilizatória compatível com a vida e a sustentabilidade do 

desenvolvimento. Este papel é científico, é físico, é político. É científico por exigir 

imaginação, filosofia e método. É físico por ser a água o solvente universal, em 

estado líquido à temperatura ambiente, e a única substância do Universo cujo 

estado líquido é mais denso que o estado sólido, o que permitiu a vida evoluir sob o 

gelo. É político por exigir opções e atitudes éticas para a sua preservação. 

A vida começou na água. Por que, então, não trazermos vida  à água e 

termos rios vivos? Por que não compatibilizar, subordinar mesmo, os usos da água 

pelos seres humanos às necessidades do conjunto dos ecossistemas do território 

hidrográfico, o que, no fundo, é do interesse humano mais fundamental e perene? 

Como já ficou evidente, as águas não são importantes somente para os 

homens, mas para toda a biodiversidade do planeta. Para que tenhamos vida 

teremos que ter águas limpas e rios vivos. 

Se águas permitem sensibilizar, problematizar e identificar um território de 

atuação, então elas podem se tornar o eixo estruturador para a construção de um 

projeto ambiental transversal. 

A água é um elemento fundamental para a vida. Está presente na constituição 

de todos os seres vivos, representando mais de 70% do peso destes. A água tem 

um ciclo natural definido, que envolve princípios definidos por diversas áreas do 

conhecimento como a física, a química, a biologia, a geografia e outras, ou seja, a 

água é um tema integrador . A água percorre todos os ecossistemas, urbanos e 

rurais, carreando para os leitos dos rios todas as características dos processos 

sociais positivos ou negativos, definidos pela atual mentalidade civilizatória. 



 

 
7 

Mentalidade essa que define como tratar a natureza, o lixo, os esgotos, a exclusão 

social e ambiental, a exploração dos bens naturais, a expansão industrial, agrícola e 

da produção animal. 

 Tudo isso se expressa na qualidade e na quantidade das águas dos rios.  

Rios que deveriam estar vivos, piscosos e habitados de forma saudável por outros 

seres da biota aquática e que, no entanto, em muitas regiões mais densamente 

povoadas  não mais possuem vida. 

A água doce, elemento natural essencial para a vida e a economia, vem 

sofrendo o impacto direto da contradição entre desenvolvimento e a gestão 

ambiental. Prova disso é o que vem ocorrendo com os rios. Pesquisa realizada pelo 

projeto Manuelzão, na bacia do Rio das Velhas mostra a correlação existente entre 

os índices de desenvolvimento humano (IDH) – que se baseia em dados 

populacionais de longevidade, educação e renda – e o índice de qualidade da água 

(IQA) e a qualidade de vida. A amostragem abrangeu diferentes pontos dessa bacia 

(Gráfico 1) .  

 

GRÁFICO 1 - Comparação entre IQA e o IDH no ano de 2000.  

Fonte: Arquivo Manuelzão 

 

Pode-se observar a existência de relação inversa entre os dois índices: nos 

locais onde o desenvolvimento humano (IDH) atingiu os maiores valores foi onde a 

qualidade de água (IQA) do rio atingiu os mais baixos níveis. A situação é pior nos 
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municípios do alto Rio das Velhas, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde 

as intervenções sobre o ecossistema natural foram mais intensas, ocorrendo até 

mesmo sua substituição pelo ecossistema artificial. Deve-se notar que o IDH não 

leva em consideração o impacto ambiental. Essa omissão é uma demonstração da 

pouca importância da preservação ambiente natural no modelo de desenvolvimento 

econômico. É incoerente a avaliação do grau do “desenvolvimento humano” 

desconsiderando os seus impactos sobre o ecossistema planetário, do qual somos 

totalmente dependentes. 

A bacia hidrográfica permite integrar natureza e história, ambiente e relações 

sociais, delimitando uma área e possibilitando uma visão sistêmica. A qualidade das 

águas da bacia hidrográfica, desta forma, permite entender todas as complexas 

relações envolvendo o binômio cultura/natureza, essencial para o desenvolvimento 

de um trabalho transdisciplinar. 

3 . BACIA HIDROGRÁFICA – O CAMINHO NATURAL DAS ÁGUAS 
 

 

As águas, fluindo pelo espaço natural, estabeleceram alguns caminhos 

preferenciais constituindo um território geográfico definido como a bacia hidrográfica. 

Todos nós pertencemos a uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica 

assemelha-se a um grande sistema circulatório, por onde circula a água necessária 

a vida, definindo junto com o solo a riqueza da biodiversidade de uma determinada 

região. 

A visão de bacia traz consigo o pensamento sistêmico e integrado do 

conhecimento, demonstrando a inter-relação de parte biótica e abiótica na 

manutenção do equilíbrio desses ecossistemas. Sob a perspectiva holística, todos 

os fenômenos na natureza são vistos como partes de um universo interdependente. 

Essa interdependência está baseada em uma reciprocidade interior e entre os 

mundos natural, físico e cultural que permeiam as nossas vidas e toda a 

comunidade biótica. 

Os conceitos de bacia e ecossistemas exigem trabalhar o conhecimento de 

uma forma transdisciplinar, única forma de captar a essência dos fenômenos que 

sustentam a vida neste território hidrográfico e ecossistêmico. Um sistema doente 

compromete a vida de todos que dele dependem. Permite, ainda, romper com a 
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fragmentação do conhecimento, a dicotomia entre urbano/rural, entre 

degradação/preservação, uma vez que são faces de uma mesma realidade, partes 

integrantes de uma mesma bacia integrada às bacias lindeiras. 

É importante explicitar que as bacias hidrográficas são delimitações naturais, 

estabelecidas pelos fluxos das águas e que não estão demarcadas pelos territórios 

municipais, estaduais e nacionais. Neste sentido, podemos dizer, poeticamente, que 

as bacias não são divisoras, mas somatórias de povos. 

A bacia hidrográfica é também uma unidade de planejamento. A solução de 

inúmeros problemas ambientais está no cuidado, na manutenção das bacias 

hidrográficas (Polette,1997). A bacia contém fauna, flora, territórios geológicos 

diversos, populações humanas, a calha do rio e seus afluentes. A legislação 

brasileira incorpora a idéia de bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

desde 1997 (Lei 9433/97), definindo bacias internacionais, nacionais e estaduais. 

Propõe também a criação de Comitês de Bacia, compostos de representantes da 

União, estados, municípios, usuários da água e sociedade civil. 

4 . A BACIA COMO TERRITÓRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 
CONSTRUÇÃO POLÍTICA 
 

 

O prenúncio da gravidade da crise ambiental no que se refere à 

disponibilidade de água doce gerou, desde 1980, uma ampla discussão sobre a 

gestão das águas, envolvendo a sociedade civil, os governos estaduais e o federal. 

Um dos maiores avanços ocorridos na gestão ambiental foi a promulgação da lei 

9433, em 1997, que estabeleceu a política nacional de gestão das águas. 

A lei no seu artigo 1º  estabelece como fundamentos do sistema nacional de 

recursos hídricos que: 

 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação dos animais; 

IV - a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas; 
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V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos hídricos;  

VI - a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das Comunidades. 

 

A mesma lei, em seu art. 5º, determina como instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos: 

 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos 

preponderantes; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o sistema de informações sobre Recursos Hídricos. 

 

 No que se refere à bacia do Rio das Velhas, podemos afirmar que alguns 

passos importantes foram dados para o cumprimento das determinações contidas 

na lei 9433/97, a saber: 

 

 Em 1997, um amplo trabalho de enquadramento do Rio das Velhas e dos 

seus tributários; 

 Em 29 de junho de 1998, (Decreto Estadual 39682) foi criado o Comitê da 

Bacia do Rio das Velhas (CBH-VELHAS), com o objetivo de viabilizara 

participação do poder público, dos usuários e da comunidade na gestão das 

águas da bacia. 

 Em  2005, foi aprovado o Plano Diretor da bacia do Rio das Velhas. 

 

Apesar dos avanços, persiste a necessidade de uma melhor definição 

conceitual sobre o modelo da gestão das águas. Como afirma Lisboa (2002) o 

conceito de revitalização e gestão das águas vai bem além e não pode estar 

subordinado à operacionalização de gerenciamento de recursos hídricos. 
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Persistem no interior da organização dos Comitês de bacia e nas 

interpretações da Lei nº 9433/97, arraigados preconceitos alimentados por duas 

vertentes: a vertente produtivista, compreendendo pequenos e grandes 

empreendimentos, e cujo modelo levou à exaustão ambiental atual, mostrando que 

desenvolvimento sem sustentabilidade é suicídio nacional, e a vertente 

ambientalista, que surgiu no rastro da degradação ambiental justificada por 

finalidades econômicas, acabando por desenvolver posicionamentos inicialmente 

radicais contra o modelo de desenvolvimento preponderante até os dias atuais, 

creditando a ele vícios insuperáveis.  

Evidente que, embora persistindo lado a lado descabidos preconceitos, a 

sociedade tem evoluído bastante na compreensão e equacionamento das relações 

sociais geradoras da crise ambiental. Assim, desenvolvimento, preservação e 

conservação aprendem o caminho da sustentabilidade. É o único caminho que 

atende às necessidades humanas e de nossa interdependência com todo o conjunto 

ambiental de solo, flora e fauna e cuja reprodução integrada constitui a possibilidade 

da vida no planeta Terra. 

A gestão integrada e compartilhada da bacia hidrográfica é vista hoje como 

método essencial para o desenvolvimento econômico, social e ambiental com 

sustentabilidade. A gestão incorpora toda a sociedade, a educação, as paixões para 

soerguer o nosso país, um novo imaginário de vida, solidariedade e cidadania.  

5 . A BACIA DO RIO DAS VELHAS 
 

  

A bacia do Rio das Velhas está localizada na região central do Estado de 

Minas Gerais, orientada no sentido sudeste para noroeste. Suas nascentes estão 

localizadas nos limites da Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das 

Andorinhas, município de Ouro Preto. É o maior afluente em extensão da bacia do 

rio São Francisco, com 761 km, possui a maior população e é responsável pelo 

maior PIB entre as sub-bacias do São Francisco, apenas perdendo em vazão d’água 

para a sub-bacia do Paracatu. Deságua no São Francisco na localidade de Barra do 

Guaicuy, município de Várzea da Palma (MG).  

A bacia tem uma população total de 4.406.190 de habitantes (IBGE, 2000), 

distribuída em 51 municípios, drenando uma área de 29.173 km2 (FEAM, 1998). A 
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região metropolitana de Belo Horizonte, apesar de ocupar apenas 10% da área 

territorial desta bacia, é a principal responsável pela degradação do Rio das Velhas, 

devido à sua elevada densidade demográfica (mais de 70,8% de toda a população 

da bacia), processo de urbanização,  atividades industriais e de extração minerarias. 

O rio das Velhas é essencial para abastecimento de água da região 

metropolitana de Belo Horizonte e dos demais municípios que a integram . 

Limites : Alto , médio e baixo curso (Guimarães, 1953)  

 

 Alto Rio das Velhas : utiliza como marco de referência para o limite norte da 

bacia do alto rio das Velhas , a Serra da Piedade que se liga ao sistema 

orográfico da parte sul da bacia irradiando a linha demarcatória para oeste e 

procurando manter um certo equilíbrio quanto à latitude seguindo os limites 

norte dos municípios de Sabará , Belo Horizonte e Contagem . Para leste 

corta-se o município de Caeté , segundo o divisor de águas mais próximo da 

latitude mencionada.       

 Médio rio das Velhas: ao norte traça-se a linha de limites desse trecho da 

bacia coincidindo com o rio Paraúna, o principal afluente do rio das Velhas , e 

a partir de sua barra segue-se para oeste , na mesma latitude do divisor de 

águas ao norte do córrego Salobinho , continuando pela linha divisória dos 

municípios de Curvelo e Corinto. 

 Baixo rio das Velhas : compreende, ao sul, a linha divisória entre os 

municípios de Curvelo (apenas  o distrito Tomaz Gonzaga), Corinto, 

Monjolos, Gouveia e Presidente Kubitscheck, e  a  norte os municípios de 

Buenópolis, Joaquim Felício, Várzea da Palma e Pirapora. 
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       FIGURA 1- Mapa do Rio das Velhas.  

       Fonte: Arquivo Manuelzão 

6 . HISTÓRIA DAS MINAS GERAIS E DA DEGRADAÇÃO DO RIO VELHAS 
 

 

Pode-se dizer que história de ocupação de Minas Gerais tem uma relação 

direta com a história da degradação do rio das Velhas. 

A história da exploração na bacia começou com os bandeirantes que na 

busca pelo ouro e pedras preciosas adentraram pelo Rio das Velhas, descobrindo 

jazidas minerais. Foi assim com o ouro na região de Sabará e Ouro Preto e pedras 

preciosas em Diamantina.  
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A descoberta destas riquezas fez nascer os primeiros povoados na região e, 

consequentemente, os primeiros sinais de degradação ambiental representados 

pelas atividades mineradoras e de garimpagem 

Posteriormente, em 1898, a transferência da capital do Estado para Belo 

Horizonte consolidou um polo emergente de urbanização e industrialização que 

marcou definitivamente a história da bacia. 

O polo de industrialização criado pela capital acabou gerando um novo ciclo 

das atividades mineradoras, caracterizado pela exploração da jazidas de ferro e a 

construção de siderúrgicas na bacia do Rio das Velhas .  

Estas indústrias modificaram o perfil da região, redesenharam as curvas das 

montanhas, poluindo com os  rejeitos industriais os rios de Minas. 

O processo de degradação do rio das Velhas pode ser entendida e se 

confunde historicamente com o nascimento de Belo Horizonte em 1898,  como ela 

foi  planejada, em especial como foram abordadas as questões referentes aos 

córregos e aos ribeirões Arrudas e Onça, e quais foram as conseqüências para a 

bacia do Rio das Velhas. 

A escolha do local onde seria erguida a nova capital do estado de Minas 

Gerais foi motivo de muita polêmica e sofreu a forte influência na sua definição da 

concepção higienista, principalmente francesa, da visão que se tinha do espaço 

ambiental, tendo inclusive na comissão para definir o local da nova capital a 

presença de um médico higienista. 

Um dos grandes fatores que fortaleceram a escolha de Belo Horizonte foi a 

sua grande riqueza de recursos hídricos, suficiente para abastecer uma população 

de até 400.000 habitantes, circunscritos à bacia do Arrudas. 

Naquela oportunidade também se decidiu que os esgotos da capital seriam 

lançados “in natura” a jusante no próprio ribeirão Arrudas. 

Ou seja, a cidade escolhida para ser a capital do estado por causa dos seus 

córregos e ribeirões, os condenou à degradação e a morte lenta e gradual. 

7. REVITALIZAÇÃO DAS ÍDEIAS E DA BACIA   
 

 

A bacia hidrográfica e seus ecossistemas são fruto da ação da natureza, a 

sua degradação é consequência da ação humana. 
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Se o modelo de sociedade contemporânea  gerou a degradação das águas 

das bacias hidrográficas e a agonia dos nossos rios é fundamental atuar na 

mudança do modelo produtivo e da mentalidade cultural para que possamos 

revitalizar os rios de Minas, do Brasil e da Terra. 

As tecnologias à disposição do atual modelo econômico impõem uma  

apropriação da natureza sem precedentes na história do planeta. Mas a capacidade 

cientifica e tecnológica adquirida pela humanidade pode se colocar a serviço da 

construção de novo modelo comprometido com a sustentabilidade. É um desafio a 

construir, pois requer mudanças de hábitos, atitudes e principalmente novos 

paradigmas. Ou seja, transformação da mentalidade civilizatória. 

Sinais de transformação estão brotando pelo mundo. Vêm criando força 

movimentos em prol da revitalização de rios em diversas partes do mundo como na 

Coréia do Sul, na Inglaterra, na França, na Alemanha , dentre outros. 

A revitalização é um conceito ecossistêmico e transdisciplinar de ações 

direcionadas para tornar os rios o mais próximo possível da sua condição natural, 

tendo como referência a sua qualidade antes do processo de degradação instalado. 

Neste momento é importante relatar a experiência do Projeto Manuelzão da 

UFMG como uma proposta de construção transdisplinar de ações em bacia 

hidrográfica.  

Desde 07 de janeiro de 1997, o Projeto Manuelzão mobiliza a população de 

toda a bacia do Rio das Velhas para “trazer de volta o peixe”. Este mote 

transformou-se numa poderosa alavanca de mobilização e um objetivo operacional 

pontual comum.  

A bacia hidrográfica do Rio das Velhas abrange um território de 29.173 km2, 

envolvendo 51 municípios e 4,8 milhões de pessoas. A bacia tem uma relação 

importante com a história dos ciclos econômicos de Minas Gerais, a saber: ciclo do 

ouro, ciclo do diamante, do minério de ferro, da industrialização e da urbanização. 

Todos estes ciclos econômicos estão associados seja ao mercantilismo pré-

capitalista seja ao capitalismo industrial. Todo esse conteúdo impactou a história do 

rio das Velhas e contribuiu para a  sua degradação.  

Além da riqueza em biodiversidade, o rio das Velhas abriga em seu território 

uma sociedade com estilos de vida e necessidades diferentes e complexas que 

interferem no seu próprio destino. Como consequência da degradação das águas, 

muitas espécies da fauna e da flora começaram a desaparecer, bem como várias 
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manifestações culturais, mostrando  a interrelação sócio-ambiental da história da 

bacia : Cada dia fica mais difícil pescar um dourado, um pacu, descansar na sombra 

de um jequitibá, ver um beija-flor gravata verde, um canarinho chapinha, um trinca-

ferro, ou ouvir um violeiro tocar nas suas margens. 

7.1 A CONSTRUÇÃO DO PROJETO MANUELZÃO 
 

 

O Projeto Manuelzão, desde 1997, vem se empenhado em mudar o 

paradigma do progresso sem conservação, que aniquila assim as nossas águas e a 

biodiversidade da bacia.   

O Projeto Manuelzão é resultado de reflexões pedagógicas e políticas sobre 

Internato Rural da Faculdade de Medicina da UFMG..  

O eixo temático proposto inicialmente foi saúde, ambiente e cidadania, que 

abriu espaço para questionar o conceito hegemônico de considerar saúde como um 

produto da indústria e dos serviços de atenção aos doentes. Esta hegemonia 

ideológica da "indústria da doença" está perpetuando um modelo social excludente, 

incompatível com a saúde coletiva e associado com a alta lucratividade dos setores 

mais mórbidos da economia.  

A concepção de saúde que trouxemos com o Projeto Manuelzão está 

correlacionada com a qualidade de vida, e qualidade de vida com o meio ambiente e 

o caráter das relações socioeconômicas..  

O paradigma antrópico de domínio da natureza ignorou duas questões: que a 

natureza associa o ser humano ao restante da fauna e flora; e que as atuais 

relações sociais excluem a maioria dos seres humanos das conquistas sociais e 

técnico-científicas, cassando suas cidadanias e o direito à saúde. Nestas relações, o 

dinheiro é que confere cidadania. Este paradigma entrou em confronto antagônico 

agudo com o ambiente e a sociedade, ameaçando a vida da atual e das futuras 

gerações.  

As doenças também são sinais e sintomas de uma crise paradigmática. O 

estoque de saúde nesta sociedade está muito abaixo do aceitável e das 

possibilidades históricas. A democracia no Brasil está falhando ao não conseguir 

equacionar e resolver esta questão. O que ela propõe através do Sistema Único de 
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Saúde procede do ponto de vista das declarações constitucionais, mas a 

operacionalização do SUS nega a concepção ecossistêmica de saúde coletiva. 

A proposta do Projeto Manuelzão de mobilização da população e de 

lideranças políticas e empresariais pela revitalização da região da bacia hidrográfica 

do Rio das Velhas enquadra-se na concepção mais ampla de saúde correlacionada 

com o meio ambiente, a cidadania e o desenvolvimento econômico e social saudável 

e sustentável. 

A opção por trabalhar com uma bacia hidrográfica reside no fato de que ela 

representa uma unidade de diagnóstico, de planejamento, de organização, de ação 

e  de avaliação de resultados. A bacia permite integrar natureza e história, ambiente 

e relações sociais, delimitando uma área e possibilitando que um complexo sistema 

social seja referenciado na biodiversidade dos corpos d'água da bacia. 

O objetivo estratégico do Projeto Manuelzão é a volta dos peixes às águas da 

bacia. Ele correlaciona todo o complexo sistema natural e social na área de uma 

bacia hidrográfica. É um elemento fundamental da estratégia de ação. Ele permite, 

exige e assegura a possibilidade de êxito de uma ação transdisciplinar e trans-

institucional num espaço definido.  

A escolha da bacia do Rio das Velhas repousa na intenção de atuar 

concentradamente num espaço geopolítico coerente, incluindo Belo Horizonte, sede 

da UFMG e capital do Estado. A região metropolitana de Belo Horizonte - RMBH é a 

maior cidade da bacia do Rio das Velhas, e sua maior fonte concentrada de 

poluição.  

7.2 METODOLOGIA ADOTADA 
 

 

Para que o projeto pudesse cumprir os seus objetivos e desenvolver as suas 

ações foi fundamental que se estabelecessem parcerias com a sociedade civil 

organizada. O meio ambiente é muito complexo e requer o envolvimento de 

profissionais de diversas áreas do saber (multidisciplinar), de diversos níveis e 

setores do governo (interinstitucional) e a participação de diversas organizações 

sociais (intersetorial). Portanto, é impossível pensar e agir na questão ambiental sem 

se estabelecer parcerias. 
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O meio ambiente é necessariamente um espaço para o exercício da 

solidariedade, da democracia e da parceria para a superação dos problemas 

ambientais e sócio- econômicos. 

O Projeto tem procurado executar as seguintes ações: desenvolver 

metodologias de pesquisa, de diagnósticos e  de mobilização social, educação 

ambiental; elaboração e divulgação materiais informativos, educativos e científicos; 

estabelecer parcerias; elaboração de propostas compatíveis com um 

desenvolvimento econômico e social sustentável; realização de seminários e 

debates sobre os grandes problemas existentes na bacia. 

Um grande resultado obtido pela metodologia do Projeto Manuelzão foi a 

consolidação do sentimento de pertencimento à bacia, isto é, atualmente milhares 

de pessoas estabeleceram o vinculo de pertencimento ao território da bacia do Rio 

das Velhas.  

O Projeto Manuelzão sempre entendeu que somente através de um amplo 

processo de mobilização social seria possível envolver a sociedade na discussão e 

no desenvolvimento de ações concretas, com a finalidade de reverter o quadro atual 

de degradação da bacia do Rio das Velhas. 

Essa forma de organização em "rede"  permitiu a atuação da sociedade em 

diferentes pontos da bacia, comungando dos ideais do Projeto Manuelzão - a volta 

do peixe ao rio - e do sentimento de pertencimento à bacia Rio das Velhas. Esses 

núcleos foram constituídos com um caráter suprapartidário, interinstitucional, 

intersetorial, sendo a participação voluntária e democrática, dele podendo participar 

todas as pessoas que queiram e que se sintam comprometidas com as questões 

ambientais e sociais relacionadas à bacia. 

Os Núcleos Manuelzão foram estruturados dentro da lógica de bacia 

hidrográfica, e não dentro da visão municipalista. Assim, priorizou-se a criação de 

núcleos por microbacias e sub-comitês de sub-bacias, como o do ribeirão da Mata, 

do Cipó, do Arrudas, do Onça, dentre outros.  

Dessa forma, foi possível configurar uma nova unidade de planejamento e de 

organização, que supera visões e interesses particulares em prol de uma 

mentalidade mais ampla e comprometida com a preservação de todo o ecossistema 

de uma determinada sub-bacia. Os núcleos sempre tiveram uma importância e um 

papel fundamental no monitoramento e no desenvolvimento de ações para a 

preservação das águas e da vida em toda a bacia do Rio das Velhas.. 
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A única possibilidade de transformação é a criação de redes sociais capazes 

de unir pessoas que possuam interesses e conceitos semelhantes e que sejam 

capazes de difundir esses princípios na luta pela construção de novas políticas 

públicas. 

Em 2003, a equipe do Projeto Manuelzão resolveu conhecer a realidade do 

melhor ângulo possível: de dentro do rio. Assim, foi concebida a “Expedição 

Manuelzão Desce o Rio das Velhas” (vídeo disponível no site do Projeto 

Manuelzão), que fez o percurso de caiaque, desde a nascente, na cachoeira das 

Andorinhas, em Ouro Preto, até a sua foz, no São Francisco, na Barra do Guaicuy.  

Nessa navegação, foi possível vivenciar e confirmar o impacto da RMBH 

como epicentro da degradação da bacia.. Ao final da expedição foi lançada a  

proposta de revitalização do Rio das Velhas com o lançamento da Meta 2010 – 

navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas na região metropolitana de Belo 

Horizonte-  

Em 2005, a Meta 2010 foi assumida como um compromisso pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais e em 2007 passou a constituir-se num programa 

estruturador do governo do Estado. 

 

 

        FIGURA 2 - Foto da expedição Manuelzão desce o rio das Velhas 2003.  

        Fonte: Arquivo Manuelzão 
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Nos últimos anos, várias ações foram desenvolvidas, principalmente no 

tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em 2009, 

realizamos outra grande expedição quando foi possível verificar a volta dos peixes 

como o Dourado, Surubim e Matrixan na região do baixo e médio rio das Velhas.      

8. METAS 2010  E 2014: NAVEGAR, PESCAR E NADAR NA RMBH 
 

 

São inegáveis os resultados positivos obtidos pela Meta 2010. Talvez o  mais 

visível e simbólico tenha sido a volta do peixe, algumas espécies já podendo ser 

capturadas na região próxima de Lagoa Santa. 

A Meta 2010 possibilitou uma série de transformações, principalmente na 

região do baixo e do médio rio das Velhas. As áreas beneficiadas pelas intervenções 

na RMBH apresentaram melhorias significativas na qualidade das suas águas.  

Os relatos de pescadores, ribeirinhos e os dados obtidos pela Expedição 

Manuelzão 2009 demonstraram que o rio iniciou o seu processo de revitalização.  

Podemos afirmar que numa avaliação qualitativa a Meta 2010 atingiu 60% do 

esperado. 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. Pela primeira vez na história de Minas Gerais, as políticas 

públicas e práticas empresariais estão sendo avaliadas pela qualidade das águas do 

rio. 

A Meta 2010, proposta pelo Projeto Manuelzão e incorporada pelo Estado, é 

um marco na história de Minas, do Brasil e da revitalização de rios no mundo. 
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                    FIGURA 3 - Crianças nadando no rio das Velhas na região de Santo Hipólito em 2010. 

                       Fonte:Arquivo Manuelzão.  

 

Em 14 de agosto de 2010, foi realizado o evento simbólico de “nadar no rio 

das Velhas”, na região de Santo Hypólito, marcando o final da Meta 2010 e, na 

mesma oportunidade, foi assinado  com governo de estado de Minas Gerais o 

Termo de Compromisso para dar continuidade ao processo de revitalização com a 

criação da Meta 2014 - assegurar a volta dos peixes e nadar na região metropolitana 

do rio das Velhas. 

8.1  AÇÕES PREVISTAS PARA SE ATINGIR A META 2014   
 

 

A Meta 2014 é uma proposta de melhoria da qualidade das águas das bacias 

e propõe três focos geográficos de atuação para conquistarmos nova condição 

qualitativa no Velhas:  

 

1) Recuperação da região mais degradada da calha do Velhas que é a RMBH, 

incluindo Sete Lagoas e o conjunto da sub bacia do ribeirão da Mata;  

2)  Preservação ou conservação da sub bacia do Cipó/Paraúna, uma das 

principais reservas biológicas naturais da bacia do Velhas; 

3)  Ações de preservação e recuperação das sub bacias do Velhas, envolvendo 

todas as prefeituras, empresas das respectivas áreas hidrográficas, 

comunidade escolar, todos com o apoio das lideranças e funções legais 

atribuídas aos Sub Comitês de bacias que integram o sistema CBH Velhas e 

dos Núcleos Manuelzão. 

 

Ações estratégicas da Meta 2014: 

 

 100% de interceptação e tratamento dos esgotos das sub bacias dos ribeirões 

Arrudas, Onça e Ribeirão da Mata,  

 100% de interceptação e tratamento dos esgotos das sub-bacias dos 

ribeirões Água Suja, Caeté - Sabará e Jequitibá, incluindo o tratamento dos 

esgotos das cidades de Sete Lagoas, Sabará, Nova Lima 
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 Ações complementares de revitalização da barragem do Pampulha para 

esportes náuticos, pescar e nadar. 

 Respeito integral e obrigatório ao Enquadramento tipo Classe II das águas da 

calha do Rio das Velhas que cruzam a RMBH.  

 Garantir que os afluentes mais poluídos sejam enquadrados como Classe II, 

na pior das hipóteses, e os que estão em Classe I e Classe Especial assim se 

mantenham. 

 Integração do processo de Licenciamento e de Outorga (“gestão ambiental”) 

com o respeito escrupuloso aos limites territoriais de bacia e ao 

Enquadramento dos cursos d’água em Classes de qualidade, com as 

Licenças Prévias sendo atribuídas de forma conjunta e sincrônica entre 

Copam/URC e CBH Velhas. 

 Ação integrada e simultânea entre todas as decisões das SUPRAMs/URCs 

Montes Claros, Diamantina e Belo Horizonte que sejam da área de gestão 

prerrogativa exclusiva para conquista da gestão unitária da bacia hidrográfica 

do Velhas 

 Tratamento terciário nas ETEs, concomitantemente com 100% de eficiência 

do Programa Caça Esgotos de competência da COPASA. 

 Implantação da coleta seletiva porta a porta para retorno dos resíduos à 

produção econômica, via reciclagem e compostagem, reduzindo os volumes a 

serem dispostos em aterros mínimos.  

 Política de agroecologia, combate ao agrotóxico e promoção do saneamento 

rural assumidos pela Emater e Ruralminas, em parceria com municípios e 

Ongs.  

 Ações de paisagismo e recuperação nas áreas de APP às margens da calha 

e dos afluentes degradados por usos inadequados, em todo o curso do rio, 

sobretudo na RMBH, de Sabará a Santa Luzia. 

 Integração de órgãos governamentais e prefeituras municipais nos espaços 

do CBH Velhas e dos Sub comitês. 

 

A Meta 2014 para a bacia do rio das Velhas requer um novo arranjo 

institucional, e deve envolver diversos setores do governo do Estado, Copasa, 

agricultura, meio ambiente, saúde, educação, desenvolvimento econômico, 
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planejamento e outros - prefeituras, comitê e sub comitês de bacia, ministério 

publico, setores empresariais e sobretudo a participação da sociedade civil e dos 

Núcleos Manuelzão. 

Ainda que as ações, descritas acima, tenham um cunho técnico, poderão ser 

objeto de pesquisa a serem trabalhadas pelo professor com a finalidade de 

mobilização e fonte de conhecimento e transformação, que é o que veremos a 

seguir.  

9 . EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO CULTURAL 
 

 

As grandes transformações históricas só se concretizam quando novos 

valores culturais são incorporados ao modo de vida das pessoas e a sua existência 

cotidiana, vinculando o particular ao público, o microssocial ao macrossocial 

(Gadotti, 2003). 

Se o modelo sociocultural existente degrada o meio ambiente e não se 

modifica é porque a sociedade o sustenta culturalmente.  

O desconhecimento do conceito de bacia faz com que as pessoas não 

tenham consciência das consequências sistêmicas das próprias atitudes e ações 

que provocam no ecossistema da bacia. 

A cultura antropocêntrica contemporânea demonstra pouca preocupação com 

as consequências do atual modelo para as gerações futuras. Portanto a grande 

meta é redesenhar um novo modelo biocêntrico, que possa recompor a nossa 

relação com a natureza, centrada no respeito à vida. Trabalhar a educação 

ambiental só se torna possível quando se resgata o indivíduo na sua “estreita e 

indissolúvel ligação entre os seres vivos e as fontes de vida” (Hugo Werneck, 2004). 

Cotidianidade e territorialidade são conceitos-chave, pois, ao nos referirmos 

ao processo educativo, precisamos entender onde cada educador e educando se 

situa, de modo a promovermos uma prática que seja simultaneamente específica e 

universal. 

Somente através da cultura seremos capazes de criar uma nova mentalidade 

civilizatória que permita a existência de rios vivos, da biodiversidade e de uma nova 

mentalidade de promoção de saúde, da vida e de solidariedade socioambiental 

planetária. 
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Embora nem todas as escolas estejam localizadas nas proximidades de um 

curso d’água, todas pertencem a uma bacia hidrográfica. Portanto, podemos afirmar 

sem nenhuma dúvida que todas as atitudes ambientais praticadas na escola, por 

professores e alunos, terão uma repercussão direta sobre a bacia hidrográfica à qual 

a escola pertence.  

Assim, a Educação e a Gestão Ambiental deverão ser desenvolvidas como 

uma prática integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal (escola) e não formal (comunidade), buscando sensibilizar a 

coletividade sobre as questões socioambientais locais e sobre a importância da sua  

participação no processo. 

Para que seja efetiva deve-se caminhar para a Gestão Ambiental na escola, 

baseando-se no desenvolvimento de uma pedagogia ambiental, que compreende 

um conjunto de etapas sucessivas e interdependentes.  

Essas etapas, conforme ilustração abaixo,têm por objetivo final a 

incorporação de novos conhecimentos, valores e atitudes que favorecem e 

fomentam a educação contextualizada e participativa.   

 

 

                                FIGURA 4 - Etapas de desenvolvimento da pedagogia ambiental.  

                                Fonte: Arquivo Manuelzão 

A trajetória e história do Projeto Manuelzão, descritas nos capítulos 

anteriores, são de valia a todo o cidadão, porque se embasa na Atitude de cada um 

de nós, no nosso dia a dia, seja ele em casa, no trabalho, na rua e nas nossas 

interrelações. 

A relevância e o objetivo dessa proposta pedagógica é que a comunidade 

escolar possa unir  elos e se apropriar, entre o que foi e o que está sendo construído 
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no interior da Universidade, e disponibilizado para todos em forma de estudos, 

observações e pesquisas.  

O grande desafio agora na escola é que esses caminhos se cruzem, sem 

perturbar a ordem da grade curricular e do que se propõe nos PCNs, quando 

sugerem o trabalho transversal e transdisciplinar. 

Para contextualizar os temas e interligar Bacia hidrográfica e Meta 2014, os 

conteúdos foram organizados em 03 blocos, que poderão ser trabalhados desde os 

anos iniciais até os anos finais do ensino fundamental. 

 

1) Ciclos da natureza: água, matéria orgânica, teias e cadeias alimentares, 

outros elementos que se apresentam na natureza de forma cíclica no espaço 

e tempo.  

 

 A compreensão desses conteúdos nas séries iniciais, possibilitam,  nos ciclos 

finais do ensino fundamental, ampliar e aprofundar o conhecimento da dinâmica das 

interações ocorridas na natureza, como:  

 

 compreensão da gravidade da perda da biodiversidade e da alteração de 

ecossistemas, 

  análise de alterações nos fluxos naturais em situações concretas, 

  avaliação das alterações na realidade local a partira do conhecimento da 

dinâmica dos ecossistemas mais próximos, 

  conhecimento de outras interpretações das transformações na natureza. 

 

 Dessa forma cria-se o momento oportuno para discutir o conceito de bacia    

hidrográfica, os usos da água, a lei de gestão das águas 9433/97, os ecossistemas 

aquáticos, a biodiversidade e a sua relação com bacia hidrográfica, a mortandade de 

peixes, a degradação dos cursos d’água. É importante reforçar a concepção 

sistêmica e biocêntrica que, dependendo da integridade do ecossistema planetário, 

em última análise altera negativa ou positivamente a nossa qualidade de vida e 

saúde. 
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2) Sociedade e meio ambiente:  

 

 diversidade cultural e ambiental,  

 os limites da ação humana,  

 as principais características do ambiente regional-bacia hidrográfica do rio 

das Velhas-,  

 as relações pessoais e culturais dos alunos e da comunidade com esse 

ecossistema,  

 as diferenças entre ambientes preservados e degradados na bacia 

hidrográfica,  

 a interdependência entre o ambiente urbano e rural, natural e construído, 

entre ecologia e economia.  

 

 Nas séries finais do ensino fundamental, podem–se incluir conteúdos que  

geram debates importantes como: 

 

 a preocupação do mundo com as questões ecológicas;  

 os direitos e responsabilidades ambientais;  

 a questão da qualidade ambiental com a qualidade de vida,  

 a necessidade da gestão democrática e participativa na questão ambiental,  

 a valorização dos serviços ambientais e da relação entre diversidade 

biológica e cultural,  

 a necessidade de participação em questões ambientais regionais e locais 

como a Meta 2014. 

 

 

 

3) Meio Ambiente e conservação ambiental:  

 

 gestão adequada dos recursos hídricos,  

 coleta e tratamento dos esgotos domésticos e industriais,  

 coleta e reciclagem do lixo,  

 a relação entre saúde ambiental e saúde coletiva; 
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  interferências dos seres humanos sobre o ambiente, apontando suas 

consequências .  

 

 É fundamental trabalhar a gestão ambiental de forma participativa e 

democrática, envolvendo a escola nas questões ambientais locais e da bacia 

hidrográfica, fazendo sempre que possível a ponte com a Meta 2014. É necessário 

que as escolas internalizem a questão ambiental no seu espaço físico e na gestão 

escolar. 

Outro tema a ser tratado é a interface entre os sistemas econômicos e os 

sistemas ecológicos. A economia convencionou considerar a natureza como uma 

espécie de fator limitante que impede a progressão do crescimento econômico, 

cabendo à tecnologia, o papel de ultrapassar os limites impostos pela natureza, para 

que o ser humano possa adquirir ganhos de produtividade na atividade econômica, 

impondo o ritmo de trabalho da máquina sobre o ritmo de funcionamento da 

natureza.  

Porém, alguns economistas mais sensibilizados com a questão ambiental 

abandonaram esta posição convencional e inauguraram uma outra perspectiva: a 

economia ecológica, que é entendida como um novo campo interdisciplinar que 

examina as relações existentes entre os sistemas ecológicos e os econômicos, na 

tentativa de harmonizar os dois sistemas entre si. Ela reconhece que os sistemas 

ecológicos desempenham um papel fundamental na sustentação da vida na Terra, e 

são essenciais para a existência do ciclo de carbono e da água, são essências para 

o fornecimento de matéria-prima, alimento, água, e de uma infinidade de situações 

que em última análise, são extremamente úteis para o ser humano 

(LAYRARGUES,2010). 

10 . CONCLUSÃO 
 

 

 

Para finalizar e pontuar, de forma didática, seguem alguns bons exemplos de 

ações educativas e, principalmente, Atitude. É sempre interessante e pedagógico 

trazer à mente do professor a importância da Gestão Ambiental, que é naturalmente 

frutífera quando se trabalha a partir de projetos.  
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Os professores poderão desenvolver projetos de Gestão Ambiental 

envolvendo alunos, professores e comunidade procurando identificar a sua 

localização na bacia, se existem intervenções – obras – relacionadas à Meta 2014 

na sua região, quais são os principais problemas socioambientais relacionados à 

comunidade e à bacia. Procure trabalhar isso na sua comunidade. 

 

Propostas a serem trabalhadas 

 

 Recuperar e preservar as áreas verdes quer seja das matas ciliares, das 

áreas de conservação  das praças como dos quintais, pois elas servem de 

abrigo e alimento para diferentes espécies, permitem a infiltração das águas 

no solo permitindo a existência de nascentes que são fundamentais para 

manter o córrego vivo. 

 Preservar as nascentes, sem elas não existem rios; 

 Não jogue lixo e entulho na rua e nas proximidades dos cursos d´água; 

 As águas servidas devem ser canalizadas para a rede de esgoto, pois elas 

podem contaminar o ambiente e desaguar no córrego; 

 

Resíduos sólidos. O lançamento inadequado do lixo pode ser perigoso: 

 

 É fonte para proliferação de ratos, baratas e outros pequenos animais; 

 Pneus e garrafas abertas podem acumular água e servir de local para 

procriação do vetor da dengue 

 As pilhas e baterias de celular tem metais pesados que podem contaminar o 

solo e produzir doenças graves para homem e animais 

 Restos de curativos, seringas contaminadas podem contaminar as pessoas e 

transmitir doenças; 

 

O cuidado com lixo começa na nossa casa e até nas nossas compras: 

 

 Procure reduzir a quantidade de produtos que podem se tornar lixo 

rapidamente: por exemplo, compre produtos embalados em recipiente de 

vidro que possam ser reutilizados;  
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 Evite levar muita embalagem de plástico para casa – utilize sacola de pano 

se possível;  

 Procure saber se o produto é biodegradável; 

 Procure separar o lixo seco do lixo úmido;  

 Se tiver algum local próximo que tenha coleta seletiva procure encaminhar 

parte do lixo para lá;  

 Seringas utilizadas deverão ter as pontas das agulhas protegidas para se 

evitar contaminação; 

 Coloque o lixo para coleta somente no dia em que o caminhão de lixo passar, 

pois ele pode ser aberto e se espalhar pela rua; 

 Não jogue entulho na rua, nas encostas e nos córregos. 
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