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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

Art. 225 da Constituição  Federal 
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A revista Manuelzão sempre se posi-
cionou de forma independente sobre 
as temáticas saúde, ambiente e cida-
dania. A complexidade da organização 
social, econômica e ambiental que te-
mos passa, necessariamente, pelo mo-
delo de sociedade que criamos media-
tizada pelas construções políticas.
Ao pensarmos no termo política e em 
sua origem grega, entendemos a sua 
relação com a polis-cidade, cidadania 
e aquilo que é público. Não podemos 
confundir política com partidos polí-
ticos. A política no seu conceito mais 
profundo é muito mais nobre e releva o 
exercício da cidadania, do bem comum 
e da garantia de direitos de todos. Em 
prol de tais temas, contamos com mo-
vimentos sociais e pessoas destacadas 
pela coerência de pensamento e práti-
ca de cidadania na defesa do bem co-
mum e que lutam politicamente para 
construírem políticas públicas compa-
tíveis com aquilo que acreditam.
Neste momento, estamos mais uma 
vez diante de um processo eleitoral 
que vai definir os rumos do país, por 
meio da presidência da república, do 
governo de estado, do senado, da câ-
mara federal e estadual. Atualmente, o 
Brasil enfrenta uma crise ética e parti-
dária extremamente grave e profunda, 
sendo necessária uma reflexão séria e 
empoderada acerca de nossas esco-
lhas. É preciso lembrar que os candida-
tos eleitos estarão legalmente habilita-
dos aos cargos de poder e ao exercício 
efetivo dos mandatos.
Nesta revista, sinalizamos questões 
amplas relacionadas à saúde, ambiente 
e direitos do povo que serão debati-
dos pela sociedade nos próximos anos. 

Aqueles que elegermos vão decidir so-
bre estas questões. Assim, em seu voto 
estará impresso o conceito de ética 
que você quer, a qualidade de ambien-
te que teremos, o contingenciamento 
ou não dos recursos para a saúde, para 
revitalização de rios, para a educação, 
as propostas de modelo econômico 
compatíveis com a sustentabilidade.
Não adianta cobrar propostas apenas 
de candidatos a governador ou a pre-
sidente. É fundamental saber qual é o 
posicionamento dos concorrentes a 
deputado estadual e federal, pois de-
les dependerão votações importantes 
como o PL do Veneno, a MP da priva-
tização do saneamento, sobre as bar-
ragens de mineração, sobre áreas de 
preservação, ou proteção dos animais.
Em Minas Gerais tivemos uma das pio-
res legislaturas da Assembleia Legis-
lativa de todos os tempos. Acerca do 
maior crime ambiental da nossa his-
tória, o rompimento da barragem da 
Samarco, se negaram a criar uma CPI, 
não aprovaram um projeto de iniciati-
va popular para aumentar a segurança 
de novos barramentos e ao contrário 
aprovaram, sem discutir, com ONG´s 
ambientalistas um projeto de agiliza-
ção dos licenciamentos e se omitiram 
sobre a crise hídrica e o contingencia-
mento dos recursos da cobrança.
Portanto, mesmo entendendo a des-
crença no processo político é impor-
tante destacar - o que está ruim, ainda 
pode piorar! Dada a importância de 
uma eleição, defendemos que é preci-
so o voto consciente em novas pesso-
as e projetos que estejam verdadeira-
mente comprometidos com a ética e a 
política do bem comum.

POLITÍCA COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA
2 .... EDITORIAL
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CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE
Marcus Vinicius Polignano

Prof. Dmps Faculdade de Medicina - Coord. P. Manuelzão

Estamos comemorando 30 anos do 
SUS. Com certeza há motivos para 
celebrar. Inicialmente, pelo fato de 
que o sistema surgiu em meio ao 
processo de redemocratização do 
país, após mais de 30 anos de di-
tadura militar, quando a maioria da 
população brasileira não tinha aces-
so e direitos básicos garantidos na 
área de saúde. Para se ter uma ideia, 
a mortalidade infantil era de 67/1000 
nascidos vivos e no nordeste che-
gava a quase 100/1000, em 1988. 
Hoje a mortalidade está por volta de 
14/1000 nascidos vivos.
A lei estabeleceu como princípios 
básicos para a organização do SUS 
-  universalização,  equidade, inte-
gralidade,  descentralização e  parti-
cipação popular.
Universalidade: o indivíduo passa 
a ter direito de acesso a todos os 
serviços públicos de saúde, assim 
como aqueles contratados pelo po-
der público de saúde, independente 
de sexo, raça, renda, ocupação ou 
outras características sociais ou pes-
soais. Saúde é direito de cidadania e 
dever dos Governos Municipal, Esta-

dual e Federal.
Equidade: é a garantia a todas as 
pessoas, em igualdade de condições, 
ao acesso às ações e serviços dos di-
ferentes níveis de complexidade do 
sistema.

Integralidade: as ações de promo-
ção, proteção e reabilitação da saúde 
também não podem ser comparti-
mentalizadas, assim como as uni-
dades prestadoras de serviço, com 
seus diversos graus de complexida-
de, configuram um sistema capaz de 
prestar assistência integral.

Regionalização e hierarquização: os 
serviços devem ser organizados em 
níveis de complexidade tecnológica 
crescente, dispostos em uma área ge-
ográfica delimitada e com a definição 
da população a ser atendida.

Com deficiência de recursos, os si-
nais de Insuficiência Múltipla dos 
Órgãos aparecem especialmente nos 
setores mais críticos como serviços 
de emergências e internações hospi-
talares (de 2010 a 2018 o Brasil per-
deu 34 mil leitos hospitalares para o 
SUS, representando 10% do total).

“Há o que se comemorar nesses 30 anos de SUS. Foram muitos avanços e o Sistema do Brasil é re-
ferência no mundo, principalmente no tratamento a portadores de HIV, transplantes, saúde da família, 
entre outros. Por outro lado, existe hoje uma apreensão muito grande, pois a emenda constitucional 
que congela gastos públicos por 20 anos pode terminar com o SUS. É preciso garantir o crescimento, a 
melhoria da qualidade, principalmente a da saúde básica, e o acesso aos tratamentos de alta complexi-
dade. Para isso, são necessários investimentos.” Professor Thomás da Matta Machado

“Acredito que vivemos uma fase de crise dos movimentos sociais provocada pela ofensiva conserva-
dora que tenta desarmar os setores populares. Mas se conseguirmos articular os movimentos sociais, 
o SUS terá a mesma longevidade do National Health Service, no Reino Unido. Isso depende da capa-
cidade de a sociedade brasileira avançar na democracia, nos direitos, na equidade. Com isso, daqui 
a 30 anos o SUS provavelmente estará melhor e o país vai estar mais civilizado”. Gastão Wagner – 
presidente da ABRASCO

A OPINIÃO DE ESPECIALISTAS

“O Sistema Único de Saúde (SUS) 
é a denominação do sistema públi-
co de saúde no Brasil inspirado no 
National Health Service Britânico. 
Considerado um dos maiores siste-
mas públicos de saúde do mundo, 
que deveria garantir acesso integral, 
universal e igualitário à população 
brasileira, do simples atendimento 
ambulatorial aos transplantes de ór-
gãos”. Foi instituído pela Constitui-
ção Federal de 1988, em seu artigo 
196, como forma de efetivar o man-
damento constitucional do direito à 
saúde como um “direito de todos” 
e “dever do Estado” e está regulado 
pela Lei nº. 8.080/1990, a qual ope-
racionaliza o atendimento público 
da saúde.

207,7 Milhões de habitantes: população 
do Brasil em 2017

162 Milhões: dependem exclusivamente 
do SUS

42.660: equipes da Estratégia Saúde da 
família, com 67% de cobertura do país

596: UPA´s

322.336: hospitais

1.355: hospitais psiquiátricos

133: equipes de consultórios de rua

2.552: CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial)

436.887: leitos

3.307: ambulâncias

17.140.238.126: remédios distribuídos 
gratuitamente

69.347.167: procedimentos cirúrgicos

299.722.519: atendimentos de urgência e 
emergência

11.661.095: internações

26.329: transplantes

24.522.206: procedimentos oncológicos

3.323.900: sessões de quimioterapia

548 mil: pessoas em tratamento por 
HIH/Aids

120.276.470: doses de vacinas aplicadas, 
de 25 diferentes tipos

220: bancos de leite humano

2.857.800: partos realizados, sendo 
1.272.411 vaginais

R$131. 253,8 Bilhões: orçamento do 
Governo Federal para a saúde

R$1.320,48 Bilhões: gasto público por 
habitante

SUS 30 ANOS

SAÚDE ....  3

Fonte: Ministério da Saúde - 2017
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Os gestores do SUS só excepcional-
mente são usuários das unidades 

de saúde, porta de entrada do sistema.

A prática do SUS não está fundada nos 
princípios teóricos da Saúde Coletiva 
nem condicionada e determinada pelos 
interesses da população. Por isso a de-
nominamos de Saúde Pública, no senti-
do do Estado, não do povo. O apartheid 
social no Brasil está se consolidando 
com a segregação praticada pelo esta-
do em importantes áreas determinantes 
da saúde: educação, habitação, renda, 
transporte, lazer, justiça, saneamento, e 
ambiente. No plano assistencial, longe 
está a prática de equidade e da quali-
dade da atenção plausível e digna para 
qualquer cidadão. São condições que 
desrespeitam profissionais, pacientes e 
familiares.

Assistimos  por vezes  “promover a ins-
talação de doenças”, com omissões ou 
políticas públicas perversas, para depois 
agir com assistência  para faturar poli-
ticamente, cometendo o disparate de 
medicalizar questões sociais. Por outro 
lado, verificamos a prática de uma me-
dicina de qualidade inferior que se julga 
como ser suficiente para os pobres - a 
parte que lhe cabe neste latifúndio.

Salta aos olhos que milhões de usuários 
não desfrutam de saneamento básico e 
ambiente, vivem em áreas de violência, 
em moradias inseguras e são social-
mente marginalizados. Fatos desconsi-
derados na promoção de saúde destas 
coletividades.

“Na construção do SUS os movimen-
tos não amadureceram suficientemen-
te para uma visão integrada e ecossis-
têmica de promoção socioeconômica, 
ambiental e cultural para concretizar a 
saúde coletiva, mexendo na estrutura 
política e econômica do país. Que senti-
do tem os avanços legais e as lutas so-
ciais se a Constituição Federal e as leis 
complementares do SUS são sistema-
ticamente descumpridas? O Ministério 
ou as secretarias de estado de saúde 
abdicaram da luta política e articulado-
ra pela saúde. O cargo de Ministro ou 
secretário é disputado pelos partidos 
políticos pelo vale eleitoral, como es-
paço de cabide de emprego” (LISBOA, 
2008).

O Projeto Manuelzão defende um SUS 

SUS - NOVAS PERSPECTIVAS SOB A ÓTICA DA SAÚDE COLETIVA 

ANÁLISE DO SUS
Pontos Positivos
s A municipalização avançou, ou seja os ser-
viços se tornaram mais próximos das pessoas. 
Levantamento realizado no período de 1990 
a 2005 mostrou que os municípios passaram 
a ser responsáveis por 93% dos novos estabe-
lecimentos e 69% dos trabalhadores públicos 
de saúde no país. Os municípios no contexto 
interfederativo vêm sendo a esfera de gover-
no da saúde. 

s Os inquestionáveis avanços do SUS a fa-
vor das necessidades e direitos da população 
constituem patamar inabdicável de realiza-
ções, conhecimentos e práticas. No âmbito 
da Atenção Básica em Saúde (AB), aumentou 
a integração das ações assistenciais, preven-
tivas e recuperadoras da saúde, apoiadas em 
diagnósticos epidemiológicos, sociais, forma-
ção profissional e processos de trabalho em 
equipe. Não existe uma parte deste país que 
não tenha pelo menos um agente de saúde 
oferecendo cuidados básicos de saúde.

s Existem alguns serviços de excelência como 
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 
Centros Regionais de Saúde do Trabalhador 
(CEREST), os serviços pré-hospitalares de ur-
gência-emergência (SAMU), os Hemocentros, 
o programa nacional de transplantes, o con-
trole da AIDS, a Vigilância em Saúde.

s A combinação de práticas e valores huma-
nos gerou uma postura de positiva militân-
cia, assumida diariamente por centenas de 
milhares de trabalhadores da saúde, gesto-
res, conselheiros e movimentos por direitos 
sociais e democratização do Estado. É de se 
destacar ainda, que os avanços conseguidos 
propiciaram o desenvolvimento de um pacto 
interfederativo: a intergestão por meio das 
comissões intergestoras nos âmbitos nacio-
nal, estadual e regional.

Pontos Negativos 
s Um dos grandes desafios da implantação 
do sistema diz respeito ao financiamento do 

SUS. Na verdade o sistema não é gratuito, a 
sociedade paga por ele por meio de um siste-
ma tributário no qual todos contribuem.  Um 
sistema desta complexidade necessita de re-
cursos para ser implementado. Ocorre que ao 
longo do tempo os governos vêm retirando 
recursos para a manutenção do SUS. 

s Desconsideração da indicação constitu-
cional do mínimo de 30% do Orçamento da 
Seguridade Social - OSS na base de cálcu-
lo e, desde 1993, a subtração do Fundo da 
Previdência Social. O financiamento federal 
permaneceu desde então entre 1/3 e 1/2 do 
que foi inicialmente determinado na Consti-
tuição. O gasto federal com o SUS é mantido 
por volta de 1,7% do PIB que, juntado ao dos 
Municípios e Estados,  totaliza entre 3,6 e 
3,9% do PIB, muito aquém dos 7% a 8% apli-
cados pelos bons sistemas públicos de saúde 
no mundo.

s Desvio indevido de ponderáveis recursos 
do SUS para outras prioridades de governo. 
Ocorreu a partir de 1997, com os recursos da 
CPMF para serem aplicados no SUS; e piorou 
em 1994 com o Fundo Social de Emergência 
que em 2000 passou para a DRU (Desvincu-
lação das Receitas da União), retirando 30% 
do OSS. 

s Aprovação em 2000 da Emenda Constitu-
cional 29 que vincula o financiamento do SUS 
à receita dos impostos somente para os Esta-
dos e Municípios; da Lei da Responsabilidade 
Fiscal que limita o quadro público de pessoal, 
com fatal penalização dos municípios; e da 
Lei que criou a Agência Nacional de Saúde 
(ANS) para desenvolvimento e regulação dos 
planos privados de saúde.

s Aprovação no Congresso Nacional da EC 
95/2016 que reduziu a correção anual do fi-
nanciamento federal da área social, inclusive 
do SUS, zerando o crescimento real ao subs-
tituir o piso vinculado à evolução da receita 
pública pelo teto vinculado à inflação do ano 
anterior.

no qual sejam respeitados os princí-
pios básicos que o constituíram, que 
seja efetivamente uma política de es-
tado e não de governos com autono-
mia de decisões, participação social e 
recursos financeiros garantidos por lei 
e efetivamente aplicados. É importante 
também que se mude o modelo foca-
do no assistencialismo para um mode-
lo ecossistêmico voltado para a melho-
ria de qualidade de vida dos cidadãos 
com garantia de moradia, educação, 
lazer e ambiente saudável e equili-
brado. Quando focamos no território 

de bacia hidrográfica queremos a im-
plantação do saneamento para todos, 
o comprometimento com as políticas 
de saúde e ambiente, o controle dos 
agrotóxicos, o controle dos medica-
mentos, das doenças transmissíveis, 
em especial daquelas de veiculação 
hídrica. A qualidade e quantidade das 
águas espelham a existência de políti-
cas públicas saudáveis. 

Ainda assim acreditamos no SUS como 
um caminho para a construção de uma 
política  de saúde no Brasil, queremos 
avanços e não retrocessos.

4 .... SAÚDE
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Viver é um ato de aventura, consi-
derando todas as ameaças que o 
ambiente nos oferta. Estamos in-

terligados com o meio ambiente e po-
demos ser classificados como pequenos 
ecossistemas, analisando que necessi-
tamos de milhares de microrganismos 
benéficos para nosso perfeito funciona-
mento, embora o planeta esteja repleto 

de organismos nocivos. Mesmo em um 
local saudável, é grande o número de 
perigos a que estamos expostos e eles 
se manifestam de variadas formas na 
cadeia ecossistêmica da vida.  Em um 
ambiente desequilibrado e insalubre a 
situação fica mais propícia ao surgimen-
to de doenças, pois se torna possível a 
proliferação de germes, bacilos e micró-
bios maléficos à saúde. 

A água, composição de pelo menos 70% 
de nosso corpo, é imprescindível para a 

vida saudável. Ela deve 
ser de qualidade e em 
quantidade para que 
possamos tomá-la em 
volume adequado, 
usar para higiene do 
nosso corpo e do es-
paço em que vivemos. 
Para tais finalidades, é 
necessária uma água 
nobre, limpa de todos 
os patógenos e con-
taminações químicas. 
Portanto, o saneamen-
to básico é um conjun-
to de ações importan-
tes para a promoção 
da saúde, que tem 
como premissa cuidar 
da oferta de água po-
tável como também 
do adequado trata-
mento dos esgotos e 
da devida destinação 
dos resíduos, evitando 
a transmissão de do-
enças. Lembrando que 
o lixo promove a proli-

feração de animais peçonhentos e veto-
res, tais como: ratos, cobras, escorpiões, 
aranhas, lacraias e baratas.

Veja no quadro onde a relação ambiente 
e doenças está detalhada e os cuidados 
que devemos tomar para que o mal não 
aconteça.

VACINAÇÃO É PRIMORDIAL
A descoberta da vacina como forma de 
prevenção ao surgimento de doenças foi 
um grande salto para a saúde da huma-
nidade. Grandes epidemias e mortes fo-
ram evitadas por sua aplicação universal 
em toda a população, obtendo inclusive 
a erradicação de doenças mortais como 
a varíola. Algumas doenças são muito 
comuns em determinadas regiões e por 
isso ao viajar, devemos ficar atentos e 
verificar quais doenças existem naquela 
região para fazermos a prevenção, vaci-
nando antecipadamente para que o efei-
to de proteção seja alcançado.

Outras doenças têm reaparecido e ex-
pandido sua área de ocorrência por falta 
de regularidade das pessoas em se va-
cinarem regularmente no tempo e nas 
doses recomendadas. É evidente a res-
ponsabilidade que cada um de nós, e 
principalmente pais e responsáveis por 
menores temos em manter atualizadas 
todas as vacinas disponíveis ao cidadão. 

Não permita que um ente querido venha 
a óbito ou sofra sequelas por toda uma 
vida porque você descuidou do básico. 
Em tempos de febre amarela, saram-
po, poliomielite e de outras, é hora de 
ir correndo para o posto de saúde se e 
prevenir.

RELAÇÃO ENTRE SAÚDE E AMBIENTE NEM SEMPRE É BENÉFICA
A sabedoria diz que é melhor prevenir que remediar

PROCÓPIO DE CASTRO
Presidente do Instituto Guaicuy

SAÚDE .... 5

Doenças relacionadas com a água, a higiene e à falta de saneamento 
básico. Elaboração: Procópio de Castro sob orientação do Professor An-
tôno Leite Radicchi

Transmitidas pela via feco-oral 

• Proteger e tratar as águas de 
   abastecimento
• Evitar o uso de fontes contaminadas
• Lavar e higienizar os alimentos
• Evitar contato com infectados
• Tratar os esgotos evitaZndo a conta-
minação do solo e das águas
• Evitar contato direto da pele com o 
   solo (usar calçado).

Uma parte do ciclo do agente 
infeccioso ocorre em um animal 
cujo ciclo de vida tem relação com 
as aguasaquático

  • Esquistossomose
• Malária
• Febre amarela
• Dengue
• Filariose (elefantíase)
• Zica
• Chicugunha

• Evitar o contato de pessoas com
   águas infectadas
• Proteger mananciais
• Adotar medidas adequadas para a 
   disposição de esgotos
• Combater o hospedeiro intermediário
• Combater os insetos transmissores
• Eliminar condições que possam 
   favorecer criadouros
• Evitar o contato com criadouros
• Utilizar meios de proteção individual

DOENÇAS PASSIVEIS DE PREVENÇÃO POR IMUNIZAÇÃO (VACINAS)

Ingestão de carne mal cozida de animais  - boi 
e porco - infectados

• Teníase
• Cisticercose

• Construir e manter limpas as 
   instalações sanitárias
• Tratar os esgotos antes da 
   disposição no solo
• Inspecionar a carne e ter cuidados na 
   sua preparação (cozimento).

Alimentos e água contaminados 
por fezes. O organismo patogênico 
- agente causador da doença, é 
ingerido.

• Diarreias e disenterias, como a cólera e a 
     giardíase.
• Febre tifoide e paratifoide
• Amebíase
• Hepatite infecciosa
• Ascaridíase (lombriga)
• Ancilostomíase

Associadas ao abastecimento 
insuficiente de água. 
A falta de água e de higiene pessoal 
criam condições favoráveis para a 
sua disseminação.

• Infecções na pele e nos olhos, como o 
     tracoma e o tifo relacionado com 
     piolhos e a escabiose

Associadas a vetores 
que reproduzem na água 

Alimentos contaminados pelo patógeno

DOENÇAS RELACIONADAS COM A ÁGUA E A FALTA DE SANEAMENTO

• CAXUMBA
• COQUELUCHE
• DIFTERIA
• FEBRE AMARELA
• GRIPE (INFLUENZA)
• HERPES ZÓSTER
• MENINGITE
• PAPILOMA VIRUS HUMANO - HPV

• RUBEOLA
• SARAMPO
• VARICELA
• PNEUMONIA
• POLIOMIELITE (PARARISIA INFALTIL)
• ROTAVIRUS
• TÉTANO
• TUBERCULOSE
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A fala de Petersen no prefácio do Dos-
siê ABRASCO (Associação Brasileira 
de Saúde coletiva) expõe a gravidade 
no uso irresponsável de agrotóxicos 
e seu lugar numa rede de interesses 
econômicos e políticos. Em defesa 
de tais interesses, 18 deputados fe-
derais da Comissão Especial aprova-
ram o Projeto de Lei 6209/2002, em 
26 de junho deste ano. A proposta 
seguirá para votação no Plenário da 
Casa. O chamado PL do Veneno, cuja 
autoria é de Blairo Maggi (PP-MT), 
Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, retira a autoridade 
de órgãos como a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
e do IBAMA, dando unicamente ao 
Ministério da Agricultura o poder de 
autorizar, regulamentar e fiscalizar o 
uso de substâncias nocivas à saúde 
do homem, dos alimentos, dos ani-
mais e do ambiente. 
Os impactos socioambientais cau-
sados pelo uso descontrolado e 
indevido desses produtos quími-
cos utilizados para eliminar pragas, 
c o m b a t e r doenças e plantas que 
danificam as lavouras, são imensurá-
veis. No meio ambiente, esses pes-
ticidas contaminam o solo, nascen-
tes, os rios, chegando até o lençol 
freático. Estão entre os campeões 
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Lila alves
jornalista

Alterações na lei que regulamenta o uso de agrotóxicos no Brasil serão fatais para a qualidade de 
vida da população, que terá à mesa o prato mais cheio de veneno do que nunca.

em degradação ambiental. Os efei-
tos na saúde dos seres humanos vão 
do cultivo à mesa. Ao manusear e 
aplicar “defensivos” nas lavouras, os 
trabalhadores do campo sofrem di-
retamente a ação dos venenos, res-
ponsáveis por intoxicações agudas 
e crônicas. O alimento que viaja até 
a mesa do consumidor leva com ele 
resíduos de agrotóxicos que podem 
causar inúmeras doenças como as 
degenerativas, cânceres, mutações 
genéticas, distúrbios neurológicos 
e respiratórios, puberdade precoce 
e esterilidade masculina. Segundo 
a Organização Mundial de Saú-
de (OMS), a exposição a pesticidas 
pode desregular as glândulas endó-
crinas afetando o sistema reprodu-
tivo masculino e atacando próstata, 
pênis e testículos.   A agressividade 
dos efeitos de substâncias agrotóxi-
cas atinge homens e mulheres ainda 
antes de nascerem. A relação entre 
agrotóxicos e deformidades congê-
nitas é denunciada por meio de pes-
quisas da Fundação Oswaldo Cruz e 
da Universidade da Califórnia. Outra 
pesquisa realizada em 2011, pela 
Universidade Federal do Mato Gros-
so em parceria com a Fiocruz revela 

a vulnerabilidade de recém-nascidos, 
que podem ter a saúde agravada ao 
ingerir leite materno contaminado. 
Foram coletadas amostras de leite de 
62 mulheres e em todas continham 
pelo menos um tipo de princípio 
ativo componente de agrotóxicos.  
Portanto, o uso de agrotóxicos não 
é um problema apenas da produção 
agrícola e sim de saúde pública e de 
preservação da natureza. Segundo o 
Ministério da Saúde, os agrotóxicos 
são um dos maiores causadores de 
intoxicação no país.
“Se vamos viver tão intimamente com 
esses químicos comendo-os e beben-
do-os, levando-os para a medula de 
nossos ossos, temos de entender algo 
sobre sua natureza e seu poder.”  
Escreveu, em 1962, Rachel Carson, bi-
óloga e ambientalista norte america-
na, em sua obra Primavera Silencio-
sa. O pensamento da precursora da 
consciência ambiental moderna é ex-
tremamente atual e convoca a popu-
lação a se informar sobre a qualidade 
e composição do alimento consumi-
do. Atualmente no Brasil, existem 
cerca de 200 tipos dos chamados por 
Carson de “Elixires da morte”. Mui-
tas substâncias proibidas em outros 

“Agrotóxicos: armas de uma guer-
ra não declarada, cujas vítimas 
humanas e não humanas são 
ocultadas por uma ciência cerce-
ada por interesses econômicos ou 
justificada por esta mesma ciência 
como efeitos colaterais do em-
prego de uma tecnologia apre-
sentada como indispensável.” 
Paulo Petersen – coordenador 
executivo da AS-PTA Agricultura 
Familiar e Agroecologia
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Ciclo do agrotóxico: da agricultura aos remédios, os mesmos produtores.
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“Alertamos a sociedade brasileira para os efeitos 
potencialmente catastróficos da aprovação deste 
PL para a saúde pública.” Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SPBC). 

“Tal modificação colocará em risco as popula-
ções, sejam elas de trabalhadores da agricul-
tura, residentes em áreas rurais ou consumi-
dores de água ou alimentos contaminados, pois 
acarretará na possível liberação de agrotóxicos 
responsáveis por causar doenças crônicas extre-
mamente graves e que revelem características 
mutagênicas e carcinogênicas.” Instituto Nacio-
nal de Câncer José Alencar (Inca)

“O mais alarmante de todos os assaltos contra 
o meio ambiente, efetuado pelo Homem, é re-
presentado pela contaminação do ar, da terra, 
dos rios e dos mares, por via de materiais peri-
gosos e até letais. Esta poluição é, em sua maior 
parte, irremediável; a cadeia de males que ela 
inicia, não apenas no mundo que deve susten-
tar a vida, mas também nos tecidos viventes, é 
em sua maior parte irreversível. Nesta contami-
nação, agora universal, do meio ambiente, as 
substâncias químicas são os parceiros sinistros 
e poucos reconhecíveis das radiações na tarefa 
de modificação da própria natureza do mundo 
e da natureza que palpita nele”. Rachel Carson

“É importante dizer que o agrotóxico é classi-
ficado na categoria de venenos. Produz efeitos 
bioacumulativos tanto no organismo das pes-
soas quanto no ambiente. Portanto, as nossas 
preocupações deveriam se dar no sentido da eli-
minação, redução e controle e não na liberação 
de tais venenos” - Marcus Vinícius Polignano

 A OPINIÃO DE ESPECIALISTAS

As lavouras agrícolas de 2011, safra 2012, no Bra-
sil, usaram mais de R$1 milhão de toneladas de 
agrotóxicos, sendo uma boa parte de substâncias 
proibidas nos EUA e União Europeia. Outra parte proi-
bida aqui mesmo no Brasil, em determinadas cultu-
ras. Para os fabricantes, esse consumo representou um 
faturamento de US$8,9 bilhões , totalizando uma 
diferença de mais de US$6 bilhões do ano 2000, o 
que tornou o mercado brasileiro um prato cheio para 
a lucratividade das “gigantes”.  

DADOS ALARMANTES

Segundo a lei atual, de 1989, a res-
ponsabilidade pela aprovação de 
novos produtos é conjunta dos Mi-
nistérios da Saúde, Meio Ambiente e 
Agricultura, o que proporciona uma 
análise completa, sob os pontos de 
vista da saúde, ambiente e agronô-
mico. Aprovada a lei, a ANVISA e o 
IBAMA apenas participarão da Co-
missão Técnica Nacional de Fitossa-
nitários (CTNFito), órgão criado para 
aprovar ou não novos agrotóxicos, 
mas não terão poder de veto nas 
avaliações. Formada por especialistas 
de várias áreas, a CTNFito terá suas 
decisões aprovadas pela maioria. 
Dentre seus 23 componentes, alguns 

serão representantes do agronegó-
cio e de empresas que produzem e 
comercializam agrotóxicos. Dentre 
outras alterações, o texto propõe a 
mudança de nomenclaturas; agrotó-
xico atenderá pelos belos e amenos 
nomes – “defensivo fitossanitário e 
produtos de controle ambiental”. 
Para o Greenpeace, esta mudança 
atua como “uma clara tentativa de 
mascarar sua nocividade, afastando 
informações essenciais à escolha do 
consumidor, e desconsiderando os 
impactos à saúde e ao meio ambien-
te no processo de aprovação de no-
vas substâncias”. 

O QUE MUDARIA NA LEI

O agronegócio, considerado um 
ramo da indústria por seguir a lógica 
do capitalismo industrial e controla-
do pelo capital financeiro, engloba o 
mercado de fabricantes de agrotóxi-
cos, que no Brasil está sob o coman-
do de um oligopólio, formado pelas 
empresas Syngenta, Bayer, Du Pont, 
Dow Química, Monsanto, Makh-
teshim-Agan e Nufarm. Empresas da 
agroindústria produzem mais que 
agrotóxicos, elas completam uma ca-
deia viciosa, ao oferecer também os 
medicamentos, na maioria das vezes 
paliativos, para as doenças causadas 

pela exposição e consumo de comi-
da envenenada. Como fabricantes e 
distribuidores de produtos nocivos e 
polêmicos, o grupo investe em uma 
legislação favorável aos seus interes-
ses, sendo os principais doadores de 
campanhas eleitorais. Na opinião do 
Biólogo, ambientalista e presiden-
te da Associação Gaúcha de Prote-
ção ao Ambiente Natural (Agapan), 
Francisco Milanez, “a indústria de 
medicamentos é a mesma dos agro-
tóxicos. Ela tem interesse em manter 
as pessoas doentes, pelo máximo de 
tempo possível”.

QUEM SE BENEFICIA COM A LEI

países são permitidas aqui, em lar-
ga escala, sem preocupação quanto 
aos males desencadeados pelo uso 
desenfreado. O país é um dos líde-
res mundiais, desde 2008, em con-
sumo de agrotóxicos e seu uso está 
diretamente relacionado à política 
agrícola vigente.  Com o avanço do 
agronegócio, evidencia-se um mo-
delo de produção em que a terra, 
concentrada nas mãos de poucos, 
sofre os efeitos do uso exagerado de 
venenos para aumentar a produção 

de alimentos em escala industrial, vi-
sando altíssimos lucros por meio da 
exportação. Seguindo esse modelo, 
mais de um milhão de toneladas de 
venenos foram jogados nas lavou-
ras no ano de 2010, de acordo com 
o Sindicato Nacional da Indústria de 
Produtos para a defesa agrícola. Se-
gundo dados do IBGE, o consumo 
nacional de ingredientes ativos de 
agrotóxicos, em 2013, foi de 6.8 kg 
por habitante. 
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Ela sempre esteve aqui. Desde bem 
antes de você nascer ou de qualquer 
outra coisa que você conheça existir, 
ela estava aqui. Quase tão velha quan-
to a vida, ergueu-se soberana sobre 
um continente ancestral ainda contí-
gua com sua irmã africana de quem o 
Oceano Atlântico forçou a separar-se. 
Chegou a ser a mais alta do planeta 
durante seus anos de ascensão. Pelos 
milênios foi cedendo à insistência da 
água e dos ventos que dia a dia escul-
piram-na dando-lhe a forma majestosa 
contemporânea que a tantos encanta. 

Visitada por todas as formas de vida 
que já habitaram o planeta, assis-
tiu aos reinados das mais diversas 

linhagens. De bactérias a repteis gigan-
tescos, todos visitaram-na. Sua carapaça 
dura é canga ferruginosa, filtro natural, 
resistente, autor de sua forma. Seu co-
ração é itabirito poroso, esponja que 
acumula a água que abastece rios que 
vão aos extremos do Brasil, em especial, 

nosso querido rio das Velhas cujas águas 
descem o São Francisco matando a sede 
de um povo aflito por uma vida melhor.
Tupis e Kaxixós guardaram seu eldorado 
e receberam as primeiras bandeiras com 
Fernão Dias Paes e Borba Gato. Cober-
ta das afamadas congonhas do campo, 
com sabidas propriedades curativas, her-
dou delas seu primeiro nome de serra. 
Mas longe da sua verde cobertura, esse 
tempo já eram suas entranhas vermelhas 
que despertavam a cobiça dos homens 
chegados de Portugal. 
Primeiro varreu-lhe a ganância do ouro 
de aluvião catado nos cursos d’água de 
Sabará e Raposos. Para alimentar os mi-
neiros coletores, vinha o gado e os culti-
vos do norte que passavam para conta-
gem e impostos em um Curral Del Rey do 
qual veio sua atual denominação, Serra 
do Curral.
Manteve-se cercaneando essas terras um 
tanto selvagens durante a pré-história, 
colônia e império até o final do século 
XVIII quando os ideais republicanos fi-
zeram de Ouro Preto indesejável capi-
tal. O paredão verde da Serra do Curral 

encantou os engenheiros contratados 
para construir a nova cidade de Minas. 
Ela protegia as obras dos ventos vindos 
do sul e dela corriam Acaba Mundo, Lei-
tão, Serra, Baleia, Taquaril e tantos outros 
córregos pedregosos e de água cristali-
na que garantiriam o abastecimento dos 
impressionantes duzentos mil habitantes 
esperados.
Sua maior elevação, o Pico Belo Hori-
zonte, com o sol do eldorado por detrás 
tornou-se o brasão da cidade cuja deno-
minação passou a compartilhar. Foi de 
Aarão Reis, engenheiro chefe do projeto, 
a primeira recomendação visionária re-
ferente á sua preservação.  Pensou que, 
com o Estado comprando todas as pro-
priedades de cabeceira, preservariam-se 
as terras e mananciais.
Insatisfeito com a insuficiência daquelas 
medidas o então Governador Bias Fortes 
foi quem primeiro lavrou termo formal 
de tombamento quando já eram francos 
os primeiros danos a sua integridade. A 
mina de ferro da granja Corumi e de do-
lomita na lagoa seca começaram a mu-
tilar-lhe a silhueta. Tombou-se então, no 
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papel, o pico e o paredão central o que, 
infelizmente, nenhum efeito surtiu.
Prefeitos que não reconheciam a Serra 
como mãe da cidade não se furtaram a 
vendê-la em pedaços sem nenhum res-
peito. Assim surgiram bairros como o 
Mangabeiras que encontra-se integral-
mente dentro do perímetro de tomba-
mento federal, mais além as edificações 
permitidas ao Dr. Hilton Rocha já no sopé 
do paredão, e o Belvedere sobre o frágil 
itabirito fraturado. Nomes como Amin-
thas de Barros, Jorge Carone e Luiz Vera-
no bradaram grandeza com empreendi-
mentos contra a Serra e contra as águas 
que dela vertiam escavando e secando as 
virtudes da cidade. 
A empresa que primeiro corrompeu o 
paredão foi a Ferrobel, da própria pre-
feitura. Felizmente suas atividades in-
terromperam-se no contexto de grande 
mobilização popular que incomodava-
se com a perda da beleza cênica a qual 
gerações se acostumaram. Ali, como um 
marco de esperança surgiu o Parque 
das Mangabeiras que ainda figura como 
uma das principais áreas de lazer e pre-

servação ambiental em meio à mancha 
urbana.
Nem o tombamento, nem a manifesta 
vontade popular, nem a expressão de 
tantos artistas e cidadãos ilustres, como 
Carlos Drummond de Andrade, foi capaz 
de conter a ferocidade da exploração. 
A empresa MGB cavou a serra tombada 
usando de artifícios legais e ilegais com 
o apoio de gestões novalimenses, tradi-
cionalmente inimigas do meio ambiente. 
A mina de Águas Claras feriu de morte 
a Serra do Curral muito além dos limites 
inicialmente datados e tornou inequívo-
co o desabamento de uma das porções 
mais marcantes da parede esverdeada, 
que continua a ceder. A vergonha deste 
ilegítimo crime moveu à mudanças legais 
e a cidade, por meio de sua lei orgânica, 
firmou a área protegida desde o Jatobá 
até o Taquaril.
Mas contra as leis há malícia e assim uma 
empresa ironicamente auto-intitulada 
“Greenmetals” forjou um projeto de re-
cuperação ambiental na mina Corumi no 
Taquaril onde voltou a praticar a minera-
ção feroz como ainda praticado na lagoa 

seca por empresa-irmã.
Vivemos agora o risco iminente de per-
dermos definitivamente nossas origens, 
história e identidade pois o maior mal já 
ousado tramita a passos largos nas salas 
da dita Cidade Administrativa de Minas 
Gerais. Um projeto entitulado “Complexo 
Minerário Serra do Taquaril” privará nos-
sos decendentes do prazer de apreciar 
e percorrer a Serra do Curral. Sua cava 
trinta vezes maior do que a da Mina de 
Águas Claras sepultará o que restou da 
Serra não poupando sequer o Pico Belo 
Horizonte que será desfigurado qual o 
Cauê de Itabira. Ao final, se permitirmos, 
não haverá Serra, água e nem mesmo ci-
dade. 
Lutar contra a destruição da Serra do 
Curral é lutar pela vida, pela fé e por uma 
história de mais de um e meio bilhão de 
anos que em pouco mais de meio século 
estamos prestes a apagar.

Arthur Adolfo Nicolato
Médico Neurocirurgião e ambientalista 

SERRA DO CURRAL - PATRIMÔNIO PÚBLICO  DEVASTADO 1,7 bilhões de anos: Formação da Serra do Curral: 

1834: St. John d’El Rey Mining Com. Ltda 
adquire a mina de ouro Morro Velho. 

1897: Inauguração de Belo Horizonte

1950: Publicado o “Esboço Geológico do Qua-
drilátero Ferrífero”, a respeito dos depósitos 
minerais da região central do Estado de Minas 
Gerais. 

1958: Governo do estado solicita o tomba-
mento da Serra do Curral pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

1960: A Serra do Curral é tombada como 
“Conjunto paisagístico do Pico e da parte mais 
alcantilada da Serra do Curral”.

1988: No manifesto “SOS Serra do Curral”, mo-
radores denunciaram a “exploração de minério 
na Serra, pela MBR, que diariamente explode 
parte da encosta” e reivindicam o tombamento 
da serra pelo Município. 

1990: Tombado, pela Lei Orgânica do Municí-
pio, para fins de preservação, “o alinhamento 
montanhoso da Serra do Curral, compreen-
dendo as áreas do Taquaril ao Jatobá”.    

1991: A mineração na Granja Corumi inter-
rompida.

2003: O MPMG ajuíza ação civil pública com a 
EMPABRA para firmar o Projeto de Recupera-
ção de Área degradada.

2008: A secretaria municipal adjunta de meio 
ambiente autoriza o início da execução do 
projeto de recuperação.

2009: Grupo Oncomed arrenda o prédio do ins-
tituto Hilton Rocha. A Empabra é autorizada a 
retirar e comercializar o minério necessário a 
reconformação da área.

2010: O governo estadual, Cowan, AVG e 
Cascavel Mineração anunciam o projeto do 
Complexo Minerário Serra do Taquaril, cuja ex-
tensão coloca em risco os remanescentes da 
Serra do Curral e a Bacia do Rio das Velhas.

2015: Realizada fiscalização na qual foi cons-
tatada atividade de lavra e beneficiamento de 
minério. Penalidade de multa e suspensão das 
atividades.

2018: 
02/05: Visita técnica identifica indícios de 
atividade minerária recente. 

18/07: Semad suspendeu a exploração Mina 
Corumi  após a mineradora ter descumprido 
um TAC firmado em 2017, que previu ações 
de recuperação da área degradada pelas 
atividades.

Semad avalia pedido de licenciamento da 
Taquaril Mineração, que pretende minerar por 
15 anos, retirando cerca de 150 milhões de 
toneladas de minério, do outro lado da serra, 
nos municípios de Sabará e Nova Lima.

10/06: Liderada pelo Projeto Manuelzão, uma 
grande manifestação, em prol da Serra, reuniu 
cerca de 300 pessoas em caminhada e ato 
cultural.

27/07: CPI na Câmara Municipal investiga 
mineração

14/08: CPI na Câmara Municipal continua 
apuração sobre mineração ilegal pela empresa 
Pau Branco/Empabra

Fonte: Bernardo Novais da Mata Machado. 
Historiador, cientista político e doutorando em 
Sociologia pela UFMG e Arthur Adolfo Nicolato.
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MINERAÇÃO .... 9



manuelzão // 2018manuelzão // 2018

Abordar a temática de tratamento de es-
gotos na bacia do Rio das Velhas nos leva 
a chamar a atenção para algumas carac-
terísticas e especificidades desse terri-
tório, como os impactos decorrentes da 
forma como se deu sua ocupação, desde 
o ciclo do ouro, passando pela chegada 
da siderurgia movida a florestas nativas 
e da mineração em alta escala, até a im-
plantação da nova capital do Estado, cuja 
definição teve como uma das justificati-
vas a abundância de água. 
O poder de atração gerado pela presen-
ça da nova Capital, motivador da intensa 
expansão urbana que ocorreu em seu 
entorno, fez com que fossem extrapola-
dos os limites do crescimento sustentável 
gerando reflexos negativos na qualidade 
de vida de grande parte de sua popula-
ção, principalmente das periferias e de 
municípios vizinhos. Novos loteamentos 
irregulares sem infraestrutura mínima 
e municípios sem capacidade mínima 
de gestão de seu território e a falta, por 
parte dos gestores estaduais, de políticas 
públicas que contemplassem um mínimo 

TRATAMENTO DE ESGOTOS NO CONTEXTO DA REVITALIZAÇÃO DO VELHAS
Rogerio Sepúlveda

ENGENHEIRO CIVIL COPASA - PRESIDENTE CBH VELHAS 2007/2013

de planejamento efetivo para a futura 
RMBH. 
Abrangendo parte do alto e do médio rio 
das Velhas destaca-se a presença dessa 
grande concentração de população re-
presentada pela Região Metropolitana 
de Belo Horizonte - RMBH, que gera 
uma combinação de fatores desfavorá-
veis para esse curso d’água: consumo de 
água elevado com a respectiva geração 
de efluentes urbanos e industriais. Asso-
ciados a essa combinação aparecem os 
impactos ambientais decorrentes dos sis-
temas de produção presentes para aten-
der às demandas dessa metrópole e de 
outras regiões do Estado, destacando-se 
a habitação, a mineração, indústrias e 
produção de alimentos. Essas atividades 
geraram ao longo do tempo demandas 
cada vez maiores por água, aumento da 
produção de efluentes e resíduos sólidos, 
competição por espaços e degradação 
ambiental.

ALTA DEMANDA PELA ÁGUA
Para atender essa população com água 
potável em quantidade e qualidade sa-
tisfatória, a COPASA faz uso de manan-
cial estratégico localizado na parte alta 
do rio das Velhas, retirando à montante 

da capital vazões significativas em rela-
ção às vazões produzidas por esse cur-
so d’água. Por ter atingido os limites 
de atendimento do rio das Velhas, para 
completar o abastecimento da popula-
ção da RMBH residente na bacia do rio 
das Velhas ainda é obrigada a buscar 
água na bacia vizinha do rio Paraopeba. 
Ou seja, a bacia produtora de água não 
consegue atender totalmente à popula-
ção que nela habita, ficando explícitos 
nesse caso, a escassez e o conflito pela 
água no alto rio das Velhas, situação que 
deveria provocar a reflexão sobre a ca-
pacidade dessa região em receber novos 
empreendimentos, minerários, indus-
triais e habitacionais.
A população atendida com água vai ge-
rar esgotos que deverão ser coletados, 
transportados até estações e tratados. 
Na capital, grande parte já é coletada 
e chega até as estações de tratamento, 
estimando-se que em torno de 10% da 
população ainda não tem seus esgotos 
coletados principalmente devido à falta 
de infraestrutura urbana e de saneamen-
to em várias vilas e favelas. Esse é um 
dos grandes desafios para concretizar a 
recuperação de nossos cursos d’água, os 
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TRATAMENTO DE ESGOTOS NO CONTEXTO DA REVITALIZAÇÃO DO VELHAS
pequenos córregos urbanos ou o rio das 
Velhas.

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO
Portanto, podemos resumir o funciona-
mento do sistema água e esgoto da capi-
tal da seguinte maneira: retiramos água 
do rio das Velhas, a montante da RMBH 
e trazemos também uma parcela da água 
da bacia do Rio Paraopeba; distribuímos 
água à população da RMBH residente na 
bacia do Velhas e aos empreendimentos 
comerciais e industriais; o atendimento a 
essa população e empreendimentos gera 
esgotos domésticos e industriais que 
deveriam ser todos coletados e trans-
portados para estações de tratamento. 
Qualquer esgoto que não seja coletado, 
por exemplo aquele produzido em vilas e 
favelas sem urbanização, não entrará no 
sistema de coleta e transporte e, portan-
to, não será tratado gerando degradação 
ambiental dos cursos d’água. 
Para o rio das Velhas, a presença de gran-

de parte da RMBH próximo às suas cabe-
ceiras é um agravante dessa degradação. 
A situação não é favorável porque tem-
se a combinação da retirada de grande 
parte de suas águas em ponto a montan-

te da RMBH e a geração de esgotos, par-
te deles lançados nos cursos d’água sem 
nenhum tratamento e uma parte tratada 
para posterior lançamento. O lançamen-
to de esgotos não tratados e dos efluen-
tes das estações é feito a jusante das 
aglomerações urbanas no próprio rio das 
Velhas ou em seus principais afluentes, 
Arrudas, Onça, ribeirão da Mata, etc. Du-

rante a estiagem, esses lançamentos são 
feitos em trecho do rio das Velhas que 
se encontram com baixa vazão devido à 
retirada à montante de parcela significa-
tiva de suas águas destinadas ao abas-
tecimento. Essa combinação gera uma 
concentração elevada de substâncias ge-
rando o comprometimento da qualidade 
de suas águas, principalmente durante as 
estiagens.
Outra consideração importante diz res-
peito à combinação dessa situação aci-
ma citada com as mudanças climáticas, o 
que acentua a concentração dos efluen-
tes no curso d’água devido às baixas 
vazões que têm sido registradas nos úl-
timos anos em períodos secos. Em fun-
ção dessas mudanças, há que se avaliar 
a necessidade de revisão dos valores de 
parâmentros legais de concentração de 
substâncias e dos cálculos das vazões 
mínimas para diluição adotadas para os 
cursos d’água. A adoção de novos parâ-
metros mais rígidos visando atenuar os 

A adoção de novos parâmetros mais 
rígidos visando atenuar os impactos 

do lançamento de efluentes na 
qualidade das águas dos corpos 

receptores exigirá um aprimoramento 
dos tratamentos dos esgotos gerando 

custos adicionais para a sociedade.

Página oposta: posição da RMBH na Bacia do Rio das Velhas; ETE Arrudas – unidades operacionais. 
Abaixo: vista geral da ETE Arrudas; vista geral da ETE Onça (Fonte: Google Earth/2018); posição das 
ETEs Arrudas e Onça nas respectivas bacias.

ETE ONÇA: Tratamento Secundário. Início da operação: 2006. Processo – UASB (Reator anaeróbico 
de fluxo ascendente). Capacidade 1.900,00 Litros/segundo. Corpo Receptor: Ribeirão da Onça

ETE ARRUDAS - Início da Operação: 2002. Tratamento Secundário. Processo: Lodos Ativados Con-
vencional.  Capacidade:  4.500,00 Litros/segundo. Corpo Receptor: Ribeirão Arrudas.
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impactos do lançamento de efluentes 
na qualidade das águas dos corpos re-
ceptores exigirá um aprimoramento dos 
tratamentos dos esgotos gerando custos 
adicionais para a sociedade. Nesse caso 
se enquadra a discussão sobre a implan-
tação do tratamento terciário nas ETEs.
Para compensar essa tendência de au-
mento das concentrações das substân-
cias nos corpos d’água, os sistemas de 
tratamento dos esgotos terão que agre-
gar melhoria de eficiência convivendo 
ao mesmo tempo com a restrição de 
espaços para implantação e ampliação 
das ETEs, cuja disponibilidade é cada vez 
menor em função da competição por 
espaços. Complementarmente, é funda-
mental ampliar urgentemente as ações 
efetivas de proteção e recuperação am-
biental das bacias hidrográficas, princi-
palmente daquelas utilizadas como ma-
nanciais de abastecimento. 
Até o ano 2000, praticamente nenhum 
percentual do esgoto coletado na bacia 
do rio das Velhas recebia tratamento. 
Na RMBH, à jusante dos ribeirões Arru-
das e Onça a qualidade das águas do rio 
das Velhas era tão baixa que em alguns 
pontos não era registrada a presença de 
oxigênio dissolvido tornando-o prati-
camente um rio morto por centenas de 
quilômetros.
Para reverter dessa degradação, a partir 
de 2002 foram projetadas e implantadas 
duas grandes estações de tratamento 
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Desordenamento das ocupações na RMBH.

de esgotos (ETE) contemplando as duas 
principais sub-bacias, Arrudas e Onça, 
atendendo à maior concentração popu-
lacional da RMBH representada pelos 
municípios de Belo Horizonte e Conta-
gem (3 milhões). A opção, nos dois casos, 
por posicionar essas ETEs na parte baixa 
das bacias faz com que grande parte dos 
volumes de esgotos chegue por gravida-
de às duas estações gerando economia 
de energia com o transporte desses.
O transporte dos esgotos a um ponto na 
parte baixa de cada uma das bacias para 
efetivar seu tratamento em ETEs gera, 
além da economia de energia, uma con-
dição de otimização dos processos e um 
maior controle operacional, permitindo a 
automatização e até a geração de ener-
gia elétrica pela queima do gás.  A alter-
nativa de implantação de várias estações 
de menor dimensão distribuídas ao lon-
go da bacia ao invés de uma só ETE loca-
lizada em um ponto, geraria necessidade 
de ocupação de espaços que a capital 
não possuía e que caso tivesse, a implan-
tação nesses locais geraria conflitos com 
outros usos do território. 

DESAFIOS
A recuperação ambiental dos nossos cur-
sos d’água é trabalho de longo tempo, 
complexo, exige um trabalho perma-
nente de vários atores, visão sistêmica e 
metodologias apropriadas para supera-
ção dos desafios que são colocados para 

reversão dessa degradação. 
A forma como se deu a ocu-
pação do nosso território ao 
longo dos últimos séculos e 
de como ainda fazemos uso 
dos recursos naturais mos-
tram que precisamos tratar 
de maneira integrada e sistê-
mica os problemas que hoje 
queremos solucionar. 
É inquestionável que a dívida 
social que se materializa nas 
periferias, nas vilas, favelas é 
o grande desafio que nossa 
sociedade ainda precisa su-
perar por meio da consolida-
ção de políticas públicas de 
habitação, de trabalho e ge-
ração de renda, políticas que 
efetivadas, trazem a reboque 
o saneamento e são premissa 
para a universalização desse 
serviço.
Seja o território a bacia do rio 
das Velhas ou a do São Fran-
cisco ou o estado de Minas 

Gerais, o importante é que a 
decisão de reverter essa situa-

ção de maneira sustentável social e am-
bientalmente, deve ser de toda a socie-
dade e não depende somente da ação 
de uma empresa ou um órgão público 
como possa simplistamente parecer.
Sem esgotar todas as possibilidades de 
ações necessárias a se atingir esses ob-
jetivos, apresentamos a seguir alguns 
desafios relacionados à questão do uso 
direto de recursos hídricos para abaste-
cimento e diluição de efluentes:
- Continuar o processo de ampliação da 
cobertura das redes esgotos e ETEs em 
nossas cidades visando a universalização 
do serviço de coleta e tratamento nos 
mesmos índices da cobertura de água;
- Ampliar a eficiência das estações de 
tratamento de esgotos, inclusive já 
apontando as necessidades e possibi-
lidades de implantação do tratamento 
terciário direcionado à remoção de nu-
trientes;
- Consolidar e ampliar os programas 
de recuperação e proteção de manan-
ciais das bacias de abastecimento (por 
exemplo o Pró Mananciais) e daquelas 
sub-bacias estratégicas por sua capaci-
dade de acumulação e entrega de água 
em períodos secos visando aumentar as 
vazões mínimas no período seco no leito 
dos afluentes e consequentemente no 
rio das Velhas. Alguns exemplos: Ganda-
rela, Taquaracu, Ribeirão da Mata, Cipó, 
Paraúna, Curimataí.



FINANCIAMENTO AGRÍCOLA COMO 
FONTE DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Marcus Vinicius Polignano
Prof. Dmps Faculdade de Medicina - Coord. P. Manuelzão

O cadastro consiste no levantamento de 
informações georreferenciadas do imó-
vel, com delimitação das Áreas de Pro-
teção Permanente (APP), Reserva Legal 
(RL), remanescentes de vegetação nativa, 
área rural consolidada, áreas de interesse 
social e de utilidade pública, com o obje-
tivo de traçar um mapa digital a partir do 
qual são calculados os valores das áre-
as para diagnóstico ambiental. O prazo 
inicial previsto no código para a inscri-
ção obrigatória no CAR era 04 de maio 
de 2016. A partir da regulamentação da 
lei, passou para 31 de dezembro de 2017, 
por meio da Medida Provisória 724/16.
O CAR tem dentre os seus objetivos re-
cuperar áreas degradadas, fomentar a 
formação de corredores ecológicos e a 
preservação dos demais recursos natu-

rais, inclusive das águas, contribuindo 
para a melhoria da qualidade ambiental, 
sendo atualmente utilizado pelos gover-
nos estaduais e federal.
A política de apoio à regularização am-

biental é executada de acordo com a Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 
criou o CAR em âmbito nacional, e de sua 
regulamentação por meio do Decreto nº 
7.830, de 17 de outubro de 2012, que 
criou o Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural - SICAR, que integrará o CAR de to-
das as Unidades da Federação. Estima-se 
que cerca de 5,6 milhões de proprieda-
des rurais do país devam ser registradas 
no CAR.
A partir do cadastro da propriedade o 
produtor rural deverá fazer o Programa 
de Regularização Ambiental (PRA) e as 
Cotas de Reserva Ambiental (CRA). No 
PRA os produtores rurais deverão recom-
por áreas de reserva legal, recuperação 
de mata ciliar, proteção de nascentes.

O que tudo isso tem a ver com as águas
A partir do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) foi possível constatar que o Brasil 
tem cerca de 1,5 milhões de nascentes 
em propriedades privadas e posses ru-
rais. De acordo com o levantamento, os 
estados de Minas Gerais, São Paulo e Pa-
raná, juntos, abrigam quase 50% dessas 
nascentes. São as nascentes que alimen-

tam os nossos córregos e rios que 
formam as bacias hidrográficas.  
Portanto, preservar, recuperar e 
proteger são os objetivos princi-
pais do PRA.
Ou seja, a governabilidade dos 
recursos hídricos na verdade não 
está nas mãos do setor público, 
mas sim na gestão de pequenos e 
grandes produtores rurais que pre-
cisam reconhecer a importância 
deste fato para a manutenção dos 
rios brasileiros.

A canetada que faz a diferença
Por vezes temos vistos progra-
mas governamentais e de ONG´s 
voltados para o planejamento e 
execução de ações de plantio e re-
cuperação de áreas degradadas e 
comprometidas do ponto de vista 
ambiental e da produção de água. 
A maioria desses programas por 
vezes apresenta eficácia limitada, 
pois se propõem a executar ações 
em áreas diversas e extensas sem 

o devido acompanhamento e sequencia-
mento. Assim, é comum o plantio de mu-
das em propriedade particular que ne-
cessita primeiro do aval do produtor para 
que seja feito, e que uma vez plantadas 
são deixadas no campo e no tempo, sem 
nenhum cercamento ou manutenção. 
Como consequência, muito dinheiro é 
gasto, a pega é pequena e os resultados 
são pífios quando analisado ao que tem 
que ser recuperado. Portanto, o melhor 
caminho é promover uma política públi-
ca alinhando o CAR e PRA num amplo 
programa de recuperação ambiental e 
produção hídrica.

Como pode ser feito
De uma forma bem simples vinculando 
um percentual do financiamento das 
atividades agrícolas (crédito agrícola, 
Pronaf) com a recuperação ambiental 
(de 5% a 10%). Como grande parte dos 
financiamentos são feitos pelos bancos 
estatais não seria difícil transforma-la 
numa política de estado. Deste modo 
o próprio produtor rural teria interesse 
em recuperar a sua área no PRA com 
recursos financeiros garantidos. Sendo 
ele próprio o dono da propriedade iria 
cuidar e acompanhar o processo de re-
cuperação.

No bojo do Novo Código Florestal que legitimou em grande 
parte o desmatamento histórico provocado pelas atividades 
agropecuárias no país, foi criado o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). O CAR é um instrumento fundamental para 
auxiliar no processo de regularização ambiental de proprie-
dades e posses rurais. 
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a legislação vigente, pretende-se ainda 
promover a segurança alimentar e nu-
tricional, garantindo-lhes acesso regular 
e permanente a alimentos de qualida-
de, em quantidade suficiente, de forma 
compatível com outras necessidades 
essenciais, segundo o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional - 
direito universal constituído de todos os 
povos. Esta é uma grande expectativa da 
sociedade organizada no âmbito dos di-
reitos humanos, ambientalistas e povos 
tradicionais ou tribais, pois o índice de 
pobreza da população brasileira vem au-
mentando, o que é extremamente preo-
cupante. Todavia, também na contramão 
da história, retumba a situação alarmante 
no Brasil com relação ao uso de agrotó-
xicos. Os pesticidas usados na agricultura 
para conter pragas nas plantações, mui-
tos deles proibidos na Europa e nos Esta-
dos Unidos por estarem relacionados ao 
câncer e doenças genéticas, vêm sendo 
aqui utilizados indiscriminadamente, de 
forma permissiva e irresponsável, sendo 
ainda patrocinados pela bancada ruralis-
ta no congresso nacional.   
Buscando agora exemplificar as relações 
socioambientais das comunidades tra-
dicionais que habitam a bacia do baixo 
rio das Velhas, seus eixos de luta e suas 
imbricações históricas, apresenta-se um 
panorama geral sobre três delas: Apa-
nhadores de Flores Sempre-Vivas, Qui-
lombolas e Indígenas.     
Muito comum estar no alto das serras 
onde há os biomas cerrado e campos 
rupestres na região de Diamantina e se 
deparar com famílias de Apanhadores 
de Flores Sempre-Vivas. No entanto, de 
acordo com pesquisadores e apanhado-
res, esse sistema extrativista encontra-se 
ameaçado em função da criminalização 
da prática dos apanhadores, impedimen-
to de acesso a alguns terrenos por parte 
de seus proprietários ou ainda em uni-

POVOS TRADICIONAIS DO BAIXO RIO DAS VELHAS:
direitos, relações identitárias e socioambientais

manuelzão // 2018

Alenice Baeta
Arqueóloga e Historiadora - Doutora em Arqueologia

Cacica Ana Anália Tuxá  e Merong índio kamaxã Mangoió. Fotos Alenice Baeta

A região do baixo rio das Velhas pos-
sui inúmeras comunidades tradicionais, 
fruto da riqueza histórica e da com-
plexidade cultural excepcional de seus 
moradores.   Entende-se hoje como 
comunidades tradicionais, grupos so-
ciais culturalmente diferenciados, com 
formas próprias de organização socioe-
conômica e de produção, bem como de 
transmissão de conhecimentos, possuin-
do dimensão territorial específica, com 
fortes laços de pertencimento e identi-
ficação com o lugar que vivem ou tran-
sitam. Logo, reproduzem historicamente 
o seu modo de vida, de forma isolada ou 
diferenciada, com base na sua campesi-
nidade, no seu modo de vida familiar e 
na sua organização social, estabelecen-
do relações espaciais e intrínsecas com a 
natureza e com o seu manejo. 
Dando luz aos principais grupos culturais 
da região do baixo rio das Velhas, onde 
também atua o Projeto Manuelzão, a 
definição acima revela uma gama de co-
munidades étnicas e ou tradicionais, tais 
como: Indígenas, Apanhadores de Flores 
Sempre-Vivas, Faiscadores, Quilombolas, 
Povos de Terreiros, Vazanteiros, Geraizei-
ros, Pescadores Artesanais, Ciganos, den-
tre outras. Estas categorias identitárias, 
vêm se revelando nos últimos decênios 
nessa região, outrora veladas em fun-
ção de conflitos fundiários e preconcei-
tos por parte da sociedade abrangente. 
Com o aumento da tensão fundiária e 
territorial, ampliação do agronegócio e 
da mineração, da monocultura do euca-
lipto ou do deserto verde, da construção 
de barragens hidrelétricas, empreendi-
mentos imobiliários, aberturas de estra-
das e expansão urbana, esses grupos em 
sua longa história de resistência vêm se 
apresentando e se organizando por meio 
do Instituto do Autoreconhecimento, en-
quanto povos tribais e ou tradicionais por 
meio, ainda, de suas associações comu-
nitárias.  
A partir da luta dos povos tribais e tradi-
cionais de todo o planeta, foi construído 
paulatinamente um arcabouço jurídico 
internacional enredado que deu susten-
tação à elaboração de políticas públicas 
voltadas para os direitos humanos e para 
a alteridade cultural em vários países da 
América Latina.  O Brasil, em 2004, rati-
ficou, ainda que tardiamente, a Conven-
ção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho-OIT, de 1989, que reconhece 
como critério fundamental os elementos 

de autoidentifi-
cação dos povos 
e das comunida-
des tradicionais, 
bem como, o 
conceito de ter-
ras tradicional-
mente ocupadas 
aliado à noção 
de territorialida-
des específicas 
e etnicamente 
construídas. 
Seguindo as 
instruções inter-
nacionais de referência, mas, sobretudo, 
a partir das cobranças de algumas enti-
dades associadas aos povos tradicionais 
e seus direitos, foi então implementada 
em 2007 a Política Nacional de Desen-
volvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades Tradicionais-PNPCT. No art. 
3º para os fins deste Decreto e do seu 
Anexo compreende-se por:
“I - Povos e Comunidades Tradicionais: 
grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que pos-
suem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhe-
cimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição; II - Territórios 
Tradicionais: os espaços necessários à 
reprodução cultural, social e econômica 
dos povos e comunidades tradicionais, 
sejam eles utilizados de forma perma-
nente ou temporária, observado, no 
que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que 
dispõem e  demais regulamentações; e 
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso 
equilibrado dos recursos naturais, vol-
tado para a melhoria da qualidade de 
vida da presente geração, garantindo as 
mesmas possibilidades para as gerações 
futuras.”
Em âmbito estadual foi então promulga-
da em janeiro de 2014 a Lei no 21.147, 
que cria a Política Estadual para o De-
senvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Ge-
rais.  De acordo com essa lei, deverá ser 
realizado um mapeamento dos povos e 
comunidades tradicionais, além de uma 
caracterização demográfica e socioe-
conômica, visando planejar e  executar 
políticas públicas que resguardem os 
seus direitos territoriais, sociais, cultu-
rais, ancestrais e econômicos.  A partir de 
informações atualizadas, considerando 
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Alguns povos do rio das velhasdades de conservação. Trata-se de um 
manejo que envolve trabalho coletivo e 
periódico, atento ao ciclo das espécies, 
sendo que a coleta faz-se necessária, 
pois se não for retirada, a espécie corre 
o risco de não sobreviver. Muitos dos in-
divíduos e famílias pertencem, por sua 
vez, às comunidades quilombolas, esta-
belecidas na região há séculos. A comu-
nidade quilombola Raiz, por exemplo, é 
muito conhecida pelos artesanatos pro-
duzidos com as Sempre-Vivas coletadas 
por eles, também denominadas “Capim 
Dourado” ou “Sedinha”. Em 2017, hou-
ve uma oficina nessa comunidade para 
discutir junto com entidades afins e ou-
tras comunidades quilombolas, dentre 
elas, Vargem do Inhaí e Mata dos Criou-
los de Diamantina, a “Agrobiodiversida-
de, Soberania Alimentar e Resiliência”.  
Marco inicial da história dos Tuxá em 
Minas Gerais, o Sr. Roque Moisés da 
Silva teria vindo trabalhar, no início da 
década de 1950, na Companhia de Na-
vegação Mineira do São Francisco, com 
o apoio do antigo Serviço de Proteção 
do Índio- SPI e do político Juscelino Ku-
bitschek. O Sr. Roque trouxe parte de 
uma rama de sua família indígena de 
Rodelas para Pirapora nos anos seguin-
tes, fazendo desta terra mineira banha-
da pelo São Francisco um novo lar para 
a comunidade Tuxá.  Anália Tuxá, uma 
de suas filhas, atualmente cacica de seu 
povo, relata que os terraços do rio das 
Velhas eram visitados por sua família 
em período de seca, para realização de 
inúmeros rituais, dentre eles, o Toré. Há 
três anos, parte da comunidade “Tuxá 
Setsor Bragagá” se encontra em uma 
retomada ou ocupação na fazenda San-
to Antônio, município de Buritizeiro. Os 
Tuxá reivindicam esse território, bem 
como acesso às políticas públicas a que 
têm direito. Eles querem produzir nesta 
terra, plantar e colher - alimentando a 
inúmeras famílias indígenas, mantendo 
as suas tradições culturais e a língua 
materna.  
Como pode ser constatado, a diversida-
de e a complexidade das comunidades 
tradicionais no baixo rio das Velhas são 
enormes tanto quanto a sua resistência 
cultural, secular, frente a todas as ad-
versidades e ameaças que têm sofrido. 
Ainda está a passos muito lentos a con-
quista e o acesso aos direitos constitu-
ídos na prática – sobretudo, o usufruto 
coletivo de uma TERRA - ponto comum 
de luta das comunidades tradicionais - 
da biodiversidade e a segurança alimen-
tar. A invisibilidade das comunidades 
tradicionais e o não reconhecimento da 
sua legitimidade por muitos, ainda pro-
move um distanciamento abismal entre 
as pessoas, impedindo a construção de 
um mundo melhor, justo e solidário; 
que respeite as diferenças, as deman-
das específicas, as distintas histórias e 
as visões particulares de mundo.

INDÍGENAS: O rio das Velhas era conhecido pelos índios Tupi-Guarani como Uaimií e pe-
los bandeirantes como Guaicuí. Estes povos foram praticamente extintos na bacia, hoje a 
comunidade indígena Tuxá habita os municípios Pirapora e Buritizeiro e frequentam as 
barrancas do rio das Velhas para realização de rituais. 

APANHADORES DE FLORES SEMPRE-VIVAS: São os indivíduos ou famílias que coletam 
flores conhecidas como Sempre-Vivas no bioma cerrado e da Serra do Espinhaço res-
peitando o ciclo das espécies de forma equilibrada.  Atividade coletiva tradicional de sub-
sistência associada ao cultivo das roças e da criação de raças caipiras de animais como 
a do “curraleiro”, a primeira raça bovina que chegou ao Brasil na época da colonização.
A prática é uma identidade cultural repassada de geração a geração.

VAZANTEIROS Povos tradicionais que têm a vida ligada ao rio. Assim são os vazanteiros 
e barranqueiros que habitam as ilhas e barrancos de rios aproveitando a abundância 
das vazantes - cheias do rio que trazem o peixe e a fertilização. Consorciam usos de 
terras onde cultivam milho, feijão, arroz e outros alimentos. Retiram o sustento da pesca, 
agricultura e criação de animais..

FAISCADORES: Os que exercem o garimpo artesanal. Atividade histórica na colonização 
da bacia do rio das Velhas devido a abundancia de ouro de aluvião e diamantes  emseus 
cursos d’água. 

QUILOMBOLAS:  Grupos afrodescendentes com trajetória histórica própria, cuja origem se 
refere a diferentes situações, a exemplo de doações de terras; compra de terras pelos 
próprios sujeitos, com o fim do sistema escravista; terras obtidas em troca da prestação 
de serviços; ou áreas ocupadas no processo de resistência ao sistema escravista. O  
território é a base da reprodução física, social, econômica e cultural da coletividade.

POVOS DE TERREIROS: são pessoas, em sua maioria de origem afro-brasileira, ligadas às 
comunidades religiosas de matrizes africanas por vínculos de parentescos ou iniciáticos. 
Pertencem a esse conjunto de práticas: o candomblé, o batuque, o tambor de mina, a 
pajelança, a macumba, a umbanda, dentre outras. 

PESCADORES ARTESANAIS: Tipo de pesca caracterizada pela mão de obra familiar, com 
embarcações de porte pequeno. Esta categoria apresenta um  acúmulo de conhecimentos 
sobre vento, maré, cheias e vazantes, posição e movimento dos cardumes, entre outros, 
sempre aliado a técnicas tradicionais de pesca e navegação, sendo a água uma entidade 
sagrada.

CIGANOS: Sobre as suas origens, indicam que estes seriam do noroeste da Índia, sendo 
que a sua diáspora forçada, ou melhor, a sua perseguição política, religiosa e étnica apre-
senta-se de forma secular, tendo percorrido vários lugares da Europa e Oriente Médio. As 
primeiras famílias chegaram ao Brasil no século XVII advindas, sobretudo, de Portugal. 
Trata-se de povos tradicionais itinerantes e sedentários, considerados os mais vulnerá-
veis por entidades internacionais de direitos humanos.

GERAIZEIROS: População tradicional que ocupam atividades no Cerrado, conhecido em 
Minas como “Gerais”. Pequenos agricultores que entendem a realidade deste ecossistema 
e a ele se adapatam produzindo vasta  gama de produtos de cultivo familiar. São profun-
dos conhecedores de suas plantas e utilizam para a alimentação como no caso do pequi, 
cagaita, araticum, buriti, araçá, baru e outras frutas.
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O alto rio das Velhas é uma região 
em situação crítica de produção 
de água em quantidade e em 

qualidade. São muitas as microbacias 
existentes que coletam e afunilam as 
águas, dando origem ao rio principal. O 
processo de ocupação nessas microba-
cias se dá de forma diversificada devido 
à significativas variações entre os espa-
ços naturais e seus potenciais ambien-
tais, sociais e econômicos. As proprieda-
des de terras no alto rio das Velhas têm 
características muito diversas: existe um 
percentual elevado de propriedades que 
são de empresas minerárias e de outros 
segmentos, mas há um expressivo per-
centual de moradores, proprietários ou 
não, que vivenciam cotidianamente e 
estão próximos das dinâmicas das águas 
na localidade.  
O bairro Água Limpa é um exemplo de 
ocupação desregulada, localizado na sub
-bacia do rio do Peixe e do ribeirão do 
Silva, ambos na região do alto curso do 
rio das Velhas. Considerada Unidade Ter-
ritorial Estratégica pelo Comitê de Bacias 
Hidrográficas do Rio das Velhas (CBH 
Velhas) abastece a captação de Bela 
Fama, responsável pelo abastecimento 
de água de 60% da cidade de Belo Ho-
rizonte. Além disso, se insere no contex-
to ambiental do Quadrilátero Ferrífero, 
reconhecido como uma região de alto 
potencial minerário (principalmente para 
mineração de ferro), de alta fragilidade 
ambiental e de grande importância para 
a recarga hídrica.  Contudo, o potencial 
hídrico é fragilizado pela especulação 
imobiliária, pela ocupação desregulada e 
pela implantação de grandes empresas, 
que situam o bairro Água Limpa em uma 
zona de fortes pressões ambientais por 
interesses econômicos e sociais. Os mo-
radores do bairro sofrem com a ausência 
de toda sorte de infraestrutura, de saúde 
e de educação. A região, importante por 
produzir água em quantidade e quali-
dade para o restante da bacia, possui 
o desafio de balancear a demanda por 
exploração da água enquanto recurso, 
as opções econômicas e a preservação 
ambiental.
O Projeto Manuelzão/Instituto Guaicuy 
tem seu foco de atuação em saúde, edu-

cação ambiental e cidadania na bacia do 
Rio das Velhas. No caminho de garantir 
um meio ambiente equilibrado, o Projeto 
Manuelzão desenvolve ações socioedu-
cativas junto às populações locais, com 
intuito de despertar o conhecimento e a 
sensibilidade para a proteção das nascen-
tes, o cuidado com a saúde coletiva e o 
meio ambiente.
A Constituição Federal Brasileira consa-
gra a necessidade de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como direito 
fundamental a todos, cabe ao Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG) o zelo e 
a defesa aos direitos asegurados, promo-
vendo medidas administrativas e judiciais 
a serem custeadas por medidas compen-
satórias ambientais. 
O Projeto Água Limpa Para Todos tem o 
objetivo geral de compreender a realida-
de socioambiental do bairro Água Limpa, 
na região pertencente ao município de 
Itabirito, buscando identificar as relações 
da população com as áreas de nascentes, 
bem como com o uso da água e do solo. 
Para tanto visa identificar e mapear as 
nascentes localizadas na região para pos-
terior caracterização e proteção. Além de 
conhecer as práticas da comunidade bus-
cando ter elementos para propor temáti-
cas que serão desenvolvidas nos cursos 
e nas atividades de Educação Ambiental 

durante a realização do Projeto. 
Os trabalhos tiveram início em janeiro de 
2018 com contratação de equipe, visitas 
técnicas preliminares, pesquisa secundá-
ria, mapeamento de lideranças, reuniões, 
grupos focais e rodas de conversas. Para 
o diagnóstico socioambiental foram re-
alizadas 99 entrevistas com moradores 
locais; assim como foram mapeadas e 
definidas as localizações exatas de deze-
nas de nascentes, além de suas caracteri-
zações em busca de identificar focos ero-
sivos; interferências antrópicas diretas e 
indiretas como depósito irregular de re-
síduos sólidos, lançamento de efluentes 
em cursos d’água, processos de desma-
tamento, abertura de novos loteamentos, 
arruamentos, atividades extrativistas etc.
A partir do diagnóstico socioambiental 
foram definidos os temas dos cursos e 
oficinas que já estão sendo realizados. 
Um exemplo é a Oficina de Nascentes, 
em que se discute o ciclo da água, a iden-
tificação de áreas de nascentes, as bacias 
hidrográficas, a gestão das águas e for-
mas de promoção de saúde. A Troca de 
Saberes Sobre Hortas é outro tema em 
que está se discutindo meios de proteção 
do solo, compostagem, formas de culti-
vo e alimentação saudável, etc. O sane-
amento ecológico será outro tema a ser 
trabalhado nos cursos. Além da Educa-
ção Ambiental com as escolas, o plantio 
e elaboração de placas educativas junto 
à creche local; e a Oficina de Cinema com 
jovens moradores locais que se iniciarão 
em setembro.
Os trabalhos desenvolvidos pelo Proje-
to Manuelzão podem contribuir com o 
bairro Água Limpa na medida em que 
consegue envolver a população em ati-
vidades de educação, saúde, ambiente e 
cidadania, de forma a empoderar as pes-
soas em relação ao reconhecimento dos 
problemas, das potencialidades locais, da 
cidadania, do cuidado com a saúde, da 
importância da água e da necessidade de 
se proteger as áreas de nascentes.

Carla wstane
ISABELA IZIDORO 
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Termo de Compromisso celebrado pelo MPMG com o Institu-
to Guaicuy/ProjetoManuelzão com interveniência do Centro 
Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, que tem como 
eixos centrais: 
I) diagnóstico socioambiental; 
II) comunicação social e mobilização socioambiental 
por meio do desenvolvimento de um programa de mo-
bilização comunitária; 
III) sensibilização e educação ambiental através de 
cursos de capacitação e formação de agentes am-
bientais; 
IV) mapeamento, cadastramento e caracterização de 
nascentes; 
V) proteção e cercamento de nascentes.

PROJETO ÁGUA LIMPA PARA TODOS.
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EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

V
ivemos hoje um período de 
grandes transformações. A 
população mundial, em torno 

de 7,6 bilhões de habitantes, cres-
ce vertiginosamente e demanda 
cada vez mais bens de consumo e 
de serviços. Os recursos ambien-
tais, antes com grande disponibi-
lidade, hoje sofrem impactos com 
relação à quantidade e qualidade. 
Precisamos, então, ter uma gestão 
eficiente de tais recursos alicerça-
da em princípios, valores éticos e 
ferramentas tecnológicas. Mas, é 
uma grande ilusão pensarmos que 
só a tecnologia será capaz de re-
solver tantos conflitos. Precisamos, 
sim, ter como base a educação am-
biental com vistas à sustentabilida-
de para combater os graves problemas de atualidade 
como superpopulação, poluição, aquecimento global, 
desastres ambientais e industriais, terrorismo, fome e 
desemprego.

A educação ambiental tem como missão promover 
o exercício da cidadania responsável e consciente, a 
transformação e o aprimoramento das relações entre 
os seres humanos e desses com o meio ambiente, e a 
observância da cidadania ecológica, pela qual todos 

os cidadãos têm o direito de viver 
em um ambiente saudável e com 
qualidade de vida. A educação am-
biental prevê o desenvolvimento de 
atitudes que levem à preservação e 
ao controle ambiental, e de habili-
dades e instrumentos tecnológicos 
necessários à solução dos proble-
mas ambientais.

A educação ambiental é um pro-
cesso dinâmico, permanente e par-
ticipativo, e as pessoas envolvidas 
são agentes de transformação so-
cial, que devem participar, tanto do 
diagnóstico dos problemas, quanto 
da busca de soluções. É dividida em 
dois grandes grupos: educação am-
biental formal e educação ambien-
tal não formal. O primeiro grupo é 
a educação ambiental ministrada 
em instituições de ensino, e o se-
gundo envolve todos os segmentos 

da população, por exemplo, associações de bairro e de 
trabalhadores, grupos de mulheres, políticos, empresá-
rios e profissionais liberais. Hoje a indústria com vistas 
à sustentabilidade tem utilizado a Produção mais Limpa 
(P+L), método de produção que utiliza uma estratégia 
econômica, tecnológica e ambiental nos processos e 
produtos com o objetivo de aumentar a eficiência na 
utilização de matérias-primas e insumos básicos, au-
mentando a competividade da empresa.

Constituição Federal
A Constituição Federal do Brasil, promulgada 
em 1988, estabelece, em seu artigo 225, que: 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo para as presentes e futuras 
gerações, cabendo ao Poder Público promover 
a Educação Ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a pre-
servação do meio ambiente”.

Agenda 21
No capítulo 36 da Agenda 21, a Educação 
Ambiental é definida como o processo que 
busca “desenvolver uma população que seja 
consciente e preocupada com o meio e com 
os problemas que lhe são associados. Uma po-
pulação que tenha conhecimentos, habilidades, 
atitudes, motivações e compromissos para tra-
balhar, individual e coletivamente, na busca de 
soluções para os problemas existentes e para a 
prevenção dos novos”.

Ana Luiza Dolabela de Amorim Mazzini
Engenheira química e professora universitária

Bordado da realidade visão do modelo civilizatório da artista 
Mercia Inês e atividade de educação ambiental realizada 
pelo Projeto Manuelzão.
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PELAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO DO EIXO

PELA PRESERVAÇÃO DA MATINHA

Criado pelo Decreto Estadual 39.692 
em 1998, o Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio das Velhas comple-
tou, em 2018, 20 anos de lutas por 
um território ambientalmente equili-
brado. Para comemorar a data, uma 
solenidade reuniu os presidentes da 
organização, conselheiros, membros 
da sociedade civil e representantes 
do poder público na Faculdade de 
Medicina da UFMG, no dia 29 de 
junho deste ano.

O encontro homenageou todos os 
parceiros e entregou uma decla-
ração pública de reconhecimento 
aos conselheiros do Comitê; Sub-

CBH VELHAS CELEBRA 20 ANOS DE VIDA

comitês; representantes de projetos 
da sociedade civil, em especial o 
Manuelzão; Agência Peixe Vivo; e 
equipe de mobilização e comunica-
ção, que contribuíram na formação 
do CBH Rio das Velhas. 

Marcus Vinícius Polignano, atual 
presidente do CBH Velhas, exaltou, 
em seu discurso, as conquistas e os 
desafios enfrentados. “Mesmo que 
eventualmente não tenhamos tido 
todas as vitórias, nunca perdemos a 
certeza da luta, nunca deixamos de 
estar presentes, nunca nos omiti-
mos, nunca deixamos de questionar 
e cobrar aquilo que é verdadeiro.”  

A microbacia do Ribeirão do Eixo, 
localizada em Itabirito, é um manancial 
produtor de águas em grande quan-
tidade e de alta qualidade. A comuni-
dade do entorno e os ambientalistas 
estão preocupados com a pressão das 
mineradoras, como a Aston Martins, que 
apresentou proposta de instalação de 
uma barragem de rejeitos na região. 

Com o objetivo de conservar e proteger 
o manancial, nasceu o projeto “Pelas 
Águas do Ribeirão do Eixo”, fruto de 
parceria entre o Instituto Guaycuí/Proje-
to Manuelzão, a Plataforma Sementes, o 

Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais 
(CeMais) e o Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG). 

A iniciativa vai atuar com ações de edu-
cação ambiental na comunidade e de 
identificação, caractezação e proteção 
de nascentes, após estudos socioam-
bientais na região. Como resultado final, 
o projeto visa a mobilização social em 
defesa das águas da microbacia e ge-
ração de propostas para ações futuras. 
“Pelas Águas do Ribeirão do Eixo” teve 
início em julho de 2018 e seguirá até 
setembro de 2019.

O Projeto Manuelzão assinou carta de repú-
dio à instalação de um Centro de Castração 
de Zoonoses no lugar onde existe o Espaço 
Ambiental de Venda Nova, localizado no 
bairro Candelária. A região, conhecida como 
Matinha, é um dos poucos redutos verdes 
que a região oferece à comunidade. De acor-
do com parecer da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, o local abriga, aproximada-
mente, 53 espécies vegetais, 28 espécies de 
aves, além de servir como área de recarga 
para o Córrego Vilarinho.
Para a construção do Centro de Castração e 
Zoonoses no local seria necessário um gran-
de desmatamento e consequentes altera-
ções na qualidade ambiental devido ao fluxo 
de pessoas, quantidade de barulho produzi-
do e redução da área permeável à absorção 
de água da chuva. 

CADASTRO DE NASCENTES URBANAS
De autoria do vereador Edmar Branco (Avan-
te), o Projeto de Lei nº 440/17 prevê a criação 
do programa de Cadastro Único de Nascen-
tes (Cadun) com o objetivo de registrar as 
nascentes da capital em um banco de dados 
único, identificando se elas são públicas ou 
privadas, qual a região em que cada uma se 
encontra e qual o nível de degradação ou 
preservação observado. 
A proposta, que já foi aprovada em primei-
ro turno, também recomenda o estímulo 
às ações de preservação certificando como 
“Protetor das Águas” pessoas físicas e jurídi-
cas que trabalham em prol da proteção de 
nascentes. O Projeto tramita agora em se-
gundo turno na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte.

18 .... NOTÍCIAS



manuelzão // 2018

O Instituto Guaicuy foi eleito para compor o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 
Minas Gerais (CERH) na gestão 2018-2021. O 
Instituto é uma das três entidades ambienta-
listas mineiras que representarão o segmen-
to da sociedade civil no Conselho. A votação 
foi realizada no dia 11 de julho, durante reu-
nião na Cidade Administrativa. 
As outras duas instituições ambientais esco-
lhidas foram a Movimento Verde Paracatu 
- MOVER, de Paracatu, e a Associação para 
Gestão Socioambiental do Triângulo Minei-
ro - ANGÁ, sediada em Uberlândia. O CERH 
conta ainda com outros sete representantes 
da sociedade civil, dez representantes do po-
der público estadual, dez do poder municipal 
e dez entidades que representam usuários 
de recursos hídricos.

Tomaram posse, em agosto, os membros 
da diretoria do Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Rio das Velhas (CBH Velhas), que, 
por mais um ano, será composta pelo pre-
sidente Marcus Vinícius Polignano, pelo vice 
Ênio Resende e pelo secretário Renato Júnio 
Constâncio. 
Junta-se a esses, a nova secretária-adjunta, 
Poliana Valgas, secretária de Meio Ambiente 
do município de Jequitibá e coordenadora 
do Subcomitê Ribeirão Jequitibá. A novida-
de é a diretoria ampliada do Comitê, que 
tem o objetivo de compartilhar a gestão 
pela revitalização da bacia do Rio das Ve-

lhas, possibilitando mais consistência na to-
mada de decisões.
Irão compor a Diretoria Ampliada do CBH 
Rio das Velhas: Procópio de Castro, da Asso-
ciação de Desenvolvimento de Artes e Ofí-
cios (ADAO), em nome da sociedade civil; 
Nelson Guimarães, da Copasa (Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais), pelo seg-
mento de usuários; Humberto Marques, da 
prefeitura de Belo Horizonte, representando 
o poder público municipal; e Nísio Miranda, 
da Agência de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, pelo po-
der público estadual.

Guaicuy é eleito membro do CERH

MANUELZÃO TEM NOVO SITE

O site do Projeto Manuelzão está de cara 
nova! A estrutura do portal tem design mo-
derno e intuitivo, apresenta layout respon-
sivo, se adequando a todos os dispositivos 
móveis, e está mais leve e rápido. Acesse o 
site e confira as últimas notícias, agenda e a 
galeria de fotos do Projeto. O endereço con-
tinua o mesmo: www.manuelzao.ufmg.br.

NOVO CONSELHO DA APA SUL
Em 16 de julho deste ano, foram eleitos os 
novos membros do Conselho da APA Sul, 
entre eles está o Comitê da Bacia Hidrográfi-
ca do Rio das Velhas (CBH Velhas), represen-
tado por Marcus Vinicius Polignano e José 
de Castro Procópio. A gestão da APA se dá 
a partir de um Conselho formado por repre-
sentantes do poder público, empresas e da 
sociedade civil. 
O estabelecimento da APA-Sul/RMBH, ocor-
rido em junho de 1994 (Decreto Estadual nº. 
35.624), é resultado da negociação entre os 
vários setores atuantes na região. Na área de 
proteção estão presentes duas grandes ba-
cias hidrográficas: a do Rio São Francisco e a 
do Rio Doce, que respondem pelo abasteci-
mento de aproximadamente 70% da popu-
lação de Belo Horizonte e 50% da população 
de sua região metropolitana.
A partir da constante exploração de minério 
de ferro na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte nasceu a demanda pela criação 
de uma Área de Proteção Ambiental (APA). 
Inicialmente liderada por uma associação de 
moradores de São Sebastião das Águas Cla-
ras, a iniciativa cresceu e abrange atualmente 
uma área de 170 mil hectares.
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SERRA DA MOEDA AMEAÇADA PELA CSUL
Grupo empresarial quer licenciar a construção de uma cidade maior que 
Nova Lima no entorno da Lagoa dos Ingleses, numa área de 27 milhões de 
metros quadrados no sinclinal Moeda, extremo sul da cidade de Belo Hori-
zonte. O problema é que a região da Serra da Moeda é fundamental para a 
produção da água que abastece a RMBH e não existem estudos profundos 
que comprovem a viabilidade hídrica do CSul. As consequências podem 
ser catastróficas para o meio ambiente e para a população de mais de 5 
milhões de pessoas que dependem da água local para sobreviver.
Após a liminar que determinava a suspensão da deliberação de pedido de 
licença ambiental ter sido revogada, o Conselho Estadual de Política Am-
biental (Copam) se reuniu no dia 28 de agosto, para discutir a possibilidade 
de concessão da licença prévia. Como resultado, os conselheiros aceitaram 
dois pedidos de vista ao parecer, ou seja, a ONG Ponto Terra e a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) vão produzir um relatório 
contendo argumentações sobre a construção do condomínio. A próxima 
reunião do Copam foi agendada para 25 de setembro.

Nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2018 acon-
tece o sétimo FestiVelhas Manuelzão em 
parceria com o 30º Festival de Folclore de 
Jequitibá que focará os povos tradicionais da 
bacia do rio das Velhas e suas relação com o 
território e as águas.
Os povos tradicionais são patrimônios que 
representam biblioteca do saber e da experi-
ência humana. Na Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas este conhecimento cumulativo 
começa na pré-história nas cársticas caver-
nas  dos povos de Luzia e se estende pelo 
grande número de ameríndios, africanos, eu-
ropeus e etnias do mundo inteiro.
Todos estes povos, trouxeram, construíram e 
deixaram hábitos, técnicas, sabores e culturas 
para os vários ciclos da vida social e econô-

mica deste território do rio das 
Velhas.  Cada meio de sobre-
vivência, atividade, hábitos e 
valores gerou saberes e seus 
calos consolidados. O transcor-
rer do tempo não apagou to-
talmente este patrimônio nem 
o registro destes povos tradi-

cionais, existindo remanescentes reconhecidos 
ou não. São Indígenas, Quilombolas, Ciganos, 
Tropeiros, Carroceiros, Doceiras, Quitandeiras, 
Faiscadores, Apanhadores de Flores Sempre-
Vivas, Povos de Terreiros, Vazanteiros, Geraizei-
ros, Pescadores Artesanais dentre outros num 
caldeirão cultural que conta formas de relação 
com a natureza, expressões artísticas de dança, 
música e artes visuais, cultos e histórias da saga 
da vida.
O FestiVelhas,  o Festival de Folclore de Je-
quitibá e o Festival Internacional de Corais 
que acontecem em simbiose é o momento 
para conhecer, ouvir, debater e trocar experi-
ências. É o momento de conversar com estes 
povos tradicionais  e abraçar a  luta pelo seu 
reconhecimento.

CBH RIO DAS VELHAS EMPOSSA DIRETORIA E NOVOS MEMBROS



manuelzão // 2018

FÓRUM DE CBHs SE POCISICONA CONTRA MEDIDAS NOCIVAS À GESTÃO DAS ÁGUAS

A quarta reunião anual do Fórum Na-
cional dos Comitês de Bacias Hidro-

gráficas, realizada nos dias 11 e 12 de 
julho, em Belo Horizonte, reuniu cerca de 
50 representantes de 15 estados brasi-
leiros. Durante o encontro, foram discu-
tidas pautas estaduais e nacionais como 
os avanços e perspectivas na gestão de 
recursos hídricos e o drama da disponi-
bilidade da água. Diante Da gravidade 
de problemas como o projeto de lei que 
prevê facilidades no processo de intro-
dução de novos agrotóxicos no Brasil, a 
medida provisória que privatiza sanea-
mento básico e o contingenciamento de 
recursos hídricos em vários estados bra-
sileiros, a coordenação do Fórum se ma-
nifestou. Contrária a estas três questões, 
assumiu o compromisso de encaminhar 
seu posicionamento ao Congresso Na-
cional e de solicitar aos Fóruns Estaduais 
e comitês de bacias que discutam os te-
mas e se manifestem junto aos Congres-
so Nacional.
O PL 6299/2002, chamado PL do Vene-
no, na opinião de especialistas em saúde, 
entidades ambientais e sociedade civil, 
representa um retrocesso na história da 

agricultura brasileira. O projeto de lei 
foi aprovado pela Comissão Especial, 
formada em sua maioria por deputados 
da bancada ruralista, e o próximo passo 
é seguir para a votação em plenário no 
congresso. Caso o pior ocorra e o PL seja 
aprovado, a lei possibilitará à agronegó-
cio maior liberdade para levar mais agro-
tóxicos às lavouras, afetando diretamen-
te a saúde dos trabalhadores do campo, 
e a mesa do brasileiro, que será obrigado 
a engolir mais veneno do que já conso-
me. A alarmante média de consumo de 
agrotóxicos, anualmente no Brasil, é de 5 
litros para cada habitante, tendo grande 
responsabilidade a atual legislação por 
ser permissiva ao autorizar o uso de al-
guns produtos banidos nos seus países 
de origem. 
Polêmica, a Medida Provisória 844/2018 
que fala sobre o marco legal do sanea-
mento no Brasil, foi avaliada e também 
encontrou apoio do Fórum para sua re-
provação. A proposta abre as portas para 
a privatização do saneamento no Brasil, 
retira autonomia dos municípios, o que 
pode gerar graves danos às empresas 
públicas de saneamento estatais, aos 
SAAE e a outros serviços municipais. O 
direito das populações mais carentes ao 
saneamento poderá ser comprometido, 
pois haverá uma competição pelas áre-
as comercialmente mais interessantes 
deixando outras desamparadas. Outra 
questão é que torna a Ana (Agência Na-
cional de Aguas) a agência reguladora 

do saneamento, não sendo função dela. 
O saneamento é fundamental na ges-
tão das bacias hidrográficas. Os esgotos 
domésticos e industriais são as principais 
fontes de contaminação dos rios. Para os 
participantes do Fórum, é coerente que o 
assunto seja debatido com a sociedade 
brasileira e deve ser tratado por meio de 
projeto de Lei e não de medida provisória. 
Quanto ao contingenciamento da co-
brança pelo uso da água, ficou claro em 
meio às conversas, que não é apenas um 
problema de Minas Gerais, outros esta-
dos brasileiros também sofrem desse 
mal. O FNCBH entende que os referidos 
recursos estão previstos na legislação 
e devem, por lei, serem destinados aos 
comitês para que executem as ações de 
gestão e revitalização de bacias hidrográ-
ficas. O contingenciamento gera um en-
fraquecimento dos comitês, o descrédito 
do sistema nacional de recursos hídricos 
e desconfianças dos usuários que contri-
buem para o sistema. O Fórum entende 
a questão orçamentária pela qual o país 
passa, especialmente em alguns esta-
dos, mas reafirma que esse recurso não 
pertence ao tesouro do estado, tem fi-
nalidade especificada em lei, e portanto, 
não pode ser contingenciado. De acordo 
com o acordado durante o evento, será 
encaminhada uma manifestação às se-
cretarias estaduais de meio ambiente e 
um pedido ao CNRH (Comitê Nacional 
de Recursos Hídricos) que se posicione a 
respeito do tema.

Após tomar conhecimento sobre os andamentos dos PL do 
Veneno, Marco Regulatório do Saneamento e Contingencia-
mento Nacional, coordenação do FNCBH discute e assume 
posicionamentos representando os 233 Comitês de Bacias 
Hidrográficas brasileiras.  
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MOVIMENTO DEIXEM O ONÇA BEBER ÁGUA LIMPA CHEGA À 10ª EDIÇÃO
Em dezessete anos de atuação na luta pela requalificação 
socioambiental na região do Baixo Onça, o COMUPRA 
(Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu), 
e seus parceiros, realizou a décima edição do “Deixem 
o Onça Beber Água Limpa” com o tema “O Onça é 10: 
apresentar e celebrar”. O evento aconteceu no dia 9 de 
junho para cerca de 1.000 pessoas, entre adultos e crian-
ças. A programação foi composta por exposições, rodas 
de conversas socioambientais, oficinas, apresentações 
culturais, exposições das escolas, tendas de informação, 
brincadeiras e shows. 
Na ocasião, foram discutidas as demandas da comunida-
de, como a realocação das famílias inseridas nas manchas 
de inundação do Ribeirão, a construção da nova ponte de 
acesso ao Ribeiro de Abreu e bairros vizinhos, a implanta-
ção do Parque Ciliar do Ribeirão Onça, a interceptação de 
todo o esgoto da região e a municipalização da MG-20. 



O crime ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015, 
no município de Mariana, completou 1000 dias no último 
31 de julho. A ruptura da barragem de rejeitos soterrou 
o subdistrito de Bento Rodrigues, matou 19 pessoas, dei-
xou 1.500 desabrigadas e contaminou o Rio Doce, um dos 
maiores do Brasil, causando o desabastecimento de água 
em várias cidades e transtornos irreversíveis às pessoas 
e ao meio ambiente.  
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O acordo, chamado “TAC da Governança”, 
foi assinado em 25 de junho deste ano. 
De um lado, Ministérios Público Federal e 
Estadual de Minas Gerais e Espírito San-
to, governos estaduais dos dois estados, 
dentre outros, e da outra parte, as empre-
sas Samarco, Vale e BHP Billiton, indicia-
das criminalmente pelo rompimento da 
Barragem de Fundão. O Termo de Ajus-
tamento de Conduta extinguiu uma ação 
civil pública com valor de R$20 bilhões e 
suspendeu, por dois anos, outra ação cujo 
valor alcança a quantia de R$155 bilhões.
Um grupo formado por 49 entidades e 
movimentos ambientalistas, dentre eles 
o Projeto Manuelzão, criou um Manifes-
to contrário ao acordo. Segundo o docu-
mento, o TAC representa a perpetuação 

MARIANA - ACORDO OU DESACORDO?
Entidades ambientalistas se manifestam contra acordo entre o Poder Público e empresas 
responsáveis pelo rompimento da Barragem de Fundão 

da impunidade e beneficia as empresas 
criminosas com o aval do poder público. 
Continua o descaso com as localidades 
atingidas, a incerteza da recuperação do 
Rio Doce e a carência da participação efe-
tiva das comunidades atingidas no pro-
cesso de reconstrução da cidadania e do 
ambiente. O Manifesto ainda diz ser im-
possível haver governança para indenizar, 
compensar e reparar os danos causados 
aos direitos humanos e à natureza por 
meio da Fundação Renova, criada para 
“cumprir uma missão de interesse da so-
ciedade”, cujo Conselho Curador é com-
posto de um representante do Comitê 
que valida os seus atos, dois representan-
tes dos atingidos e seis representantes das 
mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton.
A situação é estarrecedora! Quase três 
anos após o desastre e não tem nenhum 
acusado preso ou punido. Do total de 
multas, praticamente nada foi pago e se 
permitiu o pagamento em suaves presta-
ções. Enquanto isso, as empresas rés con-
tinuam faturando bilhões de dólares. E a 
justiça? A justiça que se espera é com as 
famílias dos que perderam a vida, com o 
meio ambiente e os milhões de seres vi-

vos soterrados. Justiça com Bento Rodri-
gues, Camargos, Bicas, Ponte do Gama, 
Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Pe-
dras, Campinas, Barretos, Gesteira e Barra 
Longa. Justiça com os milhares de atingi-
dos urbanos e ribeirinhos e suas perdas, 
como a falta de água para beber e nadar 
e a perda do rio para a pesca até à foz. 
Justiça com os pescadores de Regência 
no Espírito Santo e demais pessoas que 
tiveram perdas com a interrupção da ati-
vidade do turismo e outras inviabilizadas 
pela contaminação do mar. Justiça com o 
povo Krenak, que teve seu modo de vida 
profundamente destruído. 
Sob o pretexto de aprimorar mecanismos 
de efetiva participação das pessoas atingidas 
pelo rompimento da Barragem, o TAC tam-
bém prevê a repactuação dos programas, 
projetos e ações destinados à reparação inte-
gral dos danos decorrentes do rompimento, 
previstos no Termo de Transação e Ajusta-
mento de Conduta (TTAC), firmado entre as 
partes em 2016.
O acordo está condicionado à assinatura do 
Governo Federal, por meio da Advocacia Ge-
ral da União, e está sujeito à homologação 
da 12ª Vara Federal de Minas Gerais.

DIA DA SOBRECARGA DA TERRA DEIXA O PLANETA NO “VERMELHO”
O chamado “Dia da Sobrecarga na Terra”, este ano, acon-
teceu em 1º de agosto, ou seja, 153 dias antes do ano 
acabar.  A data refere-se ao momento em que a demanda 
anual da humanidade em relação à natureza ultrapassa a 
capacidade de renovação dos ecossistemas terrestres no 
determinado ano.

“O saldo da Terra é devedor! Países de 
todos os continentes consomem os 
recursos naturais em excesso e irres-
ponsavelmente, deixando o planeta em 
débito, no cheque especial”, lamenta 
Marcus Vinícius Polignano, coordenador 
do Projeto Manuelzão. 
A notícia é triste e alarmante, pois 2018 
foi o ano em que o Dia da Sobrecarga 
da Terra no Brasil chegou mais cedo 
desde 1970, quando o mundo começou 
a esgotar os estoques de recursos na-
turais do planeta antes do ano terminar. 
Se todos os habitantes do mundo tives-
sem o mesmo estilo de vida que o da 
nossa média nacional, o estoque anual 
da Terra teria chegado ao fim em 19 de 

julho e terminaríamos o ano consumin-
do 1,8 planetas.
A conta é alta! O exagero de gastos eco-
lógicos está no desmatamento, no uso 
irresponsável de água doce, no descon-
trole da poluição, na erosão do solo, na 
perda de biodiversidade, entre outros. 
Tudo isso leva a mudanças climáticas 
e secas severas, incêndios florestais e 
furacões. Esse desequilíbrio ameaça a 
sobrevivência da raça humana. 

A demanda da humanidade por recursos 
ecológicos renováveis e os serviços que 
eles fornecem equivale a 1,5 Planetas Ter-
ra, de acordo com os cálculos da Global 
Footprint Network. Segundo os dados, 
estamos a caminho de atingir uma 
demanda de recursos equivalentes a dois 
planetas bem antes da metade do século. 
Nossa dívida ecológica está aumentando 
a cada ano e pagamos juros altíssimos. 
Escassez de alimentos, erosão do solo, 
acúmulo de CO² na atmosfera. Custos 
humanos e monetários devastadores!
“O Dia da Sobrecarga da Terra pode 
não apresentar diferenças em relação a 
ontem – você ainda tem a mesma comi-
da em sua geladeira. Mas, os incêndios 
estão ocorrendo no oeste dos Estados 
Unidos. Do outro lado do mundo, os 
moradores da Cidade do Cabo tiveram 
que reduzir pela metade o consumo de 
água desde 2015. Essas são consequ-
ências de estourar o orçamento ecoló-
gico do nosso único planeta.” Mathis 
Wackernagel, CEO da Global Footprint 
Network
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HOMENAGEM 

DONA IVANA
Ivana Eva Novais de Souza nasceu em 

Teófilo Otoni; em 20 de Julho de 1939 
e por influência do avô, que revelava 
sua descendência indígena, aprendeu 
a importância de conservar o ambiente 
em que vivia. “Eu não aprendi nos livros, 
aprendi no dia-a-dia”, afirmou em entre-
vista para o programa “Sou 60”, da Rede 
Minas. 

D. Ivana chegou em Belo Horizonte em 
1967, mais precisamente no Vale do Ja-
tobá, próximo a uma das nascentes do 
ribeirão Arrudas. Aquelas águas, desde 
esse momento, já eram parte essencial 
do seu cotidiano. Ao compartilhar suas 
memórias, D. Ivana contava que lavava 
roupas e vasilhas no ribeirão e as crianças 
brincavam e pescavam na lagoa. “Era o 
paraíso”, relembra. Depois, a região pas-
sou a ser ocupada. Veio o lançamento de 
esgoto e todas as práticas de lazer deixa-
ram de existir. 

“Uma pessoa que não fica vendo a banda 
passar!” Assim se definia a mulher que 
não aceitava o comodismo. Em janei-
ro de 1981 ela fundou a Creche Lar Frei 
Toninho no bairro Petrópolis. Além de 
seus nove filhos, D. Ivana criou dezessete 
crianças e os mais de 5 mil alunos que 
já passaram pela creche que tem “Lar” 
como parte do nome. Atualmente, a 
creche conta com cerca de 160 crianças. 
Anos depois, na década de 1990, ela co-
meçava a luta pela preservação das nas-
centes na região do Barreiro.

“Como a senhora quer ser lembrada?” 
Perguntou Roberta Zampetti, apresenta-
dora do programa “Sou 60”, à D. Ivana: 

“Como uma pessoa que passou pela Terra 
tentando fazer alguma coisa. Eu acho que 
eu sou uma agulha no palheiro, uma gota 
d’agua no oceano, mas é isso o que eu 
quero”, respondeu à jornalista.

Escrita por Rodrigo Lemos e em nome de 
toda a equipe do Projeto Manuelzão, mais 
uma homenagem à inspiração que D. Iva-
na continuará sendo:

“Nesse momento de tristeza, aproveita-
mos para relembrar Dona Ivana das nas-

centes, falecida no dia 14 de agosto de 
2018. Dizem que a morte deixa uma dor 
que não pode ser curada, mas o amor 
deixa uma memória que ninguém pode 
roubar e é das marcas e das lembran-
ças que nos cabe falar. Dona Ivana das 
nascentes, de sangue negro e indígena, 
que ela sempre gostava de lembrar, de 
origem humilde no norte de Minas, lu-
tou por uma sociedade mais justa e igua-
litária. Construiu, com suor e sangue, a 
mudança na vida de uma quantidade de 
pessoas que não podem ser numeradas. 
Dona Ivana nos mostra que toda educa-
ção é uma possibilidade de mudança, que 
toda ação é educar e que deve ser feita 
com exemplo, rigor, com autoridade e 
principalmente com amor. Um amor que 
marca por onde passa, que marca pelo 

reconhecimento da importância e das 
mudanças que todos nós podemos fazer. 
Quantas foram as pessoas marcadas pelo 
amor e pela presença de Dona Ivana das 
Nascentes, mulher, negra, indígena, mãe 
de tantos, amiga de outros mais, sujeito 
político de mudança e representante da-
queles que muitas vezes são silenciados 
e impedidos de levar suas mensagens? 
Tudo isso é também parte dessa dor dei-
xada e que nunca será curada, mas que 
também é catalizador de lembrança de 
quem foi e de quem é uma das pessoas 
mais extraordinárias que se pode conhe-
cer. Fica a dor, como referência do amor 
e marco da lembrança, fica o mais cari-
nhoso até logo, um abraço apertado, um 
beijo de despedida e a vontade de outros 
encontros”.
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“25 de julho de 1824” 

 Langsdorff havia partido da Fazenda da 
Mandioca há quase dois meses e inicia-
va sua aproximação aos contrafortes da 
Serra do Espinhaço. Seguira inicialmente 
pela Estrada Real que ligava o Rio de Ja-
neiro à Barbacena, mas, ao chegar a este 
planalto, que corresponde à borda da já 
bastante explorada Serra da Mantiquei-
ra, desviara da rota para visitar as aldeias 
dos índios Coroados, Coporós e Puris, 
que habitavam os vales do sul de Minas.

Desde o ano de 1821, que Langsdorff 
planejava a grande expedição pelo inte-
rior do Brasil. Havia dirigido ao Czar uma 
petição em que expunha as finalidades 
da viagem, que seriam “(...) descobertas 
científicas, geográficas, estatísticas e ou-
tras pesquisas, estudo sobre produtos 
não conhecidos no mercado, coleção de 
objetos de todo o reino natural”. 
Imediatamente passou a cuidar do gran-
de projeto de sua vida. Em viagem à 
Europa fez contatos com as academias 
de ciências do Velho Continente, sele-
cionando seus companheiros de jornada 
entre os mais gabaritados. A notícia da 
expedição já tinha se espalhado e muitos 
se interessaram. Langsdorff pôde esco-
lher e recrutou a dedo profissionais de 
diversas áreas do conhecimento. Como 
zoólogo, foi contratado o francês Jean 
Moris Eduard Ménétriès, aluno brilhan-
te das escolas parisienses, então com 20 
anos de idade. Como botânico, o alemão 
Ludwig Riedel, de 31 anos. Nester Gravií-
lovich Rubtsov, de 22 anos, foi selecio-
nado como cartógrafo e astrônomo. Era 
russo, de Petersburgo, e tinha a patente 
de sub-oficial da marinha mercante.

Foi contratado também o pintor Johann 
Moritz Rugendas. De nacionalidade ale-
mã,  pertencia a uma família de artistas. 
Langsdorff teve um relacionamento di-
fícil com o jovem artista desde os pri-
meiros meses de convivência. Durante a 
prolongada espera de quase dois anos 
para o início da expedição, devido à di-
ficuldades econômicas e à instabilidade 
política do Brasil, os membros contrata-
dos permaneceram na Fazenda da Man-
dioca, ou percorrendo as redondezas do 
Rio de Janeiro.

A Expedição Langsdorff na Serra do Espinhaço 
em Minas Gerais – 1824/1825

(III)
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DUZENTAS LÉGUAS EM DUZENTOS DIAS

Ouro Preto - Detalhes do desenho de Rugendas que acompanhou a Expedição Langsdorff

A imprensa européia acompanhava a ex-
pedição desde os seus preparativos. Até 
então, era a mais diversificada cientifica-
mente que já havia sido organizada para 
explorar o Novo Mundo. Navios russos 
que faziam viagens ao redor da Terra tra-
ziam para Langsdorff os mais sofisticados 
instrumentos científicos da época, como 
relógios de precisão, bússolas, termôme-
tros, barômetros, altímetros, sextantes e 
outros aparelhos de astronomia.

Ao descer do planalto da Serra da Man-
tiqueira e tomar rumo leste para visita às 
tribos indígenas, a expedição optou por 
seguir para Ouro Preto por caminhos tor-
tuosos, de menos tráfego e com precário 
ou nenhum apoio ao viajante. 

A Expedição deparou com índios de vá-
rias tribos, parcialmente confinados no 
Presídio de São João Batista, hoje a cida-
de de Visconde do Rio Branco, e já semi
-aculturados pelos portugueses. 

Neste ponto, a estrada faz a transposição 
do vale do rio Doce para o vale do rio São 
Francisco, em um trecho em que a Serra 
do Espinhaço tem altitude mais baixa, em 
torno de 1.200 metros. É nítida a mudan-
ça da vegetação da mata atlântica para 
os campos de altitude. Na subida, Langs-
dorff certamente visualizou no rumo do 
nordeste o Pico de Itabira, que depois re-
cebeu o nome de Pico do Cauê, e que há 
50 anos foi desaparecendo, até virar um 
enorme buraco, exportado que foi como 
minério de ferro. Escreveu sobre a Serra 
da Piedade:  

“19 de setembro de 1824
Pouco antes do meio-dia, chegamos à 
Igreja de Nossa Senhora da Piedade, si-

DE GUARACIABA A SABARÁ:
o extremo sul da Serra do Espinhaço

tuada no ponto mais alto do morro. Este 
está bem isolado, tem a mesma altitude 
do Itacolomi e constitui um único bloco 
de ferro.”
Hoje as duas áreas estão parcialmente 
resguardas da voracidade da explora-
ção mineral – regulamentada em 2004 
a Área de Proteção Ambiental da Serra 
da Piedade - Área de Proteção Ambien-
tal no município de Sabará, também com 
construções históricas – local de prática 
de arvorismo. 

“20 de setembro de 1824
Sobre a montanha, havia pouca visibi-
lidade, porque toda a atmosfera estava 
envolta em fumaça. Os campos estão 
sendo queimados já há algumas sema-
nas. A fumaça escurece até o sol.”
Langsdorff mais uma vez evita rotas mais 
conhecidas e foge do caminho principal 
que se dirige à cidade de Diamantina. 
Toma o rumo do oeste, em direção a Sa-
bará e ao rio das Velhas.

“27 de setembro de 1824
A grande Estrada Real do Rio de Janeiro 
a Tijuco passa por aqui. Os caminhos são 
ruins, pedregosos e montanhosos. Pessoas 
muito amáveis, muita hospitalidade.”
Travessia do divisor de águas da Serra 
do Espinhaço, no sentido de leste para 
o oeste. A seguir, chegada a Sabará, à 
época de Fernão Dias, chamava-se Sa-
barabuçu. Duas décadas após, tornou-se 
por um período, na vila mais populosa 
de Minas Gerais, devido à descoberta do 
ouro, pois era um grande entroncamento 
de estradas do período colonial.
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