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A ESCASSEZ HÍDRICA COMO IMPULSO À BUSCA DA CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL – O CASO DO MUNICÍPIO DE JOAÍMA, VALE DO 

JEQUITINHONHA – MG 

Moreira, Marisa Cristina Lopes 1 e Magalhães Junior, Antônio Pereira 2 

Resumo - Em função das históricas modificações ambientais que resultaram em 

acentuada degradação ambiental e em especial dos recursos hídricos do município de 

Joaíma, Vale do Jequitinhonha/MG., torna-se necessário compreender as causas e 

conseqüências do processo, partindo-se para um plano de recuperação e conservação 

ambiental local. Atendendo a demandas da própria comunidade, em função 

principalmente da redução das vazões dos cursos d’água locais, este estudo visa elaborar 

um estudo ambiental, envolvendo levantamento da situação ambiental, zoneamento 

hídrico/ambiental local e formulação de propostas de recuperação ambiental, enfocando a 

bacia do ribeirão Anta Podre Grande. A partir principalmente de trabalhos de campo, 

verificou-se que os problemas hídrico/ambientais de Joaíma estão diretamente ligados ao 

uso irracional dos recursos ambientais, fato relacionado principalmente à falta de 

conscientização popular, sendo de fundamental importância o compromisso entre os 

diversos “atores locais” para garantir melhores condições de vida associadas à 

recuperação ambiental. A escassez hídrica tornou-se a “mola propulsora” do início da 

mobilização de parte da população rumo à busca da conciliação entre atividades humanas 

e conservação ambiental. 

 

Abstract - In function of the historical environmental modifications that resulted in 

accentuated environmental degradation and especially of the resources hídrics of the 

municipal district of Joaíma - Vale do Jequitinhonha (MG.), to becomes necessary to 

understand the causes and consequences of the process, breaking for a recovery plan and 

place environmental conservation. Assisting the own community's demand, in function 

mainly of the reduction of the flowing out of the place courses of water, this research 

seeks to elaborate an environmental study, involving rising of the environmental 

situation, zoning hídric/environmental and formulation of proposals of environmental 

recovery, focusing the basin of the ribeirão Anta Podre Grande. To leave mainly of field 

works, it was verified that the problems hídric/environmental of Joaíma is directly linked 

to the irrational use of the environmental resources, fact related mainly to the lack of the 
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people understanding, being of fundamental importance the commitment among the 

several " actors place" to guarantee better life conditions associated to the environmental 

recovery. The shortage hídric became the " spring pro" do beginning of the mobilization 

of part of the population heading for the search of the conciliation between human 

activities and environmental conservation. 

Palavras-Chave - Recursos Hídricos;  Vale do Jequitinhonha;  Degradação Ambiental; 

Mapeamento Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

Ultrapassando há tempos apenas o circuito acadêmico, os estudos sobre a 

degradação ambiental, e especificamente de recursos hídricos, integram atualmente o 

âmbito de utilidade pública. Como constituinte estratégico dos sistemas ambientais, a 

água tem atraído a atenção de pesquisadores, políticos e das sociedades em geral, 

preocupados com o atual estágio de degradação dos mananciais hídricos do globo. 

Costumeiramente considerada como recurso infinito e renovável, a água deve ser 

considerada também como recurso econômico, e sua escassez vem alertando sobre os 

riscos do desequilíbrio entre sua disponibilidade e demanda.  

Estudos relativos à degradação ambiental adquirem importância especial quando 

realizados em áreas com escassez hídrica. Este é o caso do município de Joaíma, situado 

no Médio Vale do Jequitinhonha-MG (Figura 1), justamente em um dos trechos de maior 

escassez hídrica segundo dados climáticos (UFV-RURALMINAS, 1994; 

GEOTÉCNICA-UFV, 1996). A precipitação média anual de Joaíma é de 825 mm e o 

déficit hídrico é de cerca 800 mm. O médio Jequitinhonha é distinguido como uma área 

de transição na qual não se pode estabelecer uma supremacia do regime marítimo ou 

continental.  

O clima tropical fortemente sazonal condiciona uma rede de drenagem de baixa 

densidade caracterizada por rios de caráter geral intermitente. Dentre os cursos d’água 

perenes destacam-se o rio São Miguel, o ribeirão Areia Branca, o ribeirão Água Branca e 

o  ribeirão Anta Podre Grande. A escassez de recursos hídricos relacionada ao contexto 

climático  é   agravada    pelo   uso    irracional dos mesmos e à carência de políticas 

sócio-econômicas e de projetos de recursos hídricos para a região. O Vale é 

tradicionalmente conhecido como uma região assolada por problemas de seca, 

fornecendo “levas” de imigrantes para o centro-sul do país. 

Dentro do contexto do Projeto  “A Riqueza e a Pobreza do Vale do 

Jequitinhonha; inventário Geohistórico e Proposições de Desenvolvimento Sustentável” 

– IGC/UFMG, partiu da própria prefeitura de Joaíma, atendendo a preocupações da 

comunidade, a solicitação de estudos ambientais que indicassem as causas e as soluções 

para a drástica redução das vazões do ribeirão Anta Podre Grande nos últimos anos (além 

de outros cursos d’água). Cortando a sede municipal, e utilizado pelos moradores para 

diversos fins domésticos, dessedentação de animais e para irrigação, o ribeirão chegou a 

secar pela primeira vez em 1998 em seu baixo curso, alertando a comunidade para a 

gravidade do problema. 

Neste contexto visou-se elaborar um estudo ambiental, envolvendo 

levantamento da situação ambiental, zoneamento hídrico/ambiental e formulação de 

propostas de recuperação do meio local, com ênfase na bacia do ribeirão Anta Podre 

Grande, aliado a um conjunto de atividades de conscientização ambiental e mobilização 

da comunidade em torno da questão (Moreira e Magalhães Jr, 1998). A discussão sobre 

os problemas ambientais do município com a população incluiu questões como a adoção 

de ações e políticas estratégicas rumo ao desenvolvimento sustentado.  
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Deve ficar claro, que o trabalho não pretendeu encontrar alternativas de extração 

de água para atender à população, nas quais poderiam incluir-se perfuração de poços, 

construção de barragens, etc. Não foi esta a demanda da comunidade, em grande parte 

porque o abastecimento de água da maioria da população continua estável (é realizado a 

partir do rio São Miguel). Apesar das águas do ribeirão Anta Podre Grande serem 

utilizadas por dezenas de pessoas para suas necessidades domésticas, ficou explícito que 

as maiores preocupações giraram em torno da própria recuperação ambiental do 

município, e da bacia em especial por sua  importância histórica, ecológica e sentimental 

para os moradores.  

A metodologia baseou-se em análise cartográfica, fotointerpretação (1\: 30.000), 

trabalhos de campo e encontros e atividades com a comunidade. Os produtos finais  

incluíram o mapeamento hídrico/ambiental da bacia do ribeirão Anta Podre Grande, a 

carta de declividades e o zoneamento ambiental do município. 
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A SITUAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE JOAÍMA 

A atual situação ambiental de Joaíma é conseqüência direta do processo de uso e 

ocupação do solo e crescimento urbano, que acarretaram sérios problemas diretamente 

ligados às pressões sobre os recursos naturais, à geração de resíduos urbanos e à erosão 

acelerada. A influência antrópica nesta última é agravada devido às fragilidades 

geológicas, geomorfológicas e ao predomínio de declividades superiores a 30%.  

As causas da erosão acelerada associam-se aos garimpos ilegais nas cabeceiras e 

margens dos cursos d’água e aos históricos desmatamentos ocasionados pela 

agropecuária extensiva, expansão urbana, olarias e retirada de madeira para combustível 

doméstico. O tipo mais comum de processo erosivo em Joaíma é a erosão em lençol 

(“sheet erosion”) que ocorre de maneira generalizada, porém, atinge níveis críticos em 

vertentes com pouca cobertura vegetal, principalmente na área da comunidade 

Barreirinho e boa parte das bacias do ribeirão Areia Branca e Água Branca. Os 

ravinamentos concentram-se principalmente nas vertentes com declividades superiores a 

12% que foram mais exploradas para a formação de pastagens, ocorrendo em todo o 

município. 

Dos processos erosivos, indubitavelmente os voçorocamentos são responsáveis 

por grande perda de solo e conseqüente assoreamento dos cursos d’água, podendo  tornar 

uma área de difícil aproveitamento agrícola. As regiões mais afetadas são as áreas com 

declividades superiores a 30% como as do córrego Jacutinga, Corcovado, Santa Maria, 

Seco, Barreirinho, Palmital, Areia Branca, Manecó, Leonardo e ao longo da estrada MG-

210 (Joaíma/Monte Formoso). 

É importante salientar que estes fenômenos estão acarretando perda significativa 

e constante da parte fértil do solo (horizonte A), levando ao assoreamento de cursos 

d’água e aumentando os riscos da ocorrência de enchentes na área urbana da sede. 

O desmatamento historicamente ocorreu mais em função da ampliação das áreas 

destinadas a pecuária. Constata-se ainda a ocorrência de desmatamento em áreas da bacia 

do ribeirão Areia Branca e boa parte da região conhecida como Chapada, em função de 

olarias. Estas atividades vem desprezando a importância da vegetação no ciclo 

hidrológico e na conservação dos solos.  

Em uma região com escassez hídrica, os desmatamentos só tendem a agravar a 

situação. O solo reduz a sua capacidade de retenção de água, verifica-se o aumento do 

escoamento superficial e redução da recarga dos aqüíferos, comprometendo o ciclo 

hidrológico e o nível dos lençóis de água subterrâneos. A redução da recarga subterrânea 

tem levado ao esgotamento de várias nascentes antes perenes, fato que vem sendo 

percebido pela comunidade e levado à uma mobilização social em torno do tema.  

Os remanescentes de vegetação primária no município se encontram isolados, 

formando verdadeiras ilhas de áreas mais  elevadas. Já a vegetação secundária aparece 
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nos locais onde ocorreram desmatamentos e não está sendo desenvolvido nenhum tipo de 

atividade econômica, sendo predominante a capoeira e a ocorrência de pteridófitas  

evidenciando um processo de sucessão secundária. Essa aparece em algumas áreas de 

topos, nas principais cabeceiras do rio são Miguel e ribeirões Areia Branca, Água Branca 

e Anta Podre Grande. 

Com relação à mata ciliar, pode-se afirmar que praticamente inexiste, estando 

restrita às margens do ribeirão Anta Podre Grande próximas à ponte sobre a estrada  MG 

– 210  (Joaíma/Monte Formoso), às margens do Água Branca (em regiões próximas ás 

cabeceiras e à área de captação de água) e em trechos isolados do rio São Miguel. 

A prática da queimada e o esgotamento dos brejos, comuns em Joaíma, são 

agentes que vêm contribuindo ainda mais para o agravamento dos problemas ambientais. 

Muitas vezes, por comodidade, carência de capital ou falta de informação, o proprietário 

rural prepara suas terras utilizando-se do fogo e levando à gradual “esterilização” do solo 

a partir da queima de constituintes minerais e orgânicos. O esgotamento de brejos, além 

de ressecar e desestruturar o solo, também altera o equilíbrio do ecossistema local, 

afetando a biota. 

Ao se tratar dos resíduos urbanos, constata-se que os depósitos de lixo, embora 

coletados regularmente, têm sido estocados de forma incorreta nas vertentes dos rios e 

outros locais do município constituindo-se em fontes poluidoras pontuais. A disposição 

do lixo nas margens do rio São Miguel (Distrito de Giru) e na vertente do córrego 

Palmital (afluente do ribeirão Anta Podre Grande) se processa sem nenhum critério 

técnico tornando-se um fator potencial  para a contaminação das  águas.  

Os chamados “Bota-fora” ou dejetos “clandestinos”  podem ser evidenciados em 

vinte e um pontos críticos que acabam contribuindo para a diminuição da qualidade de 

vida da população, facilitando a proliferação de vetores de inúmeras doenças e roedores, 

alimentação de animais (principalmente porcos) que são consumidos pela população, 

poluição das águas superficiais e sub-superficiais (infiltração do chorume), contaminação 

ambiental por componentes físicos, químicos e biológicos tóxicos e patógenos, 

depreciação de terrenos circunvizinhos, além do aspecto anti-estético dos depósitos 

(poluição visual). 

Um dos mais graves problemas ambientais é a ausência de estação de tratamento 

de esgoto. O esgoto da cidade é lançado diretamente nas águas do rio São Miguel e 

ribeirão Anta Podre Grande através de duas emissões, além de inúmeras outras “bocas de 

dejetos” clandestinas e tubulações que lançam diretamente os esgotos das residências 

ribeirinhas. 

Outras fontes de degradação ambiental dizem respeito à extração de sedimentos 

para a produção de tijolos nas olarias e a de areia nos leitos dos cursos d’água. A retirada 

de argila, além de desestruturar a planície fluvial e desfigurar a paisagem urbana, gera 

pequenos poços onde o lençol freático aflora e neste caso qualquer substância poluente 
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em contato com o poço estará afetando diretamente o lençol freático. Já a exploração de 

areia, desestabiliza a dinâmica fluvial pois obriga o rio São Miguel a buscar um novo 

equilíbrio podendo ocorrer aumento na velocidade dos fluxos durante as chuvas, 

acarretando solapamento das margens e consequentemente um maior assoreamento. O 

assoreamento acaba gerando inúmeras barras de canal, formando um padrão local 

entrelaçado. 

Com relação à extração de minérios (quartzo e granito) e o garimpo de ouro 

verifica-se que no contexto das fontes de degradação ambiental estas não são as mais 

graves, ocorrendo em áreas isoladas e em pequena escala, sendo constantemente 

reprimidas pelos órgãos públicos. Mas deve-se dar atenção ao rejeito das cavas que são 

jogados nas vertentes ou próximo à rede de drenagem, o que facilita o carreamento destes 

pelas águas pluviais para os cursos d’água contribuindo para o maior assoreamento dos 

mesmos. 

Embora o município apresente problemas ambientais significativos há locais que 

se credenciam como possíveis áreas de preservação ambiental: 1) Região da Pedra da 

Camisa, devido às suas características turístico-paisagísticas - morfologia, vegetação, 

quedas d’água, e também à importância hídrica para o município de Joaíma e Monte 

Formoso (corresponde à área das  nascentes do rio São Miguel e do ribeirão Anta Podre 

Grande); 2) Região do córrego  Cálculo Seguro (afluente do rio São Miguel) que 

apresenta potencial turístico em função das cachoeiras presentes ao longo do seu curso. 

 

A BACIA DO RIBEIRÃO ANTA PODRE GRANDE 

 A bacia do ribeirão Anta Podre Grande engloba a parte W/SW do município. 

Drenando os municípios de Joaíma e Monte Formoso o ribeirão é uma testemunha viva e 

vítima de todo o processo de ocupação constituindo num mosaico de problemas 

ambientais inter-relacionados e cujos efeitos vêm se acumulando ao longo dos anos.  

Devido às suas características geomorfológicas (elevadas declividades das 

encostas) e à pressão antrópica, a região drenada pelo ribeirão sofre um processo de 

erosão acentuado evidenciado pela ocorrência excessiva de barras de canal no ribeirão, 

denotando um grande assoreamento. 

A erosão em lençol e os ravinamentos ocorrem de forma generalizada, sendo 

mais contundentes na região da Comunidade Barreirinho e na região dos córregos 

Manecó, Leonardo e Calado. Os voçorocamentos, em menor quantidade, ocorrem em 

áreas onde a declividade das vertentes é mais acentuada e há excessivo pisoteio de gado 

como nas proximidades dos córregos Calado, Barreirinho, Sudará  e em vários locais ao 

longo da estrada MG-210 (Joaíma/Monte Formoso). 

Os deslizamentos de encosta ocorrem nas vertentes íngremes da bacia, os quais 

devem ser em grande parte condicionados pelos desmatamentos que desequilibram a 

dinâmica hidrológica e reduzem a resistência dos solos. As cicatrizes dos 
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escorregamentos estão, em grande parte, sendo aproveitados pelos fluxos pluviais o que 

proporciona uma paisagem desfigurada e degradada com o surgimento de inúmeros 

sulcos erosivos. 

A cobertura vegetal original, incluindo-se no domínio da Mata Atlântica, era 

composta pela mata caducifólia não espinhosa e mata de cipó que atualmente foram 

quase totalmente substituídas por pastagens artificiais e estando restritas apenas a uma 

pequena área próximo da divisa dos municípios da bacia. A mata ciliar hoje está presente 

somente em pontos localizados como algumas nascentes dos afluentes do ribeirão Anta 

Podre Grande  e no seu curso apenas nas proximidades da ponte sobre a estrada MG-210. 

Nas vertentes onde não há a presença de matas primárias e de pastagem artificial são 

encontradas matas secundárias bastante alteradas e matas de capoeira consorciadas com 

pteridófitas evidenciando uma comunidade  em sucessão ecológica secundária. 

Esta vegetação de capoeira nas vertentes íngremes e no interflúvio (área 

denominada Chapada) estão tendo suas áreas reduzidas em função da ampliação de 

pastagens. Sendo locais especiais de recarga do lençol freático pela presença de uma 

cobertura permeável (regolito), a sua redução acarreta  conseqüências graves para a 

manutenção e constância de águas do sistema de drenagem da Bacia, já que a vegetação 

auxilia a infiltração das águas pluviais. Como nos períodos de estiagens são as águas 

subterrâneas que abastecem os rios superficiais, sua redução vem-se refletindo no 

aumento quantitativo do número de afluentes que esgotaram ou reduziram 

significativamente seu volume de água no período da seca chegando ao ponto de haver 

água na cabeceira e esta não alimentar o ribeirão Anta Podre Grande no médio e baixo 

curso. 

Um dos grandes problemas refere-se ao fato do ribeirão Anta Podre Grande ser o 

veículo de transporte dos esgotos urbanos dos municípios de Joaíma e Monte Formoso os 

quais são lançados “in natura” nas suas águas. Em Joaíma, os dejetos são adicionados 

através de dois emissores principais e de inúmeras ligações clandestinas realizadas pela 

população, pois o projeto de tratamento de esgotos implementado anteriormente não 

surtiu resultado em decorrência de erros na construção e da má escolha do local de 

instalação da bacia de decantação (mal cheiro intenso nas zonas residenciais). 

É importante destacar que em Monte Formoso está sendo implantado atualmente 

o sistema de coleta e tratamento do esgoto que atenderá apenas parte da área  urbana  do  

município.  Portanto,  não   solucionará o problema em função de boa parte dos esgotos 

residenciais continuarem a serem despejados diretamente e sem tratamento no ribeirão 

Anta Podre Grande, atravessando o município de Joaíma à jusante. 

Ao se tratar dos resíduos sólidos, verifica-se que são acondicionados em locais 

impróprios nos “lixões”  localizados  na vertente do córrego Palmital (em Joaíma), em 

uma voçoroca na vertente do ribeirão (em Monte Formoso) e na própria calha do ribeirão 
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oriundos de atitudes impróprias da população ribeirinha. Estes “lixões” mal localizados, 

têm parte de seus dejetos transportados pelas águas de chuvas para dentro dos cursos 

d’água contaminando-os  e auxiliando o assoreamento. 

Outro problema ambiental refere-se às atividades de mineração de pedras 

preciosas e semipreciosas que são explorados nas vertentes do ribeirão e os garimpos 

ilegais principalmente nas vertentes próximas às cabeceiras na região  da  Pedra  da  

Camisa.  A  mineração  facilita  a erosão acelerada  e o carreamento de grande quantidade 

de sedimentos para os cursos d’água, levando ao assoreamento. 

Apesar das constatações de que o ribeirão Anta Podre Grande se encontra 

poluído e contaminado o mesmo  vem sendo utilizado intensamente pela população dos 

municípios de Joaíma e Monte Formoso que por falta de conscientização, informação e 

em maior escala por hábitos culturais arraigados, o  empregam  para  os mais diversos 

fins como higiene pessoal, consumo alimentar, lavagem de roupas e lazer. 

Zoneamento Hídrico/ambiental  

O zoneamento constitui-se em um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei 6.938/81), devendo ser aplicado para o ordenamento territorial e 

como subsídio e base informacional sobre as potencialidades e restrições da bacia para os 

diversos usos.  Neste caso, deve ser utilizado para a posterior gestão racional da bacia e 

busca de soluções.  

Assim, para promover o ordenamento espacial do município estabeleceu-se 

cinco unidades homogêneas (zonas) cujas diretrizes estabelecidas embasaram-se nas 

inter-relações dos elementos hídricos, geológicos, geomorfológicos (declividade, 

drenagem), erosivos (susceptibilidade e forma predominante), do uso atual da terra e do 

grau de preservação ambiental ( Figura 2). 

 Zona 1 – Se caracteriza por ser uma área de mananciais do rio São Miguel e 

Anta Podre Grande apresentando resquícios isolados de vegetação primária além de 

possuir aspectos paisagísticos  de significativa beleza, por exemplo a Pedra da Camisa e a 

Cachoeira  Dois Batentes que se constituem em locais de atração turística. Por tais 

potencialidades e pela sua importância  hídrica para os municípios de Joaíma e Monte 

Formoso, se credencia como possível área de preservação ambiental a ser arquitetada 

pelas comunidades locais. 

 Zona 2 – Sofrendo à interferência humana crescente em função de ampliação 

urbana do Distrito de Giru, da ampliação das áreas de pastagens e das práticas agrícolas 

das inúmeras “comunidades”  presentes na área, esta zona se encontra em crescente 

processo de agressões ambientais como as práticas de queimadas, esgotamentos de 

brejos, dentre outras. Deve-se  destacar que é a principal área  de lazer dos munícipes 

pois apresenta uma série de quedas  d’ águas ao longo do córrego Cálculo Seguro, 
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embora já tenha detectado casos de ocorrência do Bionfalária (caramujo hospedeiro do 

Schistosoma mansoni) na área. 

 Zona 3 – Apesar de se encontrar, em nível do município, em condições 

ambientais satisfatórias esta merece maior atenção em função de ser a área de tributários 

mantenedores do ribeirão Água Branca, o qual abastece o município sede. Se 

individualiza por apresentar menor aporte de sedimentos nos cursos d’água, maior 

preservação da vegetação nos topos e vertentes mais íngremes e principalmente pelo 

significativo volume de água nas cabeceiras dos tributários da bacia do ribeirão Água 

Branca cabendo aos proprietários rurais conciliar os usos com a qualidade do meio 

ambiente. 

Zona 4 – Sendo área de grande atividade da pecuária de corte, esta zona 

encontra-se muito  degradada, marcada  pela  presença  de  grande  propriedades com 

cobertura vegetal longo das calhas dos cursos d’água. Necessita, portanto, de uma 

atenção significativa dos proprietários quanto à recuperação e preservação das matas. 

Zona 5 – Apresentando um alto estágio de degradação ambiental (o mais crítico do 

município) esta é singularizada pela presença de pequenas e médias propriedades, por 
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desmatamentos mais intensos, por grande porte de sedimentos ao longo dos cursos 

d’água e pelo grande número de tributários intermitentes que possuem água no boqueirão 

e esta não é suficiente para alimentar os ribeirões Anta Podre Grande e Areia Branca (que 

secou no último período  de estiagem) . É importante afirmar que é a região que mais 

necessita de uma política e de ações concretas  de correção e preservação visto ser o 

sistema que já está sentindo as conseqüências da exploração  sem restrições. 

 

Propostas para a recuperação ambiental da bacia  

Considerando a situação das condições ambientais verificadas, e as discussões e 

informações da Prefeitura Municipal e da comunidade local (professores, estudantes, 

proprietários rurais, etc.) pôde-se levantar algumas medidas para amenizar os problemas 

ambientais e para proporcionar melhorias reais na qualidade de vida da população. Estas 

medidas foram apresentadas e discutidas com a comunidade. Logicamente tais medidas 

dependem de vontade política e outros condicionantes como participação popular. 

Considerou-se a realidade local, propondo-se medidas que não implicassem em elevados 

custos financeiros e tecnologia não disponível ao alcance da população, condenando 

quaisquer planos de recuperação ambiental. Neste sentido, a revegetação tem papel 

fundamental. 

Com relação à preservação do solo e controle da erosão, .de acordo com o 

estágio de desenvolvimento do processo de degradação a ser combatido tem-se diferentes 

formas de abordagens para o problema: as de prevenção (conservação) e as de correção. 

Nas áreas agrícolas onde são comuns a erosão em lençol  e os ravinamentos devem ser 

utilizadas as práticas agrícolas racionais tais como:  plantio em curva de nível, utilização 

de cobertura morta, adubação verde, adubação com esterco, enleiramento do 

desmatamento em curvas de nível, corte do mato e coroamento das plantas, culturas em 

faixas alternadas e incorporação dos restos de culturas sobre o solo até a época do 

plantio; faixas de vegetação permanente (cana de açúcar, erva-cidreira, etc), 

terraceamento. As queimadas devem ser evitadas ao máximo, tendo sido informadas suas 

desvantagens para os produtores rurais. Logicamente que o acesso a estas técnicas pelos 

produtores deve ser viabilizado por programas de conscientização, esclarecimento, 

treinamento e monitoramento via poder público. A formação de recursos humanos torna-

se fundamental neste processo. 

Nos locais de ocorrência de voçorocamentos (“barrocas”) é necessário a utilização 

das técnicas de contenção alternativas tais como: 

• Isolamento da área com uma cerca, evitando-se o acesso de animais;  

• Desvio dos fluxos pluviais nas cabeceiras e laterais da voçoroca, podendo ser 

armazenados em pequenas bacias escalonadas nas encostas, onde a água poderia 

infiltrar-se gradualmente; 

• Plantio dentro e nas adjacências da voçoroca, favorecendo sua colonização; 
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• Construção de barreiras escalonadas (“rip-raps”) dentro das voçorocas, criando 

níveis de base locais e pequenos barramentos, permitindo a atenuação da velocidade 

do escoamento e a retenção de sedimentos. 

Em se tratando das áreas vegetadas degradadas como matas ciliares, áreas de 

topos (áreas de recarga), cabeceiras e vertentes íngremes, deve-se cercá-las e fiscalizá-las 

evitando assim o pastoreio e outros usos impactantes para que a cobertura vegetal se 

recomponha naturalmente e através de programa de reflorestamento que deve ser 

orientado quanto às espécies e a forma de plantio por técnicos do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). Programas de reflorestamento devem ser priorizados nas Áreas de 

Preservação Permanente degradadas e outras áreas fragilizadas, como forma de equilibrar 

a erosão acelerada, a recarga dos aquíferos e os fluxos fluviais. 

A questão do lixo envolve complexos fatores sociais, econômicos, políticos e 

ecológicos que devem ser integrados no planejamento do sistema de manejo e para que 

tenha efeito prático deve-se correlacionar a coleta de lixo com sua destinação final. Na 

tentativa de solucionar e amenizar  a questão dos “bota-foras” e “lixos clandestinos” é 

necessário construir uma política de conscientização para e com a comunidade no sentido 

de alcançar o envolvimento e/ou efetivação na busca de soluções mais adequadas para a 

problemática em questão. Um programa municipal de reciclagem do lixo foi proposto, 

associado a um programa de conscientização e mobilização popular. O material orgânico 

poderia ser utilizado posteriormente como adubo orgânico, e o restante dos materiais 

poderia ser vendido a partir de convênios, e após estudos de viabilidade do projeto. 

Quanto ao destino final do lixo urbano,  o poder público já agendou um projeto 

de destinação final do lixo, entretanto deve-se estar atento ao fato desta dever ser bem 

planejada e operada, caso contrário torna-se um fator de contaminação e de alto custo 

social. Na impossibilidade atual de construção de aterro sanitário, a disposição do lixo em 

“lixões” pelo menos bem localizados é fundamental. Foi comentado com a prefeitura que 

deve-se evitar áreas de cabeceiras, margens de cursos d’água, planícies fluviais, áreas 

muito íngremes e outras áreas frágeis que facilitem a remoção do lixo pela chuva ou o 

contato do chorume com o lençol subterrâneo. 

Face à questão do esgoto é necessário redimensionar a capacidade coletora de 

domicílios a fim de englobar as bocas de dejetos irregulares que estão emitindo esgoto 

“in natura”, além de reavaliar o modelo de armazenamento e tratamento de esgoto (visto 

a ineficácia do projeto anteriormente implementado). Se uma estação de tratamento de 

esgoto torna-se inviável economicamente no momento atual para a prefeitura, pelo menos 

o tratamento primário envolvendo o armazenamento dos esgotos em bacias de decantação 

deve ser utilizado. 

Analisando os problemas oriundos das olarias, verifica-se que há a necessidade 

de estabelecer medidas de criação de uma área de reflorestamento para atender a 

demanda de madeira combustível, proibir a instalação e funcionamento das olarias ou o 
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desmatamento nas áreas legalmente protegidas,  bem como planejar a recuperação das 

áreas já degradadas.  

Quanto aos garimpos clandestinos, deve-se efetuar uma fiscalização intensiva 

objetivando desestimular e coibir estas atividades e buscar a conscientização sobre as 

conseqüências de tais práticas. Nas áreas já mineradas, a  revegetação é essencial. 

Outra proposta relevante, é a criação de unidades protegidas (Parques, Áreas de 

Proteção Ambiental, etc.) pela prefeitura, cujas áreas potenciais foram propostas neste 

trabalho. Após criadas, devem ser devidamente fiscalizadas. 

Logicamente que a busca de soluções para as questões ambientais sempre 

acabam afetando populações que dependem de atividades degradadoras para sobreviver, 

principalmente considerando a realidade sócio-econômica local. Mas não podemos negar, 

que o importante foco social não deve apagar o importante foco ambiental, na ausência 

de um desenvolvimento sustentado. A geração de alternativas de emprego para as 

populações envolvidas em atividades degradadoras deve ser iniciada pelo poder público, 

concomitantemente com a proibição das referidas atividades. Além disto, a legislação 

ambiental brasileira existe, e deve ser aplicada. No âmbito do quase generalizado 

desconhecimento da legislação ambiental pelas próprias prefeituras, um programa de 

conscientização deve ser levado a cabo, permitindo a aplicação das leis e uma melhor 

fiscalização (apesar dos problemas de falta de recursos humanos).  Nos programas de 

conscientização, essenciais à recuperação ambiental do município, o poder público e a 

população em geral devem conhecer aspectos decisivos da legislação, como: 

• Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica ..... (Art. 225 – Constituição 

Federal, 1988; Brasil, 1999). 

• As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 

todos os habitantes do país ..... (Lei n. 4.771, de 15/09/65 – Novo Código Florestal; 

Senado Federal, 1998). 

• Consideram-se de preservação permanente as florestas e demais formas de 

vegetação situadas ao longo dos rios ou qualquer outro curso d’água (matas galerias), 

nas nascentes, no topo de morros, montes e serras, nas encostas íngremes, nas bordas 

de chapadas..... , bem como as florestas e demais formas de vegetação destinadas a 

atenuar a erosão das terras.......(Lei n. 4.771, de 15/09/65 – Novo Código Florestal- 

in Senado Federal, 1998; Resolução CONAMA 004 DE 18/09/85 in CONAMA, 

1992). 

• São consideradas infrações passíveis de multas: contribuir para que um corpo 

d’água fique em categoria de qualidade inferior à prevista na classificação oficial; 

emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos causadores de 

degradação ambiental, em desacordo com a legislação; exercer atividades 
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potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem a licença ambiental legalmente 

exigível ....... (Decreto n. 99.274, de 06/06/90; in Senado Federal, 1998); 

• Na região Leste Meridional do Brasil (na qual se insere Joaíma) as derrubadas 

de florestas nativas, primitivas ou regeneradas só serão permitidas, desde que seja, 

em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20 % da área de cada propriedade 

com cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente (Lei n. 4.771, 

de 15/09/65 – Novo Código Florestal; in Senado Federal, 1998). 

Além dos dispositivos acima, a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, chamada de Lei 

de Crimes Ambientais ou a Lei da Natureza (Brasil, 1998), veio consolidar a legislação 

ambiental em um instrumento que garante legalmente a punição aos infratores 

ambientais, devendo ser utilizada no exercício de cidadania. Destaca-se, dentre outros: 

• O desmatamento não autorizado passa a ser crime, e não mais contravenção, 

estando sujeito ainda a pesadas multas.  

• A compra, venda, transporte e armazenamento de madeira, lenha ou carvão sem 

licença da autoridade competente, sujeita o infrator a prisão e multa. 

No caso da redução dos caudais do Ribeirão Anta Podre Grande em função do uso não 

sustentado do solo e das águas, o conhecimento dos dispositivos da Lei n. 9.433, de 

08/01/97, chamada a Lei das Águas, é essencial. Podemos citar (ABRH, 1997): 

• Constitui infração às normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou 

subterrâneos, derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a 

respectiva outorga de direito de uso. 

Os aspectos legais abordados acima dão apenas uma noção da importância do 

conhecimento da legislação ambiental brasileira, de sua efetivação e aplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Verificou-se que a atual situação de degradação ambiental do município deve-se 

principalmente aos desmatamentos generalizados, à associada erosão acelerada e aos 

despejos domésticos nos cursos d’água, fatos que levaram ao comprometimento dos 

recursos hídricos locais. A redução dos caudais do ribeirão Anta Podre, fato que motivou 

em grande parte este trabalho, somente poderá ter seu quadro revertido a partir de um 

conjunto associado de ações: 

• Aplicação de técnicas de uso do solo e das águas mais racionais, evitando a 

incompatibilização de usos múltiplos e a degradação do meio natural. 

• Programas de educação e conscientização ambiental, visando a ação conjunta 

entre o poder público e a comunidade na defesa do meio ambiente. 
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•  Conhecimento e aplicação da legislação ambiental no município, dentro do que 

compete ao poder público municipal, em associação com os poderes públicos 

estadual e federal. 

• Busca, pelo poder público com o apoio da comunidade, de um desenvolvimento 

rumo ao que chamamos de “sustentado”, considerando logicamente a realidade local. 

A conciliação entre práticas econômicas e conservação ambiental acaba por 

constituir-se na raiz da questão. 

O estudo constitui-se em um exemplo de como a escassez hídrica pode contribuir para o 

início de um processo de mobilização, de pelo menos parte, de uma comunidade, na 

busca da conservação ambiental e mudança de comportamento. 
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