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1. INTRODUÇÃO 

Os recursos d’água são necessários para a população, não só de fornecimento de água, mas 

para diversas atividades. Este é um recurso de suma importância para expansão na economia e 

sobrevivência de qualquer  ecossistema. Neste contexto, a área de preservação permanente - APP e 

faixa marginal de proteção- FMP são essenciais para a preservação e manutenção de cursos d’água 

e por tanto tudo que envolve esse assunto deve seguir uma legislação.  

Relata Tucci (2008), que a ampliação urbana, que acelerou na segunda metade do século XX, 

levou ao aumento da população, gerando competição pelos mesmos recursos naturais (solo e água), 

distribuindo parte da biodiversidade natural. O mundo está se tornando cada vez mais urbano em 

razão do desenvolvimento econômico, gerando pressão sobre o ambiente ocupado pela urbanização. 

A urbanização, de modo geral, tem acontecidos com vários impactos sobre os recursos d’água, do 

ponto de vista de qualidade, como de quantidade. (MOTA, 2008).  

O Rio Vieiras, elemento de estudo desta pesquisa compõe a rede hidrográfica da cidade de 

Montes Claros e possui parte do seu percurso dentro da malha urbana. Um de seus importantes 

afluentes é o Córrego Cintra. O presente trabalho é uma pesquisa que teve em seus objetivos 
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verificar o cumprimento à legislação, quanto à preservação e conservação do curso hídrico para 

futuramente elaborar uma proposta de intervenção. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A princípio foi realizado o geoprocessamento da bacia hidrográfica do Rio Vieiras, com sua 

delimitação e avaliação inicial via imagens de satélite e avaliações in loco. Em seguida, foram 

levantadas informações primárias, a leitura para definição ou fazer referências sobre APP e FMP, 

por meio das imagens do Google Earth. Posteriormente realizou-se o buffer da segmentação dos 

rios conforme exige a o Código Florestal de 1965, Lei 4771/1965, com eqüidistâncias de 10 e 15 

metros afim de gerar-se a FMP dos cursos d’água. Para elaboração das cartas temáticas foram 

utilizado a ferramenta ArcMAP do software ArcGIS. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O RioVieiras constitui a principal rede hidrográfica da cidade de Montes Claros (Figura 1). 

Em todo seu percurso tem com afluentes: o córrego da Vargem Grande, o córrego dos Bois, o 

córrego Melancias e o córrego do Cedro. A sua nascente está localizada a sudoeste do município, às 

coordenadas 43°56’04” W e 16°47’22” S. Sua malha urbana encontra-se a 8Km, drenando o centro 

do município, toma direção norte e deságua a nordeste, no Rio Verde Grande. (FONSECA e 

FONSECA, 2010;  BORGES, 2007) 

Ao analisar as imagens do google Earth em seu perímetro de estudo 31,449 Km, verifica-se 

que em seu percurso encontra-se partes isoladas com presença de APP e FMP, mas que em sua 

extensão maior encontra-se em situação deplorável devido as ações antrópicas, ponto negativo 

gerados pela falta de planejamento e crescimento desordenado da cidade.  

Foi analisada a extensão do Rio Vieiras de sua nascente até a saída do perímetro urbano de 

Montes Claros. No percurso analisado apresenta-se 41% de vegetação (Tabela 1) e a soma das áreas 

que compromete a preservação ambiental soma-se em 58% contendo em solo exposto, vegetação 

esparsa e área urbana.  
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Tabela 1.  Comparação de conservação do uso e ocupação da Bacia Hidrográfica do Rio Vierias, Montes claros/MG 

 
Fonte: Dantas (2013) 
 

De acordo com as técnicas de geoprecessamento foi cabível gerar o mapa e quantificar o uso e 

ocupação do solo nas margens do Rio Vieiras, podendo ser verificada grande degradação ao longo 

de seu percurso (Figura 2).  

Com as visitas in loco, percebe-se que a nascente encontra-se em estado bem conservado, 

estudos anteriores comprovam a qualidade de suas águas neste ponto e relevância de sua 

preservação. Contudo ao longo de seu percurso do Rio foi observado o lançamento de resíduos 

sólidos nas margens e no leito, animais pastando em áreas próximas e o possível lançamento de 

esgotos clandestinos, situações que contribuem para a queda da qualidade da água do Rio Vieiras, 

além da depreciação visual da área ao redor. As FMP estão raramente presente com vegetação. Em 

nenhum caso com devidas proteções. A maioria das ruas marginais são pavimentadas ou há 

ocupação diretas com casas. (Figura 3) 

 

4. CONCLUSÃO 

Em geral, pode-se avaliar que é preciso um projeto de revitalização de áreas de proteção de 

área vegetal as margens do Rio Vieira e seus afluentes, uma vez que os variados jeito do homem se 

apropriar do espaço vêm modificando as paisagens, principalmente no que diz respeito ao perímetro 

urbano, ocorrendo problemas gravíssimos ao meio ambiente.  

Constatou-se vários problemas através desse estudo nos quais pode-se dizer que os principais 

são apresentados pela população e que podem ser resolvidos via educação ambiental e em principal 
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atráves das políticas locais. Assim, este estudo do Rio Vieira e seus afluentes no perímetro urbano 

deixa bem claro que o uso sem planejamento, desordenado e indevido de sua APP, agrava 

problemas naturais, podendo afetar o ser humano. Foi constatado de modo geral, mesmo em 

algumas partes estando em conservação conforme a lei exige, estão de fato não sendo respeitadas, 

necessitando solucionar os principais problemas que comprometem a sustentabilidade do mesmo. 

 

          
Figura 1. Bacia Hidrográfica Rio Vieiras, Montes 

Claros/MG. Fonte: Dantas (2013) 
Figura 2. Mapa de uso e ocupação do Rio Vieiras. 

Fonte: Dantas (2013) 
 

 
Figura 3. Rio Vieiras Montes Claros/MG. À esquerda próximo à sua nascente  

e à direita ao longo do perímetro urbano. Fonte: Dantas (2013) 
REFERÊNCIAS  
BORGES, Luciene. Qualidade da água do Rio Vieira sob a influência da área urbana de Montes Claros-MG. 
Uberlândia, 12 de Março de 2007. 
BRASIL. Novo Código Florestal.  Lei nº 4.771, de 15 de Setembro de 1965 
DANTAS, ANNE CAROLINE MAIA. Faculdades de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho, novembro de 
2013. Faixas Marginais de Proteção e Áreas de Proteção Permanentes de cursos hídricos em áreas urbanas. 
Estudo de caso: Bacia Hidrográfica do Rio Vieiras, Montes Claros/MG. Orientadora: M.Sc Mônica Durães Braga. 
FONSECA, Valber Leonardo; FONSECA, Gildette Soares. A paisagem de agonia do Rio Vieira em Montes Claros – 
MG  2010. 
MOTA, Suetônio. Gestão ambiental de Recursos d’água. 3. ed., atual, e rev. ABES – Rio de Janeiro: RJ, 2008. 
TUCCI, Carlos E.M., Águas urbanas EDUSP, São Paulo (SP). – 2008. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


