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        (...)
“Aquele rio
jamais se abre aos peixes,
ao brilho,
à inquietação de faca
que há nos peixes.
Jamais se abrem em peixes.
        (...)
“Aquele rio
saltou alegre em alguma parte?
Foi canção ou fonte
em alguma parte?
Por que então seus olhos
vinham pintados de azul
nos mapas?
        (...)
“Como todo o real
é espesso.
Aquele rio
é espesso e real”
        (...)
Aquele rio
é espesso
como o real mais espesso.
        (...)
Espesso,
porque é mais espessa
a vida que se luta
cada dia,
        (...)

                  João Cabral de Melo Neto

“Quando o interior do homem se encontrar totalmente encar-
nado no exterior, quando a natureza for completamente moral,
então a história será o sonho de um pensamento sem limite.”

Novalis



rigorosamente impossível registrar aqui
todos  quantos merecem ser mencionados
pelas diversas formas de colaboração que

trouxeram para este Projeto. Nestes seis anos, desde
1990, muitos ajudaram, muitos foram decisivos para
o desenvolvimento do trabalho. Ainda que correndo
o risco de omitir nomes e instituições que deram co-
laboração importante, inicie-se esta lista pelos funci-
onários e dirigentes do CEDEPLAR, especialmente
os professores José Alberto Magno de Carvalho, Di-
retor; Clélio Campolina Diniz, Vice-Diretor; Afonso
Henriques Borges Ferreira, Coordenador do Colegi-
ado de Pós-Graduação em Economia; aos funcionári-
os  - Nadir Augusta Majeste, Maria Célia de Carvalho
Resende, Maristela Dória, Simone Sette, Francisco
Edgard Figueiredo, Gustavo Martins C. dos Reis,
Nilza Inês dos Santos, Simone de Cássia Menezes,
Eduardo Tadeu V. Araújo, Maria José Campos Pimen-
tel da Costa; do Mestrado em Ecologia, Conservação
e Manejo de Vida Silvestre da UFMG.

Da FUNDEP, é preciso especialmente
agradecer à sua ex-diretora, professora Odette Vieira
Gonçalves de Souza, e ao seu atual diretor, professor
Tarcísio Campos, e ao  seu gerente, Sr. Admir Ribei-
ro, e aos técnicos do setor de importação, Eloísa Agui-
ar Ferreira e Mário César M. Crespo. Particular agra-
decimento deve ser feito ao Magnífico Reitor da

Agradecimentos.....................................

É



UFMG, professor Tomaz Aroldo da Mota Santos, ao
Pró-Reitor de Planejamento da mesma Universidade,
professor Valdemar Servilha, à Reitora da época do en-
caminhamento do Projeto ao PADCT, Professora Va-
nessa Guimarães Pinto, aos então pró-reitores da UFMG,
professora Ana Lúcia Gazolla, de Pós-Graduação, e pro-
fessor José Francisco Soares, de Pesquisa, ao então Vice-
Reitor, professor Evando Mirra de Paula e  Silva.

No âmbito do PADCT/CIAMB, especial
agradecimento deve ser feito ao Secretário Executivo,
Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro e ao Secretário Ad-
junto, Dr. Aldo Pinheiro da Fonseca, às Secretárias Téc-
nicas do GT/CIAMB Ione Egler e Mônica Menkes, aos
representantes das agências - Dra.  Vânia Luiz da Costa
da FINEP, Dra. Elizabeth Cotta Martino e Dr.  Lauren-
tino Fernandes Batista do CNPq,  Dra. Rúbia Maria de
Melo Silveira, da CAPES, aos coordenadores do GT/
CIAMB professores Wolfgang Pfeiffer, Aldo Paviani e
Arlindo Philippi Jr., à consultora  de Acompanhamento
e Avaliação, Professora Antônia Maria Martins Ferreira
e ao Prof. Deocleciano Bitencourt Rosa da UFMT, do
IBGE/UERJ; aos Coordenadores do PADCT no CNPq
-  Dr. Hugo Paulo Vieira e  Dra. Lourdes do Carmo
Braga; ao Coordenador do PADCT na CAPES -  Dr.
Paulo Roberto Menezes Lima.

Também importante foi a colaboração das
empresas que tiveram participação no apoio às pes-
quisas de campo: USIMINAS, especialmente por in-
termédio do Dr. Élcio Celso Ferreira; CENIBRA, Dr.
Márcio Costa; C.S.BELGO MINEIRA, Dr. Fídias de
Miranda, Dr. Geraldo Lúcio Soares e Sr. Roberto Paulo
Leite; ACESITA, Dr. Rui Heinisch e à CEMIG, na
pessoa do Sr. Sérgio Tomisch.

Agradecimentos também devem ser
endereçados ao então presidente da  AMEPI e Pre-
feito de São Domingos do Prata, Sr. João Braz M.
Perdigão; aos Prefeitos dos municípios de Santa Bár-
bara, Sr.Eugênio Arcanjo de Melo, de Antonio Dias,
Sr. José Secundino Ferreira e de Itabira, Sr. Olímpio
Pires Guerra, que colaboraram para o bom êxito dos
nossos trabalhos de campo e do Programa de Educa-
ção Ambiental.



APRESENTAÇÃO . 15

PREFÁCIO . 23

O PROBLEMA . 25

1 . DINÂMICA CAPITALISTA, DIVISÃO

INTERNACIONAL DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

O OBJETO DA PESQUISA

A ÁREA DA PESQUISA DE CAMPO

A BACIA  DO RIO  DOCE: UMA REGIÃO DE MATA ATLÂNTICA

A DINÂMICA DA BACIA  DO RIO  DOCE

OU ALGUMAS RAZÕES PARA A ESCOLHA DO OBJETO DE ESTUDO

A REGIÃO . 47

2 . A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

E A DEVASTAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

A OCUPAÇÃO HISTÓRICA DA REGIÃO

DA MATA ATLÂNTICA EM MINAS GERAIS

FASE 1: 1900-1940

FASE 2: 1940-1970

FASE 3: 1970-1991

CONSIDERAÇÕES FINAIS

SUMÁRIO....................................

.........................27

.........................33

.........................40

.........................42

.........................43

.........................49

.........................53

.........................58

.........................63

.........................74

.........................83



12

3 . OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

E ESTRUTURA URBANA

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

E FORMAÇÃO DA REDE URBANA

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

E IMPLICAÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS

4 . A ESTRUTURA ECONÔMICA

REGIONAL E O MEIO AMBIENTE

SIDERURGIA, CELULOSE E MEIO AMBIENTE

NA BACIA DO RIO PIRACICABA

AGROPECUÁRIA E MONOCULTURA

DE EUCALIPTO NA BACIA DO RIO PIRACICABA

MINERAÇÃO NA BACIA DO RIO PIRACICABA

A METODOLOGIA . 199

5 . FUNDAMENTOS HISTÓRICOS

E METODOLÓGICOS DA QUESTÃO AMBIENTAL

MODERNIDADE E CRISE AMBIENTAL

A EMERGÊNCIA DA QUESTÃO AMBIENTAL

A QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL

A POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA

A CRISE DOS PARADIGMAS

E A INTERDISCIPLINARIDADE

INTERDISCIPLINARIDADE

A ECONOMIA AMBIENTAL

BIODIVERSIDADE

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

6 . A BACIA HIDROGRÁFICA

COMO UNIDADE DE ANÁLISE E REALIDADE DE

INTEGRAÇÃO DISCIPLINAR

UM CONCEITO DE BACIA HIDROGRÁFICA

O RIO COMO TESTEMUNHO-SÍNTESE

AS SUB-BACIAS E OS PONTOS AMOSTRAIS

.........................91

.........................94

...................... 137

...................... 155

...................... 156

...................... 165

...................... 189

...................... 201

...................... 201

...................... 204

...................... 210

...................... 213

...................... 215

...................... 218

...................... 233

...................... 245

...................... 257

...................... 257

...................... 262

...................... 263



13

OS RESULTADOS . 271

7 . ATIVIDADES ANTRÓPICAS

E IMPACTOS AMBIENTAIS

O SETOR INDUSTRIAL

O CASO DO SETOR SIDERÚRGICO

O CASO DA PRODUÇÃO DE CELULOSE

IMPACTOS AMBIENTAIS DAS ATIVIDADES

DE AGROPECUÁRIA E DA IMPLANTAÇÃO

DE GRANDES ÁREAS COM A MONOCULTURA DE EUCALIPTOS

MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE NA BACIA DO RIO PIRACICABA

8 . IMPACTOS ANTRÓPICOS

E BIODIVERSIDADE AQUÁTICA

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

DAS PRINCIPAIS SUB-BACIAS DO MÉDIO RIO DOCE

ÍNDICES FÍSICO-QUÍMICOS (IFQ) E BIOLÓGICOS (IB) DE

QUALIDADE DE ÁGUA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

METAIS PESADOS NAS SUB-BACIAS DO MÉDIO RIO DOCE

COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA, DISTRIBUIÇÃO

E DIVERSIDADE DE ALGUMAS COMUNIDADES AQUÁTICAS

9 . IMPACTOS ANTRÓPICOS

E BIODIVERSIDADE TERRESTRE

CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

IMPACTOS SOBRE A FAUNA E FLORA

SÍNTESE

10 . SOCIEDADE, PODER E MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE, SOCIEDADE E PODER NA REGIÃO EM ESTUDO

CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS

A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL

CONTRA A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL

CONTRA A COMPANHIA BELGO-MINEIRA

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E LUTA

URBANO-AMBIENTAL EM IPATINGA

AGENTES ECONÔMICOS: POLÍTICAS

EMPRESARIAIS EM MEIO AMBIENTE

...................... 273

...................... 273

...................... 279

...................... 297

...................... 315

...................... 325

...................... 345

...................... 345

...................... 362

...................... 384

...................... 415

...................... 455

...................... 456

...................... 458

...................... 466

...................... 469

...................... 471

...................... 474

...................... 480

...................... 486

...................... 493

...................... 501



14

AGENTES AMBIENTAIS: POLÍTICAS PÚBLICAS

AMBIENTAIS E ATUAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

11 . PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AGENTES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROGRAMA

BIODIVERSIDADE, POPULAÇÃO E ECONOMIA

CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
ETNOBOTÂNICA NA BACIA DO RIO PIRACICABA

A SÍNTESE . 569

12 . ANÁLISE INTEGRADA DOS RESULTADOS

13 . PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

14 . UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

INTERDISCIPLINAR

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . 613

ANEXOS . 641

...................... 514

...................... 532

...................... 535

...................... 535

...................... 542

...................... 555

...................... 571

...................... 585

...................... 599



15

APRESENTAÇÃO

O

....................................

que se vai ler neste volume é o resultado
de trabalho coletivo de vários pesquisado-
res da Universidade Federal de Minas Ge-

rais (UFMG) em torno do programa “Biodiversida-
de, População e Economia”. Ele é fruto de um amplo
esforço de cooperação de várias unidades acadêmi-
cas da UFMG, lideradas pelos Programas de Pós-Gra-
duação em Economia e Demografia, do Centro de
Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cede-
plar), e de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

Basicamente, o Programa de Ensino e Pes-
quisa proposto buscou tanto contemplar aspectos te-
órico-metodológicos, por meio da montagem de uma
metodologia de estudos ambientais interdisciplinar
e a formação de recursos humanos, quanto contribuir
para a elaboração de propostas de intervenção ambi-
ental mediante variados instrumentos.

O que se tem aqui é o relatório-síntese de
um programa que concorreu ao Edital de 1990 do
PADCT/CIAMB, o qual pretendia valorizar propos-
tas que contemplassem atividades de ensino de pós-
graduação e pesquisa e que abordassem as questões
ambientais a partir de perspectiva interdisciplinar.
Essa postura, central para os objetivos propostos pelo
CIAMB, define uma filosofia, uma compreensão da
questão ambiental como realidade global, que exi-
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gia, por isso mesmo, instrumentos analíticos, metodologias e procedimentos necessari-
amente globalizantes. Tratava-se, assim, de incorporar não só as dimensões bióticas e
abióticas da realidade ambiental, como também mobilizar as diversas ciências sociais,
físicas e biológicas, no enfrentamento da questão ambiental contemporânea.

Tais pressupostos-exigências do Edital catalisaram um processo de interação
já existente entre grupos de pesquisa e de pós-graduação da UFMG, resultando daí uma
proposta classificada em primeiro lugar entre as quatro aprovadas, recebendo do Comitê
Asssessor (C.A.) o seguinte parecer:

O Parecer Analítico abaixo reflete o exame efetuado pelo C.A. com base no
Programa apresentado (Curso + Projeto Vinculado). A Proposta apresenta
total identificação no que concerne aos princípios constantes do Documento
Básico e do Edital CIAMB 01/90, chamadas 01 e 02. Cumpre ressaltar a
elevada qualificação da equipe, bem como a preocupação em desenvolver um
referencial teórico-metodológico que contempla a questão ambiental numa
abordagem interdisciplinar, a partir do estudo de uma área-piloto com graves
problemas sócio-ambientais, adequando-o realisticamente a um programa de
pós-graduação. É ainda louvável a identificação da relação homem-natureza
como vetor básico para a compreensão dialética do território.

Dois foram os pontos de partida que informaram a proposta apresentada:

1. a constatação da gravidade e importância da questão ambiental, sua centra-
lidade e complexidade, e suas amplas repercussões sobre a globalidade da
vida no planeta;

2. a constatação de que o enfrentamento crítico-prático da questão terá, ne-
cessariamente, que transcender as perspectivas unilaterais e buscar efetiva
interdisciplinaridade.

Com base nisso, definiu-se um conjunto de objetivos gerais, que, desdobra-
dos em objetivos específicos, podem ser assim sintetizados:

a. formação de novas mentalidades e de instrumentos analíticos na aborda-
gem da questão ambiental a partir da uma perspectiva globalizante, isto é,
que contemple as dimensões físicas, bióticas e antrópicas da realidade
ambiental, mobilizando para isso, num todo organizado, disciplinas tanto
do campo das chamadas Ciências Sociais, quanto do campo das Ciências
Físicas e Biológicas;

b. montagem de metodologia de estudos ambientais que materialize as pro-
posições referentes à necessidade de interdisciplinaridade dos instrumen-
tos e globalidade do objeto;

c. elaboração de um conjunto de propostas de políticas e intervenções que
contribua para minorar-corrigir-controlar problemas ambientais da região
objeto da pesquisa.
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Escolheu-se como área básica objeto da pesquisa uma região da bacia do Rio
Doce, em Minas Gerais. A escolha obedeceu a três ordens de motivações:

1. por tratar-se de região que foi coberta por amplas extensões de Mata Atlân-
tica até o início deste século, experimentando, a partir daí, acentuado pro-
cesso de devastação, fruto de intervenções antrópicas. Nesse sentido, além
de sua pertinência específica, a compreensão da situação atual de trecho da
bacia do Rio Doce oferecerá subsídios para prevenir processos ainda passí-
veis de correção, como os que são impostos hoje à Amazônia;

2. por tratar-se de região detentora de uma complexidade ambiental ímpar,
abrigando um conjunto de realidades físico-biótico-antrópicas que sinteti-
zam vários dos principais processos e impasses ecológicos e sociais brasi-
leiros;

3. por ser região relativamente bem investigada, tendo merecido estudos
recentes e aprofundados, sobretudo sobre a realidade hidrológica, o que
facilitaria comparações e construção de base de dados abrangente.

O Rio Doce, referência geográfica e ambiental básica do projeto, tem 875 km,
nasce nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, correndo inicialmente na direção Sul-Norte
e sofrendo posteriormente inflexão para Leste. A característica básica do Rio Doce é a sua
diversidade física e natural, como suporte de uma diversidade econômico-social.

Apesar de atravessar, na sua maior extensão, a região da encosta do planalto
atlântico, o rio Doce apresenta aspecto de rio de planície: o curso é geralmente
lento, as margens baixas e alagadiças, embora conte ao longo do seu curso
várias corredeiras e pequenas quedas.
Este aspecto de rio de planície não se repete, entretanto, na maior parte de
seus afluentes, como o Piranga, o Manhuaçu, o Santo Antônio, o Suaçuí
Grande, etc., que se apresentam quase sempre profundamente encaixados,
formando, algumas vezes, verdadeiros canyons, como é o exemplo do rio do
Peixe, que desce de Itabira. Este fato é importante porque denota um pri-
meiro aspecto básico; enquanto o rio Doce propriamente dito é caracterizado
por aspectos morfológicos mais ou menos imutáveis, a região que o circunda
é bastante diversificada.

(STRAUCH, 1958, pp. 81-82)

Foi objeto deste estudo, privilegiadamente, o Médio Rio Doce, em particu-
lar a sub-bacia do Rio Piracicaba. Historicamente, essa região foi ocupada, ainda no
século XVIII, a partir do surto minerador. Contudo, a efetiva ocupação da região, a
penetração no sentido da foz, a descida do rio, é processo sobretudo do nosso século,
tendo sido das últimas regiões a ser efetivamente ocupada em Minas Gerais. Pesou,
nesse processo de atraso da ocupação, a presença de índios, rebeldes a toda tentativa de
aculturação, e a aspereza da mata. Dão registro disso, dentre outros, os livros O Desbrava-
mento das Selvas do Rio Doce, de Ceciliano Abel de Almeida, 1959, e Nas Selvas dos Vales
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do Mucuri e do Rio Doce, do Frei Jacinto de Palazzolo, 1973, além dos vários registros dos
viajantes estrangeiros que passaram por Minas Gerais no século XIX.

Desde o início do século XIX as jazidas de minério de ferro da bacia do Rio
Doce eram exploradas para abastecer as dezenas de fornos das manufaturas de ferro de
pequeno porte que se espalhavam pela Província. Uma queixa constante dos minerado-
res e metalurgistas de então era quanto à precariedade do sistema de transportes de
Minas Gerais. Só no início do século XX, com a constituição da Estrada de Ferro Vitória-
Minas, por meio do Decreto 4.337, de 1º de fevereiro de 1902, é que se inicia a efetiva
ocupação da região, tendo como móveis a exportação de minério de ferro e a expansão
da atividade madeireira.

A partir daí haverá aceleração do processo de ocupação. A construção da Estra-
da de Ferro  permite a expansão da exploração mineratória, culminando com a instala-
ção de uma das maiores empresas de mineração a céu aberto do mundo, a Companhia
Vale do Rio Doce, em Itabira (1942). É constituído ali também o maior complexo
siderúrgico do Brasil, produzindo hoje cerca de 6 milhões de toneladas/ano de aço,
composto pela Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, em João Monlevade (1937), pela Acesi-
ta, em Timóteo (1944), e pela Usiminas, em Ipatinga (1956).

Ao par da consolidação deste complexo mínero-siderúrgico, também expan-
diu-se o plantio de matas de eucalipto para a produção do carvão empregado nas usinas
siderúrgicas da região (à exceção da Usiminas, que utiliza o coque como redutor). Minas
Gerais possui hoje a maior área plantada de eucalipto do Brasil, cerca de 2.500.000
hectares, e a região do Médio Rio Doce, área de nossa pesquisa de campo, tem impor-
tante participação nesse plantio.

Ao lado do complexo mínero-siderúrgico e das grandes matas plantadas de
eucalipto, continuaram a ser desenvolvidas atividades tradicionais, como o garimpo de
ouro e pedras preciosas e a agropecuária. Mais recentemente, na década de 1970, insta-
lou-se na região uma grande empresa produtora de celulose, a Cenibra, que veio inten-
sificar ainda mais a expansão das áreas de plantio de eucalipto.

Do ponto de vista da urbanização, há duas áreas em que a concentração popu-
lacional é ponderável. A primeira delas reunindo os municípios de Santa Bárbara, Itabi-
ra, Monlevade e municípios vizinhos, apesar de pequena em termos populacionais,
apresenta alto grau de urbanização. A segunda área compreende o Vale do Aço, formado
por um aglomerado urbano de mais de 300 mil habitantes, que apresenta características
de região metropolitana, ora em processo de constituição legal.

Além dessas realidades, marcadas por intensa atividade antrópica, há também
uma outra realidade regional que reforça ainda mais a condição de “região expressiva”
para o  Médio Rio Doce. Trata-se da existência nas nascentes e na foz do principal
afluente do Rio Doce, o Rio Piracicaba, de dois parques - o do Caraça e o do Rio Doce -
preservados em sua integridade. Respectivamente com cerca de 12.000 e 36.000 hecta-
res, esses parques foram pensados como realidades referenciais, que poderiam permitir
o cotejo dos impactos antrópicos vis-à-vis aquelas áreas preservadas.

Desse modo, a região apresenta um sistema ambiental em que, ao lado de
grandes complexos de atividades impactantes do meio ambiente - mineração, garimpo,
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siderurgia, reflorestamento com monocultura de eucaliptos, agropecuária, indústria de
celulose e núcleos urbanos —, há áreas preservadas que conservam, no essencial, as
características básicas da fauna e flora originais.

Levando em conta essa diversidade, buscou-se um foco mais preciso na defi-
nição da área-objeto de pesquisa. Optou-se assim por concentrar os esforços analíticos,
os experimentos e as pesquisas de campo, principalmente, na bacia  do Rio  Piracicaba
e suas extensões próximas, por abrigar tanto aquele complexo de atividades antrópicas
quanto as áreas preservadas propícias às comparações e estudos sobre biodiversidade.

Entre os principais impactos presentes na sub-bacia do Rio Piracicaba, devem
ser destacados: exploração não-sustentável de recursos minerais, florestais e hídricos;
pesados efeitos negativos nos ecossistemas aquáticos e terrestres e na biodiversidade
em geral; perdas irreparáveis de solos com o conseqüente assoreamento e elevadas
cargas de sólidos em suspensão nos corpos d’água; diversas formas de poluição industrial
(óleos e graxas, fenóis, cianetos, metais pesados etc.), advindas, principalmente, das
atividades de mineração, usinas siderúrgicas e garimpo de ouro; rejeitos das áreas ocupa-
das pela monocultura de eucaliptos (fertilizantes e pesticidas); além dos esgotos domés-
ticos e lixo das cidades da região. Destaque-se que nenhum desses municípios têm, até
o momento, qualquer tratamento de seus esgotos, os quais são lançados in natura nos
corpos d’água receptores.

A sub-bacia do Rio Piracicaba constitui, portanto, um mosaico de problemas
ambientais interdependentes, cujos efeitos vêm se acumulando ao longo dos anos. O rio
é considerado, neste projeto, como capaz de refletir o conjunto das atividades desenvol-
vidas em sua bacia de drenagem.

Um dos objetivos do Projeto foi a formação de recursos humanos e buscou-se
atendê-lo não apenas pelas atividades formais de ensino oferecidas pelos cursos de pós-
graduação stricto sensu. A integração ensino/pesquisa, a realização de workshops e semi-
nários, o intercâmbio de professores e alunos e os convênios internacionais foram
atividades que também buscaram atender à meta de formação de recursos humanos.

Foram desenvolvidas atividades de pós-graduação sobre a questão ambien-
tal, englobando cursos e outras atividades de ensino e pesquisa, que perseguiram  a
interdisciplinaridade, sem a perda das competências disciplinares específicas. Resultou
disso a elaboração de dissertações de mestrado e teses de doutorado no âmbito dos três
cursos responsáveis pelo Projeto, sintonizadas com a perspectiva interdisciplinar.

A formação de recursos humanos é, assim, parte do processo maior de desen-
volvimento de uma metodologia de análise ambiental, que busca superar a disciplinari-
dade na direção da transdisciplinaridade. Tal objetivo foi perseguido pela mobilização
de uma ampla gama de atividades integradoras, como cursos, seminários de tese,
workshops, seminários nacionais e internacionais etc.

O investimento em material permanente voltado para o ensino — compra de
livros relacionados a temas ambientais, assinatura de publicações especializadas, aquisi-
ção de softwares e equipamentos computacionais adequados ao ensino e ao armazena-
mento de dados da pesquisa —  foi outro instrumento relevante para a viabilização do
programa de treinamento proposto.
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Também importante dentro do objetivo geral de formação de recursos huma-
nos foi o Programa de Educação Ambiental que atingiu, direta ou indiretamente, mais
de dez mil pessoas em nove municípios da bacia do Rio  Piracicaba.

Como síntese o que foi buscado, pode-se dizer, que o grande objetivo do
Programa foi o contribuir para modificar conceitos e práticas no campo das ciências
ambientais, superando posturas reducionistas, por meio de efetiva prática interdiscipli-
nar e da busca de visão abrangente e crítica sobre o meio ambiente e as formas concretas
de sua apropriação e transformação.

Nesse sentido, foram mobilizados diversos instrumentos materiais e simbóli-
cos visando criar condições para a formação, treinamento e qualificação de recursos
humanos a partir de perspectiva interdisciplinar. Foram usados no âmbito do Programa
os seguintes instrumentos de formação: a) cursos de graduação; b) cursos de pós-gradua-
ção; c) programas de treinamento; d) seminários e workshops; e) ampliação do acervo
bibliográfico; f) ampliação de recursos computacionais; g) programa de Educação Ambi-
ental; h) elaboração de diversos materiais de divulgação não-acadêmicos; i) participação
em debates, seminários, conferências, mesas-redondas; j) elaboração de trabalhos aca-
dêmicos; l) elaboração de monografias, dissertações e teses.

O programa de formação de recursos humanos do Projeto buscou atuar em
diversos níveis no 3º grau, formando mestres, doutores, graduados, atingindo também
estudantes e professores de 1º e 2º graus, membros das comunidades, técnicos e funcio-
nários de empresas e prefeituras.

Vem a seguir uma súmula das atividades desenvolvidas:

1. CURSOS DE GRADUAÇÃO

Foram oferecidos entre 1993 e 1995 os seguintes cursos no âmbito da gradu-
ação em Economia e Ciências Biológicas no campo das ciências ambientais:

a. Economia - População, Espaço e Meio Ambiente; Economia, Espaço e Meio
Ambiente; Economia e Ecologia; Economia Regional e Urbana.

b. Ciências Biológicas - Introdução à Ecologia; Ecologia e Limnologia; Conser-
vação e Biodiversidade; Ecologia e Recursos Hídricos; Ecologia e Recursos Florís-
ticos.

2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

População e Meio Ambiente; O Uso das Estatísticas Sócio-econômicas e o
Retrato das Condições de  Vida  e  Políticas  Sociais  no  Brasil; Biodiversity and Running
Waters; Economia Urbana com Especial Referência à Economia Popular; Concept, Plan-
ning  and  the  Implementation  of  Programs and Centers in the Area of Conservation;
Sistemas de Gestão e Planejamento Ambiental.

3. CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

a. Cursos de Curta Duração: Lixo; Esgoto Doméstico e Industrial; Garimpo
de Ouro;

b. Cursos de Longa Duração: Fundamentos da Questão Ambiental; Monito-
res Ambientais
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4. PROGRAMAS DE TREINAMENTO

a. Cursos de treinamento em softwares UNIX, ARC-INFO e S;
b. Bolsas de Iniciação Científica;
c. Bolsas de Aperfeiçoamento Científico.

5.  SEMINÁRIOS E WORKSHOPS

a. Seminários com as grandes empresas que atuam na área de pesquisa de
campo do Programa: Usiminas/Acesita/Cenibra/C.S.Belgo-Mineira - 1993/
1994/1995;

b. Seminários com as Associações de Municípios do Vale do Aço e do Médio
Piracicaba, assim como participação em seminários municipais em Antô-
nio Dias, Barão de Cocais e Santa Bárbara;

c. Seminários sobre Economia Mineira, realizados pelo Cedeplar em 1992 e
1995, quando os pesquisadores do Programa apresentaram cerca de seis
trabalhos e organizaram/expuseram em três mesas-redondas temas refe-
rentes ao Programa;

d. Seminários internos para elaboração do Projeto, organização do trabalho e
apresentação de resultados preliminares do Programa em 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995;

e. Seminário Internacional sobre Biodiversidade realizado em conjunto com
a Conservation International (dezembro de 1993);

f. Seminário geral do Programa, realizado em Belo Horizonte  entre  29 de
novembro e 1º de dezembro de 1995.

 Como resultados já alcançados pelo Programa no que se refere à produção
científica, têm-se: nove monografias de graduação; nove dissertações de mestrado de-
fendidas e quatro em andamento; uma tese de doutorado defendida e uma em andamen-
to; 26 relatórios temáticos que sintetizam as pesquisas; 119 artigos técnico-científicos
publicados, entre 1991 e 1996.

Finalmente um balanço do funcionamento do Programa, de seus resultados e
desdobramentos, do ponto de vista das duas questões financeiras, gerenciais e adminis-
trativas; e das questões teórico-científica,s é o seguinte:

a. Deve-se registrar que os anos 1991 e 1992 foram particularmente restriti-
vos para o Programa no que se refere aos repasses dos recursos financeiros.
Isso significou na prática o funcionamento precário do Programa, que só
terá dinâmica normal a partir de 1993;

b. Do ponto de vista gerencial e administrativo, criou-se uma estrutura míni-
ma, que funcionou com o apoio da Fundep e do Cedeplar nos processos de
importação e gerenciamento financeiro;

c. No campo das questões teórico-científicas, destaquem-se três grandes as-
pectos positivos: 1) consolidação de uma sistemática de atividades inter-
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disciplinares em diversos campos - ensino, pesquisa, seminários, treina-
mentos, utilização de equipamentos, publicações; 2) consolidação de uma
temática, de conceitos e métodos analíticos comuns entre biólogos, ecólo-
gos, economistas, demógrafos, historiadores, geógrafos, urbanistas, enfim
entre a equipe do Programa; 3) consolidação das linhas gerais, testadas
empiricamente, de uma metodologia de estudos ambientais a partir de
perspectiva interdisciplinar.

Nesse sentido, com limites e deficiências, nosso Programa pode reivindicar
ter consolidado grupo de pesquisa, com experiência e qualificação, contando com infra-
estrutura material (parque informático, bibliotecas, equipamentos e instalações de apoio)
e gerencial de excelência.

Muitos resultados do Programa podem ser avaliados quantitativamente. Con-
tudo, há um conjunto de impactos importantes do Programa sobre mentalidades e postu-
ras, sobre o fazer acadêmico-científico, sobre a consciência ambiental da população,
sobre práticas políticas de empresas, do poder público e das comunidades locais, que
não podem ser avaliados nem quantitativamente nem a curto prazo. Contudo, é nesse
campo, na mudança de conceitos, hábitos, práticas e políticas que o Programa pretende
ter contribuído para o enfrentamento da crise ambiental a partir da idéia de desenvolvi-
mento sustentável, biodiversidade e melhoria da qualidade de vida. O estudo que se vai
ler é uma síntese do muito que se buscou fazer nesse sentido, e está assim estruturado:

a. a primeira parte busca situar o problema estudado dentro da problemática
geral da questão ambiental no plano internacional, nacional, salientando as
especificidades do tema e da região escolhida para a pesquisa de campo e
a imposição de uma perspectiva necessariamente interdisciplinar para o
enfrentamento da questão;

b. a segunda parte traça a constituição histórica da região estudada, seu pro-
cesso de ocupação demográfica, econômica e sua estruturação urbana;

c. a terceira parte explicita os instrumentos analíticos e conceituais mobiliza-
dos no desenvolvimento do estudo, constituindo-se em base metodológi-
ca geral do projeto;

d. a quarta parte apresenta os principais resultados heurísticos alcançados,
uma súmula do que se conseguiu em termos de conhecimento da realida-
de ambiental estudada;

e.  a quinta parte sintetiza a metodologia desenvolvida no projeto e apresenta
perspectivas para intervenção sobre a realidade ambiental estudada no
sentido da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável.

Ao final, apresentam-se anexos que listam os diversos trabalhos e produtos
gerados pelo Projeto.
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PREFÁCIO....................................

m dos principais objetivos do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - Núcleo de Ciências Ambien-

tais (PADCT/CIAMB), foi tentar criar uma menta-
lidade interdisciplinar entre os grupos envolvidos em
pesquisa e formação de recursos humanos na área
ambiental no País. Embora parecendo óbvio e
elementar, esta necessária interdisciplinaridade  ainda
é espécie rara na pesquisa ambiental em nosso País.
E, apesar dos esforços e investimentos realizados pelo
PADCT/CIAMB nos últimos anos, ainda são raros os
exemplos de sucesso.

O programa Biodiversidade, População e
Economia: Uma Região de Mata Atlântica, realizado pela
UFMG é, entretanto, um atestado de maioridade do
PADCT/CIAMB. O Programa conseguiu, de forma
exemplar, equacionar a relação homen-natureza, através
de uma fundamentação teórica e metodológica inter-
disciplinar, sem em momento algum perder a pro-
fundidade necessária à análise pertinente desta relação.

O sucesso do Programa iniciou com a feliz
escolha da área da Bacia do Rio Doce, sub-bacia do
Rio Piracicaba como área piloto do Programa. A região
apresenta uma complexidade ambiental ideal para o
desenvolvimento de estudos interdisciplinares, na
verdade, sem esta característica, é impossível
equacionar seus problemas ambientais. Por outro lado,

U
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abundam na região exemplos de usos não sustentados do Meio Ambiente, que
resultaram em profundas modificações no funcionamento e na estrutura de seus
ecossistemas. A existência de uma ampla base de dados primários para a região permitiu
suplantar uma árdua e geralmente prolongada fase de levantamento de dados primários,
tornando possível iniciar imediatamente uma fase de síntese, fundamental para desen-
volvimento do Programa.

O Programa contou desde seu início com um alto grau de integração entre
pesquisadores das ciências sociais e ecológicas, cujo embrião vinha se desenvolvendo
desde a implantação no ICB do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação
e Manejo de Vida Silvestre e do Programa de Economia e Demografia do CEDEPLAR.
Estes pesquisadores tiveram o bom senso de levar um grande componente de formação
de recursos humanos ao Programa, através da orientação de teses dentro do escopo do
mesmo e da realização de vários cursos e seminários de auto avaliação e aperfeiçoamentos
e metodologias do programa. Este instrumento foi fundamental para a divulgação e
futura implantação da abordagem empregada por outros grupos no País.

Mais do que uma experiência acadêmica, o programa avançou em uma das
metas mais caras ao desenvolvimento científico e tecnológico do País, a divulgação e
utilização dos conhecimentos gerados pela Sociedade, que em princípio, mantém os
recursos a tais programas. A abordagem interdisciplinar aplicada com sucesso no Programa,
permitiu a proposição de diretrizes e políticas públicas, visando a conservação e o uso
sustentado da região e de seus recursos naturais. Mais ainda, propõe métodos de
acompanhamento de impactos antropogênicos através de indicadores de qualidade
ambiental, sensu lato, desenvolvidos especificamente para a região. Tais indicadores
poderão no futuro próximo, ser avaliados quanto à sua aplicabilidade em outras sub-
bacias do País.

Findo o Programa, urge um estudo detalhado de seu fazimento. O sucesso do
Programa deverá ser dissecado em seus detalhes, e, principalmente, em suas falhas, que
houve, porém sem prejudicar o desenvolvimento do programa e seu resultado final.
Essas falhas deverão, entretanto, ser objeto de análise crítica, com o mesmo grau de
detalhamento que a  análise de seus muitos pontos positivos. Esta análise, a posteriori,
comparada as outras experiências do PADCT/CIAMB, deverá ter lugar de destaque na
confecção das próximas chamadas para o programa.

Luiz Drude de Lacerda
Departamento de Geoquímica

Universidade Federal Fluminense


