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RESUMO
Os recursos hídricos possuem uma importância fundamental para a vida humana,
porém, quando são contaminados ou o manejo do solo é inadequado, sofrem
impactos ambientais. Situado na zona norte do município de Uberlândia-MG, o
Córrego Buritizinho encontra-se inserido em um moderado grau de degradação.
Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a situação ambiental da área, além
dos vários riscos aos recursos hídricos quanto ao uso e ocupação do solo. A
situação ambiental foi diagnosticada por meio de idas a campo em todo o percurso
do córrego em que foram verificadas que as condições ambientais na microbacia
estão em estado ruim, o que necessita de estratégia para conter o avanço do
processo erosivo, melhorando assim a qualidade ambiental e diminuindo os riscos
aos recursos hídricos.
PALAVRAS-CHAVE: erosão do solo, mata ciliar,
recuperação de áreas
degradadas.
ENVIRONMENTAL DEGRADATION OF HYDROGRAPHIC WATERSHED OF THE
STREAM BURITIZINHO IN UBERLÂNDIA – MG
ABSTRACT
Water resources are fundamental to human life, however, when they are
contaminated or soil management is inadequate, suffer environmental impacts.
Located in the north of the city of Uberlândia-MG, the Buritizinho stream is inserted at
a moderate degree of degradation. This study aimed to diagnose the environmental
situation of the area along with several risks to water resources for the use and
occupation of land. The environmental situation was diagnosed by means of field
trips throughout the course of the stream that were checked that the environmental
conditions in the watershed are in poor condition, which requires strategy to contain
the spread of the erosion process, thus improving the environmental quality and
reducing the risks to water resources.
KEYWORDS: soil erosion, recovery of degraded areas, riparian forest.
INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos são de fundamental importância para a população como
um todo, que permite o desenvolvimento de várias atividades, como abastecimento
e geração de energia. O manejo sustentável dos recursos hídricos é imprescindível
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para garantir água em qualidade e quantidade dentro da bacia hidrográfica, o que
reduz os impactos do uso do solo.
Dentre os principais fatores relacionados com o aumento da degradação
ambiental estão as frequentes alterações não planejadas no uso da terra, acima da
capacidade de suporte do solo. A falta de planejamento da bacia hidrográfica e o
uso inadequado de técnicas geram o desenvolvimento de processos erosivos,
contaminação da água e perda de produtividade (CARVALHO et al., 2012). Feições
erosivas, decorrentes da má gestão do uso do solo e da falta de planejamento
urbano provocam impactos ambientais, pela produção de sedimentos que vão
assorear os cursos d’água, o que leva à ocorrência de enchentes em período
chuvosos (PEDRO & LORANDI, 2004). Impactos na cobertura vegetal original,
provocados por ações antrópicas são um dos principais fatores responsáveis pelo
desenvolvimento do processo de degradação das terras, especialmente pela ação
que exerce na proteção do solo contra os efeitos erosivos (CÂNDIDO et al., 2010).
Os desastres naturais associados a eventos hidrológicos, como
escorregamentos de massa e enchentes, representam uma categoria de problemas
relativos à água. Devido à relação dos desastres com as práticas do uso da terra, há
um reconhecimento crescente de que eles são parte da problemática ambiental. Em
ambos os casos, tanto de poluição como de desastres naturais, trata-se de
situações complexas, por envolver fatores físicos e naturais interdependentes, mas
principalmente por envolver aspectos sociais, econômicos e políticos de difícil
equacionamento (FRANK, 2010).
Para que haja a proteção dos recursos hídricos e do solo são necessárias
medidas que controlem o uso do solo na bacia. A qualidade da água do rio é o
reflexo das atividades decorrentes de toda a bacia, onde cada espaço físico irá
produzir um efeito característico na bacia (VALLE JÚNIOR, 2008).
A área urbana de Uberlândia possui susceptibilidade erosiva moderada,
sendo que na cabeceira da maioria dos córregos não canalizados do município a
erosão se encontra em estágio acelerado. No caso específico do Córrego
Buritizinho, a expansão urbana tem alcançado progressivamente terrenos
topograficamente mais acidentados e geologicamente susceptíveis à erosão,
expondo grandes superfícies de solos à ação dos processos erosivos pluviais
(CARRIJO & BACCARO, 2000).
Dentro desta ótica, o presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a
situação ambiental atual e avaliar cenários da qualidade ambiental e risco aos
recursos hídricos na microbacia hidrográfica do Córrego Buritizinho, em Uberlândia –
MG.
MATERIAL E MÉTODOS
O Córrego Buritizinho está geograficamente inserido no perímetro urbano do
município de Uberlândia (Figura 1). Este localiza-se à direita dos bairros Maravilha e
Pacaembu e à esquerda o bairro Jardim Brasília, Maria Rezende I e também no
bairro Roosevelt. A nascente deste córrego está próxima ao bairro Presidente
Roosevelt, local loteado para a ocupação urbana. O Córrego Buritizinho está
inserido na bacia do Rio Uberabinha, principal rio de abastecimento da cidade de
Uberlândia.
Geologicamente a microbacia do Buritizinho está no nível do Basalto da
Formação Serra Geral. A geomorfologia é classificada como Área de Relevo
Medianamente Dissecado, por apresentar altitude de 750 a 900 metros e vertentes
de formas convexas entre 3 e 15 graus de declividade. Pedologicamente há a
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presença de solos hidromórficos em suas margens, principalmente no alto curso. As
áreas próximas ao córrego ainda possuem algumas espécies de buritis (Mauritia
flexuosa).
Com relação aos métodos utilizados, foi realizado um levantamento
bibliográfico com o intuito de obter maiores informações sobre a microbacia do
Córrego Buritizinho e conhecer os estudos que já foram realizados no mesmo local,
o que contribui de forma muito positiva para a elaboração do levantamento
ambiental.
Após o estudo bibliográfico foi realizado um diagnóstico da situação ambiental
atual e avaliação de cenários da qualidade ambiental em duas visitas ao local. Todo
o trecho do Córrego Buritizinho foi percorrido, visualizado, fotografado. Neste
sentido, foi analisada a situação ambiental por um período de nove meses, desde a
sua nascente canalizada até seu encontro com o córrego Liso e que posteriormente
deságua no rio Uberabinha.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de estudo, pode-se constatar situação de abandono e
degradação em toda a área no entorno do córrego. A nascente se encontra
canalizada e embaixo de residências (Figura 1).

FIGURA 1. Nascente canalizada sob as residências do Córrego
Buritizinho.
Fonte: Arquivo pessoal, 2013.
O córrego conta com pequenas canalizações ao longo do seu curso devido a
urbanização ao redor e a necessidade de ruas e avenidas ligando as margens do
córrego. Além disso, a área de preservação permanente (APP) do córrego não é
respeitada e segundo a Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 2012, esta deve ser de 30
metros a partir do curso d’água.
O processo de uso e ocupação da microbacia é intenso e diversificado.
Grande parte de seu percurso está ocupado por chácaras e casas ilegais, também
teve a construção de um motel próximo às margens que avançou sua construção
para dentro da APP e teve sua obra embargada. Também tem a criação de animais,
depósito de terra próximo à margem do curso hídrico, horticultura, plantações de
culturas e até mesmo grande quantidade de depósito de lixo.
Ao longo das margens do córrego foram encontrados processos erosivos
avançados devido a retirada da vegetação nativa causados pela ocupação urbana
nas encostas e nas margens. Esta ocupação desordenada teve início na década de
60, com as construções das casas em locais irregulares. A erosão pode ser
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facilmente identificada na figura 2 que mostra um comparativo de um mesmo trecho
do córrego em um espaço de tempo de apenas um ano entre as imagens.

FIGURA 2. Processo erosivo ao longo do tempo. A: Antes em 2011 com cobertura
vegetal. B: Depois em 2013 área com degradação elevada devido à
ausência de cobertura vegetal.
Fonte: Google Earth® (A) e arquivo pessoal (B).
Além disso, também foi encontrada grande quantidade de restos de
construção civil em seu leito (Figura 3). Os entulhos foram colocados pelos
moradores locais nas margens do córrego com o intuito de conter o processo
erosivo, porém essa medida mostrou-se ineficaz, pois com a ação da chuva e do
vento o entulho desmoronou para dentro do leito do córrego e foi sendo levado ao
longo de seu curso, poluindo ainda mais o recurso hídrico e acumulando no duto da
canalização impedindo a passagem plena da água.

FIGURA 3. Restos de construção civil
colocados no leito do córrego para
conter o processo erosivo.
Fonte: Arquivo pessoal, 2013.
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A ocupação humana próxima a microbacia hidrográfica representou fator
decisivo na aceleração dos processos erosivos, que teve como fatores: volume
d’água e distribuição no tempo e espaço; o tipo de cobertura vegetal que determina
a maior ou menor proteção contra o impacto e a remoção das partículas de solo pela
água; o tipo de solo/rocha que determina a suscetibilidade dos terrenos à erosão,
em função das características texturais e estruturais; profundidade do lençol freático
e as características do relevo que influenciam na velocidade de escoamento das
águas pluviais, aumentando sua capacidade erosiva.
Resíduos de construção civil não foram o único problema encontrado no
córrego, a quantidade de lixo encontrado foi muito superior ao esperado,
considerando a existência de um EcoPonto construído pela Prefeitura Municipal de
Uberlândia em um ponto estratégico para atender grande parte da população e dar a
destinação correta aos entulhos e materiais a serem reciclados. Porém, parte da
população continua com os velhos hábitos de despejarem seus lixos nas margens
do córrego.
Em um ponto mais abaixo da nascente foi identificada uma escadaria (Figura
4) construída na saída de um duto de água para reduzir o escoamento superficial da
água pluvial oriunda das ruas e avenidas próximas. Esta construção se fez
necessária, para reduzir a velocidade da água e evitar a formação de ravinas ou até
mesmo voçorocas, e mesmo assim, pôde-se perceber a formação de erosão em
sulcos no final da escadaria.

FIGURA 4. Formação de ravinas no final de
construção feita para conter a velocidade da água
pluvial.
Fonte: Arquivo pessoal, 2013.
O tipo de erosão verificado na maior parte do córrego foi a erosão hídrica,
causada pelo impacto das gotas de chuva no solo que quando desprovido de
vegetação promove a desagregação das partículas, fazendo com que sejam
facilmente transportadas pela enxurrada. O processo de infiltração varia de acordo
como as propriedades do solo e da vegetação. O manejo do solo afeta a capacidade
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de infiltração à medida que interfere em suas propriedades, nas condições de
superfície e nos fatores naturais. No solo sem a camada vegetal, a água penetra e
infiltra mais facilmente no solo, o que causa saturação do solo pela água que o
desestabiliza e faz com que aconteçam os deslizamentos (PINHEIRO et al., 2009),
no local foi isso que aconteceu. No ano de 1988 um grande deslizamento de terra
ocorreu durante uma forte chuva devido intensa retirada da vegetação nativa e
pastejo de animais.
Outro ponto importante de se destacar é que quanto maior a intensidade da
chuva, maior o impacto das gotas e por consequência maior será a degradação.
Este fato ocorre principalmente pela falta das matas ciliares que atuam como
agentes de proteção dos cursos hídricos. No médio curso do córrego as margens se
encontram em processos de erosão acelerada. A estreita faixa de mata ciliar não foi
suficiente para proteger o corpo d’água, o que também garantiria a estabilidade das
margens evitando desmoronamentos e processos erosivos. A falta de vegetação e
de estabilidade do solo ocasionou a queda de árvores de pequeno e médio porte,
principalmente de árvores mais antigas como foi o caso do Buritizinho, onde o local
em que estava a árvore não apresentava nenhum tipo de vegetação.
Percorreu-se o Córrego Buritizinho até seu desague no córrego Liso, e
posteriormente no rio Uberabinha, em que foi observada a presença de uma
estrutura de contenção do talude no córrego Liso, feita de sacos de areia
empilhados. Esta medida foi necessária devido a presença de uma antena de
telefonia às margens do leito do córrego.
Como já mencionado, o Córrego Buritizinho desagua no córrego Liso, o qual
durante o período de estudo foi observada alteração na cor aparente e na turbidez
de sua água (Figura 5) entre o período de quatro meses decorridos para a coleta de
novos dados e avaliação da situação do Buritizinho.

FIGURA

5. Local de deságue do Córrego
Buritizinho no córrego Liso.
Fonte: Arquivo pessoal, 2013.
O aumento da turbidez e a alteração da cor aparente no corpo hídrico pode
ter ocorrido de forma natural, por meio da decomposição da matéria orgânica,
partículas de rocha, argila e silte, como também devido um aumento nas
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concentrações de ferro e manganês, algas e micro-organismos, além de ocorrer de
forma antropogênica por meio de despejos domésticos, industriais e até mesmo a
erosão. A turbidez pode estar associada à presença de componentes tóxicos e
organismos patogênicos. No caso do Córrego Liso essa turbidez e alteração da cor
aparente pode estar relacionada com algum despejo clandestino de esgoto
doméstico por se tratar de um córrego na zona urbana e com muitas residências
bem próximas e que foram construídas há muito tempo, quando não se tinha as
preocupações sanitárias que se tem hoje, e com o aumento de matéria orgânica
aumenta também a quantidade de algas e consequentemente a turbidez. Porém,
são necessários ainda estudos mais aprofundados para determinar-se a real causa
dessa alteração.
Fazendo um comparativo da primeira visita com a segunda, quatro meses
depois, a principal diferença foi o crescimento da vegetação em alguns pontos que
ela era quase inexistente, o que é um fato positivo, seguido do aumento do lixo nas
margens e a alteração da turbidez do córrego Liso, fatores bastante negativos. É
importante ressaltar que o rápido crescimento da vegetação se deu em pontos onde
não existia ocupação humana e animais na APP.
Hoje existe a tentativa de desapropriação da população local para a
construção de um parque linear no local, processo este lento, pois além de exigir um
alto investimento do poder público local, necessita também de sensibilização
ambiental dos moradores do entorno, principalmente. Neste sentido, irá se iniciar
nos próximos meses um trabalho de educação ambiental conduzido pelos autores
deste trabalho nas escolas dos bairros compreendidos pela microbacia, bem como
reuniões com a população local sobre a importância e necessidade de cuidados com
o ambiente no qual se está inserido.
CONCLUSÕES
De modo geral, os dados coletados e observados no local mostrou que o
Córrego Buritizinho necessita de intervenções para conter os processos erosivos e
recuperar as áreas degradadas, o que auxiliará no retorno das funções ecológicas
do ambiente, melhorando assim a qualidade ambiental e diminuindo os riscos aos
recursos hídricos. A educação ambiental se faz necessária para a sensibilização da
população sobre a importância dos corpos d’água e de sua recuperação. Além
disso, é importante que haja fiscalização, tanto da prefeitura quanto da própria
população a fim de evitar o despejo contínuo de lixo nas margens do córrego. Este
trabalho também permitiu um passo inicial para estudos ambientais mais detalhados,
buscando informações precisas que serão levadas ao poder público a fim de que
medidas efetivas possam ser tomadas diante da grave situação ambiental que o
córrego se encontra atualmente.
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