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PROPOSTA PARA O PRÉ-PROJETO DE RECUPERAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DA MICROBACIA DO CÓRREGO GUANDU 
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1. ÁREA DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL 

 

1.1 Implantação do programa balde cheio 

 

O programa tem como foco o uso racional da terra para a produção 

leiteira, sendo muito eficaz na melhoria de produtividade. O “Balde Cheio” é um 

programa criado pela Embrapa que visa uma mudança de hábitos dos 

produtores leiteiros, propondo o aumento de produtividade com novos métodos 

e técnicas de produção.  

 

Resumidamente, o programa propõe aos produtores que, com a mesma 

área de propriedade e o mesmo número de animais seja possível o aumento 

da produção. Porém, as principais mudanças de hábito são a adequação na 

administração do negócio e na alimentação dos animais. O resultado, conforme 

se nota nos dados apresentados pelas proponentes do programa, são 

imensamente satisfatórios, trazendo ao produtor leiteiro uma nova realidade de 

lucros, jamais vista no setor. 

 

Relacionando o programa “Balde Cheio” à busca pela preservação 

ambiental, podemos salientar que, aderindo ao programa, os produtores não 

necessitam de novas expansões territoriais, podendo inclusive reservar áreas 

para se adequarem às leis ambientais (Reserva Legal, APPs). Este é um ponto 

muitas vezes questionado pelos próprios produtores rurais que, justificam a não 

adequação ambiental ao fato de ela “prejudicar” a produção leiteira em suas 

propriedades. 

 

Portanto a proposta é: Trazer aos produtores rurais leiteiros uma 

resposta que quebre os paradigmas, e além disso, que apresente uma nova 

realidade de negócio, aliando Lucratividade e Adequação Ambiental. 
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Entretanto citamos abaixo alguns pontos a serem refletidos e debatidos: 

 

a) O “Balde Cheio” é um programa destinado aos pequenos produtores 

rurais leiteiros. Algumas propriedades da bacia do Guandu e Buritis são 

entendidas como grandes, não sendo o alvo do programa. Além disso, 

nem todas as propriedades são de produção leiteira, sendo algumas de 

criação de gado de corte. 

b) O programa, para ser implantado, necessita de capacitação, podendo 

este ser um fator limitante, já que seria necessário uma entidade ou 

empresa disponibilizar este treinamento dentro do projeto referente à 

recuperação e preservação da micro bacia do córrego Guandu.  

c) Deverá ser buscado um aprofundamento do programa com a entidade 

que o criou, para adaptá-lo ao projeto.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

2.1 Análise, com a EMBRAPA, EMATER ou empresa privada 

participante do projeto, da possibilidade de adaptar o programa 

“balde cheio” para propriedades de porte maior.  

 

2.2 Análise, com a EMBRAPA, EMATER ou empresa privada 

participante do projeto, para adaptar os princípios do programa à 

criação de gado de corte.   

 

2.3 Análise de como se dará a utilização do recurso hídrico (água do 

córrego Guandu/Buritis), por parte dos proprietários rurais, uma 

vez que há proposta para cercar o curso d’água. Devemos 

considerar que há na microbacia propriedades rurais de pequeno 

porte, destinadas ao lazer, de pequeno porte, onde também há 

produção e de médio porte com produção leiteira e de criação de 

gado de corte. Deve ser definido se a utilização da água se dará 
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por captação com bombas, com bebedouros para o gado de 

forma direta no córrego ou outro método que se mostrar mais 

adequado.  

 

3. HÍDRICA 

 

Cercar a área destinada à APP do córrego Guandu e seus afluentes, 

desde a captação da COPASA até as respectivas nascentes, respeitando-se o 

limite mínimo estabelecido no Código Florestal, sendo trinta metros para o 

curso d’água e cinquenta metros para as nascentes. 

3.1 OBJETO: cercar a área de mata ciliar 

3.2 OBJETIVO: proteger os recursos naturais, principalmente o 

hídrico. 

3.3 META: cercar toda área em dois anos 

3.4 CRONOGRAMA: a cada mês, cercar 1/24 da extensão 

necessária ao cercamento do curso d’água e nascentes.  

3.5 EFICÁCIA: alta 

3.6 PRIORIDADE: urgente 

3.7 PRAZO: médio  

3.8 FONTE DE RECURSO: valor estipulado no contrato do Município 

com a COPASA 
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4. SOLO 

 

Reativar o projeto de abertura de “cacimbas ou barraginhas”, 

intensificando-o, com o intuito de aumentar a permeabilidade do solo, evitar o 

assoreamento de nascentes, cursos d’água e diminuir a degradação do solo 

pela enxurrada.  

4.1 OBJETO: abertura de barraginhas 

4.2 OBJETIVO: aumentar a permeabilidade do solo, evitar erosão e 

assoreamento. 

4.3 META: criação de barraginhas em toda microbacia, mediante 

análise técnica dos locais, em dois anos.  

4.4 CRONOGRAMA: a definir, de acordo com o número de cacimbas 

e locais. 

4.5 EFICÁCIA: alta 

4.6 PRIORIDADE: urgente 

4.7 PRAZO: curto  

4.8 FONTE DE RECURSO: recursos municipais. 

 

5. VEGETAÇÃO 

 

Reflorestar as matas ciliares da microbacia do Guandu. Aliar os três 

métodos de recuperação de vegetação: regeneração natural, plantio por 

sementes e plantio de mudas. Para tanto, deverão ser identificadas espécie 

nativas de fácil produção de mudas e rápido crescimento. Após, iniciar a 

produção de mudas para a formação, ao longo da área cercada, de “ilhas de 

vegetação”, para se formar pontos de dispersão de sementes, facilitando a 

recomposição da vegetação.  

5.1 OBJETO: reflorestamento  

5.2 OBJETIVO: reflorestar a área de preservação permanente da 

microbacia do córrego Guandu. 

5.3 META: reflorestar áreas degradadas da microbacia em seis anos 
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5.4 CRONOGRAMA: a cada ano, mediante estudo, criar “ilhas” 

suficientes potencializar o reflorestamento da microbacia. 

Dispersar sementes entre a ilhas, durante a estação chuvosa, 

época em que deverão ser plantadas as mudas nativas nas 

“ilhas”.  

5.5 EFICÁCIA: alta 

5.6 PRIORIDADE: urgente 

5.7 PRAZO: longo 

5.8 FONTE DE RECURSO: recursos municipais e contrato celebrado 

entre o Município e a COPASA. 

 

6. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Proposta 1 

Palestra de sensibilização com os produtores rurais. Apresentação de 

vantagens que poderão ter com o projeto: adequação às normas relativas às 

áreas de preservação; melhor aproveitamento da propriedade, maior produção, 

garantida do recurso hídrico etc. 

6.1.1 objeto: adesão dos produtores rurais ao projeto (público 

alvo). 

6.1.2 objetivo: apoio comunitário ao projeto pelas pessoas 

diretamente atingidas pelas medidas. 

6.1.3 Meta: atingir a totalidade do público alvo no primeiro 

trimestre do projeto. 

6.1.4 Cronograma: no primeiro trimestre do projeto, realizar 

reuniões mensais com os produtores, se necessário. 

Posteriormente, as reuniões deverão ser realizadas de 

acordo com as necessidades oriundas do desenvolvimento 

das ações. 

6.1.5 Eficácia: alta, se obtida a adesão dos produtores.  

6.1.6 Prioridade: urgente 
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6.1.7 Prazo: conforme desenvolvimento do projeto, tendendo a 

ser longo. 

6.1.8 Fonte de recurso: a definir 

 

Proposta 2: criação do Termo de Adesão 

Termo de Adesão é o instrumento pelo qual será obtida formalmente a 

adesão do produtor rural ao projeto. Neste instrumento, deverão ser definidas 

as contribuições para o projeto de responsabilidade dos produtores rurais, 

como, por exemplo, manutenção e preservação da área cercada na 

propriedade, averbação de reserva em cartório, compromisso de manter em 

boas condições a cerca da reserva legal e APP.  

6.2.1 objeto: criação de documento adequado para formalizar a 

adesão dos produtores rurais 

6.2.2 objetivo: proporcionar receptividade, eficiência e eficácia 

ao projeto. 

6.2.3 meta: obter a adesão dos produtores rurais com 

propriedades na microbacia do Guandu no primeiro trimestre do 

projeto.  

6.2.4 cronograma: realizar uma reunião mensal para obter a 

adesão dos produtores, ou quantas se fizerem necessárias. 

6.2.5 eficácia: alta, se obtida a adesão pretendida. 

6.2.6 prioridade: urgente 

6.2.7 prazo: curto 

6.2.8 fonte de recurso: a definir 

 

 

7. ENGENHARIA (civil e ambiental) 

Proposta 1: Criação de reservatório para se garantir a segurança 

hídrica da cidade 
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A proposta apresentada é oriunda de ideias e observações feitas pelo 

Engenheiro João Francisco da Silva, durante reunião realizada no dia 

15/05/2015, com membros da Asprasam. O Sr. João Silva possui larga 

experiência na área de engenharia civil e principalmente no que diz respeito a 

empreendimentos hídricos como redes de abastecimento, represamento e 

tratamento de água para o consumo humano. 

 Em síntese, as observações foram as seguintes: 

1- O Sr. João Silva considera a ideia, levantada por outras pessoas, de 

“tubular” a água entra a Ponte do Lázaro e a E.T.A. (Estação de 

Tratamento de Água da Copasa) inviável. O profissional afirma que o 

projeto possui um custo elevadíssimo e apresenta grandes dificuldades 

técnicas. Cita como exemplo um possível rompimento da tubulação por 

recalque diferencial e empolamento do solo, com isso a contaminação 

do solo poderia adentrar a tubulação e, consequentemente, contaminar 

a água. O profissional é categórico quando diz que esta proposta de 

tubular a água até a E.T.A é inviável e ineficaz, podendo trazer mais 

problemas do que soluções. 

 

2- O profissional sugere que seja feito um reservatório de água logo após a 

Ponte do Lázaro, inclusive indica que as condições naturais do local 

favorecem a criação deste reservatório. A construção de um reservatório 

como este deve ser analisada, planejada, além de gerar direito à 

indenização aos proprietários de imóveis próximos, que venham a ser 

atingidos pela represa. Porém, os custos de uma obra como esta, 

mesmo apresentando consequências de indenização, são menores e 

tornam a obra viável de ser executada. 

 

3- O Sr. João Silva deixa claro que o trabalho de preservação ambiental de 

todo o manancial do Córrego Buritis/Guandu deve sim ser posto em 

prática emergencialmente. Propõe que seja feito um trabalho em 

conjunto para uma maior participação popular. 
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4- Reitera sua preocupação com os empreendimentos imobiliários 

existentes ou futuros na chamada vertente do córrego Guandu. Estes 

empreendimentos, segundo o Sr. João Silva, geram riscos enormes para 

o manancial, uma vez que este é a única fonte que abastece a cidade de 

Santo Antônio do Monte-MG. 

 

5- O profissional, mais uma vez, é categórico ao afirmar que uma possível 

mudança de local da E.T.A. é algo realizável, porém, prejudicial para a 

capitação de água do município.  Segundo ele, a melhor área de 

capitação e distribuição da água para a cidade de Santo Antônio do 

Monte é onde se encontra hoje instalada a E.T.A., portanto uma 

mudança de local é algo que não resolve os problemas existentes, ao 

contrário, aumentam. 

 

Com base nas explicações expostas, apresentamos uma imagem da 

área alagável, caso venha ser construído o reservatório proposto pelo 

profissional. 

 

 *A imagem acima é apenas uma ilustração da proposta feita, não podendo ser 

considerada como uma análise criteriosa. Para um melhor conhecimento da 
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área e suas respectivas consequências, necessita-se de um estudo e análise 

da obra proposta. 

Participaram da Reunião: 

 JONAS ARAUJO, primeiro tesoureiro da Asprasam. 

 GILBERTO JUNIOR DA COSTA LACERDA, segundo tesoureiro da 

Asprasam. 

 JOÃO FRANCISCO DA SILVA, Engenheiro Civil pela UFMG, CREA-SP 

28.822/D 6a. Região. 

 

Proposta 2 

Realizar estudos para se delimitar a microbacia do Córrego Guandu, 

conhecendo-se sua geografia, altimetria e outros dados, fatores e variáveis 

necessários à elaboração do projeto. Para isso, poderão ser utilizados 

softwares, estudo a campo, drones, entre outras ferramentas que possibilitem o 

estudo. Acreditamos que esta seja a primeira providência a ser adotada, 

mesmo antes do início do projeto.  

 

8. LEGISLAÇÃO     

 

As propostas na área de “legislação” se fazem necessárias em 

decorrência dos prejuízos ambientais causados pela ocupação imobiliária na 

microbacia do córrego Guandu/Buritis. Á área é de extrema importância para a 

cidade, por isso deve ser preservada da ocupação humana intensa.  

  

8.1. PROPOSTA 1: 

 

Revogação, por parte do CODEMA, com parecer do Ministério Público, 

da licença ambiental para as demais fases do conjunto Habitacional Pedro 

Lacerda. O direito à moradia está constitucionalmente previsto, por isso, deve 

ser uma preocupação do Poder Público. Todavia, também está previsto na 

Constituição Federal o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Como não há direitos contraposto na Constituição, devemos buscar a harmonia 

deles. Sendo assim, podemos trabalhar a preservação do meio ambiente na 

microbacia do córrego Guandu e buscar outras áreas do Município que sejam 

adequadas à criação de conjuntos habitacionais para a população de baixa 

renda.  

8.1.1 Objeto: revogação de licença ambiental 

8.1.2 Objetivo: preservar a mircrobacia do córrego Guandu da 

intensa ocupação humana e/ou expansão imobiliária.  

8.1.3 Meta: revogar a licença ainda neste ano 

8.1.4 Cronograma: de acordo com o regimento interno do Órgão 

8.1.5 Eficácia: alta 

8.1.6 Prioridade: urgente 

8.1.7 Prazo: curto 

8.1.8 Fonte de recurso: sem ônus  

   

8.2 Proposta 2: 

Tornar toda microbacia do Guandu em Zona de Proteção Ambiental – 

ZPA, conforme norma permissiva existente no Plano Diretor (artigos 13, 63 e 

75, todos da Lei Municipal1.882/07).     

8.2.1  Objeto: criação da Zona de Proteção Ambiental Guandu (ZPAG) 

8.2.2 Objetivo: proteção da microbacia do Guandu para a preservação 

dos recursos naturais, principalmente o hídrico.  

8.2.3 Meta: aprovação de lei, ainda neste ano, criando a ZPAG, 

inserindo-a no Macrozoneamento do Plano Diretor. 

8.2.4 Cronograma: de acordo com o processo legislativo Municipal.  

8.2.5 Eficácia: alta, se aliada a outras medidas de recuperação e 

preservação. 

8.2.6 Prioridade: urgente 

8.2.7 Prazo: curto 

8.2.8 Fonte de recurso: sem ônus 

 

8.3 Proposta 3:  
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Criação, por lei, do microcorredor ecológico Guandu, que terá origem 

nas áreas que serão cercadas ao longo do Guandu e de seus afluentes (APPs, 

matas ciliares e áreas próximas às nascentes).  

8.3.1 objeto: criação de microcorredor ecológico 

8.3.2 objetivo: criação de área protegida por lei municipal, 

voltada à recuperação e preservação de recursos naturais, 

principalmente o hídrico.     

8.3.3 Meta: aprovação de lei, ainda neste ano, criando o 

microcorredor 

8.3.4 Cronograma: de acordo com o processo legislativo 

Municipal 

8.3.5 Eficácia: alta, se aliada a outras medidas de recuperação e 

preservação. 

8.3.6 Prioridade: urgente 

8.3.7 Prazo: curto 

8.3.8 Fonte de recurso: sem ônus. 

 

9. Outras propostas, ideias e sugestões 

9.1  Área de segurança hídrica: 

9.1.1 Reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água.  

9.1.2 Ampliação da rede adutora que abastece a cidade.  

9.1.3 Instalação de mais reservatórios de água em outros bairros da 

cidade. Atualmente há apenas dois, um maior no bairro Cidade 

Jardim e outro pequeno na antiga Fogos Confiança, no bairro Dom 

Bosco.  

9.2 Elaborar, através da contratação de profissionais especializados, 

um projeto ambiental, considerando as propostas apresentadas.  

9.3 Apresentação do Projeto Contratado à CODEVASF (Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaiba) que 

possui verbas para investimento nos afluentes que fazem parte 

da microbacia do Rio São Francisco. 
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