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O Rio Peixe Bravo nasce a mais de l 000 metros de altitude na Serra Geral
- também conhecida como Serra do Espinhaço - na divisa entre os
municípios de Rio Pardo de Minas e Serranópolis de Minas.

Rio
Pnardo
De
l'v1inas

Depois de percorrer um trecho de 56 km, na região conhecida como Vale
do Peixe Bravo, suas águas alcançam o Rio Vacarias, na divisa entre os
municípios de Grão Mogol, Riacho dos Machados e Fruta de Leite.

A paisagem geraizeira do vale do
Peixe Bravo.

O Rio do Peixe Bravo, região norte de
Minas Gerais.
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A Bacia Hidrográfica do Rio Peixe Bravo
tem uma área de drenagem de 483 k~
m
que compõe uma belíssima paisagem
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A linha azul delimita a bacia do Rio
Peixe Bravo.

Uma característica bem interessante é que essa bacia está inserida no
biorna Cerrado, mas em contato próximo com os biornas Mata Atlântica e
Caatinga. Além das amplas áreas de Cerrado, diversos tipos de vegetação
natural compõem a Bacia do Peixe Bravo como os Carrascos, a Mata
Ciliar e de Galeria e a rara e ameaçada vegetação de Canga
Ferruginosa
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Geralmente, uma Bacia Hidrográfica tem características naturais, sociais
e econômicas similares. Esse critério de divisão das regiões em bacias
hidrográficas é importante para o planejamento e gerenciamento dos
recursos hídricos em todo o país.

Rede de drenagem (linhas em azul) da Bacia do Peixe Bravo. As
drenagens direcionam a água das chuvas das partes mais altas do relevo
para as partes mais baixas, até que toda a água se concentre em um
único ponto, formando o rio principal da bacia: Rio do Peixe Bravo!

O conceito de bacia hidrográfica é fundamental para entendermos que a
qualidade de um rio depende do tipo de vegetação natural, do tipo de
solo, de rochas e, principalmente, dos tipos de transformações que o
homem impõe aos ambientes naturais, sejam eles localizados ao lado do
rio ou aparentemente distantes. Tudo o que acontece na bacia
hidrográfica irá atingir seu rio principal!
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Uma Bacia Hidrográfica representa uma reg1ao
em que a água da chuva escoa a partir dos pontos
mais altos do relevo ( morros, serras, chapadas),
formando os córregos, riachos e rios. Durante a
chuva, todo o volume de água que não infiltra no
solo será escoado por meio de uma rede de
drenagem, sempre das áreas mais altas para as
mais baixas, até que toda a água se concentre em
um único ponto, formando assim o rio principal da
bacia.

Fonte
da
figura:
Brasil
Escola.
Disponível
em:
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-ebacia-hidrografica.htm
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Os principais afluentes/tributários do Rio Peixe Bravo são os cursos
d'água: Ribeirão Poções, Córrego Forquilha, Córrego Esmeril, Córrego
Tamboré, Córrego Carrascão, Córrego da Pedra de Amolar e Córrego da
Cruz.
Aqui algumas fotos de 3 deles:

Ribeirão Poções

Córrego Forquilha

Córrego Esmeril
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Por toda essa importância, comemoramos em 22 de março o Dia
Mundial da Água e, especialmente, aproveitamos para refletir que
a água não é apenas um recurso natural "disponível" para nosso
uso, ela representa muito mais!

A água é o elemento que une os organismos vivos,
transforma a paisagem e mantém os rios e
demais ecossistemas saudáveis e funcionando.

e,,.......__. .~,
..

Sim, os rios também podem ser entendidos a partir de sua
condição de saúde, da maneira parecida com a saúde
de nosso corpo.
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Por exemplo, quando o médico solicita um exame de sangue é para
verificar se existe algum problema no paciente, e se todos os parâmetros
sanguíneos - colesterol, plaquetas, glicose, entre outros - estiverem com
valores normais, concluímos que estamos saudáveis. Da mesma forma, a
saúde de um rio e da bacia hidrográfica pode ser avaliada a partir de
parâmetros de qualidade de água (por exemplo pH, turbidez, oxigênio,
presença de organismos que causam doenças), de condições de vazão e
fluxo da água, características da calha do rio e da vegetação natural,
entre outros tipos de variáveis.
Re.~pil'açíro
ex.: ,;rnloddade, pr .fnnd; dai.de

TemperatuiFª d(,. corpo
1;L.: mêdia,
ri~bilidad,e

Pubo

.,glko

Hidtoh)gia
ex..:: \tairi.a hi'liidade do

Ha,bu·,d·fi_ i(:o

rngime de fllllu~

e: .: tam

111-10, v;rriabilidlade

Bfo o~a
ex.: biiodiver5id.ade de
O"manismos aqru áticos - - -

Geomorfofogi:a
ex.~m êdia ou 'i.fattiaçlie:s
de pH, temperamra

DBO

,e,x.; Cll!Ti\

· :s . dunent.ar,
in s.tabffidade: d:as.

margens
Fonte: Disponível em:
https://www.abrhidro.org.br/SGCv3/ publicacao.php?
PUB=l&ID=l5&SUMARl0=188#:-:text=0s%20protocolos%20de%20avalia%
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Ameaças P-ara a saúde da Bacia do Rio Peixe
Bravo
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As principais ameaças para a saúde da Bacia do Rio Peixe Bravo podem
ser reunidas em três tipos: ameaças climáticas, ameaças por alterações
na paisagem e no uso do solo e ameaças sanitárias/poluição.

A Bacia do Peixe Bravo localiza-se no semiárido brasileiro,
uma região delimitada pela Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) a partir das
condições naturais dominantes de semiaridez, em especial
a precipitação média anual com valores menores do que
900 mm.

Essa condição de escassez de chuvas gera dificuldades para sustentar rios
volumosos que se mantenham com água corrente (perenes) nos vários
meses com ausência de precipitações. Portanto, fica claro que a
existência de rios perenes, como o Peixe Bravo tem significado especial
para as comunidades ribeirinhas e populações da zona do Sertão
Mas, atualmente, fatores mundiais podem gerar mais dificuldades para o
semiárido devido as mudanças climáticas, ou seja, modificações regionais
no regime de chuvas causadas pelo aumento das temperaturas em nosso
planeta.
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Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), essas doenças
relacionadas a água insegura ou de qualidade inadequada e a falta de
saneamento e higiene, causam a cada ano a morte de aproximadamente
1,7 milhão de pessoas em todo o mundo.
Portanto, temos que ficar atentos porque todas essas ameaças estão
relacionadas a um importante conceito: Segurança Hídrica!

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), Segurança
Hídrica significa:
a capacidade d uma população para salvaguardar o acesso a
quantidades adequadas de água d qualidad ac itável para sustentar
meios d vida, bem-estar humano d s nvolvim nto sócio- conômico; para
assegurar a prot ção contra a poluição do nças transmitidas p la água;
para a preservação d
cossistemas m um clima d paz
stabilidad
política.

E como será que está o grau de segurança hídrica
da Bacia do Rio Peixe Bravo

O que se pode fazer para aumentar a segurança
hídrica e manter a saúde dos nossos rios

o

Ela está inserida em uma região onde
predomina o grau de segurança hídrica
baixa/média. Isto ocorre em boa parte porque
a bacia está inserida no semiárido brasileiro.
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A participação popular na tomada de decisões ambientais, ou seja, o
controle social, também está indicado no "Princípio 10" estabelecido na
Conferência da Organização das Nações Unidas {ONU) sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 - a
chamada ECO-92.

Princípio 10
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Você sabe o que é o controle soe~
Tem uma definição bem interessante
feita pela Controladoria Geral da
União (AGU). Olha que bacana!
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E foi nesse contexto de participação popular que em 1997 foi decretada a
Lei das Águas (Lei 9433/1997), que definiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos, um marco histórico na forma como o Brasil trata nossas águas!
A Lei das Águas tem como um dos principais objetivos assegurar
disponibilidade de água às gerações atuais e futuras, em padrões
adequados de qualidade. Para isso estabeleceu seis fundamentos:
1 - a água é um bem de domínio público;

li - a água é um recurso natural
limitado, dotado de valor econômico;
Ili - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso
múltiplo das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com
a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

A Lei das Águas estabeleceu, portanto, que a adequada gestão dos
recursos hídricos ( entre eles: rios, lagoas, lençóis freáticos, nascentes,
córregos):

~

ve se dar em nível local e/ou de forma descentralizada
~

~

ve ter a participação popular

ve ter como unidade de planejamento a bacia hidrográfica
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Construção de bacias de captação da
água da chuva
Construção de terraços, associados ou não a bacias
de captação

o

o o
Conservação e/ou recuperação, por meio de
revegetação e cercamento, de Áreas de
Preservação Permanente (matas ciliares, áreas de
topo de morro, entorno de nascentes), áreas de

~~ÍIÍÍIIÍÍ-aiaí•ali....:~~ reserva legal, dentre outras áreas de vegetação
nativa

Adequação ambiental de estradas rurais
Contenção/estabilização de voçorocas

Ações de sensibilização e mobilização social,
educação ambiental e capacitação

Vejam que a "mobilização social, educação ambiental e capacitação"
estão entre as ações de revitalização de Bacias Hidrográficas. Isto ocorre
porque despertam entre as pessoas o sentimento e a necessidade de
conservar os ambientes naturais que são fonte de água. Sem dúvida a
mobilização social e a educação ambiental estão diretamente associadas
ao aumento do estímulo do uso racional dos recursos naturais, incluindo
também o solo, o que provoca como resultado a melhoria das condições
de saúde e bem-estar das populações.

>))

<<<

Outra forma de contribuir com a melhoria da saúde dos rios e a segurança
hídrica é o monitoramento da qualidade da água. O monitoramento da
qualidade de água é fundamental para que os governos, as autoridades e,
principalmente, a comunidade, possam perceber eventuais alterações e
fontes de poluição das águas.
Uma das características importantes de qualidade da água é a "cor
aparente".
As duas fotos a seguir mostram como estava a "cor aparente" das águas
do Peixe Bravo, a primeira em 2019 e a segunda em 2020.
Esse parâmetro físico diz muito sobre a saúde da Bacia Hidrográfica, não
é mesmo?

Vamos fazer algumas
atividades?
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Você conhece algum dos
principais afluentes/tributários do
rio Peixe Bravo? Como é a
vegetação no entorno e que tipo
de ameaça para a qualidade da
água você consegue identificar?

>))

<<<
Que tal fazermos um debate com
os alunos? Assim, conseguimos ver
o quanto eles aprenderam sobre o
tema e como eles podem ajudar a
manter a qualidade da água em
suas comunidades!

Professoras, podemos fazer um
fórum de discussão!
Podemos fazer uma
investigação em grupos de cada
comunidade para avaliar a
garantia do acesso e suprimento
de água, além de
nascentes/aquíferos através de
pesquisas na sua localidade.
Depois podemos pedir para
cada grupo relatar a situação
de cada comunidade.

Depois, os alunos poderão
formar comissões
comunitárias para discutir
eventuais
dificuldades/carências e
propor conjuntamente,
ações básicas como
tentativa de superar estas
carências.
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