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Resumo 

 O modelo que aqui se propõe é ainda um instrumento 

experimental de estudo ambiental da rede de drenagem do 

município de Ewbank da Câmara. Entretanto, pode ser 

considerado como o primeiro passo para a elaboração de 

metodologias inovadoras, voltadas à realidade sócio-

ambiental de pequenos municípios, capazes de favorecer a 

manipulação dos recursos naturais dentro de parâmetros de 

uso aceitáveis.   

 O município de Ewbank da Câmara nos chama a 

atenção, por ser uma área que não cobra pelo custo da 

lâmina dáqua, ou seja, um verdadeiro contracenso, pois, ao 

mesmo tempo em que oferece água com gratuidade aos 

seus usuários, não há a preocupação com os seus 

mananciais por não ter uma legislação própria, bem como 

ao permitir ou fazer “vista grossa” à ocupação indevida das 

margens do córrego Totonho-Mariano, como também um 

verdadeiro descaso com as propriedades que se localizam 

às margens do Córrego de tabuões e Schmidt. 

 Nesta primeira fase do projeto, percebe-se a 

importância do estudo geográfico ministrado em campo, 

bem como, a leitura interpretativa da rede hidrográfica, pois 
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pode-se colocar em prática o olhar geográfico, não se 

prendendo à teoria, mas associando ambas em seu 

conjunto. 

Introdução 

 O município de Ewbank da Câmara está localizado na 

Zona da Mata Mineira, parte integrante da Microrregião de 

juiz de Fora, limitando-se assim com os municípios de 

Santos Dumont e Juiz de Fora. Há de se destacar também 

que o município tem a sua sede a 777 metros de altitude, 

com uma posição geográfica de 21º33’ 03” de latitude sul e 

43º30’36” de longitude oeste. 

 Quanto à referência histórica, a cidade tem a sua 

origem ligada à Estação Ferroviária de Ewbank da Câmara, 

da Central do Brasil, inaugurada em 12 de Outubro de 1980, 

no pequeno povoado de Tabuões. Em torno dela 

desenvolveu-se o povoado que foi elevado a distrito em 7 de 

Setembro de 1923 e a município em 30 de Dezembro de 

1962, com território desmembrado de Santos Dumont e 

constituído unicamente distrito da sede. Tal denominação foi 

em homenagem ao Engenheiro José Ewbank da Câmara, 

diretor da estrada no período da sua construção. 

  O município é drenada pelo Rio Paraibuna, que 

o atravessa NW-SE, tendo como tributários os córregos de 

Tabuões (passando pela sede), Schimidt e Totonho -

Mariano. Localiza-se em uma formação de vale, isto é, 

forma topográfica constituída por talvegue e duas vertentes 

com dois sistemas de declives convergentes; circundado por 

mares de morros, ou seja, colinas dissecadas que formam 

verdadeiros níveis; contando com uma população de 3608 

habitantes, sendo que 3168 desses correspondem à área 

urbana, enquanto que 440 habitantes pertencem ao 

perímetro rural (segundo censo de 2000). Já no censo 

realizado no ano de 1980, o município contava com uma 

população rural de 1209 habitantes e 1765 correspondentes 

à área urbana totalizando assim 2974 habitantes naquele 

ano. 
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  No que se refere à parte prática do estudo sobre 

a rede de drenagem de Ewbank da Câmara, as atividades 

foram iniciadas com o auxilio da carta topográfica, ortofoto e 

informações sobre a rede hidrográfica da mesma. 

  Partindo em direção aos demais córregos, 

constatamos que a nascente do córrego Schimidt, tem uma 

cota de 849metros de altitude, 21º 31’ 47” de latitude sul e, 

43º29’ 02” de longitude oeste, cuja direção da nascente é de 

258º norte. Observamos com grande intensidade a 

ocorrência da ação antrópica nesta nascente, no primeiro 

momento com o plantio de café, no segundo momento 

plantio de braquiária e a retirada quase total da Mata 

Atlântica (formação mais devastada do país, considerada a 

quinta área mais ameaçada do planeta, possuindo maior 

diversidade botânica do mundo para plantas lenhosas), aqui 

outrora existente, averiguamos que a fase econômica do 

município, muito colabora para a situação existente nesta 

nascente, o abandono é visível a olho nu,e podemos notar 

que um substrato está sendo formado na 

região.Caracterizado pelo padrão de drenagem dendrítico, 

ou seja, aquela que apresenta a disposição dos rios 

formando um engalhamento. E comum nos terrenos 

argilosos, ou ainda em rochas cristalinas como o granito. 

 A captação da água para o município é feita através da 

Copasa, água esta que é subsidiada pela prefeitura, e que 

mediante nossa observação, a população utiliza em 

demasia de tal privilégio desse recurso. Há uma cachoeira 

que pode vir a ser aproveitada para a atividade turística, 

com uma distância de aproximadamente 2 quilômetros do 

Cento, o córrego do Shimith vai aos poucos demonstrando 

ser uma opção uma opção de trilha interpretativa na cidade 

de Ewbank da Câmara.Os córregos Schimidt e Totonho-

Mariano são utilizados com freqüência para o abastecimento 

da população urbana. 

 Detectamos também que na junção dos córregos em 

questão, se faz visível a presença de lixo orgânico e esgoto 

in natura, fato este decorrente da ocupação desordenada da 
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população em suas margens. 

 O córrego Totonho-Mariano, tem uma direção de 147º 
leste, altitude de 715m, e a altura do talude (superfície 

inclinada do terreno na base de um morro ou e uma encosta 

do vale onde se encontra um depósito de detritos. O talude 

é um termo topográfico muito usado em geomorfologia 

adquirindo por vez, sentido genético quando seguido de um 

qualificativo — talude estrutural, de erosão, de acumulação, 

etc.) esquerdo e 1,50 metros e o talude direito com 2,00 

metros, leito maior (banqueta de forma plana, inclinada 

levemente na direção de jusante e situada acima do nível as 

águas,na estação seca,sendo ocupado anualmente , 

durante a época as chuvas ou época das cheias), 5,60 

metros e leito menor (canal por onde correm 

permanentemente , as águas de um rio, sendo a sua secção 

transversal melhor observada por ocasião da vazante) 3,24 

metros. 

  Há mais ou menos 880 metros de altitude, 

próximo à divisa do município de Santos Dumont, nasce o 

córrego de Tabuões, cuja latitude é de 21º31’03” e a 

longitude de 43031’21”. Na formação de mares de morro, o 

córrego de Tabuões apresenta-se encaixado entre duas 

elevações e com uma vegetação densa secundária, como 

também no Córrego Schimidt e Totonho-Mariaflo essa área 

é densamente povoada, provocando a poluição desde sua 

nascente. Acrescidamente integram esse cenário pastagens 

de braquiária, plantação de milho, Eucalipto, capim gordura, 

capim mumbeca, capim elefante, Taboa e lmbaúba, sendo 

notória a presença de termideiras ou cupins. 

 O município de Ewbank da Câmara nos chama a 

atenção, por ser uma área que não cobra pelo custo da 

lâmina dáqua, ou seja, um verdadeiro contracenso, pois, ao 

mesmo tempo em que oferece água com gratuidade aos 

seus usuários, não há a preocupação com os seus 

mananciais por não ter uma legislação própria, bem como 

ao permitir ou fazer “vista grossa” à ocupação indevida das 

margens do córrego Totonho-Mariano, com também um 
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verdadeiro descaso com as propriedades que se localizam 

às margens do Córrego de tabuões e Schmidt. Esse 

trabalho visa que, quando uma política de águas gratuitas 

ocorrerem em um município, pressupõe-se que a oferta não 

seja apenas um momento político daquela legislatura e sim 

uma proposta política daquele município que está à área 

satélite. 

 No agravante, ao perfil sócio-econômico populacional 

do município de Ewbank da Câmara, se faz notar a 

presença de um contingente populacional de classe média, 

cujas habitações são em sua maioria de alvenaria,com os 

domicílios particulares permanentes tendo como forma de 

abastecimento de água rede geral, universo este, que 

concentra um total de 821 domicílios, enquanto que, destes, 

apenas 1 utiliza-se de outras formas não identificadas de 

abastecimento. 

  Utilizando-se de um total de 116 domicílios que 

se dispõem a utilizar o abastecimento de poço ou nascente, 

a cidade conta ainda com 931 domicílios com banheiro ou 

sanitário e apenas 7 domicílios onde não há banheiro ou 

sanitário. Dessa forma, a população do município, se vê 

beneficiada no que se refere à rede de esgoto. 

Educação Ambiental 

  Nas últimas décadas, o Homem vem utilizando 

do meio ambiente de forma predatória, caminhando para o 

esgotamento de seus recursos naturais, modificando 

rapidamente o equilíbrio da natureza em escala global. No 

intuito, de atender a necessidade de estabelecer diretrizes 

para preservação e melhoria do ambiente humano, ocorre 

em Estocomo, de 5 a 16 de junho de 1972, a assembléia 

geral das Nações Unidas, onde foram criados 23 princípios 

de orientação para humanidade. 

  Consequentemente, nos últimos anos, vem 

ocorrendo na humanidade uma crescente conscientização 

da importância de se buscar uma sustentabilidade, na 

economia, na sociedade, no meio ambiente e principalmente 
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em seu desenvolvimento. No entanto, instalou-se uma 

perceptível confusão em seus conceitos. Segundo os 

trabalhos elaborados pela comissão especial da ONU, 

publicado em 1987, “Desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades.” (Relatório 

Brundtland,1983) 

 Contudo, a educação ambiental vem tentar elucidar e 

interpretar seus conceitos, no Brasil foi institucionalizada 

através da lei 9795/99. 

Segundo BARBOSA, estes esforços leva a 

sociedade de forma geral “a compreender a complexidade 

do ambiente resultante das interações nos seus aspectos 

biológicos, físicos, sociais e culturais, criando um modo de 

interpretarem isoladamente esses diferentes elementos no 

espaço e no tempo, a fim de que futuramente realizem uma 

utilização mais criteriosa e prudente dos recursos naturais.” 

  A educação ambiental no ensino formal, ainda é 

um grande problema, as escolas públicas e privadas não 

estão preparadas para uma estrutura pedagógica que trate o 

ensino de forma interdisciplinar. 

É neste sentido que segundo CAMPIANE (2001), 

“Não há nenhuma estrutura mais coletiva de troca, de 

espaço de trabalho conjunto entre professores. Tão 

fragmentado como o ensino por disciplinas tradicionais é o 

dia-a-dia pedagógico de uma escola. Não há uma cultura de 

tratamento interdisciplinar nem na formação inicial de 

qualquer docente nem na vida escolar. Há experiências de 

desenvolvimento profissional de docantes introduzindo essa 

cultura e transformando as práticas escolares, mas 

esbarrando na estrutura estática e burocrática das escolas.” 

  As atividades de educação ambiental deveriam 

ser prioridade nos programas de ensino das instituições 

educacionais, pois permitem aos alunos, oportunidades de 

desenvolverem a sensibilidade na percepção dos problemas 
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ambientais em seu cotidiano. Fornecendo um farto material 

didático para os professores trabalharem o meio ambiente, 

tanto em sala de aula quanto em atividades extra-classe. 

Com essa estratégia pode-se identificar e prevenir 

problemas ambientais, coletar e organizar informações, 

gerar soluções alternativas, desenvolver e gerar planos de 

ação. 

“Os objetivos, as metas da EA e os enfoques de 

ensino constituem um todo. Nesse entrelaçamento de 

componentes, o final desejado é um compromisso de ação 

orientado por comportamentos adequados em busca de 

melhoria e elevação da qualidade de vida, e em 

conseqüência da qualidade da experiência da qualidade da 

experiência humana.”. (DIAS,2001) 

Considerações finais 

 O modelo que aqui se propõe é ainda um instrumento 

experimental de estudo ambiental da rede de drenagem em 

microbacias. Entretanto, pode ser considerado como o 

primeiro passo para a elaboração de metodologias 

inovadoras, voltadas à realidade sócio-ambiental de 

pequenos municípios, capazes de favorecer a manipulação 

dos recursos naturais dentro de parâmetros de uso 

aceitáveis. 

 Nesta primeira fase do projeto, percebe-se a 

importância do estudo geográfico ministrado em campo, 

bem como, a leitura interpretativa da rede hidrográfica, pois 

pode-se colocar em prática o olhar geográfico, não se 

prendendo à teoria, mas associando ambas em seu 

conjunto. 
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