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RESUMO: À medida que o crescimento populacional aumenta e o nível de desenvolvimento econômico melhora a 

demanda por recursos naturais também é impactada, e dentre vários recursos naturais que estão sendo 

consumidos sem a devida atenção encontra-se os recursos hídricos. A água, como recurso de ocorrência natural, 

assume papel de destaque no cenário atual de desenvolvimento, tornando-se essencial por ser vital a existência de 

vida na Terra, e por apresentar oferta em condições de uso humano limitada, com elevada variabilidade espacial e 

temporal. A escassez ou a abundância da água ao longo do tempo ou no espaço geográfico podem gerar impactos 

na relação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O presente trabalho parte de esforços de 

investigação baseado no tripé da sustentabilidade, ou seja, que o uso seja economicamente viável, socialmente 

justo e ambientalmente sustentável. Como estudo de caso, buscou-se compreender e explicar os múltiplos usos da 

água em um Balneário Turístico em Minas Gerais/Brasil, conhecido como Serra do Cipó, os dados apresentados 

serão mais especificamente da Bacia Hidrográfica do Rio Paraúninha no município de Santana do Riacho, que é o 

principal ponto de atrativo turístico da região. Dentre os usos da água identificados destaca-se: o turismo, 

saneamento básico, PCH (Pequena Central Hidrelétrica) e agricultura. O trabalho se desenvolveu através de 

referências bibliográficas, caracterização da área de estudo, levantamento das formas de uso e ocupação do solo 

através de imagens de satélite e trabalhos de campo. A área em estudo está sofrendo uma forte alteração na sua 

dinâmica socioambiental, a população urbana vem crescendo de maneira rápida e por consequência 

desorganizada, e o fluxo turístico temporário causa transtornos a comunidade local e gera danos ambientais 

consideráveis. Mas as atuais políticas públicas na região vêm favorecendo o adensamento populacional, com a 

pavimentação de antigas estradas de terra utilizadas no período do Ciclo do Ouro, sem falar no parcelamento do 
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solo permitindo a criação de bairros e condomínios fechados. O dilema existente está entre os interesses de gerar 

renda a partir da atividade turística, e a não conservação das características naturais e culturas da região, que são 

os próprios atrativos para esse intenso fluxo turístico. Nesta perspectiva, mostra-se relevante o estudo desse tema 

para a sociedade, mostrando a todos que o uso da água é um forte indicar de como estamos conciliando as 

demandas por desenvolvimento econômico e as reais práticas de conservar e preservar nosso hábitat. O desavio é 

tentar pensar e agir de forma equilibrada, buscando um uso sustentável dos recursos hídricos. 

Palavras-chave: Uso da água, tripé da sustentabilidade, bacia hidrográfica, aumento do consumo de água. 

 

INTRODUÇÃO 

A questão dos recursos hídricos tem se revelado um dos aspectos mais importantes nas relações socioambientais 

nos dias atuais. Os usos dos recursos naturais têm sido fortemente alterados em função de múltiplos impactos 

ambientais decorrentes de atividades antrópicas. A água tem fundamental importância para a manutenção da vida 

no planeta, portanto, falar da relevância dos conhecimentos sobre a água, em suas diversas dimensões, é falar da 

sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio da biodiversidade, das relações de dependência 

entre seres vivos e ambientes naturais. Na sociedade em que vivemos, a água tende a ser vista como recurso 

hídrico e não mais como um bem natural, disponível para a existência humana e das demais espécies. Passamos a 

utiliza-la indiscriminadamente, encontrando sempre novos usos, sem avaliar as consequências sócioambientais em 

relação à quantidade, disponibilidade e qualidade da água. 

Em escala mundial, no último século, a intensidade da escassez e conflitos pela água vem aumentando, 

especialmente por fatores antrópicos ligados à ocupação do solo, à poluição e contaminação dos corpos d’água. No 

contexto de Minas Gerais (Brasil) a situação e bem diferente o Estado é privilegiado por sua hidrografia e por 

possuir em seu território importantes bacias hidrográficas, com uma representatividade primordial no cenário 

nacional das águas. A área de estudo no município Santana do Riacho, está localizada a 90 km de Belo Horizonte e 

faz parte do complexo geomorfológico denominado Serra do Cipó, pertencente à Cordilheira do Espinhaço, no 

divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Doce sendo também divisora dos biomas 

cerrado e mata Atlântica. A Serra do Cipó é considerada atualmente uma das principais regiões turísticas de Minas 

Gerais, inserida na Estrada Real e no Circuito do Diamante, conta com um Parque Nacional da Serra do Cipó 

(PARNA Cipó), apresenta um relevo especialmente acidentado, inúmeras cachoeiras e uma flora muito 

diversificada. A região contabiliza um acervo invejável para o lazer, prática de atividades ao ar livre, e pesquisa 

científica. (Imagem 1) 
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Imagem 1 – Rio Parauninha / Serra do Cipó - MG 

Dentro desse contexto, o questionamento levantado para esse trabalho baseia-se nos usos dos recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Parauninha. Será possível combinar preservação e crescimento econômico? Até que 

ponto esses impactos são sustentáveis? 

 

Imagem 2 – Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Parauninha 

 

Fonte: IBGE, IGAM (2012) 
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O problema de alocação da água entre os diversos usuários de uma bacia hidrográfica pode ser minimizado quando 

prevalecem os seguintes atributos: o recurso é abundante, sua qualidade é compatível com os usos requeridos, a 

oferta do bem é garantida no espaço e no tempo e principalmente, o recurso é utilizado de forma sustentável. 

(COSTA, OLIVEIRA, RAMOS 2002). 

Dado a relevância do patrimônio natural da região da Serra do Cipó, a área de estudo vem sofrendo vertiginoso 

crescimento demográfico, devido o alto investimento econômico (turístico e da especulação imobiliária) e do recente 

planejamento do setor público (Estadual e Municipal). Desta forma, observa-se a necessidade de apontar os 

principais impactos e usos que os recursos hídricos dessa região vêm sofrendo, bem como os impactos positivos e 

negativos. Destacando-se a importância do olhar geográfico, a partir de uma abordagem que privilegie o tripé da 

sustentabilidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Devido à complexidade e abrangência da Serra do Cipó, a metodologia proposta neste estudo será delimitada a 

entender os múltiplos usos da água no município Santana do Riacho/MG, que é o município com maior demanda 

turística da região. Para tal, baseou-se no uso e ocupação do solo, em levantamentos de dados secundários e na 

percepção da paisagem local, buscando identificação de casos que contribuem para compreensão das relações 

entre os múltiplos usos, meio ambiente e comunidade. 

A elaboração da metodologia se constitui de três etapas, detalhadas abaixo: 

 1ª Etapa: Caracterização da área de estudo a partir dos dados secundários 

 Para embasar o estudo, foi realizado levantamento do conjunto de legislação municipal, trabalhos 

acadêmicos e análise das implicações da Legislação Estadual e Federal; 

 Levantamento dos múltiplos usos da água na prefeitura Municipal de Santana do Riacho, associação de 

agricultores, Copasa, IBGE e PCHs. 

2ª Etapa: Levantamento das formas de uso e ocupação do solo 

Esta etapa envolveu elaboração e análise de imagem de satélite. 

 Foi utilizada a carta topográfica Baldim, do IBGE em escala 1:100 000; 

 Imagem de satélite: RapidEye. 
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 Software Arc Gis 9.3. e SPRING 5.1.6. onde os dados de mapeamento de uso e ocupação do solo foram 

tratados; 

3ª Etapa: Visita de campo  

Para atender o objetivo proposto foram realizadas três visitas a campo conforme descrito abaixo: 

Foram realizadas visitas de campo nos dias 28/04/2012, 16/11/2012 e 12/01/2013, com objetivo de verificar o uso e 

ocupação do solo da bacia do rio Parauninha. Para a visita, utilizou-se imagem de satélite e fotografias aéreas, os 

dados foram coletados através do GPS Garmin, utilizando o datum sad 69. 

 

O TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE 

 

Historicamente, o conceito de sustentabilidade sempre teve conexão com os desafios ambientais. Não adianta 

resolver parte dos problemas, é preciso ter uma noção do todo, sempre buscar um olhar multidisciplinar e 

transdisciplinar. Nesse sentido Carvalo e Viana (1998) colocam que as três dimensões principais para atingirmos a 

sustentabilidade é o equilíbrio entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Os autores afirmam que é 

preciso ponderar o crescimento econômico, buscando uma equidade social, mas sem deixa de respeitar o tempo e 

as condições de regeneração da natureza. O princípio da sustentabilidade é garantir as gerações futuras o acesso 

às mesmas condições naturais que a geração atual está usufruindo. 

A Sustentabilidade com o objetivo de atender as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras 

em Philippi (2001) descreve que é a capacidade de se auto sustentar, de se auto manter. Uma atividade sustentável 

qualquer é aquela que pode ser mantida por um longo período indeterminado de tempo. Pode-se ampliar o conceito 

de sustentabilidade, em se tratando de uma sociedade sustentável, que não coloca em risco os recursos naturais se 

tratando de ar, água, solo e a vida vegetal e animal dos quais a vida humana depende. 

Para que qualquer desenvolvimento ocorra de forma sustentável deve-se: 

 Assegurar que as questões ambientais sejam contempladas já nos primeiros passos do planejamento do 

desenvolvimento em qualquer escala; 

 Fomentar o desenvolvimento da capacidade interna de gerenciamento ambiental; 

 Produzir e divulgar dados ambientais em quantidade suficiente para que possa embasar um planejamento 

ambiental de qualidade; 
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 Fornecer a participação da sociedade, definindo as necessidades e os problemas, bem como na tomada de 

decisão de uso preponderante dos recursos envolvidos; 

 Concentrar esforços em área mais frágeis, de maiores riscos e interesse, como florestas, áreas áridas, 

bacias hidrográficas, etc. 

De acordo com Pereira (2007), a responsabilidade socioambiental pode ser conceituada como um conjunto de 

ações que promovam o desenvolvimento em comprometimento com o meio ambiente e áreas sociais. 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia do rio Parauninha tem uma área de extensão de 44.346 hectares, pertence ao município de Santana do 

Riacho. A análise do uso e ocupação do solo, ganha importância ainda maior em áreas prioritárias para a 

preservação ambiental, como a Serra do Cipó, que comporta elevado grau de biodiversidade. Nesse contexto, foi 

feito o mapa de uso e ocupação do solo. O trecho analisado corresponde à bacia do rio Parauninha.  

Em estudos realizados na Serra do Cipó, Valente (2009) afirma que naquele ambiente predominam solos arenosos 

rasos e afloramentos rochosos. De acordo com Gontijo (2008), o Espinhaço Meridional surge como um grande 

divisor de biomas, comportando um mosaico fitofisionômico e florístico. A encosta oriental abriga a floresta 

estacional semidecidual, pertencente ao bioma da Mata Atlântica. Já a borda ocidental é marcada pela vegetação 

típica de cerrado. Os campos rupestres de altitude aparecem como faixa de transição ou refúgios isolados. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 – Vista da Serra do Espinhaço / Santana do Riacho-MG 

 

Do ponto de vista da rede urbana, a região da Serra do Cipó é marcada por pequenas cidades separadas por serras 

e cursos d’água. O modo como ocorre à ocupação urbana desencadeia inúmeras alterações espaciais e ambientais 

que se refletem na dinâmica dos recursos hídricos. A mancha urbana emerge como um importante aspecto 
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metodológico de indicação da extensão da área impermeabilizada e, por conseguinte, dos impactos sobre os 

recursos hídricos. No caso da bacia do rio Parauninha isso equivale a 96 hectares. Neste sentido, os espaços 

edificados prejudicam a infiltração da água no solo, e, consequentemente, a recarga dos aquíferos, destacando o 

município de Santana do Riacho (Imagem 4), os distritos Cardeal Mota e Lapinha.  

 

 

Imagem 4 - Município de Santana do Riacho 

 

Outros diversos impactos podem ocorrer, devido às diversas alterações do espaço urbano. Além dos impactos 

quantitativos, a influência dos resíduos sólidos e líquidos e a substituição da vegetação podem promover danos 

qualitativos significativos. Com o asfaltamento da rodovia MG-010 o distrito Serra do Cipó passou a se desenvolver 

mais rapidamente que a sede, concentrando as atividades turísticas. Para evitar abrir estradas muito largas de 

acordo com o DER, na Serra do Cipó, optou-se pavimentar o trecho de uma estrada utilizando piso feito de concreto 

intertravado ao invés de asfalto. 

Já a APA Morro da Pedreira foi criada para ser uma região marcada pelo uso sustentável. Mas esse objetivo é 

comprometido por vários problemas: uma ocupação que desconsidera as características e fragilidades do 

ecossistema, usos irresponsáveis dos recursos que a Serra oferece um turismo desorganizado e muitas vezes 

agressivo, conflitos políticos e a utilização inadequada de um dos maiores tesouros que ela abriga, a água. A APA 

Morro da Pedreira institui restrições específicas para a região, como a preservação dos campos rupestres, por 

serem áreas de vida silvestre. 
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HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO NO MUNICÍPIO SANTANA DO RIACHO 

 

No início de sua ocupação, o atual município de Santana do Riacho era denominado Riacho Fundo. A comunidade 

local conta, folcloricamente, que este nome e a sua ocupação se deveu a um Bandeirante, que ao parar para 

descansar próximo a um riacho, o achou fundo e resolveu denominar a região de Riacho Fundo (Plano de Manejo 

da APA Morro da Pedreira, 2009). O topônimo do município demonstra que desde sua ocupação a temática dos 

recursos hídricos chama a atenção na região. 

Entretanto, o primeiro registro de exploração da região consta de 22 de maio de 1744, data quando foi concedida ao 

Sargento-mor Antônio Ferreira de Aguiar e Sá a região do Riacho Fundo, através de uma Carta de Sesmaria, 

tornando-se Fazenda Riacho Fundo, pertencente à Comarca de Serro Frio. A propriedade mantinha limites com 

Sabará, com Rio de Pedras, com a propriedade de José de Souza e com a propriedade de João Fragoso, 

denominada Serra da Lapa. (IBGE, 2012). Como se percebe, no limiar do século XVIII, a região em volta da 

Santana do Riacho já se encontrava conhecida e de certa forma ocupada. 

A Lei nº 45 de 17 de março de 1836 suprimiu o Distrito de Riacho Fundo, incorporando-o ao território de Morro do 

Pilar. Após muitas reivindicações locais, em 15 de abril de 1844, através da Lei nº 271, Riacho Fundo voltou a ser 

Distrito, entretanto, não mais de Morro do Pilar e sim do Município de Conceição do Mato Dentro. Um pouco mais de 

10 anos depois, em 1962, o Distrito de Riacho Fundo foi desmembrado do Município de Jaboticatubas e elevado à 

Município de Santana do Riacho. 

Apesar de explorado desde o século XVII, somente a partir dos anos 1970 a região começa a passar por 

transformações significativas, impulsionadas em grande medida pelo momento econômico vivido pelo Brasil, que 

afetou economicamente positivo o setor de turismo ecológico. Conflitos de uso surgem e se acentuam em virtude do 

crescente afluxo de pessoas que querem conhecer a região, passear, acampar, tomar banho de cachoeira, 

comprando sítios e chácaras, oferecidos por um número também crescente de empreendimentos imobiliários, 

caracterizados por segundas residências e sítios de recreio. A partir do início da década de 80 foi criado na região o 

Parque Nacional da Serra do Cipó – PARNA CIPÓ em seguida a APA Morro da Pedreira e a Reserva da Biosfera da 

Serra do Espinhaço. No município de Santana do Riacho, o Parque Nacional da Serra do Cipó tem 2.615 hectares e 

a APA Morro da Pedreira com 41.360 hectares, ou seja, 42,57% do seu território total (ICMBIO, 2009). 

O Quadro 1, mostra a população residente no município de Santana do Riacho. Para o período de 1991 e 2010, 

percebem-se mudanças na distribuição da população em áreas rurais e urbanas. No inicio do período considerado, 

a população residente em área rural é maior que a área urbana. Cenário se inverte em 2010. Tal mudança pode ser 
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representada pelo grau de urbanização. Nota-se que o grau de urbanização vem aumentando nos três períodos de 

tempo retratados. 

 

Quadro 1 - População residente em Santana do Riacho 1970 a 2005 

Anos Urbana Rural Total 

1991 1.184 2.220 3.404 

2000 1.719 2.016 3.735 

2010 2.279 1.744 4.023 

Fonte: IBGE, 2010) 

 

Na pesquisa do Censo, 2010 a população tinha 4.023 habitantes, sendo que 2.279 é urbana e 1.744 é rural. Esse 

aumento na população residente na área urbana pode vir impactar na qualidade da água no município, uma vez que 

o mesmo não tem sistema de destinação de esgoto. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAUNINHA 

 

Segundo COSTA, OLIVEIRA, RAMOS (2002), o relevo da região é bastante movimentado é incrustado de pedras, 

fragmentado, cortados por diversas cachoeiras, quase sempre inacessíveis para a maioria da população, pouca 

vegetação lenhosa e solo ralo, não propício para formação de grandes lavouras, excetuando-se alguns vales. Há 

uma forte presença da vegetação de cerrado, com árvores de casca grossa e solos profundos, cortado por matas de 

galerias. Predominam as formações vegetais rasteiras campo rupestre e de altitude, em função das áreas mais 

elevadas do Supergrupo Espinhaço. (PARIZZI, 2001). 

Com paisagens excepcionais, o município encanta pela diversidade capaz de agradar aos gostos mais variados, e 

ao mesmo tempo, reúne um conjunto de condições geológicas, climáticas e bióticas peculiares. Essa posição de 

intermédio, associada a características individuais especiais, transformou-se em tema recorrente quando se trata da 

caracterização ambiental da Serra do Cipó, resultando em importantes reflexos sobre a economia e a história o que 

reforça a necessidade do desenvolvimento sustentável da região, pautado em práticas que mantenham a 

integridade física e funcional do meio ambiente. 
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Observa-se que as transformações ambientais que vêm ocorrendo nas últimas décadas foram impulsionadas pelo 

fluxo de turistas e pela abertura de novos loteamentos destinados, sobretudo, às classes média e alta. Essa 

crescente busca pelos atrativos turísticos tem feito surgir, além de casas e sítios de finais de semana, vários 

estabelecimentos comerciais, como pousadas, área de camping, mercearias e restaurantes. 

 

MÚLTIPLOS USOS DA ÁGUA 

 

Os múltiplos usos da água podem ser identificados na resolução CONAMA 357 de 2005. O rio Parauninha (Imagem 

2) se enquadra na classe 1, águas que podem ser destinadas para: 

 Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

 À proteção das comunidades aquáticas; 

 À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

 À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que 

sejam ingeridas cruas sem remoção de película; 

 Proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. 

A classificação consiste basicamente na Identificação dos usos da água e na determinação da classe 

correspondente ao uso preponderante. O abastecimento doméstico refere-se não apenas aos domicílios, mas 

também aos chafarizes e fontes comunitárias e aos restaurantes e bebedouros de unidades industriais. 

 

Imagem 5 – Rio Parauninha / Santana do Riacho-MG 
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As atividades dirigidas ao estabelecimento do controle sobre fontes de água disponíveis, fator crucial para a 

acumulação de poder social e político - estimularam conflitos intensos e recorrentes (...). A Evidência histórica dos 

usos da água e o conflito pela mesma sempre acompanhou a sociedade humana. (Zhouri e Laschefski, 2010, pág. 

177 e 178). 

O distrito de Santana do Riacho é uma área com grande abundância de água, que conforme Zhouri e Laschefski 

apud Castro (2010) o conflito pela água pode dar-se também em condições de abundância desse elemento. Ao 

contrário do que se pensa no senso comum, além da escassez de água, que acaba levando a conflitos, a 

abundância desse recurso também gera outros conflitos se mal gerido, pois é exatamente o conjunto de fatores 

como beleza cênica, topografia, vegetação e condições climáticas que fazem com que um número cada vez maior 

de pessoas queiram usufruir desse recurso na região da Serra do Cipó. Sendo assim, essa região está, a cada dia, 

atraindo um contingente maior de turista, mas a infraestrutura da região e o grau de educação/percepção ambiental 

desses turistas não acompanha a demanda crescente pelo uso do recuso hídrico. Desta forma, a abundância da 

água na região desencadeia impactos diretamente ligados a ações antrópicas. De acordo com Demetrios 

Christofidis (2002) a pesca, recreação e contato primário, dessedentação de animais, diluição de dejetos, 

abastecimento público e irrigação ou uso residencial estão entre as principais modalidades de exploração dos 

recursos hídricos. Vale ressaltar que os corpos d’água se constituem como grande atrativo cênico, em que se 

praticam esportes náuticos, e que propiciam a preservação da comunidade aquática.  

Alguns mecanismos são definidos para a identificação dos múltiplos usos considerando suas classes que abrangem 

a duração, descrição, instância (administrativa e/ou jurídica), instituição envolvida na mediação, o impacto 

ambiental, o histórico e a situação, bem como as partes envolvidas, o instrumento legal referenciado no conflito 

(Pinheiro, 2002). Outros autores identificam os conflitos conforme suas tipologias em função da distribuição e dos 

usos desiguais dos recursos hídricos podendo provocar disputas sobre desenvolvimento, aumentar a importância da 

água como objetivo estratégico, ou causar uma degradação da fonte de água de outro usuário ou nação (Gleick, 

2001). 

 

Turismo 

É inegável que o turismo tende a ser a atividade predominante no município de Santana do Riacho está inserido na 

Estrada Real e com o Circuito Parque Nacional da Serra do Cipó é um dos centros de maior capacidade de 

desenvolvimento turístico de Minas Gerais, localizado em parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 

acesso rápido e fácil. O Circuito turístico pode ser visitado pelos dois lados da Serra do Cipó, considerado como o 
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“Jardim Botânico” do Brasil tal a exuberância da flora e a riqueza de sua fauna. Além de sua vocação natural para o 

Ecoturismo, com lagoas, rios, corredeiras e inúmeras cachoeiras de águas límpidas, piscinas naturais (Imagem 6) 

destacam-se as formações rochosas, “canyons”, e as montanhas, bem como o artesanato, a gastronomia, as festas 

populares e religiosas, que mantêm vivo o folclore e a tradição hospitaleira dos mineiros. 

 

 

Imagem 6: Cachoeira Sentinela 

 

Além do turismo ecológico existe também o turismo voltado para área de pesquisa, como observação das espécies 

da fauna e flora, relevo, sítios arqueológicos, grutas e cavernas com desenhos e pinturas rupestres com idade 

estimada entre 2mil e 8 mil anos – história e pesquisa. 

A situação atual do turismo está longe de poder ser considerada “sustentável”, segundo o ICMBIO em 2009, vários 

dos pontos necessários à sustentabilidade do turismo têm sido motivo de árduas lutas, a cultura do lucro fácil, até o 

momento, tem prevalecido, dificultando o ordenamento das atividades. Há uma carência quase total de instrumentos 

legais na esfera municipal para pautar a concessão de licenças para construções, parcelamento do solo e alvarás 

de funcionamento de estabelecimentos comerciais em geral. O ônus da maioria da especulação imobiliária e do 

imediatismo dos que querem usar locais frágeis, pensando apenas no seu próprio lucro, o ritmo do crescimento é 

acelerado. Há carência de todos os itens de infraestrutura para atendimento adequado aos turistas que chegam a 

multiplicar por cinco ou mais a população fixa: saneamento básico, coleta e destinação adequada do lixo, 

fornecimento de água e luz elétrica com capacidade para suportar os aumentos de demanda, serviços de 

atendimento de emergência para acidentados ou vítimas de males súbitos, serviços de segurança pública eficiente, 

regras de funcionamento de estabelecimentos noturnos e de balneários e capacidade de fiscalização do seu 

cumprimento etc.  
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Atendidos estes requisitos básicos de infraestrutura, sem os quais não se pode falar em sustentabilidade, há 

inúmeras possibilidades de geração de trabalho e renda como decorrência do turismo, como turismo de aventura, 

hotelaria, restaurantes e comércio em geral, com geração de empregos diretos e indiretos.  

Diante disso, nota-se que o turismo desordenado pode afetar diretamente na disponibilidade do uso da água no 

município de Santana do Riacho. Na época de férias e festividades a região recebe um grande contingente de 

pessoas, que utiliza a região de forma inadequada, gerando degradação a natureza e falta de água para 

abastecimento das comunidades. Dessa forma, percebe-se o quanto a sustentabilidade da atividade turística 

depende da sustentabilidade de outras atividades.  

 

Agricultura 

A região da Serra do Cipó vive, neste início de século XXI, a consolidação de um processo recente de 

transição/transformação, iniciado lentamente nas quatro últimas décadas. Trata-se de uma região que, basicamente, 

sempre viveu de uma economia de subsistência (agricultura e gado) e está sendo influenciada progressivamente 

pela dinâmica de expansão da região metropolitana de Belo Horizonte. 

No município de Santana do Riacho o potencial agrícola é baixo em toda a região, tendo se desenvolvido a pecuária 

extensiva associada à formação “vegetacional” de campo, sendo esses nativos na região. (...) e a agricultura de 

subsistência, sendo que o número de estabelecimentos agropecuários é de 188 unidades. Segundo o IBGE senso 

agropecuário 2006, os produtos agrícolas que mais se destacam no município são a produção de cana de açúcar e 

milho (Imagem 6). O que dificulta o desenvolvimento de atividade convencional como a agricultura e a indústria é 

que o município tem grande parte de seu território localizado em área de conservação. Desta forma um novo ciclo 

está se estabelecendo na Serra do Cipó, o turismo, e com ele parte da população local está deixando as atividades 

agropecuárias de extrativismo para se dedicas às atividades diretas ou indiretamente relacionadas à nova atividade 

econômica, seja nas pousadas, nos restaurantes, entre outros. 

 

Saneamento Básico 

Segundo o IBGE, cerca de 99,4% da população brasileira possui abastecimento de água e somente 55,2% possui 

rede de esgoto. A média do estado de Minas Gerais é de mais de 90% dos domicílios com água tratada. No 

município de Santana do Riacho somente 1% de seus domicílios é atendido pela rede de esgoto (ICMBIO,2009), o 

restante do município faz uso de fossas sépticas. Quanto ao consumo de água, a concessão é da COPASA, que 

não atende todas as famílias e estabelecimentos comerciais. Esses têm acesso ao abastecimento de água por meio 

de poços, nascentes e rios, pois este tipo de abastecimento não tem tratamento. 
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Segundo informações da Secretária de Turismo e Meio Ambiente de Santana do Riacho, a Sra. Lívia, a água 

captada pela COPASA no Rio Cipó, é distribuída após passar pela Estação de Tratamento de água - ETA, que se 

localiza no final da Rua do Engenho, por gravidade, diariamente são retiradas entre 800 a 1000m³. Um dos maiores 

problemas no sistema de tratamento de água que em média são atendidos 2.000 moradores, que nos finais de 

semana é feriados chega a triplicar o número de pessoas no município o que resulta em falta de água na 

comunidade. Alguns moradores chegam a canalizar e retirar a água diretamente das nascentes e cachoeiras. 

Segundo a COPASA já foram feitas melhorias na captação de água com a instalação de balsa superficial, passa do 

volume de água ofertada à população para 2,5 milhões e litros por dia. A companhia também construiu um 

reservatório com capacidade de armazenamento de 800 mil litros de água. 

No município optou-se pelo uso de fossas sépticas, que atende parcialmente as necessidades do município, 

principalmente por ser tratar de uma pequena comunidade. Segundo a Norma Brasileira NBR 7229/1993 a 

manutenção das fossas deve ocorrer em média a cada ano, variando de acordo com a quantidade de material 

depositado. 

O problema se agrava porque não há fiscalização destas instalações, o monitoramento ocorre quando se aprova um 

projeto de nova edificação, a prefeitura exige a execução da fossa, mas as moradias que não possuem fossa 

séptica usam as fossas negras. Com isso, os cursos d’água da região estão a cada dia mais ameaçados com a 

contaminação. 

 

PCH (Pequena Central Hidrelétrica) 

 

Na área da bacia do rio Parauninha existem duas PCHs, a Pequena Central Hidrelétrica, PCH Pacífico 

Mascarenhas da Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira e a PCH Usina Coronel Américo Teixeira (PCH 

UCAT). A PCH Pacífico Mascarenhas, (Imagem 7) está inserida na APA (Área de Proteção Ambiental) Morro da 

Pedreira. 

A usina foi construída em 1928 e recebeu o nome de Usina Pacífico Mascarenhas, formando a represa do Vau da 

Lagoa. Trata-se de uma pequena central hidrelétrica (PCH) que até hoje alimenta unidades fabris nos municípios de 

Sete Lagoas e Caetanópolis. Não houve desvio do rio, todas as obras foram executadas com pouca interferência 

com o rio Parauninha. 
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Imagem 7: A barragem existente é uma estrutura de concreto, com fundação e ombreiras em rocha. 

 

A outra PCH no município é a PCH Américo Teixeira da Cia Industrial Belo Horizonte, que foi construída na década 

de 1950, concebida para fornecer energia elétrica para a antiga Industrial Belo Horizonte, hoje Horizonte Têxtil. 

Atualmente, a usina fornece energia para duas fábricas, uma localizada na cidade de Pedro Leopoldo – MG e a 

outra na sede da empresa, bairro Cachoeirinha – Belo Horizonte.  

 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

 

Com o crescimento acelerado das atividades turísticas e a reodernação espacial devido à maior ocupação, tornou-

se urgente a construção do Plano Diretor do município de Santana do Riacho, contendo diretrizes para a Área de 

Proteção Morro da Pedreira (APAMP), o Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Cipó (PNSCi) e com o 

objetivo de promover a gestão dessas Unidades de Conservação. 

Existe um enorme desafio para efetivar as transformações propostas pelo Plano Diretor. Um desafio histórico. 

Enquanto as boas intenções lançadas ao papel não se cumprem, a situação urbana se agrava. É farta a divulgação 

na mídia de pesquisas apontando o crescimento da ocupação de áreas precariamente urbanizadas, na região de 

Santana do Riacho, o principal é que esse plano defina o tamanho mínimo dos lotes, de modo a barrar um 

adensamento exagerado e a consequente descaracterização da região. O Plano Diretor aponta prioridades políticas 

e socialmente corretas, jogando para satisfazer a população, enquanto na maior parte das vezes os investimentos e 

esforços públicos continuam drenados para poucos lugares. 

Jo
si

el
y

 C
ar

re
ir

a 



 

e-xacta, Belo Horizonte, Vol. X, N.º Y, p. aa-bb. (ano). Editora UniBH.  

Disponível em: www.unibh.br/revistas/exacta/ 

Contudo, na realidade, foi percebido que a falta de planejamento gera um desordenado crescimento, que pode 

comprometer tudo o que já foi feito pela preservação da área. Cabe aos gestores do município definir no plano 

diretor um zoneamento da ocupação do solo. A prefeitura manifesta preocupação em definir áreas que não devem 

ser ocupadas, mas não há uma delimitação clara.  

O plano diretor não é apenas uma formalidade, é um instrumento importante para o desenvolvimento sustentável da 

cidade, para a proteção dos atrativos culturais e turísticos. É primordial que a população participe das audiências 

públicas, impedindo manobras políticas para alterar o plano diretor. O que se percebe é que ainda há muito que ser 

feito no município de Santana do Riacho, como a resolução das questões fundiárias; o beneficiamento seletivo do 

lixo; saneamento e a especulação imobiliária para garantir um futuro sustentável. As atuais ações não garantem um 

futuro sustentável para a região em questão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A água, como recurso ambiental, de domínio público, requer que o governo promova sua gestão de forma a garantir 

o acesso de todo cidadão, a atender aos usos prioritários para a sustentabilidade ambiental, incluindo os seres vivos 

e, sobretudo o ser humano, bem como, a qualidade necessária e condizente com os diferentes usos. Dentro das 

diferentes formas e fases de ocorrência, a água superficial e a subterrânea têm efeitos diretos sobre as atividades 

econômicas. O futuro do desenvolvimento do País passará, inevitavelmente, pelo desafio de acomodar no seu 

espaço geográfico um conjunto amplo de funções e elementos críticos para a sociedade brasileira: as atividades 

agrossilvipastoris, as florestas naturais, os recursos hídricos, as cidades, entre outros. Trata-se de um processo 

complexo, que envolve dimensões de natureza econômica, ambiental, científica, social, ética e política. Interesses 

legítimos de diversos segmentos da sociedade suscitam preocupações e conflitos, que devem ser considerados de 

forma equilibrada e inteligente. 

Portanto, vivenciamos a emergência de um conflito entre crescente valorização das questões ambientais e da 

necessidade de proteção dos recursos hídricos, e, ao mesmo tempo, uma crescente valorização da terra nas 

cidades. As áreas verdes ficam cada vez mais restritas e as pressões urbanas cada vez mais intransigentes. Este 

conflito se configura em cenários urbanos onde as nascentes se encontram quase que exclusivamente confinadas 

em áreas protegidas, já que grande parte foi excluída da paisagem pela lógica dos processos de urbanização e 

canalização dos cursos d’água. Santana do Riacho se encontra em processo de reconstrução social e espacial, 

requer envolvimento e organização da comunidade local e eficiência dos mecanismos gestores. Esperamos estar 

oferecendo subsídios para outros pesquisadores, em um universo que não se encerra, devido à sua complexidade. 
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