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Resumo: 

No distrito de São Gonçalo do Bação, Itabirito (MG), porção central do Quadrilátero 

Ferrífero, observa-se grande concentração de formas erosivas – ravinas e voçorocas – com 

até dezenas de metros de profundidade e centenas de de comprimento. Na bacia 

hidrográfica do Ribeirão Carioca, objeto deste estudo, tais formas e processos correlatos 

são responsáveis por significativa perda de terras, assoreamento de cursos d’água e risco à 

população local. Tal situação induz prejuízos econômicos, sociais e ambientais público em 

geral, de partes da bacia, no que se refere à utilização para pastagem ou agricultura. 

O presente estudo tratou de identificar o uso e ocupação na bacia hidrográfica e as 

implicações geradas em função dos processos erosivos, que afetam diretamente a 

população. Foi realizado um levantamento cadastral das formas erosivas e pesquisa 

perceptiva visando correlacionar a interação do homem com seu meio e como os processos 

erosivos interferem no seu cotidiano, assim como interferem sobre os mesmos resultando 

no conhecimento sobre os problemas gerados pela degradação do ambiente e suas 

conexões com as condições sócio-econômicas locais. 

Palavras-chave: erosão, percepção, degradação e preservação. 

Introdução: 

O interesse em estudar a bacia hidrográfica do ribeirão Carioca, inserida nos limites 

do município de Itabirito/MG, na porção central da região conhecida como Quadrilátero 

Ferrífero, deve-se ao fato da ocorrência de grande concentração de processos erosivos. 

Tais processos erosivos são, via de regra, responsáveis por perdas de terras, assoreamento 

e inutilização de cursos d’água provocando prejuízos econômicos, sociais e ambientais para 

o poder público e a população em geral, provocando inclusive situações de risco. 

O presente estudo tratou de identificar o uso e ocupação da bacia e as implicações 

sócio-ambientais geradas em função dos processos erosivos ocorrentes. 

                                                 
1 Departamento de Geologia – UFOP – mnetto@degeo.ufop.br 
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Tendo em vista estes aspectos, o presente trabalho foi conduzido considerando as 

premissas de que o cadastro dos processos erosivos permitirá o acompanhamento 

sistemático dos mesmos como referência para estudos posteriores. Simultaneamente a 

pesquisa perceptiva possibilitará o conhecimento sobre a população local e suas 

experiências com seu espaço vivido. 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi analisar a degradação ambiental da bacia 

hidrográfica do ribeirão Carioca a partir dos estudos geomorfológico e fenomenológico, 

visando ampliar o conhecimento sobre a região e oferecer subsídios a um planejamento 

ambiental, social e econômico sustentáveis. 

Área de estudo e aspectos gerais: 

A área de estudo situa-se entre as latitudes 20º 16’ 45” e 20º 22’ 30” Sul e entre as 

longitudes 43º 47’ 30” e 43º 54’ 30” Oeste, no distrito de São Gonçalo do Bação, distante 

cerca de 15 Km da sede do município de Itabirito/MG, na porção central do Quadrilátero 

Ferrífero, zona metalúrgica de Minas Gerais, e engloba a bacia hidrográfica do ribeirão 

Carioca e seus afluentes: Saboeiro, Olaria, Augusto e Felipe, com uma área de 65,9 Km², 

compondo uma sub-unidade de gerenciamento hídrico do Rio da Velhas, por conseguinte da 

grande bacia do Rio São Francisco (Figura 1). 

Nesta bacia hidrográfica, como em outros locais nesta unidade geológica (Cachoeira 

do Campo, Santo Antônio do Leite, Glaura e Amarantina), observa-se uma grande 

concentração de formas erosivas - ravinas e voçorocas - que na maioria dos casos atingem 

centenas de metros de comprimento e dezenas de largura e profundidade (Costa & 

Sobreira, 2001). 

                                                                                                                                                         
2 Departamento de Engenharia de Produção – UFOP – jfprado@depro.em.ufop.br 
3 Departamento de Geologia – UFOP – sobreira@degeo.ufop.br 
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Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrográfica 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Carioca, está inserida no Complexo Metamórfico do 

Bação, unidade geológica cobrindo uma área de aproximadamente 385 km² e aparece como 

uma janela estrutural do embasamento cristalino, sendo bordejado por uma seqüência 

vulcanossedimentar de idade arqueana, e seqüência metassedimentar do Supergrupo 

Minas (Costa & Sobreira, 2001). 

O relevo predominante da área estudada constitui-se de mares de morros, onde 

prevalece a forma de meia laranja, com morros com encostas suaves e topos convexos, 

circundados por morrotes com vertentes mais íngremes. As altitudes variam de 1358 m a 

oeste e sudoeste (Serra das Serrinhas) e 820 m a leste, na foz da bacia hidrográfica, no 

ribeirão Mata Porcos. 

As rochas do Complexo Metamórfico do Bação encontram-se bastante 

intemperizadas, originando solos muito espessos, na ordem de dezenas de metros, que 

fazem com que o maciço rochoso aflore quase que somente no fundo dos vales, drenagens 

e em zonas mais acidentadas ou topo de morros (Costa & Sobreira, 2001). 

A maioria dos córregos formadores da bacia hidrográfica do ribeirão Carioca têm 

suas nascentes na Serra das Serrinhas, com suas linhas de drenagem, condicionadas a um 

padrão condicionado pelas estruturas regionais possuindo trechos encaixados na direção 
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SW-NE (Costa & Sobreira, 2001). Na região ocorre o Latossolo vermelho-amarelo distrófico 

(LVAd4) e Cambissolo háplico alumínico (CXa3), ambos “A” moderado e textura argilosa 

(CETEC, 1983; IBRAM, 2003). 

A bacia hidrográfica do ribeirão Carioca encontra-se sob o domínio do clima tropical 

de altitude (Cwb) segundo classificação de Köppen, caracterizado por invernos secos e 

verões brandos e chuvosos. A temperatura média anual oscila em torno de 17º C. Nos 

meses mais frios as médias diárias situam-se entre 13º e 15º C e nos meses mais quentes 

entre 20º a 22º C. Existe uma sazonalidade bem demarcada, com a estação chuvosa de 

novembro a abril e o período de estiagem de maio a outubro. A precipitação anual varia de 

1.800 a 2.000 mm (IGA, 1996; Sobreira, 1998). 

A vegetação da bacia hidrográfica do ribeirão Carioca está classificada como 

Floresta Estacional Semidecidual submontana, apresentando uma vegetação secundária, 

numa zona de transição entre os domínios vegetacionais do Cerrado e da Floresta Atlântica 

(IBGE, 1991 e 1992; RADAMBRASIL, 1983). Essa vegetação secundária, que surge com o 

abandono da terra, após o uso pela atividade mineradora, agricultura e pecuária e 

finalmente pelo reflorestamento ou o florestamento de áreas campestres naturais (IBGE, 

1991). 

A ocorrência de várias manchas de mata natural atesta uma razoável preservação da 

cobertira vegetal na área, bem como remanescentes de silvicultura. Sobreira (1998) aponta 

que essa vegetação ocorre onde as condições de drenagem e concentração de nutrientes 

permite o desenvolvimento de espécies de grande e médio porte, algumas vezes 

constituindo as matas de galeria. O acentuado processo de degradação sofrido, em virtude 

da prática freqüente de queimadas, para o posterior aproveitamento com pastagens e 

cultivos, gerou uma situação de instabilidades na conservação do solo e o aumento da 

erosão superficial (Sobreira, 1998). 

Segundo os dados do IBGE, no distrito de São Gonçalo do Bação a população 

registrada para o ano de 2000 é de 910 habitantes, sendo 62,53% residente na área rural, 

com uma densidade de 4,87 Hab/Km² e de 7,72 hab/Km² considerando os totais, 

comparados com a densidade de 69,79 Hab/Km² para o município de Itabirito/MG (Quadro 

1). Semelhante à área rural de outros distritos da região, a localidade é ocupada por 

pequenos sítios e chácaras, utilizadas como casa de campo. Existe nas planícies aluviais da 

bacia hidrográfica a extração de areia praticada com o uso de pequenas dragas, que vem 

provocando grande impacto resultante da forma irregular e desordenada de extração. A 

comunidade nativa vive em pequenas propriedades, praticando agricultura de subsistência e 

trabalhando como caseiros nas “casas de campo”. 

 

 9331



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Distrito do Bação – São Gonçalo do Bação - Censo 2000 
Distrito / Setor Área População Domicílios 

 Km² Total Homens Mulheres Particulares
Bação – Urbano 1,017 341 191 150 182 
Bação – Rural 116,779 569 281 288 336 

Total 117,796 910 472 438 518 
Fonte: IBGE – Recenseamento Demográfico de 2000. 

Quadro 1: Distribuição da população do distrito de São Gonçalo do Bação 

Metodologia: 

A pesquisa compreende duas formas de abordagem: geomorfológica e perceptiva, 

com o objetivo de identificar, descrever e correlacionar as implicações sócio-ambientais 

geradas em função dos processos erosivos erosivos existentes na área da bacia 

hidrográfica do ribeirão Carioca. 

Para o estudo geomorfológico realizou-se inicialmente um levantamento bibliográfico 

e foram executadas tarefas de cartointerpretação e fotointerpretação para reconhecimento 

da área de pesquisa e seus aspectos físicos. 

Foi realizado trabalho de campo com total cobertura da área para levantamento de 

todas as feições erosivas. Este trabalho permitiu a elaboração do Mapa Cadastral dos 

Processos Erosivos da bacia hidrográfica do ribeirão Carioca, lançado originalmente em 

base cartográfica de 1:25.000, georreferenciada a partir das folhas de Itabirito e Barra do 

Gentio (DSG/Exército/SECT/IGA-MG, 1:25.000, 1986). Tal mapa cadastral não só 

representa a distribuição daqueles processos erosivos na área de estudo, mas também a 

categorização do atual estágio de desenvolvimento das erosões na região. 

O mapa de processos atuais foi elaborado a partir de trabalho realizado por Costa e 

Sobreira, (2001), sendo complementado por fotointerpretação (1986, escala de 1:30.000), 

análise de ortofotos (1986, escala de 1:10.000) e trabalho de campo realizado em 

outubro/2003 (Santos, C.A., Sobreira, F.G. e Netto, M.M., 2004). 

As feições erosivas cadastradas foram categorizadas em três grupos: ativas, semi-

estabilizadas e estabilizadas, resumindo essas características do meio físico, que podem 

fornecer importantes informações para o conhecimento da gênese e evolução dos 

processos erosivos atuais. 

Para o estudo perceptivo, também foi realizado um levantamento bibliográfico 

abordando as questões inerentes à Geografia Humanística e à metodologia fenomenológica. 

Como referência adotamos a fenomenologia de Husserl e seus seguidores, que busca a 

descrição dos fenômenos, ou seja, a fenomenologia descreve um fenômeno ou um conjunto 
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de fenômenos perceptíveis pelo indivíduo ou um grupo de pessoas em determinado espaço 

e tempo (Moreira, 2002; Seabra, 1999; Triviños, 1987). 

A forma de abordagem foi um levantamento qualitativo, com os moradores da bacia 

hidrográfica do ribeirão Carioca, perfazendo a cobertura de toda a área da bacia, 

independente da localização dos processos erosivos, mesmo porque os mesmos estão 

distribuídos por toda a região de trabalho, proporcionando uma vinculação imediata entre a 

percepção dos moradores sobre o seu espaço vivido. 

Na especificidade do presente estudo não é o pesquisador quem vive a experiência, 

mas o sujeito da pesquisa, ou seja, o entrevistador irá recolher o fenômeno de segunda 

mão, por alguma forma de relato, no caso, entrevista aberta e oral, com poucos 

participantes, que descrevem verbalmente suas experiências de um fenômeno. Tais 

experiências devem ser registradas da forma como são descritas, sem qualquer codificação 

teórica ou científica. 

Como método norteador da pesquisa seguiu-se procedimento adotado por Van 

Kaam apud Moreira (2002), que considera os “momentos de experiências” com sentido 

próprio quando retirados de seu contexto, chamando-os de “constituintes” ou “constituintes 

descritivos”, que por sua vez irão constituir os temas ou essências encontrados para o 

fenômeno. O método está organizado com cinco passos bem definidos: a) obter um núcleo 

de experiências comuns; b) agrupamento preliminar rudimentar de cada expressão; c) 

redução e eliminação; d) identificação dos constituintes descritivos e e) identificar os 

constituintes descritivos por aplicação. Observa-se que o método centra os detalhes na 

determinação das essências do fenômeno (experiência) em estudo; a determinação das 

essências é descrita no passo (d), e o teste de sua adequação é descrito no passo (e). 

Para o questionário foi adotado um hibridismo metodológico, para abordagem do 

sujeito com identificação e questões fechadas e abertas. O questionário foi elaborado 

utilizando quatro formas de investigação: a) questões fechadas ou dicotômicas nas quais o 

informante declara sua opção por uma resposta entre ambas: sim ou não; facilitando a 

tabulação em função da objetividade; b) questões fechadas com alternativas de resposta em 

que o informante declara sua escolha por qualquer uma, entre as diversas opções; c) 

questões abertas que permitem ao informante uma maior liberdade de respostas, utilizando 

palavras próprias e emitindo opinião; d) questões combinadas, onde o segmento objetivo 

facilita a tabulação e proporciona uma exploração mais profunda que é complementada pela 

parte aberta da questão. 

O questionário foi dividido em quatro partes: i) dados gerais, abordando aspectos 

sociais e econômicos da comunidade da área da bacia investigada, dependendo de seu 

meio de subsistência; ii) quadro natural, abordando aspectos relacionados à questão 
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ambiental; iii) processos erosivos, abordando aspectos sobre as terras degradadas e iv) 

percepção fenomenológica, abordando aspectos da percepção ambiental e experiência 

vivida e adquirida pelo sujeito. 

Resultados da pesquisa: 

O mapa cadastral representou a distribuição dos processos erosivos na área de 

estudo, bem como seu atual estágio de desenvolvimento (Figura 2) As feições erosivas 

cadastradas foram categorizadas em três grupos: ativas, semi-estabilizadas e estabilizadas 

tendo sido identificadas 126 feições entre ravinas e voçorocas, sendo que 51 foram 

consideradas como ativas; 44 como estabilizadas e 31 processo semi-estabilizadas. 

 

Figura 2: Mapa das formas erosivas da bacia hidrográfica do ribeirão Carioca 

Os estágios de desenvolvimento dos processos erosivos foram categorizados da 

seguinte forma: 

a) feições estabilizadas: processo erosivo com feições recobertas por vegetação natural em 

qualquer nível, independente de sua profundidade, alongamento e ramificações; conectada 

ou não à rede fluvial 

b) as feições ativas: processos erosivos com feições de movimentos de massa 

independente de sua profundidade, alongamento e ramificações; conectada ou não à rede 
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fluvial. São freqüentes escorregamentos rotacionais ou translacionais em função da face 

exposta do terreno, associados ao escoamento superficial concentrado e/ou a fluxos sub-

superficiais, particularmente em função da geomorfologia local. 

c) feições semi-estabilizadas: processo erosivo em fase de estabilização associando feições 

já estabilizadas, a outras em processo de estabilização, ou seja, trechos da superfície do 

processo erosivo plenamente recoberta por vegetação natural a outro com cobertura 

incipiente. 

A maior parte das feições erosivas da bacia do ribeirão Carioca ocorre nas sub-

bacias do córrego Saboeiro e córregos Felipe/Augusto (Quadro 2), num total de 97 

processos. No entanto, essas formas cessam próximo à foz do córrego Augusto logo após o 

córrego Saboeiro, onde os processos erosivos tem seu desenvolvimento condicionado por 

processos erosivos fluviais, caracterizados pela geometria circular das cabeceiras, taludes 

subverticais, alta instavilidade do material escorregado no interior da erosão e total ausência 

de vegetação, segundo Costa & Sobreira (2001). 

 

Sub-Bacias do Ribeirão Carioca 
Sub-bacia Área  Ativos Estab. Semi-Estab Total % 

Cór. Severino 6,4 2 6 2 10 7,94 
Cór. Filipe/Augusto 16,8 16 10 11 37 29,37 
Cór. Saboeiro 19 28 15 17 60 47,62 
Rib. Carioca 23,7 5 13 1 19 15,08 

Total 65,9 51 44 31 126 100 
Quadro 2: Distribuição dos processos erosivos, segundo a área e as sub-bacias 

Para a pesquisa perceptiva foi entrevistada uma população de 39 indivíduos, 

considerada suficiente para alcançar os objetivos propostos e permitir a coleta do 

questionário preparado. Para tanto, considerou-se o distrito de São Gonçalo do Bação, que 

possui 336 domicílios, numa extensão rural de 116,779 Km² (IBGE, 2001). A área de 

trabalho, com 65,9 Km² está totalmente inserida neste distrito, onde foram realizadas as 

entrevistas nos limites da bacia hidrográfica ribeirão Carioca, correspondente portanto, a 

uma cobertura de 20,57% de densidade domiciliar da área de estudo. 

A pesquisa abordou uma população com idade que varia dos 17 aos 78 e média de 

46,18 anos. Para o tempo de moradia a média ficou em 23,92 anos para, com um intervalo 

de 1 a 73 anos de residência na região; não há uma distribuição equânime por tempo de 

moradia em relação à distribuição espacial. Dentro do quadro de aspectos gerais da 

pesquisa foi contabilizado que a população em sua maioria, 53,84%, possui escolaridade 

que vai do antigo primário ao fundamental, enquanto que 33,33% são analfabetos e apenas 

12,82% estão na categoria que vai do ensino médio ao superior. 
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A distribuição das atividades econômicas das propriedades da bacia hidrográfica do 

ribeirão Carioca (Figura 3), se faz de maneira peculiar, pois a única atividade que de fato se 

destaca no gráfico é a pecuária, ainda que seja praticamente insignificante num contexto de 

potencial econômico que possa dar sustentabilidade à economia local. 

Gráfico Percentual de Atividade Econômica na B H do ribeirão Carioca
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Figura 3: Distribuição percentual das atividades econômicas da B H do ribeirão Carioca 

Quanto à propriedade, cerca de 71,79% são próprias e as demais 28,21% ocupadas 

por caseiros, o que confirma um dos vetores da economia da área pesquisada, que passa 

por uma fase de “chacreamento” da área rural. As propriedades, normalmente chamadas de 

“sítios”, independentemente do tamanho, possuem em sua maioria (58,97%) uma área que 

não ultrapassa 10 ha, com outros 15,38% do número de propriedades com uma área de 

10,01 a 50 ha, 7,69% com área de 50,01 a 100 ha e apenas 5,13% com uma área superior a 

100 há, além de outros 7,69% que declararam não conhecer o tamanho da propriedade. 

Por ser uma unidade funcional, integrada e com expressividade espacial, entende-se 

que a bacia hidrográfica pode ser considerada como a melhor unidade de trabalho, pois 

oferece os meios necessários para compreensão da organização e dinâmica da matéria e 

energia ali circulante. Entretanto, apenas 28,21% da população consultada revelou saber o 

que é uma bacia hidrográfica, o que expõe uma fragilidade de conhecimento acerca da 

região, das ações que envolvem o espaço vivido pela população. A pesquisa levantou que 

76,92% das propriedades visitadas possuem na área do “sítio”, pelo menos um curso d’água 

que lhe dá serventia, sendo que destas, 70% utiliza a água no trabalho da propriedade, 

embora apenas 53,33% a considere de “boa” qualidade. 
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A população pesquisada percebe, que tem havido uma diminuição do fluxo hídrico 

dos cursos d’água nos últimos anos, desconsiderando o período chuvoso para análise e 

opinião. Não afirmam entretanto, que tal redução possa advir da ação dos processos 

erosivos. 

Da mesma forma que declaram possuir em sua cursos d’água em sua propriedade, a 

população pesquisada afirma também, possuir áreas de mata nativa, as quais resultam 

percentuais semelhantes àqueles apresentados anteriormente, (Figura 4), o que vem 

confirmar a associação da existência de áreas de preservação de matas com a origem e 

manutenção dos cursos d’água. Para o uso doméstico a grande maioria da população 

utiliza-se de água proveniente de cisternas (poços) cavados na própria propriedade, 

entretanto sem qualquer tratamento sanitário. 

Outro fator importante identificado na pesquisa é uma forte consciência sobre a 

necessidade de preservar a vegetação existente, sendo que tal preocupação está 

fortemente associado à idéia e necessidade de conservar o fluxo hídrico existente; incluindo 

aí outras conotações sobre manter a amenidade do clima, proteger os pássaros, beleza 

natural, além de evitar processos erosivos. 

Distribuição dos Curso d'água e Matas nativas na B H do ribeirão Carioca
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Figura 4: Distribuição da presença de cursos d’água e mata nativa na bacia hidrográfica do 

ribeirão Carioca 

Ainda que a bacia hidrográfica do ribeirão Carioca tenha uma densidade de 1,91 

processos erosivos por Km², apenas 28,21% da população pesquisada possui na área de 

sua propriedade algum foco erosivo, embora toda a população tenha conhecimento de sua 

existência; seja no entorno da ou no próprio acesso à propriedade. 
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Os processos erosivos são vistos como fatores impeditivos ao meio de produção por 

81,82% da ópulação, enquanto 97,44% distingue os processos erosivos como causadores 

de dificuldades que vem prejudicando os meios de acesso aos locais de moradia, trabalho e 

as condições das estradas de rodagem. 

Quando argumenta sobre tais implicações, 66,66% da população investigada, indica 

que os processos erosivos interrompem o trabalho do plantio, em decorrência da queda do 

solo, ou no jargão local: “a terra vai quebrando e caindo”. Dessa forma, atrapalha o plantio, 

pois principalmente no período chuvoso, a enxurrada vai carreando a terra e os insumos, 

causando prejuízos e dificultando o acesso à lavoura, além da perda de solos férteis. Outro 

fator com menor incidência, mas de igual importância tendo em vista que, a pecuária é a 

principal atividade econômica da bacia são os acidentes com o gado, nos “buracos de 

erosão”, como a população local denomina aquelas feições. 

A população da bacia hidrográfica do ribeirão Carioca associa a ocorrência dos 

processos erosivos, principalmente por três motivos: 38,46% acredita que são provocados 

pela força das águas, indicando uma série de motivos para tais eventos; 23,08% aponta a 

chamada “terra fraca” como causa principal; enquanto que 20,51% considera o desmate 

como o fator fundamental para o aparecimento dos processos erosivos. 

Tais implicações entretanto, embora demandem providências no sentido de 

recuperar a paisagem local, não encontram resposta adequada, porquanto 94,87% 

assinalam que nada é feito para conter o avanço dos processos erosivos. A população 

enfatiza que desconhece qualquer intervenção ou propriamente obras no local, com o 

objetivo de se atenuar os danos e problemas causados aos moradores locais pelos 

processos erosivos. 

Ao mesmo tempo, indagada sobre providências individuais na tentativa de 

recuperação dos processos erosivos ocorridos em suas propriedades; 63,64% daquela 

população que indicou ocorrer em seu “sítio” um foco erosivo, revelou que toma 

providências. De maneira geral promove o cercamento da área para que não ocorra queda 

de animais, além do plantio de gramíneas; entretanto, o denominado “buraco de erosão”, 

costuma virar meio para se livrar de lixo, entulho e outros materiais inconvenientes. No 

entanto, 71,43% dessa população avaliou que obteve bons resultados com as medidas 

adotadas; outros 36,36% não tomou qualquer providência, deixando ao encargo da natureza 

a eventual recuperação da paisagem. 

Quando indagada sobre uma eventual indicação de alguém para “cuidar” da região, 

35,90% da população, responde espontaneamente que todos deveriam preocupar em zelar 

pelo lugar; da mesma forma, 23,08% indicam que a bacia hidrográfica deveria ser cuidada 

por elementos da coletividade, reunidos em comissão ou associação; enquanto que 23,08% 
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aponta o poder público, sem distinguir a esfera, como responsável pela manutenção e 

cuidados com o local. De maneira geral, não se vêem como efetivamente responsáveis pela 

conservação do “lugar” onde moram. Preferem transferir a responsabilidade, sendo que 

suas preocupações variam de cuidados ao meio natural, à demanda por obras civis, até a 

propostas por programas de assistencialismo. As respostas expõe, no entanto, uma certa 

desconexão com o o problema maior, que gera as implicações apontadas dentro da região 

pesquisada. 

Sempre espontaneamente, 64,10% da população pesquisada avalia que a região 

pode ser utilizada economicamente de diferentes maneiras, apontando a agricultura como a 

melhor forma de uso daquele espaço, em contraposição com a atual e principal atividade 

exercida, que é a pecuária. Para tanto, 69,23% respondem que em sua propriedade, nunca 

aterraria uma nascente ou cortaria uma árvore, para utilização do local correspondente; 

todavia, 25,64% considera a possibilidade de se cortar uma ou outra árvore, mas nascentes 

jamais aterrariam. Mais uma vez persiste a grande preocupação, com as águas que 

sustentam as atividades agrícolas, enquanto acreditam que as árvores são passíveis de 

novo plantio, ou seja, a mudança de local visando um provável aproveitamento do terreno. 

Considerações Finais: 

A bacia hidrográfica do ribeirão Carioca, com uma densidade média de 1,91 

processo erosivo por Km² e máxima de 3,16 PE/Km², deixa a impressão de uma paisagem 

fustigada pela degradação ambiental. No entanto, esse ambiente de aparente desolação 

concentra-se de forma espetacular apenas numa determinada área, mais precisamente 

próximo ao baixo córrego Saboeiro. 

A análise dos resultados permitiu obter dados importantes, sobre as características 

da população, além do estágio em que se encontra a relação homem – meio ambiente na 

região em questão. O método fenomenológico contribuiu de maneira significativa para se 

entender a formação da topofilia, através da percepção e das atitudes. Refletindo sobre os 

valores da paisagem para análise dos aspectos, resta a questão da imagem, que não pode 

ser dissociada, pois emerge da vivência e da familiaridade, o que se constitui como 

fundamental no estudo da percepção e do comportamento, em relação a um espaço vivido. 

A população pesquisada quase em sua totalidade aponta os processos erosivos 

como o fator principal na consecução do trabalho agrícola e dificultador do acesso a 

qualquer origem ou destino, criando situações difíceis, com graves conseqüências 

econômicas e sociais. 

Por outro lado, grande parte da população percebe que ocorrem mudanças no 

ambiente, segundo sua experiência vivida, porém não sabe que atitude tomar com relação a 
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qualquer possibilidade de reverter o quadro de insustentabilidade ambiental, constatando 

que existe um desequilíbrio, e esse em boa parte é fruto de manejo inadequado; tanto por 

parte dos moradores quanto pela ausência do poder público, que não privilegia ações para a 

melhorar a qualidade de vida da população, simultaneamente sem afetar mais problemas ao 

meio; em que pese a ação, de uma mínima parcela da população no afã de minimizar os 

efeitos da erosão. 

Da mesma forma, merece registro a preocupação e consciência da população sobre 

a conservação das matas e do meio hídrico, muito pelo pavor da possibilidade de um 

esgotamento das águas, fator este que a percepção recolhe da memória, funcionando como 

limitante às atividades humanas. 

Independente de todos os dissabores que os processos erosivos causam à 

população da bacia hidrográfica do ribeirão Carioca, a grande maioria considera um 

privilégio morar num lugar apreciado pela paz, sossego e tranquilidade, raras vezes 

ameaçada. Por isso mesmo, talvez as atitudes que tomam no sentido de sanar os 

problemas existentes são insólitas. Não só para população local mas também para a 

população flutuante, em decorrência do “chacreamento” da região cuja finalidade 

habitacional é seu objetivo específico e premente, aí apreendendo seu conteúdo visual, 

subjetiva e efetivamente. 

Considerando finalmente sobre a questão econômica, percebe-se que não só os 

problemas erosivos vem trazendo conseqüências negativas ao meio produtivo, mas 

simplesmente não há na região pesquisada, qualquer forma de articulação visando dotá-la 

de meios que permitam à sua população um desenvolvimento sustentável com qualidade de 

vida. 
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