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RESUMO
A ocupação desordenada da população de acordo com crescimento urbano trouxe conseqüências drásticas para o meio
ambiente. Desmatamentos, poluições entre outras causas fizeram com que um habitat equilibrado tornasse uma zona
urbana. Com isso, preocupações ambientais vêm sendo debatidas com o enfoque de minimizar impactos, uma delas são
os recursos hídricos. É com este embasamento que o presente trabalho abordará sobre os problemas do córrego
Gumitá, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, que enfrenta dificuldades como todos os outros de escoamento e
principalmente poluição. Este foi executado através de constatações visuais em pontos acessíveis do córrego
identificando os agentes causadores de tal degradação, além de debater as decisões políticas que já foram ou não
tomadas para conservação deste recurso hídrico através da legislação ambiental.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a escala de tempo, o ser humano começou “usar” dos recursos naturais que o meio os oferecia. Tudo se
inicia com o “raspar” das pedras e assim, gerando fogo. Com o passar do tempo, a exploração começou á ser cada vez
maior até chegar à grande Primeira Revolução Industrial. Deste ponto, a humanidade não parou para pensar que essa
exploração poderia trazê-los conseqüências maléficas. Atualmente, as seqüelas estão se mostrando, devido á tamanha
poluição e degradação realizada. Uma delas é a poluição das águas através de efluentes.
Segundo Sirigate, Stadler, Oroski e Kowaleski (2005, p.02), “...no conceito de poluição das águas que associa o uso à
qualidade, há que se considerar os prejuízos causados por este fator”. Assim, pode-se definir poluição das águas de
uma forma bastante simples, mas abrangente, como “alteração das suas características física, químicas e biológicas que
prejudique um de seus usos preestabelecidos [...]”. E destaca as principais fontes de poluição das águas, pelos seus
mais diversos usos: poluição natural, poluição devida aos efluentes domésticos e industriais, poluição devido à
drenagem agrícola.
A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida na terra é a substancia mais abundante na biosfera.
Distribuída em seus diferentes estados liquido, sólido e gasoso pelos oceanos, lagos, rios, nas calotas polares e geleiras,
no subsolo e no ar. Porém, somente cerca 3% da água doce esta disponível para a humanidade. No entanto a
quantidade disponível nos cursos de água é menor ainda. E é exatamente de onde retiramos a maior parte para o uso
nas diversas finalidades e lançamos os resíduos dessa utilização.
Segundo Carlos Machado (2004, p. 10), “a água doce pode ser facilmente poluída porque toda forma de vida é fonte de
geração de resíduos”. Os cursos d’água foram de fundamental importância para a história da civilização. Esses locais
eram escolhidos por facilitar o desenvolvimento. À água era utilizada para as mais diversas finalidades: uso doméstico,
usada como fonte de despejo de efluentes e para a agricultura. Por muito tempo o homem preocupou-se em construir
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suas casas próximas a córregos, rios e lagos, na busca de melhores condições de sobrevivência, desde a Mesopotâmia
em que a população dependia das cheias dos rios Tigre e Eufrates para o desenvolvimento agrícola.
A expansão urbana inicia na Idade Média surgindo os primeiro aglomerados sem a menor infra-estrutura gerando os
primeiros casos de poluição. No século XVIII o mundo passa por intensas transformações surgindo as primeiras
maquinas a vapor dando inicio a chamada Revolução Industrial. Nesse contexto histórico há um crescimento
significativo da população, iniciando o processo de urbanização. As pessoas deixavam o campo em busca de melhores
condições de vida, porém, quando chegavam a estes centros deparavam-se com a desumanidade e tendo que
adaptarem-se as mais diversas situações como a falta de saneamento básico, tornando os lugares insalubres. Esse fator
propiciou o agravamento da poluição e degradação ambiental.
Nota-se que desde os primórdios da humanidade a poluição é um problema. Antes sua importância era irrelevante,
somente após a Revolução Industrial, com a era do desenvolvimento, que surge realmente o interesse com a
problemática da degradação ambiental.
No Brasil este processo de expansão não foi diferente. Desde a colonização, formavam pequenos aglomerados
denominados de vilas. Ao decorrer dos anos com o crescimento populacional, criou-se a necessidade de expansão
territorial, essas vilas tornaram-se verdadeiras metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Esse crescimento
trouxe como conseqüências a descaracterização da paisagem natural, poluição dos rios, lagos e córregos. A ocupação
desordenada das áreas de mananciais de águas e com os crescentes impactos ambientais gerados pela ação antrópica
levou a necessidade de criar leis que protegessem essas áreas. A área que abrange a mata ciliar é considerada pelo
Código Florestal Federal como área de preservação permanente (APP), e possui diversas funções ambientais, devendo
possuir uma extensão específica a ser preservado de acordo com a largura do rio, lago, represa ou córrego.
Trazendo a discussão para Mato Grosso que, na década de 70, devido a incentivos do governo para a ocupação da
região Amazônica onde o estado esta inserido, passou a receber um grande contingente populacional. Nesse contexto
Cuiabá foi inserida e começou á ter um crescimento urbano acelerado, sendo que esses fatos contribuíram para
surgimento diversos tipos de problemas ambientais como a poluição dos cursos d´água através de esgotos domésticos e
industriais, desmatamento das matas de galerias, assoreamento dos córregos, dizimação dos animais silvestre,
construções de casas nas barrancas dos córregos, amontoamento de lixo nas margens e nos leitos dos rios e córregos.
OBJETIVO
O córrego Gumitá, objeto do nosso trabalho, é um dos vários cursos d´água de Cuiabá, que tem sido agredido em
decorrência da ocupação humana ao longo de todo o seu curso, que vem contribuindo e muito para a modificação desta
bacia.
O estudo da hidrologia deste córrego é de suma importância, pois desta forma se poderá denotar uma visualização
sobre sua característica una e, assim, adotar medidas de prevenção e correção mais precisa que possibilitem a
revitalização do referido curso de água neste caso.
No desenvolvimento deste trabalho poderá se observar a problemática relativa a ocupação das áreas ao redor do
Córrego Gumitá bem como as conseqüências referentes a posse desordenada. Sabendo-se da descaracterização do meio
natural decorrentes da ação antrópica, elencar constatações presentes no meio, que são negativas à qualidade da vida,
possibilita prever quais meios serão utilizados na adoção do processo de revitalização do córrego – o qual já está em
curso por parte dos entes públicos.
Assim, é possível delimitar o objetivo principal do presente trabalho em identificar os agentes causadores da poluição
do córrego Gumitá na região Norte do Grande CPA em Cuiabá-MT, na área pré-delimitada entre a Avenida Brasil no
bairro CPA II e a sua confluência com o córrego do Caju ou também denominado Três Lagoas.
METODOLOGIA DA PESQUISA
Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho primeiramente se iniciaram com embasamento teóricometodológico em leituras bibliográficas de hidrologia, poluição das águas, avaliação de impacto ambiental e projetos
de recuperação. Posteriormente fez-se uma pesquisa de campo para coleta de dados e obtenção de informações, per
fazendo-se registros fotográficos de alguns pontos. Foi necessário também utilizar o programa de mapeamento digital
on-line Google Earth, que permitiu através de imagens de satélite visualizar o espaço de estudo.
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Na identificação do córrego in loco ocorreu dia 10 de Maio de 2009, em Cuiabá no Centro Político Administrativo
(CPA) na Avenida Rubens de Mendonça onde se localizou a nascente, passando pela Avenida Brasil no bairro Centro
América e logo após na confluência com o córrego Três Lagoas.
A pesquisa tem caráter qualitativo com intuito de colher informações para identificar os agentes causadores do
processo de degradação dos córregos, permitindo observar a interação do homem com o meio. O córrego Gumitá é um
dos importantes córregos de Cuiabá, pois percorre desde á área da Avenida Rubens de Mendonça entre o IBAMA
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) e o Hospital do Câncer seguindo no CPA I, CPA II, Centro América; passando
pela Avenida Brasil, Morada do Ouro, Tancredo Neves, CPA III, Três Lagoas, Planalto, Novo Horizonte e encontra
com o Córrego do Moinho no Dr. Fábio; mostrado na figura abaixo.

Fig. 1: Trajetória do córrego (linha amarela com pontos vermelhos) na cidade de Cuiabá.
Fonte: (GOOGLE EARTH, 2009).
A distância deste percurso é aproximadamente cinco quilômetros e oitenta metros (5,08 Km). Observa-se que seu
percurso ocorre ao longo de um complexo urbano – residencial, sendo marcado principalmente por residências em
situação irregular uma vez que estão inseridas ao longo da área de preservação permanente (APP).
Outro fator importante que marca estes fatos é a presença de atividades econômicas que por hora são incompatíveis ou
ainda se demonstram em atividade irregular na medida em que se considera suas respectivas localizações, tais como
postos de gasolinas e lava-jatos.
Sobre o tema traz-se a disposição legal que demonstra a necessidade de documentos para a comprovação de redução ou
adequação dos impactos ambientais desde o pedido da Licença Prévia e de Instalação, dispondo a Resolução 273 do
Conselho nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Como se pode ver, há uma série de requisitos legais a serem
atendidos porém, é o que não acontece.
Na “visita técnica” ao córrego, realizaram-se algumas constatações visuais, dentre elas solo e vegetação. Percebe-se
que o terreno possui uma grande declividade; os solos das bordas estão muito erodidos e sua vegetação é “pobre” em
alguns locais, exceto perto da APP.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obteve-se como resposta á causa de tanta poluição neste córrego é a evidente ocupação humana á beira do mesmo que,
imprudentemente, joga o lixo abusivamente, além de que o planejamento urbano projetou esses córregos para ser o
local onde pode se jogar seus dejetos; incluindo a canalização alternativa de esgotos da casa para o mesmo. Para
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evidenciar este argumento, na ida ao córrego, encontrou-se um tubo de PVC de uma casa comercial na Avenida Brasil
jorrando água diretamente ao Gumitá e não passando por nenhum possível tratamento. A figura abaixo mostra o caso.

Fig. 2: Evidência do cano jogando água diretamente no córrego Gumitá.
Outra evidência encontrada foram as manilhas, já implantadas, muito próximas á região da nascente. A justificativa
encontrada para implantação desta canalização é a construção e asfaltamento de uma via que leva á Associação dos
Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso (ASPOJUC - MT). Percebe-se nesta paisagem que o solo foi muito
revirado e, com o ato de pisar naquele solo, facilmente levanta poeira. Este ponto é totalmente negativo, pois, com uma
forte chuva, esta região pode apresentar erosões.

Fig. 3: Estrada á ser asfaltada que leva á ASPOJUC.
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Fig. 4: Canalização perto á nascente do córrego.
Na região do encontro do córrego Três lagoas, percebe-se que o manacial está bastante poluído, possuindo um mal
cheiro com pedaços de polímeros os quais são difíceis de serem degradados (sacolas plásticas, geralmente) e também, a
presença de casas próximas do córrego e sacolas de lixos encontradas perto dele.

Fig. 5: A presença forte de lixo no final do córrego Gumitá
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Fig. 6: Encontro do Gumitá com Córrego do Cajú ou Três Lagoas.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Lembremos que para levantar quaisquer argumentos referentes às áreas ao redor do córrego, deve-se nos ater a
algumas considerações necessárias que permitam conferir a realidade fática e, sob o ponto de vista teórico, analisar
alguns critérios tais como a legalidade, o aspecto sociológico e por fim uma contextualização destes três fatores, de
modo a possibilitar uma análise ambiental tridimensional, o que evidentemente a tornará mais precisa.
Sob o aspecto da legalidade, é necessário fazer uma análise com relação aos argumentos de que as áreas localizadas ao
redor do córrego Gumitá são áreas de preservação permanente. Vale lembrar que estas considerações devem passar sob
o crivo dos conceitos encontrados na legislação ambiental.
Sobre o tema traz-se a disposição legal que demonstra a necessidade de documentos para a comprovação de redução ou
adequação dos impactos ambientais desde o pedido da Licença Prévia e de Instalação, dispondo a Resolução 273 do
Conselho nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Como se pode ver, há uma série de requisitos legais a serem
atendidos, porém, é o que não acontece.
De acordo com a lei citada anteriormente, a parte verde do córrego deveria ser preservada, pois não é o que acontece
porque construções civis acontecem com distância inferior á de 30 á 50 metros da margem, como citado na lei. Prova é
que, na figura abaixo, indica a construção irregular de um posto de gasolina e um lava-jato á poucos metros de
distância do córrego.
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Fig. 7: Posto de gasolina e lava-jato construídos irregularmente, em desacordo à Lei Federal 4771/65.
A inobservância da legislação por postos de gasolina e lava-jatos é constante, o que se configura como mais um dos
fatores que envolve a degradação ambiental do Gumitá como a de outros córregos importantes da cidade de Cuiabá
como o Barbado, que se encontra totalmente degradado.
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