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RESUMO - A mobilização social por meio de eventos que contemplem palestras e
práticas envolvendo ações concretas na conservação de solo e água é de suma
importância para a preservação e manutenção dos recursos naturais da bacia hidrográfica
e na manutenção da qualidade de vida das comunidades. Este trabalho objetiva relatar a
experiência e os efeitos da mobilização social pela conservação de solo e da água na
implntada na Bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce (SMRD), que proporcionou (a) a
implantação da Unidade Demonstrativa (UD) de infiltração de águas pluviais e proteção
de nascente na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce; (b) sentimento de
união e solidariedade da comunidade na luta contra a escassez de água; (c)
conscientização ambiental; (d) melhoria das estradas após a construção de caixas secas;
(e) aumento da vazão das nascentes; (f) adoção e efeito multiplicador das técnicas
adquiridas ; (g) expectativa de economia para Prefeitura no que diz respeito à
conservação das estradas; (h) decréscimo de transporte de sedimentos nos afluentes e
no Rio SMRD; (i) apoio crescente das Instituições Públicas e Privadas para o processo de
manutenção/monitoramento da UD e para um próximo evento mobilizador.

ABSTRACT - The social mobilization through events that include workshop, lectures and
practices involving actions in the soil and water’s conservation is very importance for the
preservation and maintenance of natural resources in the basin and in maintaining the
quality of life in their communities. This study aims to describe the experience and effects
of social mobilization for soil and water’s conservation in the Basin of the Rio Santa Maria
do Rio Doce (SMRD), that provided (a) the implementation of Unit of Demonstration (UD)
of infiltration of rain water and protection of source in the basin of Rio Santa Maria do Rio
Doce (b) sense of unity and solidarity of community in combating the shortage of water, (c)
environmental awareness (d) improvement of roads after construction of (caixas sêcas)dry
boxes, (and) increase the flow of springs, (f) adoption and effect of acquired techniques,
(g) expected the economy to City regarding the maintenance of roads, (h) decrease of
sediments transportation through tributaries and in the Rio SMRD rivers, and (i) increasing
support of public and private institutions to the process of maintenance / monitoring of the
UD and promove futures events.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA E CONSERVAÇÃO
DE SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO
DOCE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE
O rio Santa Maria do rio Doce (SMD) é afluente direto da margem direita do rio Doce e sua
bacia hidrográfica (BHSMD), com uma área aproximada de 1.400 km2, localiza-se no Estado do
Espírito Santo, correspondendo a ottobacia nível 41 de código 7616 e abrange quase totalidade dos
municípios de Santa Teresa e São Roque do Canaã e parte do território de Colatina, onde o rio SMD
tem sua foz (Figura 1).
A região do projeto é uma microbacia do rio Santa Júlia afluente direto do rio Santa Maria
do rioDoce, e eabrange parte da comunidade do Alto de Santa Júlia no município de São Roque do
Canaã.

Bacia Hidrográfica
do rio Santa Maria do rio Doce
afluente direto do rio Doce

Alto de Santa Júlia
no Rio STA Júlia afluente direto
do rio Santa Maria do rio Doce

COLATINA

Bacia Hidrográfica do
Rio Doce

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do rio Santa Maria do rio Doce

1

Ottobacia –Método de classificação e hierarquização de bacias hidrográficas proposto por Otto Pfafstetter. É um
método natural, hierárquico, baseado na topografia da área drenada, na topologia (conectividade e direção) da rede de
drenagem, faz economia de dígitos, traz informação topológica nos dígitos, tem aplicabilidade geral e é de fácil
integração com o SIG. (Verdin,1997; Silva, 1999;Furnans&Oliveira, 2001; Galvão e Menezes, 2005)
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A PRODUÇÃO DE ÁGUA E A CONSERVAÇÃO DO SOLO
A construção das estradas, pelo simples fato de eliminar a cobertura vegetal e
impermeabilizar o solo, seja pela compactação ou cobertura asfáltica, constitui um forte fator
predisponente à erosão. Impermeabilizando a faixa central e acumulando as águas nas margens das
rodovias, direcionando-as morro abaixo, concentra-se grande força destruidora e arrastadora do solo
impondo problemas aos responsáveis pela manutenção das vias de comunicação, ao danificar
acostamentos, taludes de cortes e aterros e, conseqüentemente, à pista, além de prejuízos às áreas
adjacentes, como voçorocas, grotas profundas, assoreamento de açudes, represas, lagos, riachos, etc
(BERTOLINI, 1993).
Os problemas de erosão nas estradas de terra podem ser reduzidos ao se adotarem medidas
que evitem que a água proveniente do escoamento superficial, tanto aquele gerado na própria
estrada como proveniente nas áreas nas suas margens, se acumulem na estrada e passem a utilizá-la
para o seu escoamento. A água de escoamento da estrada deve ser coletada nas suas laterais e
encaminhada para escoadouros naturais, artificiais ou áreas em que possa ser infiltrada, de modo a
não provocar erosão (GRIEBELER et al., 2006). Lombardi (1993) reforça que ao ser infiltrada a
água favorece o abastecimento do lençol freático e, conseqüentemente, alimenta fontes e nascentes
naturais.
Quando a estrada encontra-se integrada a áreas de cultivo, recomenda-se que o escoamento
superficial coletado nas estradas seja conduzido para estas, a fim de que seja infiltrado. Para tanto,
podem-se criar sistemas especiais para escoamento e acumulação da água, para evitar prejuízos às
áreas agrícolas e integrar a estrada ao sistema de construção de caixas secas. As caixas secas
objetivam coletar a água pluvial das estradas, de modo a evitar a erosão nas mesmas, bem como o
abastecimento de lençol freático, alimentando nascentes.
Além da construção de caixas secas, a vegetação de uma bacia hidrográfica é de suma
importância para conservação de solo e água. A vegetação da área de recarga permite que haja
maior infiltração da água no solo, possibilitando o aumento e até mesmo a perenização de nascente.
Já a vegetação ciliar é fundamental para a proteção e manutenção da qualidade de água da nascente.
A necessidade de vegetação ciliar é sem dúvida inquestionável, pelas suas funções com
efeitos que não são apenas locais, mas refletem na qualidade de vida de toda a população sob
influência de uma bacia hidrográfica (DAVIDE et al., 2000).
A mata ciliar é um dos componentes de fundamental importância para a manutenção da
integridade de uma sub-bacia hidrográfica, devido as suas diversas funções já mencionadas e por
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sua ação direta numa série de processos importantes para a estabilidade da sub-bacia (LIMA e
ZÁKIA, 2000).
Para Botelho (2001) a utilização de bacias hidrográficas como unidade de planejamento e
manejo das terras é fundamental para que se possa elaborar um plano de manejo e conservação da
biodiversidade e da quantidade e qualidade da água disponível e adequada para o uso. O mesmo
autor ressalta que a regeneração artificial, através do plantio de mudas ou semeadura direta poderá
ser utilizada em áreas total, nos locais onde não existe vegetação arbórea, ou ainda dentro de
sistemas de enriquecimento.
Preservar o meio ambiente tem sido prioridade para a manutenção da qualidade de vida.
Dessa forma, entende-se que a mobilização social é determinante para despertar o interesse dos
produtores rurais, membros do comitê da bacia hidrográfica e das administrações públicas para
colaborarem no controle da erosão nas estradas rurais,

visando preservar os recursos naturais

como a água e o solo.
De acordo com Lino (2008), um processo de mobilização não acontece espontaneamente, do
nada. È alguém que, indignado diante de algum fato, decide descruzar os braços e fazer alguma
coisa. Além de indignação, as pessoas, grupos ou organizações que começam uma mobilização
também carregam consigo o bom senso: o produtor social sabe que não pode resolver nada sozinho.
E é por isso que se dispõe a compartilhar suas inquietações e seus sonhos com outras pessoas.
O autor descreve ainda que muitas pessoas conscientes e com vontade de fazer alguma coisa
não “arregaçam as mangas” ou desistem de participar porque se sentem meio isoladas, falando
sozinhas. Saber que outras pessoas estão querendo o mesmo que nós, experimentando os mesmos
sucessos e fracassos, dá mais segurança para tomar uma iniciativa e motivação para continuar
participando.
AS ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVAS (UD) DE
CAIXAS SECAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE
Dentre os principais problemas que a bacia vem sofrendo destacam-se a erosão e a
desertificação causadas pela retirada da cobertura vegetal e o manejo inadequado do solo,
intensificando, assim, o assoreamento e a poluição do rio; empobrecimento da biodiversidade;
conflitos pelo uso da água; lançamento de resíduos sólidos e líquidos sem tratamento; nascentes
perenes tornando-se intermitentes e sem proteção.
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De um modo geral, a bacia como um todo possui solos de média fertilidade, com bom
potencial de produção, porém com limitação de recursos hídricos no período de estiagem. O
município de São Roque do Canaã possui poucos fragmentos da mata atlântica localizados em torno
de afloramentos rochosos em altitudes mais elevadas e em vales de alta declividade. Solos de média
a alta fertilidade é uma característica marcante do município, porém os conflitos de água é uma
constante, principalmente no período seco, devido ao cultivo de atividades agrícolas que demanda
irrigação com: olericultura, fruticultura, café conilon entre outras.
O Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (INCAPER) tem utilizado várias
metodologias de extensão rural como reuniões, encontros e visitas, no intuito de minimizar os
impactos negativos sobre os recursos naturais, em especial sobre o solo e os recursos hídricos,
proporcionados pelo manejo inadequado nas propriedades agrícolas.
Neste caminho, foi que ao promover um concurso municipal de degustação de café no
município de São Roque do Canaã, que possui mil hectares produzindo café arábica, tendo vários
produtores produzindo cafés com bebida de qualidade, dirigiu a premiação para a melhoria da
produção local e das práticas de conservação dos recursos naturais. Assim a premiação para todos
os participantes foi o certificado de participação e uma análise de solo e uma análise foliar, para os
dez primeiros lugares duas analises de solo e duas análises foliar e para os três primeiros lugares a
premiação foi também 75 (setenta e cinco) horas de máquinas para construção de caixas secas
tecnicamente dimensionadas.
Esta premiação, proposital, de horas de máquinas para construção de caixas secas foi para
quebrar a tradição regional da não permissão dos produtores em desviar as águas pluviais para as
lavouras e atingir o objetivo de ao mesmo tempo em que o agricultor seria premiado pois
armazenaria água no solo de sua propriedade, reduzindo o prejuízo para as estradas e reduzindo o
aporte de sedimentos carreados para os rios da região, ainda seria um testemunho e um propagador
dos benefícios entre os agricultores da região, tornando-se um mobilizador social essencial e
elemento chave para quebra de paradigma.
Com a implantação das caixas secas e o resultado imediato, foi atingido o primeiro
objetivo: despertou-se na comunidade local a necessidade de se fazer ações concretas de
conservação das estradas e retenção de água. No entanto, ainda não se disponibilizava dos recursos
necessários para implantação destas estruturas em uma microbacia hidrográfica para servir como
Unidade Demonstrativa de referência a nível Estadual. Mesmo assim, os resultados positivos
desencadearam uma maior atenção por parte da administração municipal e principalmente entre os
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produtores, que após as chuvas, visitavam voluntariamente as estradas das propriedades onde foram
implantadas as caixas secas.
A mobilização social na implantação da Unidade Demonstrativa
Sob esse aspecto promissor, surgiu-se a idéia de fazer uma mobilização da sociedade da
bacia hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce (RSMRD) e implantar a Unidade
Demonstrativa (UD).
A ação teve total aprovação e incentivo do Comitê da Bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce
(CBH RSMRD), durante uma reunião (Figura 2).
A primeira ação foi marcar uma reunião com a Associação dos Produtores Rurais do Alto
Santa Júlia - São Roque do Canaã - e toda a comunidade local (Figura 2), que não só aprovaram a
idéia, como se propuseram a ajudar. Em seguida, a iniciativa do projeto foi colocada em pauta na
reunião do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas no dia 02 de abril de 2008, em
Linhares-ES, época da realização do 4º Fórum das Águas do Rio Doce. Na ocasião, o Instituto
Estadual de Meio Ambiente IEMA/SEAMA-ES, órgão gestor de recursos hídricos no Espírito
Santo, apoiou o projeto e contribuiu firmemente com a divulgação do mesmo junto à comunidade e
patrocinou duas centenas de camisas, que foram distribuídas aos participantes durante as inscrições
no “Dia de Campo”, e juntamente com o comitê de bacia participou das atividades do dia de campo.
A UD trabalhada é de 300 ha, correspondendo aproximadamente a 0,30% da Bacia
Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce.
No dia 22 de abril de 2008, iniciou-se a construção das caixas secas, como pode ser
visualizado na Figura 3. No dia 26 de abril realizamos o evento que se iniciou às oito horas e trinta
minutos com a inscrição dos participantes e café da manhã.
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FIGURA 2 - Início da construção das caixas secas.
Das nove horas às onze horas tivemos três palestras (Figura 3): “Importância da infiltração
de água no solo para a perenização de nascentes”; “Divulgação da Eleição do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce” e “Reflorestamento de nascentes e plantio de Mudas
Nativas

FIGURA 3 - Público durante uma das palestras apresentadas.
Terminadas as palestras, todos os presentes se deslocaram para visitação das caixas secas
implantadas (Figura 4) e para realizar o reflorestamento no entorno de uma nascente pré
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selecionada. A área já estava com as covas adubadas, e assim, cada participante plantou as mudas
desejadas (Figura 5).

FIGURA 4 - Caixas secas construídas.

FIGURA 5 - Reflorestamento do entorno da nascente.
No retorno ao centro comunitário, fizemos o encerramento formal do “Dia de Campo”
seguido de um almoço de confraternização, com sorteio de brindes (Figura 6).
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FIGURA 6- Encerramento do evento.
O evento contou com o apoio do Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e
Extensão Rural (INCAPER), do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA)
e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce (CBHRSMRD). Além dessas
Instituições, o evento contou com o apoio financeiro de cinco fábricas de cerâmica, da Maçonaria,
da Associação Comercial e Industrial de São Roque do Canaã que, além do comércio local, engloba
as dezesseis fábricas de esquadrias do município. Após vários contatos, uma empresa privada, que
possui patrulha mecanizada, se comprometeu a doar 10 horas de máquina retroescavadeira para
contribuir com a implantação do projeto.
.Para a implantação da Unidade Demonstrativa, o dia de campo contou com o apoio das
Prefeituras Municipais de Colatina e Santa Teresa, que contribuíram com as retroescavadeiras para
a construção das caixas-secas e os bombeiros voluntários de Santa Teresa com 250 mudas de
essências nativas e frutíferas para o plantio no entorno de uma nascente. Além disso, a Associação
de Produtores Rurais de Alto Santa Júlia forneceu o café da manhã e auxiliou na marcação do local
de construção das caixas secas nas estradas. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã foi a
principal patrocinadora, doando 40 horas de retroescavadeira, 20 h de patrol, óleo diesel e
alimentação. A cobertura e a divulgação do evento foram realizadas pela TV Assembléia e a TVE.
O custo total do evento e da implantação da UD ficou em R$ 15.400,00.
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A AVALIAÇÃO APÓS UM ANO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA
Avaliação do Dia de Campo de 2008
Entrevistas com os participantes
Para discutir os efeitos diretos e indiretos sobre a comunidade e órgãos públicos/ privados a
partir da mobilização proporcionada pelo evento, vinte e duas pessoas (22) foram entrevistadas com
as seguintes perguntas: 1) Qual é a sua ocupação? (Estudante, produtor, técnico, empresa pública,
privada? etc), 2)Qual a importância desse evento para a comunidade?, 3)Quais foram os
conhecimentos adquiridos no dia de campo? 4)Qual é a sua expectativa em relação às nascentes
depois da realização do evento?, 5)Depois da construção das caixas secas durante a realização do
evento, as estradas melhoraram? Qual é a sua expectativa em relação às mesmas? 6)Você acha que
deveria haver mais eventos mobilizadores como esse? Porquê? 7)Até a realização do evento, qual
era o seu grau de conhecimento (pouco, bom ou muito) em relação à conservação de solo e água no
município? 8) A partir da sua participação no evento, o que você vem fazendo (direta ou
indiretamente) para a recuperação e ou conservação do solo e água no seu município? (efeito
multiplicador).

Ocupação dos Participantes
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FIGURA 7 - Ocupação dos participantes no evento.
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Grau de conhecimento dos participantes
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FIGURA 8 - Grau de conhecimento dos participantes.
Em relação à ocupação dos entrevistados que participaram do evento, observa-se pela Fig. 7,
que dos 22 entrevistados, a maioria é produtor rural (cerca de 82%). Entende-se que pela maior
participação, são os maiores interessados pela busca de informações na área de preservação e
conservação de água e solo.
Sobre a importância do evento para a comunidade, a maioria respondeu que ele foi muito
importante para conscientização ambiental, Quanto aos conhecimentos adquiridos, as respostas
foram bastante diversificadas, sendo que a maioria dos entrevistados respondeu que o mais
importante foram as técnicas de reflorestamento e preservação de nascentes, o funcionamento e os
benefícios das caixas secas, o processo de infiltração da água no solo e como ocorre o afloramento
do lençol à superfície. Apenas dois entrevistados afirmaram que os conhecimentos adquiridos foram
muito importantes para evitar o que mais preocupa a comunidade da bacia: a escassez de água e um
entrevistado ressaltou a importância de se fazer na prática e não somente escutar, uma vez que a
prática consolida ainda mais o conhecimento. Uma resposta muito interessante foi a conclusão de
que é preciso se unir para resolver um problema que é de todos nós.
O quarto questionamento, que diz respeito quanto à expectativa em relação às nascentes
depois da realização do evento, todos os entrevistados foram otimistas em suas respostas. A grande
maioria afirmou que espera um aumento da vazão e até mesmo a perenização de algumas nascentes
que se encontram intermitentes e/ou secas.
Quando foi questionado se as estradas melhoraram depois da construção das caixas secas
durante a realização do evento, cem por cento (100%) dos entrevistados afirmaram que sim. Com
relação à expectativa depois da construção das caixas secas, também houveram respostas bastante
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diversificadas. Muitos entrevistados esperam que diminua ainda mais os buracos causados pela
chuva, bem como o transporte de sedimentos para o Rio Santa Maria do Rio Doce. Um entrevistado
ressaltou que a sua expectativa é que haja a manutenção das mesmas, ou seja, limpeza das caixas
sempre que encherem de terra. Outro, reforçou que espera menos trabalho e mais economia para a
própria Prefeitura, uma vez que as caixas secas possibilitarão que as estradas se mantenham em
melhor estado de conservação por um intervalo de tempo maior. Um entrevistado afirmou que a sua
maior expectativa, além da melhoria nas estradas, é a maior infiltração de água no solo
possibilitando o aumento da vazão nas nascentes.
Quando foi questionado se deveria haver mais eventos mobilizadores como esse, cem por
cento (100%) dos entrevistados afirmaram que sim, justificando que isto aumenta a conscientização
da comunidade em geral. Os dois ceramistas entrevistados elogiaram a iniciativa e propuseram a
apoiar novamente contribuindo com o orçamento.
De acordo com a Figura 8, observa-se que a maioria dos entrevistados possuía pouco
conhecimento sobre a conservação de solo e água, sendo que muitos desses afirmaram ter aprendido
bastante. Alguns que responderam que tinham já um bom ou muito conhecimento (apenas um
participante), aprenderam algo novo que não sabiam, como por exemplo a seleção de espécies para
o plantio entorno das nascentes.
Quando foi questionado se o entrevistado vem fazendo algo (direta ou indiretamente) para a
recuperação e ou conservação do solo e água em seu município, as respostas foram também
bastante diversificadas. Das 22 pessoas entrevistadas, apenas 4 afirmaram que por enquanto não
estão fazendo nada; 9 pessoas já vem divulgando para outras pessoas as vantagens de implantarem
as caixas secas em suas propriedades; 5 aplicaram as técnicas de reflorestamento em 5 nascentes.A
Professora entrevistada incentiva as crianças e desenvolve atividades sobre o assunto; dois
entrevistados que possuem uma nascente em sua propriedade já fizeram o seu cercamento; um
produtor rural vem adotando práticas para melhorar o manejo do café, mantendo a capoeira, como
exemplo passado durante uma palestra.
Diante desses resultados, entende-se que esse evento na unidade demonstrativa (UD) da
bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce vem proporcionando um efeito multiplicador na comunidade
com a adoção das técnicas e os conhecimentos adquiridos.
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Resultados imediatos ao evento de 2008
Para o dia de campo, foram obtidos os seguintes resultados imediatos: construção de 530
caixas secas em 9.700 metros de estradas, movimentando aproximadamente 4.000 m3 de terra numa
microbacia hidrográfica de 300 ha; reflorestamento de uma área de 1,0 ha no entorno de uma
nascente; presença de 115 pessoas no evento.
Esses resultados, decorrentes da iniciativa do evento, proporcionaram um substancial
benefício a esta microbacia, posto que, com a construção dessas 530 caixas secas é esperado a
melhoria gradativa das estradas, além da prática do reflorestamento, da conservação dos solos e da
produção da água além da educação ambiental e estes resultados esperados foram monitorados e
apresentados no balanço de um ano da UD das caixas secas na comunidade de Alto Santa Júlia.
Dia de Campo de 2009 Avaliação de um ano de Unidade de demonstração
Um Dia de Campo, ocorreu em 24 de abril de 2009, para comemorar um ano de implantação
da Unidade Demonstrativa e divulgar os resultados para todos os colaboradores envolvidos no
processo da Mobilização Social. Os resultados foram avaliados e apresentados em grande evento
mobilizador com palestras, visita à UD e mais plantio de arvores nas nascentes, dentre outros.
Concluiu-se que nas 530 caixas secas, infiltrou para o subsolo, aproximadamente,
50.000.000 de litros de água em 10 km de estradas que estão contribuindo para a perenização das
nascentes. As caixas secas coletaram 2.655 m3 de sedimentos sólidos que deixaram de chegar aos
corpos hídricos reduzindo o seu assoreamento.
Um indicador de sucesso do projeto é que em 2008, primeiro ano do projeto,tivemos 12
(doze) patrocinadores e já no início de 2009 estamos com 21 (vinte e um) patrocinadores
mobilizados e que já repassaram suas contribuições. Isto também demonstra que o efeito da
mobilização social despertou o interesse de mais pessoas e estas realmente se comprometeram em
investir na solução do problema de falta de água na bacia.
Sabemos que adequação ambiental de uma microbacia é um processo mais amplo com ações
que contemplam o todo. Mobilizando as comunidades para os principais problemas, abre-se campo
para atacar novas frentes e surgirem novas parcerias.
Os custos do projeto
Custo médio de implantação das caixas secas por quilômetro de estrada varia de R$1.300,00
a R$ 1.800,00, sendo que o custo médio de manutenção das caixas secas por quilômetro de estrada
varia de R$ 500,00 a R$ 800,00, inferior ao custo de motoniveladora.
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Nosso objetivo é divulgar ao máximo esta ação mobilizadora para que as pessoas entendam
que problemas sérios como a falta de água, tem solução. Lembrar as pessoas que nosso melhor e
mais barato reservatório de água que temos é o solo e seus horizontes. Fazer entender que se em seu
município ou comunidade tem uma precipitação pluviométrica anual de 1000 mm, é possível
armazenar 5.000.000 de litros de água por km/ano, considerando largura média da estrada de 5,0 m.
Testemunhar o grau de satisfação dos moradores local, assistir aos relatos que não tem mais
enchentes no córrego da microbacia, que em dias de chuva aumenta a vazão do manancial e a água
não é mais barrenta como antes e que também é visível o aumento da vazão das nascentes locais,e
que ainda a estrada rural está em melhores condições facilitando o escoamento da produção e o
transporte escolar, é muito gratificante e compensa o esforço empregado para que a ação fosse
desenvolvida e para que permaneça, posto que a manutenção faz-se necessária .
BIBLIOGRAFIA

ACRA, A.M.(1988). Captação e aproveitamento de águas pluviais das estradas; 2ª imp. Campinas,
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 12p. (Boletim Técnico, 185).
BERTOLINI, D.(1993): Controle de erosão em estradas rurais. 37p. Campinas, SP, Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral (Boletim Técnico, 207).
BOTELHO, S. A.; FARIA, J. M. R.; FURTINI NETO, A. E.; RESENDE, A. V (2001).
Implantação de florestas de proteção. UFLA/FAEPE, Lavras. 81p. (textos acadêmicos).
COMÉRIO, A.(2008) Caixa seca contribui para o abastecimento do lençol freático. Texto capturado
pela Internet dia 17/07/208 no endereço http://www.es.gov.br/site/notícias
COMÉRIO, A(2008). Mobilização Social para Produção de Água e Conservação do Solo na Bacia
Hidrográfica do rio Santa Maria do rio Doce. Universidade Federal de Lavras,
DAVIDE, A C.; FERREIRA, R. A.; FARIA J. M. R.; BOTELHO, S. A.(2000) Restauração de
matas ciliares. Informe Agropecuário, v. 21, n. 65-74.
GRIEBELER, N. P.; PRUSKI, F. F.; SILVA, J. M. A.; SILVA, D. D.; MEHL, H. U.(2006)
Sistemas para dimensionamento de redes de drenagem e bacias de acumulação de água em estradas
não pavimentadas. In: Hidros: dimensinamento de sistemas hidroagrícolas.Viçosa: Ed. UFV. 259p.
LIMA, W. P.; ZÁKIA, M. J. B. (2000)Hidrologia de matas ciliares. In; Rodrigues, R.R.; Leitão
Filho, H. F. ed. Matas ciliares: conservação e recuperação. Edusp, São Paulo. 320 p.
LINO, A. Mobilização social. Texto capturado pela Internet dia 17/07/2008 no endereço eletrônico
http://www.aracati.org.br
LOMBARDI NETO, F.; BELLINAZZI JÚNIOR, R.; GALETI, P. A.; BERTOLONI, D.; LEPSCH,
I. F. E OLIVEIRA, J. B.(1989). Nova abordagem para cálculo de espaçamento entre terraços. In:
Lombardi Neto, F. e Bellinazzi Junior, R. (coords.). Simpósio sobre terraceamento agrícola.
Campinas, Fundação Cargill, p.99-124.
14
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

