
 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

RIO AREIA: UMA HISTÓRIA DE DEGRADAÇÃO 
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Resumo – Esse estudo objetivou a realização de um levantamento histórico ambiental da 

microbacia do rio Areia, com ênfase na área urbana da sede do município, em que foi constatado 

que o processo de ocupação desta causou a substituição da vegetação natural por áreas de lavouras e 

pastagens, que, associado aos garimpos, crescimento urbano sem planejamento adequando e 

implantação de empreendimentos econômicos, provocou a destruição do rio Areia em suas diversas 

formas. 
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AREIA RIVER: A HISTORY OF DEGRADATION 

 

Abstract – This paper aimed to conduct an environment historical of Areia River watershed, 

focusing on its urban area, it was found that its occupation process caused the replacement of 

natural vegetation areas to crops and pastures which, associated with mining, unplanned urban 

growth and deployment of economic enterprises, led to the destruction of Rio Areia in several ways. 
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INTRODUÇÃO 

 

A microbacia do rio Areia vem sofrendo processo de destruição desde que o “homem branco” 

passou a povoar suas áreas a partir da década de 1920, em busca de metais preciosos e de terras para 

praticar a agricultura de subsistência. Até então este espaço era ocupado pelos índios Bororos que 

mantinham preservados os recursos naturais (AGUIAR, 1999; FERREIRA, 2001). 

A partir da década de 1950 a região passou a ser densamente povoada, em função da política 

de colonização desenvolvida pelo governo federal e estadual, que estimulou a ocupação por meio de 

projetos, como “a Marcha para o Oeste”, e programas de financiamento.  

A grande responsável pelo povoamento desta área foi a Companhia Industrial Pastoril e 

Agrícola Limitada (CIPA), empresa privada, que recebeu do governo do estado incentivo para 

iniciar o povoamento da região, promovendo um rápido crescimento, uma vez que a mesma 

divulgou campanhas publicitárias na região Sudeste, demonstrando o sucesso de seu projeto de 

colonização no Vale do São Lourenço (MORENO, 1999; AGUIAR, 1999; FERREIRA, 2001; 

Moradores entrevistados em 2008). 

 Dessa forma, um grande número de pessoas, oriundas principalmente das regiões nordeste e 

sudeste, passou a migrar para essa região atraído pela fertilidade do solo e pelos atrativos da política 
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de ocupação do Centro-Oeste, dando início ao povoamento mais efetivo do então distrito de 

Poxoréo, denominado Garimpos (AGUIAR, 1999, Moradores entrevistados em 2008).  

A fim de facilitar o abastecimento e o desenvolvimento das atividades diárias, bem como das 

atividades econômicas, parte destas pessoas instalou-se às margens do Areia, ao longo da BR-364, 

originando o núcleo urbano do município (Moradores entrevistados em 2008). 

Inicialmente os habitantes desenvolviam a agricultura e pecuária de subsistência. Contudo, ao 

longo destes anos o setor agropecuário foi impulsionado, sendo incluída na economia da região a 

produção de cana-de-açúcar, algodão, soja, milho safrinha, sorgo, bem como pecuária leiteira e de 

corte (Moradores entrevistados em 2008). 

Este processo possibilitou a substituição da vegetação natural por áreas de lavouras e 

pastagens que, associado aos garimpos, crescimento urbano sem planejamento adequando e 

implantação de empreendimentos econômicos, provocou a destruição do rio Areia em suas diversas 

formas. 

Neste pressuposto, este estudo foi desenvolvido com a finalidade de realizar um levantamento 

histórico ambiental na microbacia do rio Areia, com ênfase na área urbana da sede do município de 

Juscimeira. 

Esse trabalho justifica-se em razão dessa microbacia pertencer à bacia do rio São Lourenço, 

que, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso, compõe a Unidade de 

Planejamento e Gerenciamento de mesmo nome, a qual está inserida na Região Hidrográfica do 

Paraguai. Essa UPG é caracterizada por alta concentração populacional, elevado índice de 

urbanização e desenvolvimento de atividades agropecuárias, com técnicas modernas e uso intensivo 

de insumos, condições que a leva a uma situação de criticidade, com consideráveis concentrações 

de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e fósforo, vulnerabilidade de alta a muito alta de 

contaminação das águas subterrâneas, qualidade da água inferior à maioria das UPGs do estado e 

prognóstico de UPG de maior demanda de recursos hídricos superficiais para 2027 (MATO 

GROSSO, 2009). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A microbacia hidrográfica do rio Areia está inserida no município de Juscimeira, Mato 

Grosso, que dista 156 km da capital Cuiabá, localiza-se nas coordenadas geográficas 15º58’55’’ S e 

54º30’28’’ W. Possui uma área de 673,90 km2 e perímetro de 144,49 km (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo. 
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A nascente do Rio Areia se localiza em Poxoréo, próximo à divisa com o município de 

Juscimeira, em que se dá o seu maior percurso. Em seu caminho por este município drena água de 

cursos menores como Corguinho, Sucuri, Cainana, Cambará, Fulador, Águas Claras, dentre outros, 

indo desaguar no rio São Lourenço, território juscimeirense, acima da foz do rio Prata e da recente 

PCH São Lourenço. 

A coleta dos dados foi realizada através de entrevistas com a população local e estudos de 

campo no trecho urbano do Areia, com aquisição de fotos pelos pesquisadores, por meio de uma 

câmera digital. 

Os estudos de campo foram desenvolvidos no mês de abril de 2013 e as entrevistas com a 

população local foram realizadas nos anos de 2008 e 2013, sendo escolhidas para a pesquisa 

pessoas que fazem parte da história de ocupação do município e antigos moradores.  

Os entrevistados foram: Daniel Matheus Barbosa e Sebastião Ulisses de Oliveira (filho e 

genro, respectivamente, de João Matheus Barbosa, que junto com Antônio José de Lima, fundou o 

município de Juscimeira); Anorino José de Lima e Ernani Oliveira dos Anjos (irmão e cunhado de 

Antônio José de Lima); Josefa Ferreira da Rocha (61 anos, moradora há mais de trinta anos à 

margem do rio e há mais de cinquenta na região do Areia); Virma Pimenta de Oliveira (64 anos, 

moradora da região há 63 anos); José Souza da Silva (51 anos, morador da região há mais de 

quarenta e cinco anos); Sebastião Ribeiro Teles (52 anos, morador da região há mais de 35 anos); 

Derentes José de Oliveira (74 anos, morador da região há mais de 30 anos); Serafina Ferreira 

Gomes (72 anos, moradora da região há 30 anos); Leonildo Alves da Silva (39 anos, morador da 

região há 10 anos). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atividade pioneira na degradação do rio Areia foi a extração de ouro em seu leito que, 

segundo Baxter (1998), afeta o ambiente pelas atividades garimpeiras e ocupação da área. Esta 

atividade neste rio provocou o desmatamento de áreas próximas às suas nascentes, bem como da 

mata ciliar, erosão, contaminação da água pelo mercúrio (processo mais recente em atividade 

clandestina) e elevação da turbidez da água, que levaram ao assoreamento do mesmo e destruição 

da fauna terrestre e aquática.  

 

“As dragas do garimpo judiou demais do rio” (Virma Pimenta de 

Oliveira). 

 

Atualmente esta atividade está proibida na região, mas a deficiente fiscalização dos órgãos 

públicos, aliada à falta de consciência, acaba possibilitando a implantação de garimpos clandestinos 

que prosseguem a destruição do rio. 

As atividades agropecuárias causam a devastação do Areia, contaminando suas águas por 

meio de defensivos químicos e fertilizantes, levando a destruição da biota aquática, assim como da 

terrestre. Ao ser implantada, esta atividade também provoca o desmatamento e a retirada das matas 

ciliares para ampliação das áreas de lavouras e pastagens e acesso do gado à água (Figura 2).  
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Figura 2 - Degradação causada pelas atividade pecuária. 

 

O processo de supressão da vegetação natural resulta em diversos danos ao rio como 

intensificação da poluição das águas, modificações no regime hídrico, alterações da temperatura do 

solo e da água, aumento nas taxas de erosão e assoreamento, redução de alimentos e mudança nos 

habitats naturais, o que pode desencadear desequilíbrio ambiental, resultando em diversos impactos 

no solo, fauna, flora e qualidade e quantidade da água (QUINN et al., 1997; LIMA, 2000; ALLAN, 

2004; TUFEKCIOGLU, 2013; BOZ et al., 2013). 

 

“De primeiro não tinha muito gado que bebe água no rio. Tem muito 

desmatamento, também o veneno que vem nas enxurradas. A gente subia no 

barranco e jogava resto de comida e vinha um monte de piraputanga. Hoje 

não acha uma. Quando o povo começou a plantar e bater veneno matou 

todos os peixes” (Virma Pimenta de Oliveira). 

 

“Tinha muita paca, muito tatu. Antes parecia gado, assim na beira do 

rio” (Derentes José de Oliveira). 

 

Depois da agropecuária, a grande vilã atual do rio Areia é a expansão urbana, pois promove a 

geração de efluentes e resíduos domésticos, impermeabilização do solo, desmatamento, dentre 

outros problemas que, aliados à inércia dos governantes e órgãos públicos, degradam o rio de forma 

insistente. 

Juscimeira foi estabelecida seguindo o modelo nacional de desenvolvimento das cidades às 

margens de rios, a fim de facilitar a comunicação, o transporte de mercadorias e o abastecimento de 

água. Essa tendência aliada à ausência de um planejamento adequado na expansão urbana do 

município provocou a supressão da mata ciliar, tanto pela limpeza dos terrenos para implantação 

das residências quanto pela ocupação irregular de suas margens (muitas vezes com a conivência do 

poder público) causando o assoreamento e a destruição de inúmeras minas d’água que contribuíam 

para aumento da vazão do rio (Figura 3). 
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Figura 3 - Residências às margens do rio Areia. 

 

 “Na época da seca tem lugar dentro do rio que não dá um palmo de 

água, outros já estão secando” (Leonildo dos Santos Alves). 

 

De acordo com a Lei nº 12.651/2012, o rio Areia deve possuir de 30 a 50 metros de extensão 

de mata ciliar. Entretanto, praticamente não se encontra vegetação com essa proporção em seu 

percurso. 

Outro problema derivado do crescimento urbano que causa a degradação do rio Areia são os 

efluentes domésticos, os quais não possuem tratamento e geralmente são destinados a fossas negras.  

Grande parte destes também acaba sendo despejada diretamente no rio, como verificado em 

diversos pontos, ou ligados a rede de captação de águas pluviais, que consequentemente são 

lançados ao curso d’água. Na maioria das vezes estas ações foram realizadas com a conivência do 

poder público. 

Também existe um “fossão” que um ex-governante do município construiu para captar 

efluentes de uma parte da cidade, em que muitos acreditam ser uma rede de esgoto. Contudo, esta 

estrutura não pode ser assim considerada, pois os dejetos apenas são despejados neste local sem 

receber nenhum tipo de tratamento, em que a parte líquida escorre para o córrego Águas Claras, 

tributário do Areia, e a parte sólida é retirada de tempos em tempos através de caminhões “limpa 

fossa”, que provavelmente devem destinar estes resíduos a outros pontos do rio Areia ou mesmo em 

outro curso d’água (Figura 4). 

O lançamento de efluentes domésticos resulta em problemas socioambientais, com impactos 

significativos sobre o meio ambiente e à vida aquática, tornando a água imprópria para o consumo e 

desenvolvimento de outras atividades, uma vez que apresentam sólidos suspensos, compostos 

orgânicos (proteínas, carboidratos e óleos e graxas), nutrientes (nitrogênio e fósforo), metais, 

sólidos dissolvidos inorgânicos, sólidos inertes, sólidos grosseiros, compostos não biodegradáveis e 

organismos patogênicos (CAMPOS, 1999; VON SPERLING, 2005; JORDÃO e PESSOA, 2009). 
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Figura 4 - Efluentes domésticos lançados diretamente no rio. 

 

 “Enchia a bacia de roupa e vinha lavar no rio. Antes de fazer esse 

poço artesiano nós bebíamos água dele. Hoje jogam lixo e esgoto” (Josefa 

Ferreira Rocha). 

 

Há a ocorrência também da poluição e contaminação resultante do lançamento de efluentes de 

suínos criados próximo às margens do rio Areia, dentro do perímetro urbano, que, segundo Merten 

e Minella (2002) apresenta nitrogênio, fósforo, potássio e alta DBO5. 

Os resíduos sólidos representam outro grave problema relacionado ao crescimento urbano, 

que vem provocando a destruição do Areia. Grande quantidade de lixo, entulhos, animais mortos, e 

outros, são jogados em seu leito, suas margens ou nas proximidades, sendo carreados para o rio, 

causando a poluição do mesmo (Figura 5).  

 

 
Figura 5 - Entulho e lixo doméstico às margens do rio. 

 

O sistema de coleta pública de lixo não é seletivo. Os resíduos coletados são destinados a um 

lixão localizado próximo à cidade, que por se encontrar em um nível superior à calha do rio, 

favorece o transporte pelas águas pluviais do chorume, líquido escuro com elevada carga orgânica e 

metais pesados (SILVA, et al., 2004). 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

Há ainda outras fontes de degradação do rio Areia no perímetro urbano tais quais: 

implantação e falta de manutenção de estradas vicinais e obras públicas, duas dragas de retirada de 

areia, uma fábrica de tijolos (que se localiza em suas margens), um laticínio, sete oficinas 

mecânicas, quatro lava-jatos, dois postos de combustíveis, dentre outros. 

  

CONCLUSÃO 

 

Vivemos uma crise ambiental resultante da relação utilitarista do homem com a natureza e de 

sua visão reducionista, que permitiu a exploração dos recursos aquáticos sem considerar a 

fragilidade e a importância destes. 

Neste prisma, encontra-se o rio Areia que vem suportando um intenso processo de degradação 

ambiental desde que sua microbacia foi ocupada em meados do século passado. 

Poluentes e contaminantes gerados por garimpos, agropecuária, empreendimentos 

econômicos e pela população, aliados ao desmatamento, vêm provocando sua destruição de forma 

significativa, sem que sejam tomadas iniciativas e ações para que se reverta este quadro, 

demonstrando o descaso por parte da população e autoridades governamentais. 

Esta demonstração de desprezo vem se agravando nos últimos anos, em função do 

abastecimento da cidade ter passado a ser feito por meio de poços artesianos, quebrando o único 

vínculo que a população tinha com ele, possibilitando assim uma situação de distanciamento. 

Deste modo, o rio se tornou apenas um canal de transporte de rejeitos produzidos pelos 

“cidadãos” que habitam e desenvolvem atividades em seus arrabaldes. 

Sem que se pense no futuro e nas próximas gerações os habitantes do município de Juscimeira 

e proximidades, em uma visão antropocêntrica, vem provocando a morte do principal rio da cidade 

que, como citado pelos moradores entrevistados, já foi palco de atividades comunitárias, de sustento 

e de lazer que unia o homem a natureza. 

Esta situação poderia ter outro desfecho, pois diversos estudos comprovam a sustentabilidade 

humana e natural por meio de planejamento adequado, que propicia o desenvolvimento social e 

econômico, sem interferência drástica ao meio ambiente. 

Cabe ao poder público e autoridades responsáveis a constatação do que lhe é mais lucrativo, 

intervir nos problemas que irão sobrevir ou investir em medidas e programas de educação 

ambiental, promovendo uma nova visão ecológica, que mesmo não erradicando a degradação, 

ameniza os problemas ambientais.  
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