
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA

A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

HALLYNE ARAUJO FERREIRA

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS MANANCIAIS DE
ABASTECIMENTO DE RIO VERDE - GOIÁS

FORTALEZA - CEARÁ

2018



HALLYNE ARAUJO FERREIRA

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS MANANCIAIS
DE ABASTECIMENTO DE RIO VERDE - GOIÁS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia  do  Ceará,  como  parte  das
exigências  para  a  obtenção  do  título  de
Especialista  em Elaboração e  Gerenciamento
de  Projetos  para  a  Gestão  Municipal  de
Recursos Hídricos.

Orientador: Prof. Dr. Robson José de Oliveira

FORTALEZA - CEARÁ

2018



         Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Instituto Federal do Ceará - IFCE

Sistema de Bibliotecas - SIBI
Ficha catalográfica elaborada pelo SIBI/IFCE, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

F383m Ferreira, Hallyne Araujo.
Monitoramento da qualidade da água nos mananciais de abastecimento de Rio Verde -

Goiás / Hallyne Araujo Ferreira. - 2018.
53 f. : il. color.

Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) - Instituto Federal do Ceará, Especialização em
Elaboração e Gerenciamento de Projetos para Gestão Municipal de Recursos Hídricos, Campus 
Fortaleza, 2018.

Orientação: Prof. Dr. Robson José de Oliveira.

1. Microbacia do Ribeirão Lage. 2. Nascentes. 3. Programa Produtores de Água. I. Titulo.
CDD 333.91



HALLYNE ARAUJO FERREIRA

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS MANANCIAIS
DE ABASTECIMENTO DE RIO VERDE - GOIÁS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia  do  Ceará,  como  parte  das
exigências  para  a  obtenção  do  título  de
Especialista  em Elaboração e  Gerenciamento
de  Projetos  para  a  Gestão  Municipal  de
Recursos Hídricos.

Aprovado em:  ____ de _____________ de _____.

BANCA EXAMINADORA

________________________________________
Prof. Dr. Robson José de Oliveira 

Instituto Federal do Piauí

________________________________________
Prof. Msc. Ilvan Medeiros Lustosa Junior 

Instituto Federal de Brasília 

________________________________________
Prof. Dra. Patrícia Dias Tavares 

Instituto Federal de Brasília



RESUMO

Em 2011 foi implantado no município de Rio Verde - Goiás o Programa Produtores de Água

que visa realizar o pagamento por serviços ambientais para os produtores rurais que estão

inseridos nas bacias de abastecimento, e tem como objetivo principal promover a recuperação

e a conservação das nascentes que abastecem o município a fim de garantir a qualidade e a

quantidade  de  água,  incentivando  os  produtores  rurais  a  se  envolverem  nesse  processo

mediante compensação pelos serviços ambientais por eles prestados. Dentre as duas principais

microbacias de abastecimento, destaca-se a Microbacia do Ribeirão Abóbora, que se localiza

totalmente no município de Rio Verde-Go e possui como seu principal afluente a Microbacia

Córrego Marimbondo, que nasce no município e deságua no Ribeirão Abóbora pela margem

esquerda, logo a montante da captação da SANEAGO S.A., integrando a margem esquerda da

Sub-bacia do Rio São Tomás. A segunda Microbacia de abastecimento compreende a área do

Ribeirão  da  Lage. A primeira  etapa  do  Programa  teve  início  na  Microbacia  do  Ribeirão

Abóbora, à montante do ponto de captação de água pela empresa concessionária. As nascentes

foram catalogadas  e  georreferenciadas  e,  a  partir  daí,  a  metodologia  indicou o estado de

conservação  e  preservação  de  cada  nascente.  Após  isso,  deu-se  início  aos  trabalhos  de

conservação e recuperação através do cercamento e reflorestamento das mesmas. A segunda

etapa do Programa irá contemplar a Microbacia do Ribeirão Lage, onde foram catalogadas e

classificadas 12 nascentes em 10 propriedades rurais para inclusão dos produtores rurais no

Programa Produtores de Água, para que os mesmos sejam contemplados com o pagamento

por serviços ambientais por eles prestados. No levantamento das 12 nascentes identificadas, 4

foram  catalogadas  como  preservadas,  4  foram  catalogadas  como  em  regeneração  e  4

catalogadas  como  degradadas,  perfazendo  um  total  de  33,33%  para  cada  categoria.  As

nascentes catalogadas como preservadas e em regeneração receberam seu primeiro pagamento

pelos  serviços  ambientais  por  eles  prestados  em  dezembro  de  2018.  Com os  resultados

obtidos, concluiu-se que será necessária a implantação de cercamento ao redor do raio de 50

m  das  nascentes  que  não  possuem  cerca  ou  onde  as  mesmas  estão  degradadas  e  em

regeneração,  e  posterior  cercamento  de  toda  a  Área  de  Preservação  Permanente  (APP),

medida a partir da borda da calha de seu leito regular a 30 m, de acordo com a largura do rio.

O simples fato de realizar o cercamento é capaz de promover a regeneração da vegetação

local,  favorecendo,  assim,  a  retenção  da  água  e  a  sua  infiltração,  pela  recarga  do  lençol

freático,  além  de  evitar  o  assoreamento  do  local,  assim  como  também  foi  indicado  o

reflorestamento  para  as  nascentes  catalogadas  como em regeneração  e  degradadas,  como



forma  de  minimizar  os  fatores  de  perturbações  existentes  e  acelerar  o  processo  de

recomposição. O objetivo do trabalho foi avaliar a situação atual das nascentes da Microbacia

do Ribeirão Lage, para propor a ampliação do projeto do Programa Produtores de Água para

esta microbacia de abastecimento.

Palavras-chave:  Microbacia do Ribeirão Lage. Nascentes. Programa Produtores de Água.



ABSTRACT

In 2011, the Produtores de Água program was implemented in the municipality of Rio Verde -

GO, which aims to pay for environmental services to the rural producers that are inserted in

the river basins, and its main objective is to promote the recovery and conservation of springs,

which  supply  the  municipality,  in  order  to  guarantee  the  quality  and  quantity  of  water,

encouraging  rural  producers  to  get  involved  in  this  process  by  compensating  for  the

environmental services they provide. Among the main micro-basins is the Ribeirão Abóbora

and Ribeirão Lage micro-basins, where the first part integrates the left bank of the São Tomás

River  Sub-basin  and  is  completely  located  in  Rio  Verde  -  GO municipality.  Among  the

tributaries, stands the Marimbondo stream, which springs in the municipality and flows into

Ribeirão Abóbora on the left bank, just upstream from SANEAGO S.A. captation. The first

stage of the Program began at the Ribeirão Abóbora micro-basin, upstream from the water

captation  point  of  the  concessionaire  company.  The  springs  were  cataloged  and

georeferenced,  and  from  there  the  methodology  indicated  the  state  of  conservation  and

preservation of each spring. After that, work began on conservation and recovery through the

enclosure and reforestation of the same. The second phase of the Program will include the

Ribeirão  Lage  micro-basin,  where  12  springs  were  cataloged  and  classified  in  10  rural

properties for the inclusion of rural producers in the Produtores de Água program, so that they

can receive payment for environmental services rendered by them. In the survey of the 12

springs identified, 4 were classified as preserved, 4 were classified as in regeneration and 4

classified as degraded, making a total of 33.33% for each category. The springs cataloged as

preserved and in regeneration will receive their first payment for the environmental services

rendered by them in December 2018, since the Term of Development is foreseen for payments

every 6 months and is scheduled for July to December 2018. With the results obtained, it was

concluded that it will be necessary to implement a fence around the 50 m radius of the springs

that do not have it around or where they are degraded, as well as a posterior enclosure of the

entire APP at a distance of 30 m from the river channel, also reforestation was indicated for

the  springs  cataloged  as  regenerating  and  degraded,  as  a  way  to  remove  the  existing

disturbance factors, so that often the simple fact of making the fence is able to promote the

regeneration of the local vegetation, thus favoring the water retention and its infiltration, by

the recharge of the water table, besides avoiding the silting of the place. The objective of this

study was to evaluate the current situation of the sources of the Ribeirão Lage microbasin, in

order to propose the expansion of the Water Producers Program to this microbasin of supply.

Keywords: Ribeirão da Lage microbasins. Produtores de Água program. Springs.
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1. PROBLEMA

Criado no ano de 2011, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

o Programa Produtores de Água de Rio Verde-Goiás visa a preservação e recuperação das

nascentes dos mananciais de abastecimento do município. Dentre as principais microbacias,

destacam-se a Microbacia do Ribeirão Abóbora e Ribeirão Lage, em que a primeira integra a

margem esquerda da Sub-bacia do Rio São Tomás e localiza-se totalmente no município de

Rio  Verde-GO.  Dentre  os  afluentes,  destaca-se  o  Córrego  Marimbondo,  que  nasce  no

município  e  deságua  no  Ribeirão  Abóbora  pela  margem  esquerda,  logo  a  montante  da

captação da SANEAGO S.A. (GARCIA et al., 2007). A segunda, Ribeirão Lage, integra as

regiões hidrográficas da foz do Rio São Tomaz/Rio Verdinho.

Durante a implantação do projeto, foram estabelecidos três locais: Ribeirão Abóbora,

Córrego Marimbondo e Ribeirão Lage.

A  Figura  1  delimita  as  áreas  de  projeto  do  Programa  Produtores  de  Águas,

destacando-se em vermelho o Córrego Marimbondo, com área de 86,32 km2; em amarelo, o

ponto acima da captação do Ribeirão Abóbora (54,9 km2); e verde, a área acima do ponto de

captação do Ribeirão Lage, com 17,54 km2.

Figura 1 – Localização de Rio Verde e as microbacias do Programa Produtores de Águas.

Fonte: Labig, 2012.
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Para  o  abastecimento  da  região,  existem  duas  captações:  uma  localizada  na

Microbacia do Ribeirão Abóbora e outra na Microbacia do Ribeirão Lage demonstrando a

importância  desses  locais  para  a  conservação  ambiental  e  execução  do  Programa

Produtores de Águas.

Figura 2 – Mapa das localidades de Ribeirão Abóbora, Córrego Marimbondo e Ribeirão Lage.

Fonte: autora, 2018.

1.1 Sistema de Água Existente

O atual Sistema de Abastecimento de Água de Rio Verde, sob responsabilidade da

SANEAGO, é integrado por sistemas de produção e adução (sistemas Abóbora, Lage e de

Poços),  interligados  ao  sistema  de  distribuição,  que  é  segmentado  em  alguns  locais  da

periferia (os sistemas independentes abastecidos por poços) (SENHA, 2009).

Observa-se a seguir a capacidades dos sistemas de produção:

• Sistema Abóbora: 320 l/s;

• Sistema Lage: 110 l/s;

• Sistemas Independentes: aproximadamente 80 l/s.

O Sistema de Abastecimento de Água Lage foi projetado em 1966, pelo Departamento

Estadual  de  Saneamento,  em  convênio  com  a  Fundação  SESP  (hoje  FUNASA).
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Originalmente, foi projetado para vazão de 28 l/s e era constituído pela captação no Ribeirão

Lage e adução até a ETA Central, onde ocorria o tratamento da água através de filtração lenta

e desinfecção.

Ao longo do tempo, o sistema passou por diversas mudanças e ampliações até adquirir

a atual configuração.

A captação é feita no Ribeirão Lage, através de canal com 40 m de extensão, 3 m de

largura, em concreto armado e que funciona como caixa de areia (Figura 3). Este canal de

derivação, na margem direita, dá acesso ao poço de sucção (Figura 4), após a passagem da

água pela grade (Figura 3)

O primeiro recalque é constituído por duas bombas, elevando a água bruta para a ETA

Lage, localizada na mesma área da captação.

Figura 3 – Captação Ribeirão Lage.

Fonte: Senha, 2009.
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 Figura 4 – Poço de sucção.

Fonte: Senha, 2009.

A Estação de Tratamento de Água Lage trata vazão média de 100 a 110 l/s, de acordo

com dados da SANEAGO.

 É importante mencionar que o desenvolvimento urbano de Rio Verde começa a ocupar

a bacia de drenagem do Ribeirão Abóbora e Lage, e, consequentemente, em um prognóstico

de médio a longo prazo, a qualidade das águas pode vir  a ser prejudicada em virtude do

carreamento de solos e lixo para suas cabeceiras, prejudicando o uso para consumo humano.
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2. JUSTIFICATIVA

A  manutenção  dos  volumes  de  água  distribuídos  pelo  sistema  de  abastecimento

público está estritamente condicionada à perenidade do fluxo hídrico do Ribeirão Abóbora,

Córrego Marimbondo e Ribeirão Lage. Para mantê-la, faz-se necessária a implementação de

ações  mitigadoras  das  causas  de degradação ambiental,  como:  conservação e  proteção de

nascentes;  restauração  da  mata  ciliar  e  demais  áreas  de  preservação  permanente;

terraceamento contínuo, atravessando diversas propriedades rurais; preparo do solo e plantio

em nível; e recuperação de áreas degradadas (MMA, 2011).

Nas  ações  envolvendo  o  plantio  de  árvores,  devem ser  eleitas,  preferencialmente,

essências  florestais  nativas  regionais  e  adaptadas  às  condições  locais,  que  formarão

verdadeiras  barreiras  contra  a  sedimentação  dos  cursos  d’água  superficiais.  A  cobertura

vegetal favorece a infiltração e dificulta o escoamento superficial, considerada outra forma de

degradação ambiental  que afeta os recursos hídricos,  na maior  parte para a expansão das

fronteiras agrícolas. No Cerrado ocorrem índices alarmantes de desmatamento e queimadas, e

esses  podem  ser  os  responsáveis  em  grande  parte  pelo  assoreamento  de  rios,  lagos  e

nascentes, interferindo na função dos mesmos. De acordo com Venzel et al., (2016), o mau

uso do solo em áreas agrícolas, provenientes do uso de agrotóxicos e desmatamento, torna a

área suscetível a processos erosivos, causando o assoreamento nas nascentes.

Consequências  como  desmatamento  de  áreas  protegidas  e  estratégicas  para  a

manutenção dos ciclos hidrológicos podem impactar diretamente na quantidade e qualidade

dos  recursos  hídricos,  podendo  afetar  a  capacidade  de  regeneração  natural  do  ambiente.

Conforme um estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (2011a, p. 35) “verificou-se

que os remanescentes de vegetação do Cerrado passaram de 55,73% em 2002 para 51,54%

em 2008,  tendo  como  base  a  área  total  do  Bioma  de  aproximadamente  204  milhões  de

hectares”. A taxa anual de desmatamento do Cerrado (0,69%) foi a maior de todos os biomas

analisados, inclusive o da Amazônia (0,42%).

Dessa forma, a conservação do bioma assim como a gestão dos recursos hídricos é

necessária para garantir os aspectos da água ofertada nas diversas regiões hidrográficas do

país, bem como a garantia do recurso hídrico para as atuais e futuras gerações. Contudo, a

compreensão  acerca  das  nascentes  pode elucidar  questões  não  esclarecidas  e  compor  um

elemento chave para a questão da disponibilidade e a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Neste  sentido,  a  ausência  de  ações  voltadas  para  a  proteção  e  conservação  dos

mananciais  pode  comprometer  o  abastecimento  de  água  para  consumo  da  população
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rioverdense, a qual tem crescido significativamente nos últimos 20 anos, bem como reduzir a

disponibilidade de água para irrigação de lavouras, prejudicando um dos principais setores

econômicos da região. Afetando, deste modo, o clima e alterando o ciclo natural da água com

possível aumento da estiagem, entre outros.

O Programa Produtor de Água, idealizado pela Agência Nacional de Águas (ANA),

incentiva produtores rurais a adotarem boas práticas de conservação de água e solo (plantio de

matas  ciliares  e/ou conservação de matas  nativas)  e,  em contrapartida,  remunera-os  pelos

trabalhos realizados, seguindo a política do Pagamento por Serviços Ambientais – PSA.

A grande vantagem do programa é colocar o produtor rural no centro do processo,

envolvendo-o em todas as etapas: desde a decisão de participar da iniciativa – que é voluntária

– passando pelo acompanhamento da execução e manutenção das obras executadas. Dessa

forma, ele assume os papéis de fiscal, executor e mantenedor das ações (ANA, 2009).

Diante  do exposto,  torna-se imprescindível  atenuar  os  efeitos  antrópicos  negativos

sobre  os  recursos  naturais,  especialmente  a  água,  considerando  que  esta  tem participação

importante nos processos ecológicos e relevância para a manutenção da vida, bem como para

a viabilização de quaisquer atividades produtivas.
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3. OBJETIVOS

O objetivo do trabalho foi avaliar a situação atual das nascentes da Microbacia do

Ribeirão Lage, para propor a ampliação do projeto do Programa Produtores de Água para esta

microbacia de abastecimento a  fim de garantir a qualidade e a quantidade de água para o

abastecimento urbano, compensando os produtores rurais pelos serviços ambientais prestados.
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4. METODOLOGIA

Dentre as duas principais microbacias de abastecimento, destaca-se a Microbacia do

Ribeirão Abóbora que se localiza totalmente no município de Rio Verde-Go e possui como

seu principal afluente a Microbacia Córrego Marimbondo que nasce no município e deságua

no Ribeirão Abóbora pela margem esquerda, logo a montante da captação da SANEAGO S.A.

onde integra a margem esquerda da Sub-bacia do Rio São Tomás. A segunda Microbacia de

abastecimento compreende a área do Ribeirão da Lage.

 A primeira etapa do Programa teve início na Microbacia do Ribeirão Abóbora, à

montante do ponto de captação de água pela empresa concessionária.  As nascentes foram

catalogadas e georreferenciadas e a partir daí a metodologia indicou o estado de conservação

e preservação de cada nascente em preservadas que possuíam de 76% a 100% de vegetação

nativa no raio de 50 m ao redor da nascente, com ausência de fatores de perturbação, em

regeneração,  as  nascentes  que  possuíam  de  25%  a  75%  de  vegetação  nativa  e/ou  com

presença  de  fatores  de  perturbação  e  nascente  degradada  que  possui  menos  que  25% de

cobertura  vegetal,  e/ou  com  presença  de  agentes  perturbadores,  após  deu-se  início  aos

trabalhos de conservação e recuperação através do cercamento e reflorestamento das mesmas

(Resende et al., 2009).

Na  segunda  etapa  foi  realizado  o  levantamento  quantitativo  e  caracterização  das

nascentes do Ribeirão Lage, para que as mesmas fossem incluídas no Programa Produtores de

Água.  As nascentes  foram localizadas  através  dos  mapas de delimitação das  microbacias,

utilizando-se  as  imagens  de  satélite  do  Google  Earth,  as  informações  do  Sistema  de

Informação de Cadastro Ambiental Rural (Siscar) e também por imagem de Satélite através

do  Programa  Arcgis  Satélite  Setinel  2A,  da  Agência  Espacial  Europeia,  com  resolução

espacial de 10 m. O levantamento da cobertura vegetal foi realizado através da ferramenta de

Imagem Classificatória do software SIG Arcgis, utilizando imagem de satélite óptico sentinel

2 de setembro de 2017 avaliando a sua situação atual. Além disso, realizou-se visita de campo

para verificação  in  loco da real  situação e  pontuação dos  possíveis  agentes  perturbadores

existentes no local; como presença ou ausência de cerca ao redor da nascente e das Áreas de

Preservação Permanente (APP), como também o cumprimento das delimitações estipuladas

pelo atual Código Florestal, na Lei 12.625/2012.

De  acordo  com  a  Lei  Municipal  6.033/11,  alterada  pela  Lei  Municipal

6.290/2013(anexo), em seu artigo 4º, parágrafo 2º, para determinar o grau de conservação de

cada nascente, será considerada a área circunscrita em circunferência cujo raio conte com, no
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mínimo,  50  m  (cinquenta  metros),  a  partir  do  ponto  principal  de  afloramento  da  água,

conforme Figura 5 abaixo:

Figura 5 – Esquema de distribuição dos quadrantes no entorno da nascente

Fonte: Lei 6.033, 2011.

 Cada quadrante foi avaliado quanto à área de cobertura vegetal de espécies nativas

do cerrado e  a  presença  ou ausência  de fatores  de perturbação,  a  saber:  resíduos sólidos

oriundos das atividades agropecuárias no entorno das nascentes, uso conflitante das APP, isto

é,  utilização  das  APP como  bebedouros  para  dessedentação  de  animais,  substituição  ou

utilização das APP como pastagens ou lavouras e sinais de processos erosivos (escoamento

superficial de sedimentos, sulcos, ravinas ou voçorocas).

Para constatar a situação das nascentes foram consideradas três classificações: adotou-

se a metodologia utilizada por Resende et al. (2009), com adaptações, ou seja, as Áreas de

Preservação Permanente (APP) foram divididas em quatro quadrantes:

Nascente  Preservada:  aquelas  que  apresentarem  todos  os  quadrantes  com  total

cobertura vegetal ou em faixa de 76 a 100%, com ausência de fatores de perturbação

Nascente em Regeneração: aquelas que apresentarem pelo menos um dos quadrantes

com cobertura vegetal parcial ou em faixa de 25 a 75 %, e/ou com presença de fatores de

perturbação.

Nascente Degradada: aquelas onde em pelo menos um dos quadrantes a cobertura

vegetal estiver com até 25 %.
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4.1 Metodologia de valoração

Com as informações atualizadas sobre a situação das nascentes e propriedades rurais

previamente estabelecidas, foi definido o cálculo para valoração dos serviços prestados pelos

produtores  rurais.  Com  base  nas  entrevistas  realizadas  por  Furtado  (2008),  chegou-se  à

conclusão de que a principal fonte de renda dos proprietários da região provinha da atividade

leiteira.  A partir  desse dado,  optou-se pela  utilização do valor  do leite  para o cálculo  do

pagamento pela conservação das nascentes, da seguinte forma:

Parâmetros:

· Nascente com 50m de raio (Acirc.= π x R2) = 3, 1416 x 502 = 7.854 m2

• 1 nascente (7.854 m2) = 1 unidade animal/ha

· Média produtiva leiteira goiana = 3,4 L/dia

· Média produtiva leiteira rioverdense = 5,0 L/dia

· Valor médio do litro de leite = R$ 0,83

• Cálculo: 5,0 L x 30 dias = 150 L x R$ 0,83 = R$ 124,27/mês

Tais parâmetros de valores foram aprovados pela Lei Municipal nº 6.033/2011, art. 4º  

 – em cumprimento ao artigo 9º, 137, inciso I, alínea “c” da Lei Municipal nº 5.090/2005

(Código Ambiental do Município). Aos proprietários rurais e/ou produtores que aderirem ao

Programa  Produtor  de  Águas serão  destinados  recursos  financeiros  como  forma  de

compensação, na proporção abaixo especificada:

Tabela 1 – Valores referentes à remuneração de acordo com o estado de conservação das nascentes e
porcentagens

Estado de Conservação da
Nascente

Porcentagem de Mata % Valor Mensal R$

Preservada 76 a 100% R$ 124,27

Em Regeneração 25 a 75% R$ 61,14

Degradada 0 a 25% R$ 0,00
Fonte: elaborado pela autora, 2018.

De acordo com o artigo 4º, parágrafo 5º: Os valores que representam a compensação

referida neste artigo serão corrigidos anualmente com base no Índice Nacional de Preço ao

Consumidor – INPC. Assim sendo, com a atualização os valores para implantação em 2018,

segundo a correção do INPC, serão os seguintes:
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Como o valor inicial para nascente preservada foi de R$ 124,27 (cento e vinte quatro

reais e vinte sete centavos) para o primeiro pagamento realizado em 2012, após a realização

da correção dos valores pelo INPC, de janeiro de 2012 até outubro de 2017, o valor a ser pago

pela nascente caracterizada como preservada, para pagamentos que serão realizados em 2018,

será de R$ 178,36 (cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos); conforme indicado na

Tabela 2.

Tabela 2 – Valor corrigido pelo Índice de Preço ao Consumidor, de janeiro de 2012 até outubro de 2017

Estado de Conservação

da Nascente

Porcentagem de Mata 

%

Valor Mensal 

Jan./2012 R$

Valor Mensal 

Out./2017 R$
Preservada 76 a 100% R$ 124,27 R$ 178,36

Em Regeneração 25 a 75% R$ 61,14 R$ 89,18
Degradada 0 a 25% R$ 0,00 R$ 0,00

Fonte: elaborado pela autora, 2018.

 Considerando que o valor  inicial  para a nascente em regeneração foi  de R$ 62,14

(sessenta e dois reais e quatorze centavos) para o primeiro pagamento realizado em 2012,

após a realização da correção dos valores pelo INPC, de janeiro de 2012 até outubro de 2017,

o valor a ser pago pela nascente caracterizada como preservada, para pagamentos que serão

realizados em 2018, será de R$ 89,18 (oitenta e nove reais e dezoito centavos); conforme

indicado na Tabela 2 a cima.

Já  para  as  nascentes  catalogadas  como  degradadas,  de  acordo  com  o  artigo  4º,

parágrafo 4º: - Os proprietários de imóveis rurais que contarem com nascente degradada serão

convidados a integrar o Programa Produtor de Águas e serão compensados na medida em que

promovem a recuperação da mesma, na proporção descrita nos incisos I e II do caput  deste

artigo.
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5. REFERÊNCIAL TEÓRICO

Segundo o Código Florestal, Lei nº 12.651/ 2012, no seu artigo 3º, as definições de

nascentes e olho d’água são separadas, apresentando as nascentes como “afloramento natural

do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água” e olho d’água

como  “afloramento  natural  do  lençol  freático,  mesmo  que  intermitente”  dessa  forma,  as

nascentes são protegidas mesmo que sejam consideradas intermitentes (BRASIL, 2012).

Vários autores apresentam colocações distintas para elucidar o conceito de nascentes.

Conforme indicado por WWF (2010, p. 20), trata-se do:

afloramento na superfície do solo, da água de um lençol freático ou mesmo de um
rio  subterrâneo.  Quando  isso  ocorre  pode  formar-se  uma  fonte,  onde  a  água  é
represada e pode se acumular formando um lago, ou então, pode nascer um curso
d’água,  assim a água não fica represada  e passa  a  correr  em forma de córrego,
ribeirão ou rio.

As nascentes, assim como as Áreas de Preservação Permanente (APP), são protegidas

pela legislação brasileira nº 12.651/ 2012 (Art. 3º). Deste modo, a APP:

é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a  estabilidade  geológica  e  a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012).

Portanto,  sendo um meio fundamental  para a  preservação das nascentes  e da rede

hídrica, a partir disso a legislação considera Áreas de Preservação Permanente as regiões no

entorno das nascentes e dos olhos d'água, em um raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.

Contudo, as nascentes não estão sendo protegidas conforme a lei, e muitos impactos

diretos ou indiretamente ocorrem nesses sistemas. De acordo com Queiroz (2015, p. 49) “a

principal fragilidade é a falta do critério temporal para a sua definição, ou seja, não há clareza

quanto aos  parâmetros  de  perenidade,  sazonalidade  e  efemeridade,”  e  por  conta  disso,  as

nascentes se encontram vulneráveis.

As  ameaças  às  nascentes  geralmente  estão  relacionadas  à  sua  deterioração  por

contaminantes  ou  degradação  pelo  crescimento  urbano  desordenado,  porém  como  as

nascentes  fazem  parte  da  rede  hídrica  que  envolve  uma  zona  de  recarga  aquífera,  esses

impactos podem produzir efeitos muito mais do que pontuais. Conforme exemplo dado por

Felippe  e  Magalhães  Junior  (2012),  a  infiltração  da  água  precipitada  pelos  solos  pode

diminuir consideravelmente por conta da impermeabilização em regiões de recargas hídricas,

ocasionando em perda da recarga aquífera que abastece as nascentes e, por consequência, os

rios.
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Em  pequenas  propriedades  rurais,  na  maioria  das  vezes  as  matas  ciliares  são

removidas para obtenção de mais espaço para as pastagens ou para que o gado tenha acesso à

água (PINTO et al., 2004; JUNQUEIRA JUNIOR et al., 2010; GOMES, 2015). Isso resulta

em graves  consequências  ambientais,  ocorrendo  erosões  e  assoreamento  pela  retirada  da

vegetação, além de contaminação da água pelo uso animal e modificação na estrutura do solo

e  da  vazão  das  nascentes  pelo  pisoteamento  do  gado.  Entretanto,  como  esses  recursos

encontram-se em áreas rurais e afastadas do espaço urbano, isso gera uma falsa impressão da

água ser potável e então algumas comunidades que não recebem o abastecimento de água nas

residências utilizam dessa água para o consumo e usos domésticos, podendo gerar muitos

problemas de saúde na população.

Os defensivos agrícolas e fertilizantes também impactam a qualidade das águas nas

zonas rurais, sendo que esses acessam facilmente as nascentes e os córregos mais próximos,

sem  nenhum  controle  aparente.  De  acordo  com  Oliveira-Filho  e  Medeiros  (2008),  os

ecossistemas aquáticos são os mais vulneráveis ao lançamento de contaminantes, pois tanto os

que são lançados na água quanto os poluentes atmosféricos ou os do solo tendem a chegar aos

corpos hídricos via chuva, escoamento superficial ou infiltração para águas subterrâneas.

Neste  sentido,  de  acordo  com Cerqueira  et  al.  (2015),  apesar  da  Lei  de  2012 ter

mantido o mesmo conceito e a mesma metragem para as APPs, estabelecidos no Código de

1965, houve uma alteração significativa, estabelecendo que as APPs de cursos d’água sejam

contabilizadas da borda da calha do leito regular e não do seu nível mais alto. Portanto, foi

reduzida  a  proteção  dos  cursos  d’água,  pois  as  áreas  de  várzea,  local  onde  as  águas

extravasam no período de cheias, passam a ser contabilizadas na metragem. Na prática, isso

implica  na  redução  de  extensão  das  APPs.  Outra  observação  referente  à  fragilidade  das

nascentes é feita pelos mesmos autores, analisando que a descaracterização de nascentes e de

olhos d’água intermitentes como APPs pode afetar a médio e longo prazo os mananciais.
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6. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A presente pesquisa trata-se de um estudo realizado sobre as nascentes da microbacia

do Ribeirão Lage, no município de Rio Verde, que está localizada na porção sudoeste do

estado de Goiás, entre as coordenadas geográficas de 17º02’19’’ a 18º23’24” de latitude Sul e

50º18’33” a 51º46’58” de longitude Oeste, abrangendo uma área territorial de 8.379,661 km2

(CASTRO,  2009).  Observa-se  ainda  que  o  município  está  inserido  na  Mesorregião  Sul

Goiano  e  na  Microrregião  Sudoeste  de  Goiás.  Apresenta  topografia  plana,  levemente

ondulada, com 5% de declividade, altitude média de 715 metros, clima mesotérmico úmido,

solo com predominância de latossolo vermelho escuro com texturas argilosa e areno-argilosa,

vegetação de cerrado e matas residuais, temperatura média anual entre 20 e 25°C.

O município  de  Rio  Verde  possui  uma população  estimada de  217.048 habitantes

(IBGE, 2017), onde 92% residem na zona urbana e 8% na zona rural.  

Em Goiás, a Bacia do Rio Paranaíba subdivide-se em quatro unidades de planejamento

e gestão. Rio Verde situa-se na Bacia do Rio Paranaíba, unidade dos Rios Turvo e dos Bois

(CBH PARANAÍBA, 2011). Sua Bacia está localizada no divisor de águas entre as sub-bacias

do Ribeirão Lage e do Rio do Peixe, contribuintes da margem direita do Rio dos Bois.

Dentre as principais microbacias do município, destacam-se a do Ribeirão Abóbora e

Ribeirão Lage, sendo que a primeira integra a margem esquerda da sub-bacia do Rio São

Tomás e localiza-se totalmente neste município. Dentre os afluentes, destaca-se o Córrego

Marimbondo, que nasce no município e deságua no Ribeirão Abóbora pela margem esquerda.

A segunda, Ribeirão Lage,  integra as regiões hidrográficas da foz do Rio São Tomaz/Rio

Verdinho.

A área  de  estudo  está  situada  a  montante  do  ponto  da  captação  de  água  para

abastecimento  urbano  e  está  distribuída  desde  a  margem  direita  da  GO-174,  saída  para

Montividiu, seguindo pela GO-333, perfazendo uma área de 17,54 km², mostrado no mapa

abaixo:

.
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Figura 6 – Mapa de localização da Microbacia do Ribeirão Lage.

Fonte: Google Earth, 2016.
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7. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

A água constitui  tanto  um bem essencial  à  vida  quanto  um precioso  insumo para

diversas atividades econômicas. Por isso, a implantação de políticas públicas, projetos e a

conscientização da sociedade tornam-se imprescindíveis para a preservação e sustentabilidade

deste recurso natural, cada vez mais limitado.

A  degradação  ambiental  do  Cerrado  traz  uma  visão  preocupante  em  relação  à

capacidade de suporte dos recursos naturais. Segundo Lima e Silva (2005, p. 64), “por conter

zonas  de  planalto,  o  Cerrado  possui  diversas  nascentes  de  rios  e,  consequentemente,

importantes  áreas  de  recarga  hídrica,  que  contribuem  para  grande  parte  das  bacias

hidrográficas brasileiras”. O bioma abrange três grandes bacias: a Araguaia/Tocantins, o São

Francisco e o Paraná/Paraguai. Logo, a sobrexploração desse bioma compromete a qualidade

ambiental, afetando diretamente os sistemas hídricos, dentre esses, as nascentes.

Com a crescente expansão da rede urbana e do desmatamento para abertura de terras

para atividades agrícolas, os corpos hídricos sofrem diferentes impactos, um exemplo disso

ocorre quando as nascentes  são descaracterizadas  devido às mudanças  no ambiente e uso

inadequado dos solos, perdendo sua função ou podendo desaparecer. Logo, as consequências

desses impactos podem ser irreversíveis.

Segundo relatos anteriormente à década de 1970, o município de Rio Verde,  ainda

pouco explorado pelas atividades agrossilvipastoris, possuía elevado percentual de vegetação

nativa. A abertura do Cerrado com a intensificação das atividades agropecuárias ocorreu ainda

nesta década, atraindo inúmeros agricultores para a região. Somente décadas mais tarde, com

o  advento  da  soja  no  município,  que  a  atividade  apresentou  crescimento  significativo,

tornando-se hoje o município com o agronegócio mais sólido do estado de Goiás, destacando-

se na produção de grãos, carne e leite.

Além das atividades agrícolas, a região também obteve grande expansão em atividades

mineradoras, nos anos 70, em especial para exploração de cascalho pelo poder público, o qual

foi destinado à pavimentação de estradas e ruas. Anos depois, por volta de 1983, começaram a

surgir  voçorocas  nas  nascentes  dos  afluentes  do  Ribeirão  Abóbora,  um  dos  principais

mananciais  de  abastecimento,  em  decorrência  da  elevada  exploração  minerária  e

vulnerabilidade natural dos terrenos.

No ano de 1995, a Sr.ª Ana da Silveira Gomes, com o apoio de empresas privadas e da

comunidade,  entrou  com uma  petição  junto  à  Promotoria  Pública  para  interditar  a  área,

cessando a exploração de cascalho. Após essa interdição, a comunidade, a iniciativa privada e
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o poder público iniciaram a recuperação de duas nascentes. O movimento ganhou força e

novos  adeptos  integraram  o  grupo,  como:  EMATER,  UniRV,  IF  GOIANO,  SANEAGO,

COMIGO, Secretaria Municipal de Agricultura e Movimento Águas do Rio. Com as parcerias

formadas,  em  setembro  do  mesmo  ano,  realizou-se  o  I  Encontro  dos  Produtores  das

Microbacias  Abóbora  e  Lage,  coordenado  pela  EMATER-GO,  Secretaria  Municipal  de

Agricultura e Fundação Rio-verdense de Meio Ambiente (FURMA).

Com  o  incentivo  do  projeto  elaborado,  a  partir  de  2008  foram  realizadas  as

identificações das nascentes do Ribeirão Abóbora, com base no conhecimento empírico de

produtores  locais.  Aos  proprietários  das  áreas  onde  estão  inseridas  as  nascentes  foram

apresentadas as ideias para recuperar as Áreas de Preservação Permanente, em um raio de 50

metros,  conforme Código  Florestal  Brasileiro,  vigente  à  época  –  Lei  nº  4771/65,  com o

objetivo de obter autorização dos mesmos para cercar, reflorestar e monitorar tais áreas.

Até o ano de 2010, os projetos de recuperação de nascentes do Ribeirão Abóbora eram

executados por meio de parcerias de instituições públicas e privadas. Porém, em 2011, por

meio da Lei nº 6.033, que posteriormente foi alterada pela Lei nº 6.290/2013, foi criado o

Programa Produtores de Água no município de Rio Verde-Goiás, sendo o primeiro do estado.

Este  Programa  consiste  em  “marca”  concedida  pela  Agência  Nacional  de  Águas

(ANA),  pelo  desenvolvimento  de  projetos  que  seguem  condicionantes  e  diretrizes  pré-

estabelecidas, como o arranjo local para o pagamento por serviços prestados, remuneração

proporcional ao serviço ambiental prestado, monitoramento dos resultados, estabelecimento

de  parcerias,  assistência  técnica  aos  produtores  participantes,  práticas  sustentáveis  de

produção e bacia hidrográfica como unidade de planejamento. (ANA.2009)

A implantação do Programa no município fortaleceu os ideais de preservação, visto

que tem como objetivo aumentar a cobertura vegetal no entorno das nascentes, reduzir os

processos de eutrofização e assoreamento de corpos d’água, aumentar o grau de proteção das

áreas conservadas e recuperar as áreas degradadas.

Resultado  do  sucesso  no  município,  o  Programa  Produtores  de  Água  Rio  Verde

participou de inúmeros eventos, sendo reconhecido pelos seus méritos, como no Prêmio ANA

2012, no 13º Prêmio CREA Meio Ambiente, na Rio Mais 20 e por último, no V Encontro

Formativo Nacional de Educação Ambiental Para Gestão das Águas, em maio de 2017.

O grande diferencial do Programa é colocar o produtor rural no centro do processo,

envolvendo-o em todas as etapas, desde a decisão de participar da iniciativa, que é voluntária,

passando pelo acompanhamento da execução e manutenção das obras executadas, assumindo

assim o papel de fiscal, executor e mantenedor das ações (BRICEÑO; SOUZA, 2013).
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Dessa  forma,  é  imprescindível  atenuar  os  efeitos  antrópicos  negativos  sobre  os

recursos naturais, especialmente a água, considerando que esta tem participação importante

nos  processos  ecológicos  e  relevância  para  a  manutenção  da  vida,  bem  como  para  a

viabilização de quaisquer atividades produtivas, porém as interferências antrópicas podem ser

benéficas a estes mesmos recursos, basta a conscientização e incentivo para que pequenas

atitudes se tornem projetos inovadores.

7.1 Situação atual do projeto

Para a implantação inicial  do projeto,  na primeira etapa,  em 2011, optou-se pelo

Ribeirão Abóbora por ser uma área com estudos já pré-existentes. Frente ao diagnóstico em

anos  anteriores  por  Furtado  (2008),  foram  identificadas  54  nascentes  que  abastecem  o

Ribeirão,  situadas em 29 propriedades rurais.  Atualmente,  em 2018 estão identificadas 63

nascentes  localizadas  em  32  propriedades  rurais.  Todas  essas  nascentes  se  encontram  a

montante do ponto de captação de água pela SANEAGO S.A.

O  Termo  de  Fomento  firmado  com  a  Associação  dos  Produtores  de  Água  da

Microbacia do Ribeirão Abóbora para a realização do pagamento pelos serviços ambientais

por eles prestados para 2018 é no valor de R$ 82.385,16 (Oitenta e dois mil trezentos e oitenta

e cinco reais e dezesseis centavos), que serão pagos em duas parcelas iguais de R$ 41.192,58

(Quarenta e um mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), pagamento este

que é realizado de 6 em 6 meses, sendo que o valor recebido por hectare/ano é de R$ 1.070,16

(Hum mil e setenta reais  e dezesseis centavos) para nascentes em regeneração e 2.140,32

(Dois mil cento e quarenta reais e trinta e dois centavos) para nascentes conservadas.
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8. JUSTIFICATIVA

A  manutenção  dos  volumes  de  água  distribuídos  pelo  sistema  de  abastecimento

público está estritamente condicionada à perenidade do fluxo hídrico do Ribeirão Abóbora,

Córrego Marimbondo e Ribeirão Lage. Para mantê-la, faz-se necessária a implementação de

ações  mitigadoras  das  causas  de degradação ambiental,  como:  conservação e  proteção de

nascentes;  restauração  da  mata  ciliar  e  demais  áreas  de  preservação  permanente;

terraceamento contínuo, atravessando diversas propriedades rurais; preparo do solo e plantio

em nível; e recuperação de áreas degradadas (MMA, 2011). Nas ações envolvendo o plantio

de  árvores,  devem  ser  eleitas,  preferencialmente,  essências  florestais  nativas  regionais  e

adaptadas às condições locais, que formarão verdadeiras barreiras contra a sedimentação dos

cursos d’água superficiais.

 A  cobertura  vegetal  favorece  a  infiltração  e  dificulta  o  escoamento  superficial,

considerada outra forma de degradação ambiental que afeta os recursos hídricos, na maior

parte para a expansão das fronteiras agrícolas.  No Cerrado ocorrem índices alarmantes de

desmatamento  e  queimadas,  e  esses  podem  ser  os  responsáveis  em  grande  parte  pelo

assoreamento de rios, lagos e nascentes, interferindo na função dos mesmos. De acordo com

Venzel  et  al.,  (2016),  o  mau  uso  do  solo  em  áreas  agrícolas,  provenientes  do  uso  de

agrotóxicos  e  desmatamento,  torna  a  área  suscetível  a  processos  erosivos,  causando  o

assoreamento nas nascentes.

Consequências  como  desmatamento  de  áreas  protegidas  e  estratégicas  para  a

manutenção dos ciclos hidrológicos podem impactar diretamente na quantidade e qualidade

dos  recursos  hídricos,  podendo  afetar  a  capacidade  de  regeneração  natural  do  ambiente.

Conforme um estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (2011a, p. 35) “verificou-se

que os remanescentes de vegetação do Cerrado passaram de 55,73% em 2002 para 51,54%

em 2008,  tendo  como  base  a  área  total  do  Bioma  de  aproximadamente  204  milhões  de

hectares”. A taxa anual de desmatamento do Cerrado (0,69%) foi a maior de todos os biomas

analisados, inclusive o da Amazônia (0,42%).

Dessa forma, a conservação do bioma assim como a gestão dos recursos hídricos é

necessária para garantir os aspectos da água ofertada nas diversas regiões hidrográficas do

país, bem como a garantia do recurso hídrico para as atuais e futuras gerações. Contudo, a

compreensão  acerca  das  nascentes  pode elucidar  questões  não  esclarecidas  e  compor  um

elemento chave para a questão da disponibilidade e a sustentabilidade dos recursos hídricos.
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A  ausência  de  ações  voltadas  para  proteção  e  conservação  dos  mananciais  pode

comprometer o abastecimento de água para consumo da população rioverdense, a qual tem

crescido  significativamente  nos  últimos  20  anos;  reduzir  a  disponibilidade  de  água  para

irrigação de lavouras, prejudicando um dos principais setores econômicos da região; afetando

o clima e alterando o ciclo natural da água com possível aumento da estiagem; entre outras.

O Programa Produtor de Água, idealizado pela Agência Nacional de Águas (ANA),

incentiva produtores rurais a adotarem boas práticas de conservação de água e solo (plantio de

matas  ciliares  e/ou conservação de matas  nativas)  e,  em contrapartida,  remunera-os  pelos

trabalhos realizados, seguindo a política do Pagamento por Serviços Ambientais – PSA.

A grande vantagem do programa é colocar o produtor rural no centro do processo,

envolvendo-o em todas as etapas: desde a decisão de participar da iniciativa – que é voluntária

– passando pelo acompanhamento da execução e manutenção das obras executadas. Dessa

forma, ele assume os papéis de fiscal, executor e mantenedor das ações (ANA, 2009).

Diante  do exposto,  torna-se imprescindível  atenuar  os  efeitos  antrópicos  negativos

sobre  os  recursos  naturais,  especialmente  a  água,  considerando  que  esta  tem participação

importante nos processos ecológicos e relevância para a manutenção da vida, bem como para

a viabilização de quaisquer atividades produtivas.
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9. OBJETIVO

O objetivo do trabalho foi avaliar a situação atual das nascentes da Microbacia do

Ribeirão Lage, para propor a ampliação do projeto do Programa Produtores de Água para esta

microbacia de abastecimento a  fim de garantir a qualidade e a quantidade de água para o

abastecimento urbano, compensando os produtores rurais pelos serviços ambientais prestados.
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10. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Os dados do presente estudo identificaram e catalogaram na microbacia do Ribeirão

Lage  12  nascentes  em 10 propriedades  rurais  na  área  de  estudo,  que  serão  incluídas  no

Programa Produtores de Água, e seus proprietários passarão a receber o pagamento pelos

serviços ambientais por eles prestados, de acordo com o levantamento realizado pelo Software

Sig Arcgis, que determina a quantidade de vegetação existente no raio de 50 m ao redor da

nascente, conforme o mapa abaixo.

Figura 7 – Mapa com a identificação das nascentes do Ribeirão Lage.

Fonte: Autor, 2018.

O mapa  contempla  o  perímetro  da  Microbacia  do  Ribeirão  Lage  até  o  ponto  de

captação de água para o município,  demonstrando a proximidade do perímetro urbano do

manancial de abastecimento, número das nascentes catalogadas dentro de um raio de 50 m,

desde o ponto de afloramento de água, perímetro das propriedades determinado pelo Sistema

de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), perímetro de cerca que precisa ser realizado em toda

microbacia e porcentagem de área não arborizada que precisa ser recuperada e porcentagem

de área arborizada que precisa ser conservada.
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A Tabela  3  apresenta  o  número  da  nascente,  nome  do  proprietário,  número  da

propriedade, porcentagem de mata existente no raio de 50 m da nascente e situação atual da

nascente, de acordo com o Programa Produtores de Água, bem como o valor a receber pelo

pagamento dos serviços ambientais prestados, mensais e semestrais:

Tais parâmetros de valores foram aprovados pela Lei Municipal nº 6.033/2011, Art. 4º

-  em cumprimento ao artigo 9º, 137, inciso I, Alínea “c” da Lei Municipal nº 5.090/2005

(Código  Ambiental  do  Município).  Para  os  produtores  rurais  que  aderirem  ao  Programa

Produtor  de  Águas  serão  destinados  recursos  financeiros  como  forma  de  compensação.

Considerando a situação da APP da nascente, pode-se chegar aos seguintes valores mensais de

remuneração do produtor rural pela conservação da mesma:

Tabela 3 – Resultado do estudo

N°
nascente

Nome Proprietário
N°

propriedade

% de
mata

existen
te

Situação atual
da Nascente

Valor a
receber
mensal

Valor a
receber

semestral

1 Durival Ribeiro 0 68 Regeneração R$ 44,59 R$ 267,54
2 Nair Carolina Borges 1 18 Degradada R$ 0,00 R$ 0,00
3 Nair Carolina Borges 1 58 Regeneração R$ 89,18 R$ 535,08
4 Nair Carolina Borges 1 0 Degradada R$ 0,00 R$ 0,00
5 Vilson Alves Borges 5 100 Preservada R$ 178,36 R$ 1.070,16
6 Antônio Ribeiro 6 70 Regeneração R$ 89,18 R$ 535,08
7 Sebastiana da C. C. Pereira 11 94 Preservada R$ 178,36 R$ 1.070,16
8 Sebastiana da C. C. Pereira 8 0 Degradada R$ 0,00 R$ 0,00
9 Anibal Ataídes 4 41 Regeneração R$ 89,18 R$ 535,08

10 Candor Barros de Atáides 9 100 Preservada R$ 178,36 R$ 1.070,16
11 Joaquim Jesus Leite 3 8 Degradada R$ 0,00 R$ 0,00
12 Hugo Rodrigues 7 100 Preservada R$ 178,36 R$ 1.070,16

O pagamento por serviços ambientais prestados tem como base legal maior a Lei n°

12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras

providências. Esta lei, em seu artigo 41, autoriza a utilização de mecanismos de compensação

e de instrumentos de pagamento por serviços ambientais, ao incluir os seguintes serviços: (a)

o sequestro, a conservação, o aumento do estoque e a redução do fluxo de carbono; (b) a

preservação da beleza cênica natural; (c) a preservação da biodiversidade; (d) a conservação

das águas e dos serviços hídricos; (e) a regulação do clima; (f) a valorização cultural e do

conhecimento tradicional ecossistêmico; (g) a conservação e o melhoramento do solo; (h) a

manutenção  de  Áreas  de  Preservação  Permanente,  de  Reserva  Legal  e  de  uso  restrito

(BRASIL, 2012).
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Conforme afirma Merida (2014), o Programa Produtor de Águas do município de Rio

Verde (GO), apesar do pouco tempo de sua implementação, apresenta resultados positivos no

tocante  à  recuperação  das  matas  no  entorno  das  nascentes  do  Ribeirão  das  Abóboras,

contribuindo, como ressalta a autora, de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável do

município. Esta autora relata ainda que entre os benefícios observados pelos provedores do

referido programa, em suas propriedades, foram destacados o reflorestamento e o cercamento

das Áreas de Preservação Permanente no entorno das nascentes, assim como o aumento da

vazão da água. Além disso, Merida (2014) destaca que os principais motivos atribuídos ao

sucesso do PPA foram a cooperação técnica prestada pelo Município de Rio Verde (GO) e o

caráter  voluntário  do  programa,  demonstrando  a  importância  de  se  dar  continuidade  no

levantamento das microbacias de abastecimento e inclusão no Programa Produtores de Água.

Demonstramos, assim, a importância do estudo que foi realizado na Microbacia do

Ribeirão Lage para inclusão da mesma no Programa Produtores de Água, para que possamos

iniciar o trabalho de conservação e recuperação das nascentes, uma vez que a proporção de

nascentes  catalogadas  nas  três  categorias  foi  igual,  das  12  nascentes  catalogas,  4  (33%)

preservadas, 4 (33%) em regeneração e 4 (33%) degradadas, evidenciando a importância de

propor ações mitigadoras e conservacionistas. Através deste estudo identificamos que o maior

número de nascentes 8 que são 4 em regeneração e 4 degradadas, ou seja 66% das nascentes

necessitam de alguma intervenção para  minimizar  os  impactos  e  mitigar  os  processos  de

degradação.  Em todos  os  casos  os  fatores  de  perturbação  estão  relacionados  à  atividade

agropecuária no entorno das nascentes, falta de cercamento, utilização como dessedentação de

animais.

Segundo o Programa Produtores de Água, as nascentes preservadas são  aquelas que

apresentam todos os quadrantes com total cobertura vegetal ou em faixa de 76% a 100%, com

ausência de fatores de perturbação.

As nascentes em regeneração são aquelas que possuem pelo menos um dos quadrantes

com cobertura vegetal parcial ou em faixa de 25 a 75%, e/ou com presença de fatores de

perturbação.

Já as nascentes consideradas degradadas; em regeneração apresentaram APP menores

que 50 m, onde as Matas de Galeria estavam perturbadas por algum fator de perturbação. Os

fatores de perturbação observados foram: (a) presença de animais na área de preservação

permanente;  (b)  escoamento  superficial  de sedimentos  e  resíduos  oriundos das  atividades

agropecuárias  no  entorno  das  nascentes;  (c)  presença  de  resíduos  sólidos  como  garrafas

plásticas, latas e vasilhames de insumos agrícolas; (d) desmatamento; (e) presença de plantas

invasora  (milho,  hortaliças  e  árvores  frutíferas  como  mangueiras  e  jabuticabeiras);  (f)
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queimadas;  (g)  intervenção antrópica  na  nascente,  como o  desvio  do  curso  de  água para

irrigação e uso das APP para plantações.

Um fator de perturbação bastante comum foi a presença de gado nas APP, visto que os

animais usam a nascente como bebedouro. Esta situação pode prejudicar as áreas de nascentes

por  promover  a  compactação  do  solo  devido  ao  pisoteio.  Em  pelo  menos  um  caso  foi

observada a presença de mudas de milho que germinaram na área da nascente. Isso indica o

escoamento de resíduos oriundos de lavouras no entorno das nascentes, onde não há o manejo

adequado  das  culturas,  como  curvas  de  nível  e  cacimbas  de  retenção.  O  escoamento

superficial pode carrear para a nascente, contaminantes químicos, como resíduos de adubação

e defensivos agrícolas. Este é um dos fatores de perturbação mais preocupantes no caso das

nascentes em questão, uma vez que a contaminação das nascentes pode vir a contaminar todo

o manancial que é usado para o abastecimento de água do município.

Em  todos  os  casos,  os  fatores  de  perturbação  estão  relacionados  à  atividade

agropecuária no entorno das nascentes. Fatores de perturbação similares foram encontrados

por Pinto et al. (2004).

Estes  autores  sugerem  um  efetivo  acompanhamento  das  práticas  de  manejo  e

conservação dos solos utilizados nas propriedades. Esta recomendação se aplica também neste

estudo devido à importância econômica das atividades agrícolas na região.

A retirada  dos  fatores  de  perturbação,  acompanhada  do  isolamento  da  área  e  a

adequação das APP para os 50 m mínimos exigidos por Lei são ações indispensáveis para a

recuperação  das  nascentes  degradadas.  Nos  casos  de  nascentes  em  regeneração onde  a

intervenção não foi acentuada para prejudicar a resiliência da floresta, o simples isolamento

dessas áreas pode ser efetivo, uma vez que a vegetação que resistiu à perturbação é capaz de

promover a regeneração da área em questão (PINTO et al., 2005). Mesmo nesses casos foram

recomendadas ações importantes para acelerar o processo de recuperação, por exemplo,  o

adensamento e o enriquecimento de espécies com o uso de mudas ou sementes.

Melo  e  Durigan  (2007)  verificaram  que  florestas  plantadas  apresentavam  melhor

desempenho em formação de biomassa do que a capoeira em regeneração natural, sendo isto

um indício de que ações de reflorestamento auxiliam na mais rápida recuperação da cobertura

vegetal.  Gênova et  al.  (2007) verificaram que modelos de plantio baseados em diferentes

espécies  arbóreas  exercem função  consideravelmente  distinta  nos  processos  hidrológicos,

especialmente  pela  grande  diferença  na  interceptação  da  água  das  chuvas.  Sendo  assim,

planos de recuperação dessas áreas perturbadas devem levar em consideração modelos de

reflorestamento que acelerem o ganho de biomassa, mas, principalmente, que auxiliem no
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processo de drenagem das águas pluviais de forma a minimizar o impacto do assoreamento

das nascentes e maximizar a reposição hídrica dos lençóis freáticos.

As nascentes degradadas são aquelas nas quais em pelo menos um dos quadrantes a

cobertura vegetal estiver com até 25 %. Neste caso, os proprietários de imóveis rurais que

contarem com nascente degradada serão convidados a integrar o Programa Produtor de Águas

e serão compensados na medida em que promoverem a recuperação da mesma.

Considerados os casos mais graves, onde falta cobertura vegetal nativa na maioria dos

quadrantes  avaliados,  sendo em sua maioria  substituída por  pastagens ou área de cultivo,

foram observados os seguintes fatores de perturbações: ausência de cercamento ao redor do

raio de 50 m da nascente, presença de gado, presença de processos erosivos (erosão laminar),

presença de horta no raio da APP e presença de cultivo de agricultura como soja e milho.

Das  nascentes  estudadas,  os  casos  mais  críticos  foram  as  nascentes  consideradas

degradadas. Nestes casos, a cobertura vegetal de floresta estava totalmente ausente em pelo

menos um dos quadrantes avaliados e, na maioria dos casos, foram quase que totalmente ou

totalmente substituídas por pastagens ou áreas de cultivo. Nestes casos, faz-se necessário um

processo de adequação legal das APP pelo proprietário, o que pode ser efetivado por meio de

ações de educação ambiental que destaquem a importância da manutenção e manejo adequado

das APP. Em alguns casos, onde a nascente se localizava dentro de pequenas propriedades

rurais,  foi  possível  recomendar  o  enriquecimento  das  áreas  com  espécies  de  interesse

econômico. No entanto, o uso das áreas ciliares para manejo florestal visando à produção

agrícola, conhecido como “redefinição” ou “redestinação”, deve ser exaustivamente discutido

(RODRIGUES; GANDOLFI, 2000).

De acordo com a Lei  do Programa Produtores  de Água,  o pagamento é  realizado

semestralmente, sendo que o valor recebido por hectare/ano varia de R$ 1.070,16 (Hum mil e

setenta reais e dezesseis centavos) para nascentes em regeneração a R$ 2.140,32 (Dois mil

cento e quarenta reais e trinta e dois centavos) para nascentes preservadas.

Após visita in loco para a realização do Laudo Técnico pela Câmara Técnica, que tem

a finalidade  de  fiscalizar,  avaliar  e  reavaliar  as  ações  e  envolver  os  produtores  rurais  na

participação efetiva em todas as decisões e atividades a serem realizadas, foram repassadas as

seguintes  recomendações  aos  produtores:  para  as  áreas  em  regeneração  ou  degradadas,

realizar o plantio de mudas de espécies nativas do Cerrado, elevar a altura dos terraços nas

proximidades das nascentes a fim de evitar a contaminação da água e o assoreamento das

nascentes. No caso das nascentes preservadas, recomendou-se dar continuidade às ações de

conservação com o constante monitoramento dos locais para evitar a presença de agentes
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perturbadores. Em aproximadamente 50% dos casos houve a necessidade de realizar reparos

nas cercas de isolamento, como esticar as cercas de arame e realizar a troca de postes.

 A Câmara Técnica é composta por:

a) Dois representantes do órgão municipal que tem por atribuição o desenvolvimento

da política ambiental;

b) Um representante do Poder Legislativo Municipal;

c) Um representante do Movimento Águas do Rio;

d) Um representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente;

e)  Um  representante  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  –

EMATER-GO;

f) Um representante do Instituto Federal Goiano – IFG, campus Rio Verde;

g) Um representante da FESURV – Universidade de Rio Verde;

h) Um representante dos produtores rurais da microbacia, respeitados os limites do

Município de Rio Verde.

10.1 Ações e intervenções

Com  a  implantação  do  Programa  Produtores  de  Água,  pretendemos  aumentar  a

disponibilidade  e  melhorar  a  qualidade  da  água,  objetivando  garantir  o  abastecimento  da

cidade para as presentes e futuras gerações.

As  técnicas  propostas  neste  projeto  para  obter  esses  resultados  supracitados,  são:

cercamento das Áreas de Preservação Permanente e Implantação de Técnicas Vegetativas:

plantio de espécies nativas próprias da região ao redor das nascentes e nas margens dos cursos

de água (mata ciliar).

10.1.1 Especificação dos serviços

a) Cercamento

A construção de cercas fechando a área da nascente evita a entrada dos animais e o

pisoteio e compactação do solo. Deve-se manter a cerca limpa, num raio de 50 metros a partir

do olho d’água.

 Cerca de madeira roliça de eucalipto tratado, diâmetro entre 8 e 11 cm (postes), que

terão um espaçamento entre poste de 5 metros e com 5 fios de arame liso (distanciados
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em 20 cm entre eles), colocados ao redor  das nascentes e nas Áreas de Preservação

Permanente, nas margens do curso principal de água e dos seus afluentes, do Ribeirão

Lage, inseridos na microbacia de abastecimento até o ponto de captação da água para

abastecimento;

 Esticadores  (mourões)  de  eucalipto  tratado com diâmetro  entre  14  a  16  cm serão

colocados a cada 500 metros (em algumas situações podendo variar, dependendo do

relevo do solo);

 Mão de obra para construção;

 Técnicos para o acompanhamento e vistorias dos trabalhos de campo.

b) Plantio de mudas

A vegetação em torno das nascentes funciona como uma barreira viva na contenção da

água  das  enxurradas.  Deve-se  priorizar  espécies  nativas  da  região,  que  geralmente  são

divididas em pioneiras e espécies secundárias.

Mas é importante que a mata ciliar não seja plantada em cima da nascente. Deve-se 

respeitar um espaço mínimo de 30 metros de distância, para que a renovação da vegetação 

junto à nascente aconteça de maneira natural.

Para o reflorestamento de APP, tanto nas nascentes como nas margens dos cursos de

água serão necessárias além das mudas nativas do Cerrado, a utilização de fertilizantes NPK

4-14-8 (200gr/planta), calcário dolomítico (200gr/cova), formicida granulado (8gr/planta) e a

mão de obra do jardineiro e servente. As espécies arbóreas do Cerrado têm que ser próprias

para solos úmidos e arenosos, já que serão plantadas ao redor das nascentes e nas margens dos

cursos de água.

10.2 Atores envolvidos

a) Prefeitura Municipal de Rio Verde-Goiás;

b) Câmara dos Vereadores;

c) Movimento Águas do Rio (AMAR);

d) Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM);

e) Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMAm);

f) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-GO);

g) Instituto Federal Goiano (IF GOIANO), campus Rio Verde;

h) Universidade de Rio Verde (UNIRV);
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i)  Associação  dos  Produtores  de  Água  das  Microbacias  de  Abastecimento  de  Rio  Verde

(APA);

j) Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA);

k) Agência Nacional de Águas (ANA);

l) Empresa de Saneamento Ambiental de Goiás S.A (SANEAGO).

10.3 Recursos Necessários

Para o atendimento aos produtores rurais, em curto prazo, serão destinados até 30%

dos recursos  do Fundo Municipal  do Meio Ambiente para  a  remuneração dos  produtores

rurais, caso as APP das nascentes de suas propriedades permaneçam nos graus adequados de

preservação e regeneração (Lei nº 6.033/11, alterada na Lei nº 6.290/13).

Em médio prazo, pretende-se firmar parcerias com a SANEAGO S.A., atual empresa

concessionária de água, empresas públicas e/ou privadas e ONG’s, para que mais recursos

possam ser somados para contemplar os atuais e novos adeptos ao programa e atender às

outras áreas de atuação do Programa, cercamento e reflorestamento.

10.4 Orçamento

Serão necessários 29.309 metros lineares de cerca de madeira com arame liso de 5

fios, que será colocada ao longo das áreas de preservação permanentes, nas margens do curso

principal de água do Ribeirão Lage, com largura mínima de 30 metros desde a calha do rio, e

cercamento das APP das nascentes no raio de 50 m. De acordo com a composição de preço, o

custo por metro será de R$ 10,00 (dez reais), somados mais 26,85% de BDI, finalizando os

custos por metro em R$ 12,68 (doze reais e sessenta e oito centavos).
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Composição Município - Base na composição Sinapi código 74039/1 adaptada para a realidade da obra
Cerca  de madeira roliça,  com  5 fios de  arame  liso.  Postes  a  cada  5m  e  esticador  a  cada  500  metros.
Unidade: m

Código 
Sinapi

Descrição Unid. Coefic. Preço Unit. S/ 
BDI

Preço Total por m

346 Arame de aço ovalado 15x17 (45,7 kg) 1000m kg 0,2514 11,48 2,89

21138 Madeira roliça tratada, eucalipto H=2,2 m D = 10 a 11 cm
(Postes)

m 0,2 6,77 1,35

4115 Madeira roliça tratada, eucalipto H = 3 m D = 14 a 15 
cm (Esticador)

m 0,002 13,10 0,03

Cotação Bobs unid. 0,01 2,15 0,02

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 0,16 17,38 2,78

88316 Servente com encargos complementares H 0,24 12,21 2,93

Total (R$) R$ 10,00

O  presente  projeto  apresentou  uma  área  total  a  reflorestar  de  78.647,57  m2.

Considerando o espaçamento para realização do plantio de 4 x4, teremos um plantio de 625

mudas por hectare e considerando ainda perdas de 10% chegaremos a quantidade de 685

mudas por hectare finalizando um total de 5.386 mudas a serem plantadas. De acordo com a

composição de preços, o custo de uma muda plantada encontrado foi de R$ 19,57 (dezenove

reais e cinquenta e sete centavos) que somados mais 26,85% de BDI, finalizando o custo de

uma muda em R$ 24,82 (vinte quatro e oitenta e dois centavos).

Planilha de Custos - Serviços de cercamento e reflorestamento das APP da Microbacia do Ribeirão Lage -
Preços de insumos, tabela Sinapi

Execução de serviços de plantio de mudas de espécies nativas, incluindo compras de mudas e 
insumos (valor unitário)

Código 
Sinapi

Descrição Unid. Quant. Preço Unit. S/ BDIPreço total S/ BDI

00000365 Muda arbustiva da 
região

Unid. 1 R$17,81 R$17,81

00003123 Fertilizante NPK 4-
14-8

Kg 0,200 R$2,0 R$0,4

00025963 Calcário
dolomítico

Kg 0,200 R$0,06 R$0,012

Composição Formicida granulado, 
Caixa de 20 kg

Kg 0,080 R$9,75 R$0,78

25964 Jardineiro H 0,032 R$9,65 R$0,309

6111 Servente H 0,032 R$8,04 R$0,257

TOTAL 19,568

Mês da coleta: 05/2017. Pesquisa: IBGE Localidade: Goiânia.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCALIDADE: GOIÂNIA DATA 

DE EMISSÃO: 16/11/2017 ÀS 23:14:14
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/11/2017 DATA  PREÇO : 10/2017

Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quantidade
Valor unitário 
Material (R$)

Valor Total 
(R$)

1 0 DIVERSOS

1.1 Composição / 74039/1
Cerca de madeira roliça, com 5 fios de arame liso. Postes a cada 
5m e esticador a cada 500 metros m 29309 10,00 293.090,00

1.2 Composição / 85178 Plantio de mudas de espécies nativas da região de 50 a 70cm unid 5386 19,56 105.350,16
1.3 96020 I Limpeza e preparação do solo h 90,00 107,51 9.675,90

COMPOSIÇÃO DO BDI =

BDI = ((1+AC+R+G+S )x ( 1+DF )( 1+L ))/ ((1 
-I ))-1

SEGURO + GARANTIA= 0,32%
RISCO= 0,50%

DESPESAS FINANCEIRAS= 1,02%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL= 3,80%

TRIBUTOS (PIS:0,65% 
CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%)= 6,65%

LUCRO= 6,64%
INSS= 4,50%

TOTAL DO BDI = 26,85%

TOTAL COM BDI
(R$)

517.695,22

2) PARA O CÁLCULO DO BDI FOI CONSIDERADO O TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, COEFICIENTES
DO 1º QUARTIL

 O custo estimado da contratação dos serviços para a microbacia do Ribeirão Lage

será de R$ 517.695,22 (Quinhentos e dezessete mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte

dois centavos).

A estimativa  de  valores  dos  serviços  a  serem executados foi  baseada  na

Tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção

Civil, de novembro de 2017.

408.116,06

OBRA: PROGRAMA PRODUTORES DE ÁGUA - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES MICROBACIA DO RIBEIRÃO LAGE - RIO VERDE
- GOIÁS

TOTAL SEM BDI

1) PARA OS ITENS COM CÓDIGO SINAPI, O ORÇAMENTO ATENDEU O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,30%(HORA) 
50,84%(MÊS) - ESTABELECIDO PELA TABELA SINAPI DE GOIÁS.



10.5 Viabilidade

O projeto se torna viável por se tratar da conservação e preservação dos principais

mananciais de abastecimento público do município. Este projeto de recuperação das nascentes

e  implantação  do  PSA,  na  Microbacia  do  Ribeirão  Lage,  contribuirá  para  o  ajuste  e  a

adequada  replicação  do  mesmo  para  as  próximas  localidades,  identificando  os  possíveis

problemas ambientais e propondo ações mitigadoras como forma de manter a qualidade e

quantidade de água dos mananciais.

10.6 Cronograma

PROGRAMA PRODUTORES DE ÁGUA – RIBEIRÃO LAGE 2018

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Contato com os produtores X X

Georreferenciamento X

Caracterização das nascentes X

Emissão do laudo técnico X

Pagamento aos produtores X

Divulgação dos resultados X

Reavaliação X

Conscientização ambiental X

Licitação do projeto X

Início das obras de 
cercamento

X X

Início do plantio de mudas X

Encerramento das obras X

10.7 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

A equipe responsável pelo projeto e seus colaboradores acompanharão e monitorarão

todas as etapas do projeto.  As informações serão registradas durante as vistorias dos locais

(elaborações de Laudos Técnicos). Esses dados serão repassados para uma Câmara Técnica,

criada para apoiar, fiscalizar, reavaliar as ações e, principalmente, emissão de Laudo Técnico

para justificar o pagamento ao produtor participante do Programa, envolver os produtores

rurais  na participação efetiva  em todas  as  decisões  e  atividades  a  serem realizadas.  Essa

Câmara Técnica será composta por integrantes do Movimento Águas do Rio, da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, da Câmara dos



Vereadores,  da  Agência  Goiana  de  Assistência  Técnica,  Extensão  Rural  e  Pesquisa

Agropecuária (EMATER) de Rio Verde, do Instituto Federal Goiano – Campus de Rio Verde,

da Universidade de Rio Verde (UNIRV) e de representante da Associação de Produtores de

Água da Microbacia do Ribeirão Abóbora (APA).



11. TERMO DE REFERÊNCIA

11.1 Objeto

A presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  em

prestação de serviço de cercamento e reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente

(APP), de todas as propriedades rurais que se encontram inseridas na microbacia do Ribeirão

Abóbora, circunscrito entre a GO-174, Rio Verde, em direção a Montividiu até a GO 333, à

direita. A ser realizado sob o regime de Empreitada Global, devendo ser o recurso oriundo de

convênio  realizado  entre  o  município  e  o  Ministério  de  Meio  Ambiente  (MMA),  por

intermédio da Agência Nacional das Águas (ANA), atendendo às necessidades da Secretaria

Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  (SMDES),  conforme  Termo  de

Referência, projeto básico e demais projetos em anexo.

11.2 Justificativa

O município de Rio Verde está localizado na porção sudoeste do estado de Goiás,

entre as coordenadas geográficas de 17°02’19” a 18°23’24” de latitude Sul e 50°18’33” a

51°46’58”  de  longitude  Oeste,  abrangendo  uma  área  territorial  de  8.379,661  km²  e  está

inserido na mesorregião Sul goiano e na microrregião Sudoeste de Goiás. Segundo o IBGE

(2017), a população do município é de 217.048 habitantes, sendo que 92% residem na zona

urbana e  8% na zona rural.  Apresenta topografia  plana,  levemente ondulada,  com 5% de

declividade; altitude média de 715 m; clima mesotérmico úmido; solo com predominância de

latossolo  vermelho escuro  com textura  argilosa  e  areno-argilosa;  vegetação de  Cerrado e

matas residuais; temperatura média anual entre 20 e 25°C. Rio Verde tem no agronegócio sua

principal atividade econômica. É caracterizado como o maior produtor de grãos do estado,

pela associação entre os principais segmentos das cadeias produtivas e a ênfase na inovação

tecnológica. A pecuária é referência para o estado, com grande participação de suínos, aves e

gado de corte, que conta com milhões de cabeças em engorda, além de ser um dos maiores

produtores de leite, com mais de 78 mil litros/ano.

Em Goiás, a bacia do rio Paranaíba subdivide-se em quatro unidades de planejamento

e gestão. Rio Verde situa-se na bacia do rio Paranaíba, unidade dos Rios Turvo e dos Bois.

Sua sede está localizada no divisor de águas entre as sub-bacias do Ribeirão Lage e do Rio do

Peixe, contribuintes da margem direita do Rio dos Bois.



Dentre as principais microbacias, destaca-se a do Ribeirão Abóbora e Ribeirão Lage,

onde a primeira integra a margem esquerda da sub-bacia do Rio São Tomás e localiza-se

totalmente  neste  município.  Dentre  os  afluentes,  destaca-se  o  Córrego  Marimbondo,  que

nasce  no  município  e  deságua  no  Ribeirão  Abóbora  pela  margem  esquerda.  A segunda,

Ribeirão Lage, integra as regiões hidrográficas da foz do Rio São Tomaz/Rio Verdinho.

Durante  a  implantação  do  projeto,  foram  estabelecidos  três  locais  (Microbacias):

Ribeirão Abóbora, com área de 54,9 km²; Córrego Marimbondo, com área de 86,32 km²; e

Ribeirão Lage, com área de 17,54 km². No abastecimento urbano existem duas captações:

uma  na  microbacia  do  Ribeirão  Abóbora  e  outra  na  microbacia  do  Ribeirão  Lage,

demonstrando  a  importância  desses  locais  para  a  conservação  ambiental  e  execução  do

Programa Produtores de Água.

Portanto, torna-se necessária a implantação de medidas de conservação, preservação

de nascentes e cursos de água, cercando-os e reflorestando com espécies nativas do Cerrado,

assim como a aplicação de técnicas de conservação de solo que facilitem a infiltração de água

e recarreguem o lençol freático, favorecendo uma melhor distribuição da água ao longo do

ano.

Com o plantio direto, utilizado em 95% das propriedades rurais, que em princípio é

uma técnica que evita erosão do solo, principalmente pela cobertura do solo com a matéria

orgânica proveniente dos restos das culturas, soja e milho, majoritariamente cultivados aqui

na região. Porém, com a sucessão de plantios ao longo dos anos, está se deixando de lado a

construção dos terraços e onde existia, agora estão quase inexistentes ou muito rasos. Estes

fatores  têm ocasionado  uma erosão  encoberta,  embaixo  da  palhada,  ou  seja,  uma erosão

laminar  de  sedimentos,  encaminhando-se  em  direção  às  nascentes  e  cursos  de  água,

assoreando-os.

Sendo assim,  faz-se necessária  a  construção de  terraços  e  bacias  de  infiltração  ao

longo das estradas rurais, retendo as águas provenientes das chuvas, evitando formação de

enxurradas e, consequentemente, o assoreamento dos corpos de água nas áreas de cultivo ou

de  pastagem,  diminuindo  os  sedimentos  a  serem deslocados  para  dentro  das  nascentes  e

córregos.

11.3 Descrição do objeto

Proteção e Recuperação de APP – Área de Preservação Permanente



Cercamento:  para o cercamento das APP, tanto das nascentes como dos cursos de

água, será necessária a construção de 29.309 metros lineares de cerca, em que se utilizarão

mourões de madeira roliça tratada (eucalipto ou regional equivalente) D=8 a 11 cm (postes).

Esta cerca possuirá um espaçamento entre postes de 5 metros e com 5 fios de arame liso

(distanciados  em  20  cm  entre  eles),  colocados  ao  redor  das  nascentes  e  nas  áreas  de

preservação permanente, nas margens do curso principal de água e dos seus afluentes, do

Ribeirão Lage, inseridos na microbacia de abastecimento até o ponto de captação da água para

abastecimento; esticadores (mourões) de eucalipto tratado com diâmetro entre 14 a 16 cm

serão colocados a cada 500 metros (em algumas situações podendo variar, dependendo do

relevo do solo); será utilizada também mão de obra para construção; bem como técnicos para

o acompanhamento e vistorias dos trabalhos de campo.

Com isso, evitará a entrada de agentes perturbadores nas APP e, por consequência,

estaremos  prevenindo  a  poluição  e  degradação  destas  áreas,  contribuindo  na  regeneração

natural das espécies encontradas no local cercado.

11.3.1 Execução de serviço de plantio de mudas

Plantio de Mudas: para o reflorestamento das APP, da mata ciliar e nascentes, serão

necessárias  além das  mudas  nativas  do  Cerrado,  a  utilização de  fertilizante  NPK 4-14-8,

calcário dolomítico, formicida granulado e a mão de obra do jardineiro e servente, totalizando

uma quantidade de 5.386 (cinco mil trezentos e oitenta e seis) mudas. Com isso, há de formar

nas APP uma barreira vegetal que atuará como filtro das nascentes e cursos de água, porque

através de seu sistema radicular serão retidos e absorvidos os possíveis restos de agrotóxicos

aplicados  nas  lavouras.  As  mudas,  fertilizantes,  calcário,  formicida  e  a  mão  de  obra  do

jardineiro e servente correrão por conta da CONTRATADA.

11.4 Fundamentação legal

Lei  Federal  nº  10.520/2002,  Lei  Federal  nº  8.666/1993  e  Lei  Complementar  nº

123/2006.

11.5 Estimativa de custos

O custo estimado da contratação será de R$ 429.582,26 (Quatrocentos e vinte nove

mil  quinhentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  vinte  seis  centavos),  sendo  90%  de  recursos

provenientes do Governo Federal/Ministério de Meio Ambiente: R$ 386.624,03 (Trezentos e



oitenta  e  seis  mil  seiscentos  e  vinte  quatro  reais  e  três  centavos)  e  10%  a  título  de

contrapartida do município de Rio Verde (Recurso Próprio): R$ 42.958,22 (Quarenta e dois

mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte dois centavos).

A estimativa de valores dos serviços a serem executados foi baseada na Tabela do

SINAPI  –  Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de  Custos  e  Índices  da  Construção  Civil,  de

novembro de 2017.

Os recursos a serem aplicados nos serviços são os oriundos das contas

• 355 18 122 5029 2745 20141451 339039 AE 123 – Outros serviços terceiros de pessoa 

jurídica. Recurso proveniente de convênio celebrado entre o município e Governo Federal 

MMA/ANA.

• 355 18 122 5029 2745 20140506 339039 AU 100 – Outros serviços terceiros de pessoa 

jurídica. Recurso próprio a título de contrapartida do município.

11.6 Critérios de julgamento

No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita,

estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO 

POR ITEM.

O resultado  do  julgamento  das  propostas  será  disponibilizado  aos  interessados  na

Prefeitura Municipal de Rio Verde, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na

Av. Presidente Vargas, nº 3215, Vila Maria, Rio Verde-GO, e também no site da Prefeitura

Municipal1, para intimação e conhecimento dos interessados.

11.7 Prazo, local e condições de entrega

O prazo de  execução dos  serviços  será  de  05 (cinco)  meses,  a  contar  da  data  de

expedição  da  ordem  de  serviço.  Os  prazos  definidos  e  estabelecidos  neste  Termo  de

Referência para a execução do objeto da licitação deverão ser cumpridos rigorosamente.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os serviços serão recebidos:

Provisoriamente:  a  partir  da  entrega,  comunicada  necessariamente  por  escrito,  e

dentro de prazo contratual, à CONTRATANTE, para efeito de verificação da conformidade

1 Disponível em: <http://www.rioverde.go.gov.br>.



com as especificações constantes do edital, do termo de referência e da proposta, no período

máximo de 10 dias, contados da data do recebimento do objeto pelo secretário da pasta, ou

servidor expressamente designado para tal finalidade.

Definitivamente: após verificação da conformidade com as especificações constantes

do edital, do termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até

45 dias do recebimento provisório, caso não tenha sido constatada nenhuma irregularidade ou

pendências.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável pela presente contratação e

acompanhamento do objeto desta licitação e receberá definitivamente os bens e serviços sobre

os quais emitirá documento comprobatório e sua consequente aceitação, que se dará em até 10

dias. No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da CONTRATADA em proceder aos

reparos, correções, remoções, reconstruções ou substituições necessárias ao fiel cumprimento

do  objeto  do  contrato,  sujeitará  o  contratado  à  multa  de  mora,  na  forma  prevista  no

instrumento convocatório e  no contrato,  sem prejuízos  de outras  penalidades  previstas  na

legislação vigente.  A verificação e a certificação do recebimento definitivo da obra e dos

serviços licitados, em hipótese alguma, eximirá a CONTRATADA da responsabilidade e da

garantida prevista no artigo. A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos

bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

11.8 Obrigações das partes

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

* Efetuar a entrega dos serviços nas condições estipuladas no prazo e local indicados pela

Secretaria Municipal de Meio Ambiente em estrita observância das especificações do edital,

termo de referência e da proposta, acompanhada da respectiva nota final;

*A  contratada  deverá  executar  o  serviço  utilizando-se  dos  materiais,  equipamentos,

ferramentas  e  utensílios  necessários  à  perfeita  execução contratual,  conforme disposto  no

Termo de Referência;

*  Manter  e  executar  os  serviços  conforme  especificações  estabelecidas  no  Termo  de

Referência e seus anexos;

* Ser responsável por todos os materiais necessários à execução dos serviços;

* Todas as despesas relativas à instalação, execução dos serviços, mão de obra, equipamentos

e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais,



impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização

da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da contratada;

* A contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado,

além de ter encarregado do serviço, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas

de trabalho e pessoal especializado de comprovada competência;

* Quando exigido pela legislação devido ao tipo de serviço, a contratada deverá obter todo e

qualquer tipo de licença inclusive ambiental, junto aos órgãos fiscalizadores e concessionárias

de  serviços  públicos,  para  a  execução  dos  serviços,  bem  como  após  sua  execução,  os

documentos que certifiquem que estão legalizados perante os órgãos e concessionárias;

* Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços

à época própria, tais como: salários, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saúde física

e mental  e de aptidão psicológica,  seguros  de acidentes,  seguros de vida,  auxílio-funeral,

taxas, impostos e contribuições, indenizações, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte,

etc., quando concernente, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas;

* Recolher  todos os encargos previdenciários  e  obrigações  sociais  previstos  na legislação

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los à época própria;

*  Atender  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação  específica  de

acidentes de trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorrência da espécie forem vítimas

os empregados durante a execução dos serviços;

* Não vincular o pagamento de salários e demais vantagens dos empregados aos pagamentos

das faturas efetuadas pela contratante;

* Responder por qualquer ato doloso ou culposo causado por seus empregados ao patrimônio

da contratante, ou de terceiros, ainda que omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro

do prazo de 48 horas, as providências necessárias ao ressarcimento;

* Manter, durante toda a duração do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas,

as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

* Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  de

execução ou de materiais empregados, nos termos da Lei nº 8.666/93;

*  Caberá  à  contratada  atender  minuciosamente  todas  as  Normas  Regulamentadoras  do

Ministério do Trabalho e Emprego durante a execução do contrato.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



*  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  serviços  prestados

provisoriamente  com  as  especificações  constantes  no  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de

aceitação e recebimento definitivos;

* Acompanhar  e  fiscalizar  o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através  de

servidor especialmente designado;

* Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11.9 Acompanhamento e fiscalização

*  A fiscalização  do  cumprimento  do  contrato  será  exercida  pelo  secretário  da  Secretaria

Municipal  de  Meio  Ambiente  ou  por  um  representante  indicado  pelo  mesmo,  a  quem

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará

ciência à Administração;

* A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

* O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente, que tomará as

providências cabíveis.

11.10 Pagamento

O pagamento será efetuado em até 25 dias contados a partir da apresentação da nota

fiscal, que deverá ser eletrônica e indicar o número da conta corrente, agência e banco, para a

emissão  da  respectiva  ordem  bancária  de  pagamento.  A liberação  do  pagamento  ficará

condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para

verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação

exigidas, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo. No caso de incorreção

nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão devolvidos à contratada

para  as  correções  necessárias,  não  respondendo  a  contratante  por  quaisquer  encargos

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. Os pagamentos serão

realizados  de  acordo  com  as  medições,  aprovadas  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento



Econômico Sustentável da Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO, através da fiscalização

dos serviços, realizada por servidor especialmente designado.

 
SUBCONTRATAÇÃO

É vedada  a  subcontratação,  cessão  ou transferência  parcial  ou  total  do  objeto  ora

licitado, sem expressa anuência do Contratante.

SANÇÕES

Aplica-se o previsto na Lei  8.666/93,  com observância do disposto no edital  e na

minuta do contrato.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

      A ausência  de  ações  voltadas  para  proteção  e  conservação  dos  mananciais  pode

comprometer o abastecimento de água para consumo da população rio-verdense, a qual tem

crescido  significativamente  nos  últimos  20  anos;  reduzir  a  disponibilidade  de  água  para

irrigação de lavouras, prejudicando um dos principais setores econômicos da região; afetando

o clima e alterando o ciclo natural da água com possível aumente da estiagem; entre outras.



12. CONCLUSÃO

A partir  dos  resultados  obtidos,  concluiu-se  que  será  necessária  a  implantação  de

cercamento  ao  redor  do raio  de  50  m das  nascentes  que  não possuem cerca  ou  onde as

mesmas  estão  degradadas  ou  em regeneração  e  posterior  cercamento  de  toda  a  Área  de

Preservação Permanente (APP), medida a partir da borda da calha de seu leito regular a 30 m,

de acordo com a largura do rio. O simples fato de realizar o cercamento é capaz de promover

a regeneração da vegetação local, favorecendo, assim, a retenção da água e a sua infiltração,

pela recarga do lençol freático, além de evitar o assoreamento do local, assim como também

foi  indicado  o  reflorestamento  para  as  nascentes  catalogadas  como  em  regeneração  e

degradadas,  como forma de  minimizar  os  fatores  de  perturbações  existentes  e  acelerar  o

processo de recomposição. 

A metodologia proposta permitiu avaliar as nascentes da Microbacia do Ribeirão Lage,

diagnosticar suas áreas de preservação permanente e apresentar ações prioritárias de manejo e

conservação.  A maior  parte  das  áreas  estudadas  apresentou algum estado de  perturbação,

exigindo  atenção  quanto  às  ações  de  recuperação  das  mesmas.  Foram  observadas  áreas

consideradas em bom estado de preservação que podem servir como base a estudos florísticos

e  fitossociológicos,  como  subsídio  e  orientação  às  ações  de  recuperação  das  áreas  em

regeneração e degradadas.

Foram identificadas 12 nascentes em 10 propriedades rurais na área de estudo que

passaram a  fazer  parte  do  programa  Produtores  de  Água  e  seus  produtores  rurais  serão

contemplados  com  o  pagamento  por  serviços  ambientais  por  eles  prestados  através  da

conservação e preservação de suas nascentes, a fim de garantir qualidade e quantidade de

água para o abastecimento urbano, favorecendo milhares de pessoas. 
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