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RESUMO 

 

Nascente pode ser definida quando um aquífero se aflora na superfície do terreno. 

Ações de preservação de nascentes têm se tornado indispensáveis, visto que, 

atualmente as mesmas são consideradas como um recurso natural de altíssimo 

valor econômico. A conservação de nascentes exige, além da regeneração das 

matas Ciliares, a recuperação e o manejo dos cursos de água degradados, de forma 

a controlar os processos erosivos. Sendo assim, através da pesquisa de campo 

pode-se avaliar a situação atual da nascente do córrego Canabrava de Unaí- MG, 

verificar como a urbanização e a ação antrópica contribui para a degradação da 

mesma, para posteriormente propor alternativas eficazes para sua preservação e 

recuperação, com o objetivo de atender à legislação vigente. Além das áreas 

degradadas pela ausência de matas ciliares, verificou-se o problema da erosão 

devido à falta de vegetação nas proximidades, além de lixo e entulho poluindo os 

cursos d’água. Assim, na tentativa de reverter este quadro e, consequentemente, 

retornar a um estado de equilíbrio ambiental, foram propostas medidas de 

recuperação de áreas degradadas pela ausência de mata ciliar. Deste modo, o 

reflorestamento da área com espécies arbóreas nativas, a limpeza e proteção das 

nascentes são as recomendações feitas para o sucesso da recuperação e 

preservação das nascentes. 

 

Palavras-chave: Mata Ciliar. Curso d’água. Parques naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Rising can be defined as an aquifer surfaces on the surface of the terrain. Actions for 

the preservation of springs have become indispensable, since, at present, they are 

considered as a natural resource of extremely high economic value. The 

conservation of springs requires, in addition to the regeneration of riparian forests, 

the recovery and management of degraded water courses, in order to control erosion 

processes. Thus, through field research, the current situation of the source of the 

Canabrava Stream of Unaí- MG can be evaluated, as well as to verify how 

urbanization and anthropic action contributes to its degradation, and then propose 

effective alternatives for its preservation and recovery , in order to comply with 

current legislation. In addition to the areas degraded by the absence of riparian 

forests, erosion was observed due to the lack of vegetation nearby, as well as 

rubbish and debris polluting the watercourses. Thus, in an attempt to reverse this 

scenario and, consequently, return to a state of environmental equilibrium, measures 

were proposed to recover areas degraded by the absence of riparian forest. Thus, 

the reforestation of the area with native tree species, the cleaning and protection of 

the springs are the recommendations made for the success of the recovery and 

preservation of the springs. 

 

Keywords: Ciliary forest. Water course. Natural parks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mito da água infinita definitivamente caiu por terra. Hoje já sentimos que 

ela, aos poucos, torna-se mais escassa devido a problemas que nós mesmos 

criamos. Nas últimas décadas, o desmatamento de encostas, das matas ciliares e o 

uso inadequado dos solos têm contribuído para a diminuição dos volumes e da 

qualidade da água, um bem natural insubstituível na vida do ser humano. 

Segundo Costa (2005), as principais dificuldades relacionadas à preservação 

dos recursos naturais, especialmente no que diz respeito aos recursos hídricos é o 

não cumprimento da legislação ambiental. 

A degradação das matas ciliares, além de desrespeitar a legislação, que torna 

obrigatória a preservação das mesmas, resulta em vários problemas ambientais. A 

vegetação às margens dos corpos de água é chamada de Mata Ciliar. A Mata Ciliar 

desempenha importante função ambiental na manutenção da qualidade da água, 

estabilidade dos solos, regularização dos ciclos hidrológicos e conservação da 

biodiversidade. A Mata Ciliar é uma vegetação muito frágil desde o ponto de vista 

ecológico. (REIS et al., 2006). 

Desta maneira, as matas Ciliares são imprescindíveis para a preservação e 

equilíbrio ambiental, esta paisagem faz parte de um ecossistema que protege os 

recursos hídricos e o solo da degradação causada pelo homem. 

O município de Unaí-MG está localizado na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, seu principal curso d’água é o rio Preto, um de seus afluentes é o córrego 

Canabrava, que atravessa uma parte urbana do município. Suas nascentes também 

estão localizadas dentro da cidade. Por isso, essas nascentes necessitam de um 

cuidado maior, uma vez que a população não está totalmente conscientizada quanto 

ao valor dos recursos hídricos. 

No ano de 2018, foram inaugurados dois parques municipais na cidade de 

Unaí- MG, o Dujardes Caldeira e o Duca Menezes, com o objetivo de conservar e 

preservar as espécies vegetais nativas e as nascentes do córrego Canabrava. Entre 

os dois parques municipais supramencionados, o Duca Menezes é o que se 

encontra em pior estado de conservação de sua cobertura vegetal. Por este motivo, 

a ação de replantio da mata nativa, da mata ciliar e o desassoreamento da lagoa e 



12 

 

cursos hídricos existentes no local (Figura 1) são de extrema importância na 

recuperação e preservação das nascentes. 

 

 

Figura 1 – Nascente do Córrego Canabrava – Desprotegida, assoreada e poluída 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Foram plantadas 1000 mudas de árvores nativas no parque Duca Menezes 

(REGISTRO, 2018), porém o parque não é cercado e não tem zelador. Deste modo, 

como está localizado dentro da cidade, o acesso é muito fácil, o que possibilita a 

continuação da degradação através da população (Figura 2). 
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Figura 2 – Mudas de Buritis plantadas na borda do lago, sem proteção e/ou identificação 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Para dar continuidade ao projeto iniciado pela prefeitura, a criação dos 

parques naturais, será realizada para o parque Duca Menezes a contratação de 

empresa competente para promover a proteção e recuperação da fauna e flora na 

nascente, nas proximidades da mesma e recomposição da mata ciliar. 

O projeto contará com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da 

prefeitura. A Divisão de Meio Ambiente (DIMA) fará a contratação e a fiscalização 

dos serviços firmados e a prefeitura participará com o financiamento dos serviços 

prestados. 

Em busca de melhores resultados, serão feitas palestras de conscientização 

ambiental e divulgação do projeto nas escolas, creches e empresas. Acredita-se que 

este projeto despertará o interesse de toda comunidade, visto que Unaí não possui 

áreas de lazer. 

 

1.1 Problema 

 

A exploração de recursos naturais pelo homem é alvo de crescentes 

preocupações e questionamentos, apesar do constante debate mundial sobre a 
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conservação ambiental e recuperação dos ecossistemas degradados (BAILLY et al., 

2012).  

O homem e a natureza estão interligados na sociedade em elo, 

estabelecendo uma dupla presença de rivalidade, onde podem reproduzir um duplo 

positivo-negativo na relação com o meio (MOREIRA, 2008). 

Com isso, os cuidados devem se iniciar com a preservação das nascentes, 

pois são as origens dos rios que abastecem os reservatórios.  

As nascentes podem ser definidas como o afloramento do lençol freático, que 

vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo (represa) ou cursos d’água 

(ribeirões e rios). Elas se localizam em encostas ou depressões do terreno ou ainda 

no nível de base representado pelo curso d’água local; podem ser perenes (de fluxo 

contínuo), temporárias (de fluxo apenas na estação chuvosa) e efêmeras (surgem 

durante as chuvas, permanecendo por apenas alguns dias ou horas) (CALHEIROS 

et al., 2004).  

A mata ciliar, também conhecida como mata de galeria, mata de várzea ou 

floresta ripária, segundo o Código Florestal, deve-se manter intocada, e caso esteja 

degradada, deve-se prever a imediata recuperação (ATTANASIO et al., 2006). 

Mata ciliar é o conjunto de toda vegetação situada nas margens dos cursos 

d’água, protegendo e aumentando a capacidade de infiltração no solo da água da 

chuva, funcionando como uma espécie de esponja, bem como evitando as 

enxurradas e regulando o ciclo da água (LIMA et al., 2008) 

O Código Florestal de 1965 vigorou até 2012, quando vários debates sobre a 

revisão legislativa deste levaram à aprovação da Lei Federal nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012. 

Entre as áreas que merecem atenção e medidas de proteção no meio urbano, 

destacam-se as Áreas de Preservação Permanente (APP). São áreas 

caracterizadas como ambientalmente frágeis, abrangendo margens de rios, 

encostas íngremes, topos de morros, bordas de tabuleiros, dunas e faixas litorâneas. 

Justamente por sua vulnerabilidade, são legalmente protegidas pelo Código 

Florestal (SRHU/MMA, 2012) 

O cumprimento da legislação no município deixa a desejar. Por isso, há a 

necessidade de propor medidas para a recuperação e conservação da nascente do 

córrego Canabrava, localizada no parque Duca Menezes, no município de Unaí-MG. 
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1.2 Justificativa 

 

A água é um recurso natural essencial para a existência e a manutenção da 

vida. A água potável acessível é relativamente escassa e será, sem dúvida, um 

grande problema para a humanidade nas próximas décadas. Segundo relatório da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a água será um recurso escasso para este 

milênio, e daqui a três décadas, a carência de água vai afetar 2/3 da população 

mundial, o equivalente a 5,5 bilhões de pessoas (ALMEIDA et al., 2000).  

Os rios brasileiros guardam 13% da água potável superficial do mundo, mas a 

maior parte fica na Região Norte, de baixa densidade demográfica e baixo consumo. 

As regiões metropolitanas do Sudeste, superpopulosas e industrializadas, têm 

acesso a apenas 6% do total da água doce do país (VENTUROLI, 2012). 

Indiscutivelmente, a crise ambiental é uma das questões fundamentais 

enfrentadas pela humanidade e exige a necessidade de uma mudança de 

mentalidade, em busca de novos valores e uma ética em que a natureza não seja 

vista apenas como fonte de lucro e passe, acima de tudo, a ser enfocada como meio 

de sobrevivência, para as espécies que habitam o Planeta, inclusive o homem 

(MARÇAL, 2005). 

 Nesta mesma compreensão, Ely (1998) nos relata que os problemas de 

poluição e degradação do Meio Ambiente levaram o ser humano a reconhecer que a 

qualidade do meio em que vivem é pré-requisito para o desenvolvimento econômico 

e tecnológico do país. Dessa forma, não há como melhorar a qualidade de vida, sem 

uma concomitante melhoria da qualidade ambiental.  

O ser humano tinha uma concepção de que os recursos da natureza estavam 

ilimitadamente disponíveis para seu uso, assim foram se desenvolvendo práticas de 

industrialização que acabaram culminando em efeitos perversos para a natureza e 

os seres humanos (BERNARDES; FERREIRA, 2003). 

Considerando que a água é essencial à manutenção da vida, se não 

preservada, a população terá sérios problemas futuramente. Por conta disso, a 

degradação da nascente do córrego Canabrava, localizada no parque Duca 

Menezes, no município de Unaí-MG, é um fator preocupante. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

A proposta desse trabalho será avaliar a situação atual da nascente do 

córrego Canabrava do município de Unaí-MG, localizada no parque Duca Menezes, 

verificar se a urbanização e a ação antrópica colaboram de alguma forma para a 

degradação dessa nascente, propor medidas de recuperação da Área de 

Preservação Permanente, de acordo com a legislação vigente, e conscientizar a 

população sobre a importância de recuperar e preservar as nascentes e matas 

ciliares. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

- Diagnosticar visualmente, a situação atual da nascente do córrego 

Canabrava, localizado no parque Duca Menezes, no município de Unaí-MG; 

- Propor um plano de Recuperação, preservação e monitoração na área da 

nascente do parque Duca Menezes; 

- Propor medidas de ampliação da área preservada, melhorando as condições 

de abastecimento de águas providas da chuva; 

          - Trabalhar questões de preservação e conservação ambiental com toda a 

população do município;  

 

1.4 Metodologia 

 

Devido à preocupação com a degradação dos ecossistemas aquáticos, é 

importante compreender a dinâmica e os problemas ambientais que eles 

apresentam, para assim ser possível propor medidas para mitigar ou impedir essas 

agressões a esses ambientes.  

O município de Unaí-MG está localizado na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, seu principal curso d’água é o rio Preto e um de seus afluentes é o 

córrego Canabrava, que atravessa uma parte urbana do município. Suas nascentes 

também estão localizadas dentro da cidade.  
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Neste panorama, as matas ciliares não escaparam da destruição; pelo 

contrário, foram e estão sendo alvo de degradação. Muitas construções têm 

avançado a margem e destruído a mata ciliar com retirada da vegetação e poluição 

da área de preservação e da nascente, conforme pode ser observado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Lago após a nascente do Córrego Canabrava - Parque Duca Menezes (Sem mata ciliar e 

desprotegido) 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 
Portanto, é necessário primeiro conscientizar toda a população e fazê-la 

entender que, quanto mais mata ciliar, melhor a qualidade de água e, por 

conseguinte, melhor qualidade de vida para a fauna aquática e para a população 

humana. Deste modo, para garantir que haja a compreensão e mobilização da 

população, serão feitas palestras nas escolas e nas empresas.  

Em seguida, será feito um estudo das espécies de plantas nativas e a 

realização de cercamentos, recomposição e recuperação vegetal das nascentes e 

matas ciliares nos cursos hídricos existentes dentro da área de preservação 

ambiental do parque Duca Menezes.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Importância das Nascentes e Matas Ciliares 

 

A nascente é onde o curso d’água, que dará origem a um rio, nasce, seja ele 

grande ou pequeno. “Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático que 

vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos d’água 

(regatos, ribeirões e rios)” (CALHEIROS, 2004). 

As nascentes pertencem às áreas frágeis e devido a isso acabam 

desempenhando um papel essencial para a manutenção da qualidade, quantidade e 

garantia de perenidade da água dos córregos, ribeirões e rios (MOTA; AQUINO 

2008). 

Compreende-se, portanto, a importância das nascentes. Primeiro, em um 

cenário natural, onde sua função consiste na recarga de rios e lagos, mantendo o 

regime hídrico mesmo em períodos de seca e, subsequentemente, na manutenção 

da biota, visto que a água é essencial para a vida. Segundo, num cenário 

socioeconômico, onde, sendo a nascente bem preservada, disponibiliza água de boa 

qualidade e de fácil captação, podendo ser utilizada para o abastecimento público, 

irrigação e bebedouros.  

Dentre os diversos fatores que contribuem para a degradação das nascentes, 

destacam-se: desmatamento, erosão dos solos causada por práticas inadequadas 

de uso da terra, atividades agropecuárias, reflorestamentos mal manejados e 

contaminação dos mananciais (PINTO, 2003). Como podemos ver, a ação humana 

é o principal fator de perturbação das nascentes, o que faz com que a sensibilização 

e participação da população a respeito de sua preservação sejam imprescindíveis. 

Nesse contexto de preservação, a mata ciliar é de suma importância, pois 

Segundo Tosin (1990): “Mata ciliar é a mata localizada ao longo das margens dos 

rios ou qualquer outro curso d’água, funcionando como filtro (como os cílios para os 

olhos) dificultando a incorporação de elementos estranhos ao ambiente aquático”. 

As formações florestais localizadas às margens de rios, lagos, nascentes, 

topos de morro e reservatórios de água são chamadas de mata ciliar. A mata ciliar 

desempenha importante função ambiental, sendo protegida pelo Código Florestal 

(Lei n°12.651/2012), que inclui as matas ciliares na categoria de Áreas de 
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Preservação Permanente (APP), mais notadamente na manutenção da qualidade da 

água, estabilidade do solo, regularização do regime hídrico e estabilização das 

margens e barrancos, evitando o assoreamento. Assim, toda a vegetação natural 

(arbórea ou não) presente ao longo das margens dos rios e ao redor de nascentes e 

de reservatórios, por lei, deve ser preservada (BARBOSA, 1999). 

Para Castro (2012), matas ciliares influenciam na qualidade da água, na 

regulação do regime hídrico, na estabilização de margens do rio, na redução do 

assoreamento da calha do rio e são influenciadas pelas inundações, pelo aporte de 

nutrientes e pelos ecossistemas aquáticos que elas margeiam. A floresta é 

importante para a estabilidade das vertentes formadoras e nascentes, aumentando a 

infiltração da água e evitando a erosão do solo (CASTRO, 1999).  

Segundo Valente (2005), as matas ciliares influenciam positivamente nas 

condições de superfície do solo, melhorando a capacidade de infiltração, além de 

exercer a transpiração, contribuindo para a evapotranspiração e, consequentemente, 

para a manutenção do ciclo da água.  

A mata ciliar tem algumas funções primordiais, tais como: função protetora do 

solo e relevo, influência no manejo da água dentro da bacia hidrográfica, evitando o 

assoreamento do canal, reduzindo ainda a chegada de produtos químicos, além de 

manter a fauna (aves, peixes) com o fornecimento de alimentos e sombra (LIMA; 

ZAKIA, 2000). 

A existência das matas ciliares deve ser prioridade, principalmente nas áreas 

onde existem nascentes, pois estas influenciam na qualidade das águas e recursos 

hídricos, que dependem da conservação e manutenção das áreas privilegiadas por 

estes recursos naturais.  

Apesar de sua importância ecológica, mesmo sendo Áreas de Preservação 

Permanente protegidas por legislação, as matas ciliares continuam sendo removidas 

em várias partes do Brasil. Barbosa (1999) ressalta que a redução destas matas tem 

causado aumento significativo do processo de assoreamento e erosão, com 

prejuízos à hidrologia local e regional, bem como a redução da biodiversidade. 

Segundo Metzger (2003), a preservação e a restauração da mata ciliar 

favorecem o crescimento da população e espécies nativas, as trocas gênicas e a 

reprodução e sobrevivência das espécies. Desta forma, a biodiversidade local tem 

grandes chances de perpetuar suas espécies de maneira natural e controlada. 
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Tanto as práticas para melhorar o abastecimento dos lençóis como a proteção 

do entorno das nascentes são, por várias razões, necessárias. A primeira é a 

obrigação legal. O novo Código Florestal (Lei 12651/12) reduziu a dimensão da área 

de proteção para 15 metros de raio (707 m2) ao redor de cada nascente. Esta 

obrigação, que deverá passar por um processo de cadastramento das nascentes e 

córregos existentes, poderá dificultar o acesso a créditos, inventários familiares e 

venda da propriedade, caso não seja cumprida.  

Outro motivo para a proteção das nascentes deve-se à necessidade de 

abastecimento. A falta de proteção arbórea, de forma geral, causa as seguintes 

consequências: 

 Menor estoque de água nos lençóis, com menor disponibilidade para as 

propriedades; 

 Maior período de escassez nas estiagens prolongadas; 

 Redução da vazão dos córregos, afetando a fauna, a flora e comunidades 

humanas rio abaixo; 

 Redução do nível das represas, causando racionamento em épocas críticas 

(tanto água como energia);  

 Aumento das enxurradas (em frequência e força), carregando solos, 

causando destruição e assoreamento de rios e represas. 

 

2.2  Degradação ambiental dos corpos hídricos 

 

Impacto Ambiental é o termo usado quando da ocorrência de alguma 

modificação, sendo, na maioria das vezes, sinônimo para dano à natureza. 

Conforme Sánchez (2013), um exemplo de impacto ambiental negativo, ou seja, que 

cause dano à natureza pode ser a morte de animais silvestres devido a algum 

motivo, como a poluição das águas.  

Atualmente, enfrenta-se uma problemática referente à poluição de corpos 

hídricos. Segundo Leite (2004), este é um grande problema mundialmente 

enfrentado, causando, colateralmente, efeitos desfavoráveis à saúde ambiental e à 

qualidade da água. 

Segundo Pereira (2004), a poluição das águas é proveniente de praticamente 

todas as atividades humanas, sejam elas domésticas, comerciais ou industriais. 
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Cada uma dessas atividades gera poluentes característicos que têm uma 

determinada implicação na qualidade do corpo receptor.  

A degradação acontece quando a qualidade e a vazão do meio aquático são 

modificadas, quando alteram a dinâmica e as condições químicas, físicas, biológicas 

e dos materiais geológicos, quando a fauna e a flora sofrem transformações e são 

exterminadas, quando o crescimento econômico é inviabilizado, causando o 

comprometimento da saúde, qualidade de vida da população e dos usos múltiplos 

desse meio (MESSIAS, 2010). 

O crescimento econômico e a preservação do meio ambiente são, 

atualmente, duas questões opostas e de preocupações para os diferentes ramos de 

todas as ciências. A industrialização, urbanização, agricultura, degradação e a 

poluição ambiental disputam um espaço limitado da terra e natureza (MESSIAS, 

2010).  

As ações humanas que causam impactos ao meio ambiente podem ser de 

dois tipos: primeiro, o consumo de recursos naturais em ritmo mais acelerado, de 

forma que não haja tempo para que o sistema ecológico os renove; segundo, pela 

geração de produtos residuais em quantidades maiores do que as que podem ser 

integradas ao ciclo natural de nutrientes. Além dessas ações impactantes, o homem 

introduz materiais tóxicos no sistema ecológico que destroem as forças naturais 

(MORAES; JORDÃO, 2002). 

O crescente e exponencial aumento da população mundial, o 

desenvolvimento urbano e a expansão industrial, resultado de uma sociedade que 

está se modernizando sem os devidos cuidados de proteção e preservação 

ambiental, estão associados a situações de carência de água e de poluição dos 

recursos hídricos, o que cada vez mais vem se traduzindo na degradação da 

qualidade de vida do planeta (WREGE, 2000). 

Segundo Veiga da Cunha (1982), este problema ganha dimensões 

preocupantes, visto que se sabe que a água é um recurso natural essencial à 

subsistência do homem e às suas atividades, em especial àquelas de natureza 

econômica. Para além disso, é sabido também que este recurso, que assume 

característica de bem estratégico e de valor econômico, ao contrário do que ocorre 

com outros recursos, não pode ser substituído pela maior parte das suas utilizações. 

Portanto, a água, um bem finito e cada vez mais escasso, não é somente um 
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elemento imprescindível à vida, mas também fator condicionante do 

desenvolvimento econômico e do bem-estar social. 

Como menciona Machado (2003), a água doce no Brasil está ameaçada pelo 

crescimento da população e da ocupação desordenada do solo, do desenvolvimento 

industrial e tecnológico, que vêm acompanhados de poluição, erosão, desertificação 

e contaminação do lençol freático. 

Rodriguez (1998) diz que, até 1920, à exceção das secas do Nordeste, a 

água no Brasil não representou problemas ou limitações. A cultura da abundância 

atualmente prevalecente teve origem nesse período. Ao longo da década de 70 e 

mais acentuadamente na de 80, a sociedade começou a despertar para as ameaças 

a que estaria sujeita se não mudasse de comportamento quanto ao uso de seus 

recursos hídricos. Assim, foram instituídas nesses anos várias comissões 

interministeriais para encontrar meios de aprimorar o sistema de uso múltiplo dos 

recursos hídricos e minimizar os riscos de comprometimento de sua qualidade, 

principalmente no que se refere às futuras gerações, pois a vulnerabilidade desse 

recurso natural já começava a se fazer sentir. 

De acordo com Rotta (2012), aproximadamente 70% das áreas continentais 

sofreram alterações, ou seja, processos relacionados à degradação em suas 

condições naturais em virtude da ação humana, tanto na forma de exploração de 

recursos quanto por meio de usos diversos e alterações que possuem a finalidade 

de atender às necessidades da sociedade. 

A grande crise da água, prevista para o ano de 2020, tem preocupado 

cientistas das diversas áreas no mundo inteiro, e o caminho que poderá conduzir ao 

caos hídrico já é trilhado, representando, dentre outros, sério problema de saúde 

pública. 
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2.3  Recuperação das Nascentes 

 

Quando se fala no processo de revitalização de ambientes aquáticos é 

necessário ter em mente o seguinte: a recuperação dos corpos hídricos que foram 

degradados, buscando uma morfologia mais natural; o retorno da biodiversidade por 

meio da mata ciliar; arborização ou estabelecimento da vegetação; uma política de 

ocupação correta do entorno desses ambientes; e recuperação da qualidade dos 

recursos hídricos (AGNELLI, 2014). 

A recomposição da mata ciliar degradada constitui um dos fatores 

importantes, juntamente com outras práticas conservacionistas, como a proteção da 

zona das nascentes, através de uso adequado do solo, que é fundamental para a 

recarga do lençol freático, e a existência de mata no topo do morro, para fins de 

garantir a qualidade e quantidade de água (SIMÕES, 2001).  

A preservação e a restauração das matas ciliares precisam ser prioridade, 

pois o ser humano vem degradando continuamente, muitas vezes sem noção dos 

riscos que está provocando. Desta forma, é preciso encontrar soluções para que 

este problema seja amenizado. De acordo com Rocha e Martinelli (2007), uma delas 

está ligada ao trabalho de conscientização, por meio de campanhas que atinjam 

toda a sociedade, com esclarecimentos a respeito da importância das matas.  

Após a degradação da mata ciliar é evidente que a recuperação da mesma 

não seja integral e idêntica à original, pois de acordo com Attanasio et al. (2006), em 

geral o que ocorre é uma grande destruição do ecossistema. Nestes casos, mesmo 

com grande esforço e aplicação de recursos, o ecossistema restaurado não é 

exatamente igual ao original. 

Devido a essas elevadas alterações em favor da não preservação da floresta 

ciliar, é preciso refletir sobre programas de conscientização e a efetiva aplicabilidade 

das leis, para que as populações tenham pudor em realizar tais atrocidades contra a 

natureza, pois a preservação das nascentes, rios e das matas ciliares é de interesse 

de todos nós. É importante cumprir a Legislação Ambiental e contribuir para que 

esta seja aplicada corretamente. 

Neste sentido, é indispensável a participação da comunidade local no projeto 

de revitalização, sendo que esse processo incentiva a mobilização e o 

reconhecimento do capital social local. Mas é necessário garantir um espaço para o 

envolvimento das pessoas, para que as mesmas possam acompanhar as obras, 
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além de contribuir com um processo mais transparente (TOLEDO; GUIMARÃES, 

2010). 

Segundo Agnelli (2014), seja qual for o projeto de revitalização, o sucesso do 

mesmo dependerá principalmente da integração e coordenação das várias 

atividades e entidades envolvidas. A população tem um papel importante nesse 

processo, uma vez que a dedicação, participação e paciência dos envolvidos são 

elementos essenciais, visto que se trata de um processo demorado, mas que gera 

benefícios a longo prazo. Vale salientar que os cursos d’água que são revitalizados 

não terão de volta as suas características originais, contudo esses ambientes 

possuirão nova vida, uma que seja adaptada à realidade do seu município. 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação, 

que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica 

compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem 

formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu 

exutório (TUCCI, 1997). 

Isso significa que a bacia é o resultado da interação da água e de outros 

recursos naturais, como: topografia, vegetação e clima. Assim, um curso d’água, 

independentemente de seu tamanho, é sempre o resultado da contribuição de 

determinada área topográfica, que é a sua bacia hidrográfica (BRIGANTE, 2003). 

Como ressalta o Ministério da Integração Nacional (2018), a bacia 

hidrográfica do rio São Francisco é a terceira maior bacia do Brasil, sendo a única 

que nasce e deságua em território brasileiro. Ela possui uma área de drenagem de 

639.219 km² e vazão média de 2.850 m³/s, sendo constituída pelo rio São Francisco 

e seus 168 afluentes, dos quais apenas 90 são perenes. O rio São Francisco nasce 

na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, situado no estado de 

Minas Gerais e percorre 2700 quilômetros até sua foz, em Piaçabuçu-AL. Sua 

extensão, de acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(2018), abrange 504 municípios dos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal, cuja população é predominantemente 

urbana.  

A bacia do rio Paracatu possui 45.154 km2, sendo a maior bacia dentre os 

afluentes diretos do rio São Francisco. As principais sub-bacias do rio Paracatu são, 

pela margem direita, a do rio da Prata, e a do rio do Sono. Pela margem esquerda, 

as bacias do rio Escuro, a do Ribeirão Entre Ribeiros e a do o rio Preto.  

O rio Preto, que corta a cidade de Unaí-MG e que se constitui no curso d’água 

principal da bacia hidrográfica de mesmo nome, faz parte de uma imbricada, rica e 

extensa rede hidrográfica, pois sua sub-bacia possui uma drenagem de 

aproximadamente 2,900 km2 e pertence à bacia do rio São Francisco (MINAS EM 

REVISTA, 2004). Suas nascentes se localizam na lagoa Feia, próxima à Formosa-

GO, em altitude superior a 800 metros, e atravessam a região na direção sul por 75 

km. A bacia está também representada pela sub-bacia do rio Bezerra, que corre no 
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sentido sudoeste, além do rio Jardim, os ribeirões Santa Rita, Canabrava, Jacaré e 

Lagoinha (MME et al., 2003). 

Foram encontrados poucos dados sobre o córrego Canabrava de Unaí-MG, 

não há informações a respeito da extensão, fauna e flora, registradas. O pouco 

material detectado sobre o mesmo é recente e versa sobre a formação de dois 

parques municipais, criados com o objetivo de conservar e preservar as espécies 

vegetais nativas e as nascentes do Córrego Canabrava. 

O Parque Duca Menezes é o primeiro de Unaí a sair do papel. Foi instituído 

pela Lei 2.802, de 4 de dezembro de 2012. Está situado no bairro Águas Claras, ao 

lado do Divineia (próximo à sede da Associação Mão Amiga). O parque visa, 

principalmente, proteger e preservar fragmentos de vegetação nativa das formações 

de Cerrado, de mata ciliar e mata brejosa. Isso, numa área inicial de 

aproximadamente 10 mil metros quadrados. 

 O local abriga espécies como Angico, Aroeira, Jatobá, Ipê, Pau-ferro, Pau-

d'óleo, em meio a uma grande variedade de outras nativas. (REGISTRO, 2018). 

A fauna é caracterizada, sobretudo, pela quantidade e variedade de aves 

nativas. Além disso, a paisagem do parque recebe a moldura de uma bela lagoa 

natural, morada de peixes de tamanhos variados.  

Outras nascentes do córrego Canabrava estão localizadas no bairro Sagrada 

Família, ao lado do loteamento Cidade Nova II. A área foi assegurada pelo município 

em 2012 e criado o Parque Natural Municipal Dujardes Caldeira, este ocupa uma 

área de 59 mil metros quadrados, idealizado também com o objetivo de conservar e 

preservar as espécies vegetais nativas e as nascentes do córrego Canabrava. Em 

março de 2018 foram plantadas mudas de buritis, ipês e outras espécies do Cerrado 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Entrada do Parque Municipal Dujardes Caldeira 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Figura 5 – Entrada do Parque Municipal Duca de Menezes 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Entre os dois parques municipais (Duca Menezes e o Dujardes Caldeira), o 

Dujardes Caldeira é o que se encontra em melhor estado de conservação da 

cobertura vegetal.  

Já o Parque Duca Menezes é o que se encontra em pior estado de 

conservação de sua cobertura vegetal. Por isso, faz-se urgente a ação de replantio 

da mata nativa, da mata ciliar e o desassoreamento da lagoa e cursos hídricos 

existentes no local.  
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No mês de fevereiro desse ano, o parque recebeu o plantio de 1.000 mudas 

de árvores nativas. Foram 200 mudas de buriti e 800 de espécies variadas da flora 

nativa, entre as quais ipês: verde, amarelo, branco, rosa, sangra d’água, barriguda, 

bálsamo e também frutíferas como acerola, jatobá, jabuticaba, goiaba, cagaita, 

amora e jamelão. A ação contou com a parceria das casas rotárias de Unaí 

(REGISTRO, 2018). 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1  Identificação do problema 

 

Após uma visita ao Parque Natural Municipal de Unaí – Duca Menezes, que 

está situado no bairro de Águas Claras, ao lado do Divineia (próximo à sede da 

Associação Mão Amiga), percebeu-se uma iniciativa, por parte da prefeitura, em 

revitalizar e recuperar uma das nascentes do córrego Canabrava, que visa proteger 

e preservar fragmentos de vegetação nativa das formações de Cerrado, de mata 

ciliar e mata brejosa.   

Porém, apesar de todos os esforços, ainda há muito o que fazer. As mudas 

estão expostas, sujeitas a pisoteio (o parque é aberto e não tem ninguém para 

cuidar), a população, ainda não conscientizada, descarta lixo e entulho nas 

proximidades e dentro do parque (conforme pode-se observar na Figura 2). 

O lixo e o entulho estão por toda parte, contaminando e assoreando a 

nascente, a lagoa e o curso d’água. A pouca mata ciliar que ainda resta é alvo da 

população, para retirada da madeira. Destaca-se também que com o parque aberto, 

animais entram para beber água na lagoa e destroem a vegetação nativa e as 

mudas que já foram plantadas pela prefeitura. 

 

4.2 Justificativa 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo dedicado inteiramente ao 

meio ambiente e em seu artigo 225 traz as seguintes palavras: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e a coletividade o dever de defendê-lo, e preservá-lo, para o 
bem das atuais e futuras gerações (BRASIL, 1988).  
 

A degradação das matas ciliares, além de desrespeitar a legislação, que torna 

obrigatória a preservação das mesmas, resulta em vários problemas ambientais. As 

Áreas de Preservação Permanente localizadas ao longo das margens dos rios, 

córregos, lagos, lagoas, represas e nascentes têm como função preservar os 

recursos hídricos, controlar a erosão nas margens dos cursos d’água evitando o 
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assoreamento dos rios, proteger a fauna e a flora, além de manter a qualidade da 

água, dentre outras funções. 

Embora protegidas por lei, as matas ciliares não foram poupadas da 

degradação ao longo dos anos e sua importância na conservação da biodiversidade 

pede ações que busquem reverter a atual situação. No entanto, nem os proprietários 

de terra e nem as autoridades nunca levaram a sério o teor da lei Lei Federal nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, muito menos a importância da manutenção e 

recuperação destas faixas florestais. 

Portanto, medidas de recuperação da Área de Preservação Permanente, de 

acordo com a legislação vigente, e a conscientização da população sobre a 

importância de recuperar e preservar as nascentes e matas ciliares é de grande 

relevância para o meio ambiente e a comunidade. 

 

4.3  Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é recuperar e conservar a nascente do córrego 

Canabrava. É importante ressaltar que foram criados pelo poder público dois 

parques de preservação dessas nascentes, mas como foi muito pouco divulgada a 

criação dos parques, uma boa parte da população ainda permanece leiga no 

assunto. Dessa forma, deve-se propagar tal informação para que toda a população 

se envolva e cada um se sinta obrigado de alguma forma a ajudar a zelar por este 

patrimônio. 

 

4.4 Resultados e impactos esperados 

 

A água doce pode ser considerada o elemento mais precioso da vida na 

Terra, satisfazendo todas as necessidades básicas dos seres humanos, dentre elas 

a saúde, a produção de alimentos e a permanência dos ecossistemas. Esta 

importância, associada à grande possibilidade de sua escassez, faz com que a 

conservação e a recuperação das nascentes de água sejam instrumentos essenciais 

para a manutenção e qualidade de vida de todos, inclusive das futuras gerações em 

nosso planeta. 

As nascentes abastecem os riachos, córregos e cursos d’água, que por sua 

vez abastecem os rios. Se não houver a proteção das nascentes, menor será a 
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vazão de água disponível, os cursos d’água podem secar e a qualidade das águas 

será prejudicada, afetando todos os seres vivos que dependem dela para sobreviver. 

Para que os resultados sejam positivos espera-se, portanto, o engajamento 

do poder público local e da população para a recuperação das nascentes do córrego 

Canabrava e a preservação do meio ambiente para melhor qualidade de vida. 

 

4.5 Ações de intervenção  

 

As ações de intervenção devem ser realizadas para solucionar o problema de 

degradação do meio ambiente e das nascentes do córrego Canabrava. 

Por isso, deve-se elaborar o zoneamento da área a ser restaurada, para 

identificação e delimitação de situações, como: tipos de solos, topografia, umidade 

do solo, grau de degradação do solo, entre outras. 

- Procurar conhecer o tipo de floresta nativa existente na área antes da 

degradação. Quais as espécies que são adaptadas às condições do clima, solo e 

umidade do local; 

- Escolher as espécies nativas a serem plantadas; 

- Efetuar cercamentos com cercas convencionais, deixando amplo vão junto 

ao solo para facilitar a passagem de animais selvagens.  

- Promover a recomposição vegetal através do plantio de mudas;  

- Divulgar e conscientizar a comunidade quanto aos serviços feitos e seus 

benefícios.  

 

4.6 Atores envolvidos 

  

Para a realização do projeto, precisa-se do apoio de toda a população de 

Unaí-MG e da Prefeitura Municipal de Unaí, através da Secretaria de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável, para encaminhar o projeto à empresa vencedora da 

licitação, fiscalização, conscientização e divulgação dos resultados. 

 

4.7 Recursos necessários 

 

Conta-se com o apoio de toda a população de Unaí-MG, de modo que essa 

possa ser capaz de contribuir para a gestão dos recursos hídricos, conservação das 
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nascentes e matas ciliares e a recuperação das áreas degradadas; da Prefeitura 

Municipal de Unaí, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, para encaminhar o projeto à empresa vencedora da licitação, 

fiscalização, conscientização e divulgação dos resultados. 

 

4.8 Orçamento  

 

RECURSO VALOR 

ESTIMADO 

Empresa que apresente equipe técnica multidisciplinar, composta por 

técnicos da instituição proponente e/ou parceiras, com experiência 

profissional em recuperação e proteção de nascentes, áreas que 

margeiam os corpos d’água, mobilização social e gestão participativa. 

 

R$ 

200.000,00  

 

4.9 Viabilidade 

 

As nascentes e matas ciliares exercem inúmeras funções de importância na 

natureza, que vão desde a retenção de água no sistema de armazenagem 

subterrânea, passando pelo controle de processos erosivos e de assoreamento de 

corpos hídricos. Elas também dificultam o envenenamento das águas por 

agrotóxicos, ajudam na manutenção da qualidade e quantidade de água para 

abastecimento hídrico de populações animais, vegetais e humanas, com seus 

sistemas de produção. Portanto, com essa lista de relevância, ao proteger as 

nascentes, promove-se a vida. 

 

4.10   Riscos e dificuldades 

 

O clima de Unaí-MG é tropical úmido, com temperaturas variando entre 

máximas de 40 °C e mínimas de 12 °C. A temperatura média anual é de 27 graus 

centígrados na escala Celsius. A precipitação pluviométrica média anual é de 1200 

milímetros. 

A maior dificuldade para a realização do projeto será o clima. Com a 

temperatura média de 27 °C, as mudas plantadas devem ser regadas conforme a 
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necessidade de cada espécie e monitoradas o tempo todo. Como o mato cresce em 

volta das mesmas, sufocando-as, associado a outros fatores, muitas mudas morrem 

e por isso devem ser repostas. 

Outro risco possível é a população que poderá mostrar resistência ou rebeldia 

e continuar a degradar a área em questão.  

 

4.11 Cronograma 

 

 

 

ATIVIDADES 

2019 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez 

Palestras e 

reuniões nas 

escolas, 

creches e 

empresas 

x x x x x x x x x X x x 

Estudo do solo, 

clima e 

vegetação da 

área a ser 

preservada 

x x x          

Limpeza da 

área  

 x x x         

Cercamento da 

área da 

nascente 

    x x       

Plantio de 

mudas 

     x x x x    

Cuidado e 

reposição das 

mudas 

     x x x x X x x 
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4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

O presente projeto contará com a liberação de recursos provenientes do 

Ministério das Cidades, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Unaí. Será acompanhado pelos representantes da Secretaria de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Unaí, executado pela empresa 

que vencer a licitação e avaliado pela prefeitura municipal de Unaí. 
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1  Objeto 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 

em prestação de serviço de cercamento, reflorestamento e proteção de nascentes, 

para realizar no córrego Canabrava, localizado em Unaí-MG, mobilização e 

conscientização da população. 

 

5.2  Justificativa  

 

As matas ciliares são elementos importantes no manejo e conservação de 

uma bacia hidrográfica, especialmente sob a ótica da manutenção ou melhoria dos 

aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos a que estão associadas. 

Estão relacionadas à proteção de mananciais pela estabilização de ribanceiras, 

prevenção de enchentes e contenção do carreamento de sedimentos e poluentes 

para os cursos d’água. Contribuem para a estabilização térmica e manutenção das 

características físico-químicas da água e fornecem alimento à ictiofauna, 

estabelecendo relações com o ambiente aquático (MARTINS, 2007). 

Conforme Castro (2007), o processo de recuperação e conservação das 

nascentes consiste, basicamente, em três fundamentos básicos: proteção da 

superfície do solo, criação de condições favoráveis à infiltração da água no solo e a 

redução da taxa de evapotranspiração. Assim, qualquer planejamento, no sentido de 

conservar ou recuperar uma nascente, tem como princípio básico criar condições 

favoráveis no solo para que a água de uma chuva possa infiltrar ao máximo, indo se 

depositar num aquífero que irá abastecer uma ou mais nascentes que se encontrem 

associadas a ele.  

Foram criados por lei dois parques naturais no município de Unaí – o 

Dujardes Caldeira e o Duca Menezes. Este último é o que se encontra em pior 

estado de conservação de sua cobertura vegetal. Por isso, a ação de replantio da 

mata nativa, da mata ciliar e o desassoreamento da lagoa e cursos hídricos 
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existentes no local são de suma importância. A nascente do parque está situada em 

Área de Preservação Permanente e ocupa oficialmente 10 mil metros quadrados.  

O Parque Duca Menezes está situado no bairro de Águas Claras, ao lado do 

Divineia (próximo à sede da Associação Mão Amiga). Foi criado com o objetivo de 

conservar e preservar as espécies vegetais nativas e a nascente do córrego 

Canabrava. 

Deste modo, torna-se necessária a implantação de medidas de conservação 

e preservação da nascente, cercando-a e reflorestando-a com espécies nativas, 

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.     

  

5.3 Descrição do objeto 

 

 Serão recuperadas as áreas de recarga dos mananciais e de APPs, através 

de técnicas de conservação de solo, limpeza e desassoreamento das nascentes e 

do lago e a reposição da mata ciliar.  

Cercamento: para o cercamento das APPs, tanto das nascentes como dos 

cursos de água, será necessário a construção de cerca, onde se utilizará mourões 

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

(p/cerca/caibro), arames farpados galvanizados 14 BWG – classe 250, contendo 5 

fios, grampo polido p/ fixação da cerca de arame farpado e a mão de obra de 

carpinteiro de formas, totalizando 105.950 m.  

Plantio de Mudas: para o reflorestamento das APPs, da mata ciliar e 

nascentes, será necessário 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 4000 mudas (quatro mil) entre 

frutíferas e nativas. As mudas, fertilizantes, calcário, formicida e a mão de obra do 

jardineiro e servente correrão por conta da CONTRATADA. 

 

5.4 Fundamentação legal 

 

A Lei Federal nº 12.651/2012, popularmente conhecida como Novo Código 

Florestal, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas de 
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Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e 

o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos. 

O Novo Código Florestal limita o uso das áreas consideradas como de 

Preservação Permanente, bem como estabelece as suas extensões em função da 

sua localização, da largura dos cursos que margeiam, do tamanho e origem dos 

lagos, lagoas e açudes a que estão associadas. 

A Prefeitura Municipal de Unaí, através da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Unaí, ficará empenhada para a contratação de 

empresa por meio de licitação e fiscalização. 

 

5.5  Estimativa de custos  

 

O custo estimado da contratação será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

custo proveniente da Prefeitura de Unaí-MG. 

O valor a ser pago  à empresa especializada para atender os requisitos a 

serem cumpridos neste edital em questão é referente ao custo com cercas (arame, 

pregos e estacas), para o cercamento das nascentes e cursos d’água. Também 

refere-se às mudas, fertilizantes, calcário, formicida e a mão de obra do jardineiro e 

servente para o reflorestamento.  

 

5.6 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 meio do pregão. 

 O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos 

interessados na Prefeitura Municipal de Unaí, na sala da Comissão Permanente de 

Licitações, situada na Praça JK s/n, centro, Unaí - MG, e também no site da 

Prefeitura Municipal1, para intimação e conhecimento dos interessados. 

 

                                            
1 Disponível em: <http:// www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu>. 

https://www.infoescola.com/meio-ambiente/reserva-legal/
https://www.infoescola.com/ecologia/incendio-florestal/
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5.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) 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. 

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 com as especificações constantes do edital, do Termo de 

Referência e da proposta, no período máximo de 10 (dez) 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 (quarenta e cinco) dias do recebimento provisório, 

caso não haja sido constatada nenhuma irregularidade ou pendências. 

A Secretaria de Meio Ambiente, responsável pela presente contratação e 

acompanhamento do objeto desta licitação, receberá definitivamente os bens e 

serviços sobre os quais emitirá documento comprobatório e sua consequente 

aceitação, que se dará em até 10 (dez) 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. 
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5.8  Obrigação das partes 

 

5.8.1 Obrigações da contratada 

  

- Efetuar a entrega dos serviços nas condições estipuladas no prazo e local 

indicados pela Secretaria 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, 
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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 (quarenta e oito) 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 (MTE) durante a execução 

do contrato. 

 

5.8.2 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. 
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5.9  Acompanhamento e fiscalização 

 

A fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pelo secretário da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável 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, de 

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 no 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente as providências cabíveis. 

 

5.10 Pagamento 

 

O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) 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 
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de Unaí-MG, através da fiscalização dos serviços, realizada por servidor 

especialmente designado. 

 

5.11 Subcontratação 

 

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto 

ora licitado, sem expressa anuência do Contratante. 

 

5.12  Sanções 

 

Aplica-se o previsto na Lei 8.666/93, com observância do disposto no edital e 

na minuta do contrato. 

 

5.13  Informações complementares 

 

Requer-se do projeto apoiado neste Edital os seguintes resultados:  

- Recuperação e proteção das áreas de preservação permanentes contíguas 

às nascentes, das áreas que margeiam os corpos d’água e dos mananciais hídricos, 

propriamente ditos; 

- Impactos positivos na qualidade e na quantidade de água na área de 

abrangência do projeto; 

- População comprometida formalmente com a conservação e proteção das 

nascentes e de cursos d’água;  

- Envolvimento efetivo dos órgãos envolvidos na gestão dos recursos hídricos, 

nas ações do projeto. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preservação da qualidade da água é uma necessidade universal, que exige 

atenção por parte das autoridades e população em geral. Se não cuidamos dos 

recursos que a natureza nos oferece, a grande perda é da humanidade, que irá 

sofrer com a falta desses recursos. 

Atualmente, um dos temas mais debatidos em jornais, revistas, internet e 

outros meios de conversas e discussões de ideias são os quesitos relativos à água, 

não tanto a preocupação de sua quantidade, e sim como utilizar o que ainda há à 

disposição no mundo, no Brasil e até mesmo na cidade local, principalmente com 

relação à sua conservação. 

Algumas técnicas de recuperação das nascentes, segundo Filgueira, Limeira 

e Silva (2008), seriam a conservação do solo com o plantio em curvas de nível 

conservando o solo e a água, o cercamento da área da nascente, conforme os 

limites definidos pela legislação, evitando pisoteio e contaminação por animais e o 

plantio da mata ciliar, com base na escolha do sistema de reflorestamento, a escolha 

das espécies florestais, a distribuição das espécies no campo, o plantio, manutenção 

e replantio.  

Dessa forma, este estudo pretende contribuir para a recuperação da nascente 

estudada, com base nas técnicas citadas e, principalmente, servir como instrumento 

de acesso aos moradores para que estes tenham conhecimento acerca das leis 

existentes referentes a esse tema. Pois, nos dias de hoje, o que observamos são 

áreas degradadas, solo muito danificado, nascentes e cursos d’água soterradas e 

contaminadas com lixo e entulho, mesmo tanto tempo depois da inauguração dos 

dois parques municipais, com o intuito de preservação das nascentes do córrego 

Canabrava. 

A educação ambiental é importante para que todo o processo de conservação 

do meio ambiente seja alcançado, já que busca um equilíbrio entre o homem e o 

ambiente, objetivando a construção de um futuro pensado e vivido numa lógica de 

desenvolvimento e progresso. Ela também é considerada como um eficiente meio 

preventivo de proteção do meio ambiente. Por isso, é essencial que se leve a todos 

o conhecimento da necessidade do respeito à natureza e de proteção dos recursos 

naturais.  
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As medidas propostas para a recuperação da nascente (erradicação das 

espécies exóticas, reflorestamento com espécies nativas, cercamento e educação 

ambiental), se forem realmente executadas pelo município, atenderão à legislação 

vigente e, sobretudo, trarão benefícios para a população e ao meio ambiente. 
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