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RESUMO

Para  o  Gerenciamento  da  Política  de  Recursos  Hídricos,  as  Bacias  Hidrográficas  são

apontadas como unidades essenciais. Com a interferência do ser humano esses espaços têm

sofrido um avançado processo de degradação ambiental. Na Bacia Hidrográfica do Ribeirão

Taquaruçu  Grande,  objeto  deste  estudo,  o  avanço  do  agronegócio  na  região  através  da

expansão  das  áreas  de  cultivo  de  soja  e  milho  no  município,  utilizando  agrotóxicos  e

fertilizantes principalmente em áreas de proteção permanente e de afloração do aquífero, tem

afetado de forma qualiquantitativa as águas da bacia em evidência e a destruição do bioma

cerrado, onde se encontra os principais aquíferos que abastece os rios brasileiros. Soma-se a

esse fator a expansão urbana irregular micro parcelamentos do solo à margem dos mananciais

aumento a degradação ambiental das áreas de proteção permanente, na zona urbana e rural,

provocando  a  super  exploração  dos  aquíferos.   O  presente  trabalho  teve  como  objetivo

elaborar  um Plano  de  proteção  das  reservas  hídricas  da  Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão

Taquaruçu Grande,  na perspectiva  de contribuir  para a  redução da degradação ambiental,

proteção as águas, revitalização da Bacia Hidrográfica, assim como subsidiar a gestão dos

recursos hídricos.  Este trabalho foi elaborado em três etapas. Na primeira foi feita abordagem

teórica.  Realizou-se análise  bibliográfica  e cartográfica  da Bacia hidrográfica  do Ribeirão

Taquaruçu Grande, do Plano Estadual, do Plano Diretor Municipal de Palmas, do Comitê da

Bacia Hidrográfica do Lago e do Conselho Estadual  de Recursos Hídricos; a segunda foi

constituída  da proposta  de intervenção e  do termo de referência,  tendo como subsídio as

visitas a campo, entrevista com moradores da comunidade e participação em duas audiências

públicas em defesa da Proteção das nascentes do Ribeirão Taquaruçu Grande. Na terceira

etapa foi feita a consolidação dos dados e a elaboração do Plano que deve ser implementado a

curto, médio e longo prazo. Este plano será apresentado aos órgãos ambientais municipal e à

comunidade local e servirá como subsídio para execução da Política ambiental  no âmbito

estadual e municipal. Para que este plano seja implementado com eficácia, fez-se necessário a

participação ativa da comunidade na sua elaboração, e sua contribuição e comprometimento

na execução.  

Palavras chave: Bacia Hidrográfica. Proteção Ambiental. Degradação Ambiental



RESUMEN

Para la Gestión de la  Política  de Recursos  Hídricos,  las  Cuinchas Hidrográficas  son

apuntadas como unidades esenciales. Con la interferencia del ser humano estos espacios

han sufrido un aventado proceso de degradación ambiental. En la Cuenca Hidrográfica

del Ribeirão Taquaruçu Grande, objeto de este Estudio, el avance del agronegocio en la

región a través de la expansión de las áreas de cultivo de soja y maíz en el municipio,

utilizando agrotóxicos y fertilizantes principalmente en Áreas de Protección Permanente

y de afloración del acuífero, ha afectado de forma cualitativa las aguas de la cuenca en

evidencia  y  la  destrucción  del  bioma  cerrado,  donde  se  encuentran  los  principales

acuíferos que abastece a los ríos brasileños. Se suma a este factor la expansión urbana

irregular  microparcelamientos  del  sueco  al  margen  de  los  manantiales  aumento  la

degradación ambiental del Área de Protección Permanente - APPS, en la zona urbana y

rural, provocando la sobreexplotación de los acuíferos. El presente trabajo tuvo como

objetivo.  Elaborar  un  Plan  de  Protección  de  las  Reservas  Hídricas  de  la  Cuenca

Hidrográfica  del  Ribeirão  Taquaruçu  Grande,  en  la  perspectiva  de  contribuir  a  la

reducción de  la  degradación ambiental,  protección  de  las  aguas,  revitalización de la

Cuenca Hidrográfica, así como subsidiar la gestión de los recursos hídricos.

 Este trabajo consta de tres etapas. En la primera se hizo un enfoque teórico. Se realizó

un  análisis  bibliográfico  y  cartográfico  de  la  cuenca  hidrográfica  del  Ribeirão

Taquaruçu Grande, del Plan Estatal, del Plan Director Municipal de Palmas; Comité de

la  Cuenca  Hidrográfica  del  Lago  y  en  el  Consejo  Estatal  de  Recursos  Hídricos;  la

segunda fue constituida de la propuesta de intervención y del término de referencia,

teniendo como subsidio las visitas a campo, entrevista con moradores de la comunidad y

participación en dos audiencias públicas en defensa de la Protección de las nacientes del

Ribeirão Taquaruçu Grande. En la tercera etapa se hizo la consolidación de los datos y

la elaboración del Plan que debe implementarse a corto, mediano y largo plazo. Este

plan será presentado a los órganos ambientales municipales ya la comunidad local y

servirá como subsidio para la ejecución de la política ambiental en el ámbito estadual y

municipal.  Para  que  este  plan  sea  implementado  con  eficacia,  se  hace  necesaria  la

participación  activa  de  la  comunidade  en  su  elaboración,  y  el  compromiso  en  su

ejecución.



Palabras clave: Cuenca Hidrográfica. Protección ambiental. Degradación ambiental.
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1 INTRODUÇÃO   

A água é um recurso natural fundamental, abundante, mas finito, do qual dependem a

vida  humana,  animal  e  vegetal,  como  também  todas  as  atividades  socioeconômicas  e

ambientais. No âmbito mundial  há pelo menos 50 anos a gestão da água está na pauta e na

agenda internacional.  As primeiras  manifestações  foram evidenciadas  em1968,  através  do

Clube de Roma e intensificadas  constantemente  através  de eventos  como Conferência  de

Estocolmo em 1972,  onde foram registradas  as  preocupações  do  sistema político  com as

questões  ecológicas.  Durante  a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento (Eco-92), realizada no Rio de Janeiro, a ONU recomendou a comemoração

do dia Mundial da Água. Então, desde 22 de março de 1993, as celebrações ao redor do globo

terrestre acontecem a partir de um tema anual, definido pela própria Organização das Nações

Unidas- ONU, com o intuito de abordar os problemas relacionados aos recursos hídricos. As

comemorações  apontam  para  a  ampliação  das  ações  pedagógicas,  com  foco  nas  futuras

gerações em uma luta pela sustentabilidade (BRASIL ESCOLA, 2018).

Atualmente, percebe-se um esgotamento dos mananciais de água doce pelo consumo

frenético e irresponsável de uns poucos beneficiários, aumentando o número de populações

sem acesso à principal fonte da vida na terra. Os baixos índices de saneamento básico,  a

disputa pelo controle das fontes potáveis por grandes corporações, a maciça urbanização, as

investidas predatórias do agrobusiness e, no âmbito internacional, tensões e até guerras, mais

pelo controle da água do que por sua escassez, além de uma vasta e complicada legislação,

acordos e tratados são questões que tornam o tema complexo e exigem atenção de governos e

sociedade. (FIOCRUZ, 2016).

O  Brasil  é  privilegiado  por  possuir  água  em  abundância.  Contém  três  bacias

hidrográficas  com o maior  volume de  água doce  do  mundo,  sendo elas:  Amazonas,  São

Francisco  e  Paraná,  e  que detém  12%  de  toda  água  potável  do  planeta,  mas  enfrenta

problemas  típicos  de  uma sociedade  em desenvolvimento:  altos  índices  de  captação  para

irrigação  e  custos  de  tratamento,  má  distribuição,  poluição  das  fontes  e,  principalmente,

baixos índices de saneamento básico. A poluição de rios, lagos e oceanos e os altos índices de

lixo orgânico e industrial que foram acumulando no decorrer das últimas décadas no fundo

dos rios, à beira das matas e estradas, é reflexo do crescimento desordenado das cidades e da

falta de educação de ambiental (FIOCRUZ, 2016).
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 O  Estado  do  Tocantins,  apesar  de  sua  riqueza  hídrica,  tem  sido  afetado  pelo

agronegócio e pelo investimento hidrelétrico, ameaçando os principais rios do Estado. O rio

Tocantins, à jusante da Hidrelétrica de Estreito, chegou a vazão zero em 2016, como também

o Rio Formoso, à jusante de uma das maiores barragens instaladas no seu percurso, colocando

em risco todo o meio ambiente, afetando principalmente os povos indígenas existentes na Ilha

do Bananal e comprometendo todas as terras indígenas da região sudoeste do Estado. Grandes

projetos como o PRODOESTE, PRODECER e MATOPIBA, são os principais responsáveis

pela degradação ambiental no Estado. 

 O  Município  de  Palmas,  além  dos  impactos  no  âmbito  Estadual,  sofre  as

consequências de urbanização, que no seu processo de expansão, extrapolou o Plano Diretor,

e vem avançando de forma irregular sobre as áreas rurais, através do parcelamento de Terras e

dos  investimentos  em condomínios  residenciais,  causando  a  destruição  dos  mananciais  e

super exploração dos aquíferos, devido ao grande número de poços artesianos existentes na

região. O principal impacto é perceptível pela baixa vazão dos cursos d’água e grande número

de córregos que vem secando nos últimos anos.  

Na  estrutura  da  gestão  de  recursos  hídricos  a  bacia  hidrográfica  é  considerada

unidade principal e essencial para o planejamento. No entanto a maneira como esse espaço

vem sendo explorado pelo homem, está impactando na qualidade do meio ambiente, causando

um acelerado processo de degradação das nascentes e cursos d’água, elementos essenciais

para a preservação do bioma mais importante do Brasil, o Bioma Cerrado, berço das águas

que abastecem todo o território nacional. 

O Ribeirão Taquaruçu Grande, pela sua posição geográfica, forma a mais importante

bacia Hidrográfica da região, em relação à sede do Município. O Ribeirão Taquaruçu fornece

setenta  por  cento  da  água  que  abastece  a  Capital,  além de  abrigar  parte  das  mais  belas

cachoeiras do Tocantins, com um grande potencial turístico, e ser marginado por solo fértil,

influenciando assim nos aspectos econômico, sócio ambiental e cultural do Município. 

Os principais problemas encontrados na Bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, objeto

deste Estudo são, na zona rural, a destruição e contaminação das nascentes por agrotóxicos e o

micro parcelamento do solo somado às ocupações irregulares principalmente nas áreas de

Preservação  Permanente.  Essa  deve-se  à  falta  de  planejamento  ambiental  municipal  e  de

estrutura sócio econômica do município, levando a uma grande competição pela aquisição de

chácaras que assegura o abastecimento de hortifrutigranjeiros no município, como condição

da sobrevivência para a população rural; àquela deve-se ao avanço da monocultura na região,

fruto da expansão agrícola no Estado.  Somam-se a esses fatores, os impactos urbanos como
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poluição das águas por resíduos líquidos e sólidos lançados no leito e na margem dos rios,

destruindo as matas ciliares e contaminando as águas de todos os mananciais componentes da

referida bacia,  além da construção de condomínios  fora do Plano Diretor da Cidade,  sem

nenhuma infraestrutura, cujo abastecimento é feito por poços artesianos, sem estudo suficiente

para avaliar  a disponibilidade hídrica dos aquíferos.  Tais circunstâncias  vêm contribuindo

para a redução da vazão e à extinção total de alguns cursos de água, na região. 

Diante deste cenário, esse trabalho propõem um plano para proteção e preservação da

bacia hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande, no intuito proteger as nascentes e rios que

integram esta bacia e contribuir para melhor gestão das águas no Município de Palmas, como

meio de garantir às gerações futuras este recurso indispensável à vida. 

2     OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral
Elaborar  um  Plano  de  Proteção  e  Preservação  ambiental  das  Reservas  Hídricas

superficiais e subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande.

2.2 Objetivos específicos
-  Propor  realização  de  projetos  para  proteção  e  revitalização  de  todas  as  nascentes  e

recuperação das matas ciliares na bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande;

- Conscientizar a comunidade quando aos riscos da utilização de agrotóxico e a ameaça a vida

humana e da natureza.

-  Mobilizar  os  agentes  ambientais,  governamentais  e  comunidade  para  propor  ações  de

melhoria da qualidade da gestão dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica.

3 METODOLOGIA 
Este trabalho consta de três etapas. Na primeira foi feita abordagem teórica, através

de  levantamento  de  dados  para  subsidiar  a  elaboração  dos  elementos  estruturais  deste

trabalho. Realizou-se análise dos relatórios de levantamento bibliográfico e cartográfico sobre

a Bacia hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande, do Plano Estadual de Recursos Hídricos;

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmas; do diagnóstico para revisão do Plano

diretor de Palmas- 2016; da reunião com representantes de organizações não governamentais
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no Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

participação  em  duas  audiências  públicas  pela  interrupção  do  plantio  de  soja  e  pela

preservação  das  nascentes  do  Ribeirão  Taquaruçu.  Essas  informações  serviram  como

subsídios básicos para o reconhecimento da área da bacia hidrográfica objeto deste Plano. O

levantamento  das  informações  disponíveis  é  fundamental  para  identificar  as  lacunas  de

conhecimento em função das necessidades de gestão e orientar a indicação de ações a serem

implementadas no Plano.

Na segunda etapa, de caráter prático, enfatizou-se a utilização de técnicas adequada

para elaboração a implementação do plano. É constituída da proposta de intervenção e do

termo de referência.  Para essa etapa, somou-se aos elementos anteriores a realização de visita

a campo onde foi realizada entrevista com cinco moradores de chácaras residentes na bacia,

sobre o tempo de ocupação da área e a realidade hídrica anterior e atual. 

 Foi adotado o método  chek list, que surgiu da necessidade da tomada de decisões

frente à implantação de projetos e consiste na formação de grupos de trabalho multidisciplinar

envolvendo profissionais com qualificações e áreas de atuação diferenciadas,  apresentando

suas impressões baseadas na experiência em elaborar relatório que possibilite fazer a relação

entre o projeto a ser implantado e seus possíveis impactos (STAMM, 2003).

O referido método é apropriado para ser utilizado quando há um curto espaço de

tempo para fazer a avaliação ou em casos de escassez de dados. Outra vantagem desse método

consta do fato de proporcionar menores gastos e ser facilmente compreensível pelo público

em geral (CARVALHO, LIMA; 2010).

Na terceira etapa, para elaboração do referido Plano, serão utilizadas informações

constantes do Plano de Saneamento Básico de Palmas 2018 e do Plano Diretor Participativo

aprovado pela  Lei  Complementar  nº  400 de  2 de abril  de 2018.  Contará  também com a

participação de representantes das Organizações Sociais e da Comunidade, e será feita através

de reuniões programadas de forma participativa. 

4      REFERENCIAL TEÓRICO:
Este tópico é composto por conceitos relacionados à função da bacia hidrográfica na

estrutura da Política de Recursos Hídricos, ao cenário problemático das bacias hidrográficas e

à gestão de recursos Hídricos no Estado do Tocantins, considerando a importância da água

para o meio ambiente.
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4.1 Função da bacia hidrográfica na estrutura da Política de Recursos Hídricos. 

A constituição federal de 1988, despertou maior atenção aos Recursos hídricos no

Brasil.  Atribui às três esferas de governo e à sociedade o compromisso de resguardar esse

bem indispensável a vida. A aprovação da Lei nº 9.433/1997 foi um marco na organização e

normatização dos recursos hídricos. Suas diretrizes, fundamentos e princípios são elementos

que norteiam a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Foram definidos

como instrumentos de Gestão os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos

de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de

recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; o Sistema de Informações sobre

Recursos Hídricos. 

Na elaboração do plano que visa fundamentar e orientar a implementação da Política

Nacional de Recursos Hídricos e no gerenciamento dos recursos hídricos destaca-se a Bacia

hidrográfica como unidade territorial básica territorial. 

Para Cardoso et al. (2006), a bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água

da precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório.

É composta basicamente de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem

formada por cursos d’água que confluem até resultar um leito único no exutório.

Segundo Reinaldo (2009) a bacia hidrográfica é uma área natural drenada por um rio

principal e seus tributários, tendo como limite o divisor de águas (limite topográfico) na parte

superior e, na parte inferior, a saída da bacia (exutório ou confluência).

4.2 Cenário problemático das bacias hidrográficas
No Brasil e também em todo o Planeta, a qualidade e disponibilidade de recursos

hídricos estão em constante declínio, enquanto aumenta os conflitos relacionados ao seu uso

Alves (2006).

A política agrícola voltada para a expansão do agronegócio tem causado um sério

processo de destruição das bacias hidrográficas através do desmatamento para produção de

monoculturas, principalmente a soja, em todo o território nacional, com foco para as regiões

centro oeste e norte.  Esse fator afeta consideravelmente as bacias hidrográficas, devido a

exploração da vegetação nativa, principalmente nas áreas de proteção ambiental. 

No cume da destruição das reservas hídricas do Brasil está o MATOBIPA. A região

geoeconômica  abarca  337 municípios,  se  estende  por  73  milhões  de  hectares  e  atravessa

diversos territórios ocupados por populações tradicionais e camponesas. O MATOPIBA, a
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“última fronteira agrícola” do país estão devastando um lugar que é considerado o lar  de

milhares  de indígenas,  quilombolas,  agricultores  familiares  e  populações  que  mantêm um

modo de vida tradicional, como quebradeiras de coco, geraizeiros, vazanteiros e comunidades

de fecho de pasto. Uma porção do cerrado brasileiro em que o desmatamento cresce em ritmo

acelerado é ao mesmo tempo, uma região tão importante para o equilíbrio hídrico nacional

que recebeu o apelido de ‘berço das águas’. Um gigante de 73 milhões de hectares que ainda

desconhecidos por grande parte dos Brasileiros (CARIBE; 2016).

Na relação com a implementação das políticas  públicas  o maior  desafio diante  da

exploração  das  águas  consta  da  sensibilização  dos  proprietários  das  terras  destinadas  ao

agronegócio.  Os donos da terra não têm nenhuma relação com ela. Ninguém sabe quem são.

A joint venture não tem rosto, o fundo de pensão não tem rosto. Antes eram os latifundiários

brasileiros, agora são também os latifundiários estrangeiros. Os conflitos tendem a se acirrar”,

acredita Daniela Egger (2016).

Além dos problemas relacionados a zona rural, a expansão urbana principalmente

nas  grandes  cidades  brasileiras,  tem provocado  o  aumento  da  área  impermeabilizada  nas

bacias  hidrográficas,  causando  a  poluição  dos  corpos  d’água.  (VALÉRIO  FILHO  et  al.,

2009).

A ocupação inadequada dos espaços e o uso da água nas atividades produtivas são,

para Filho e Mendonça (2016), as principais razões da existência dos conflitos em função da

indisponibilidade  quantitativa  da água insuficiente  para dessedentar  aproximadamente  sete

bilhões de habitantes  do planeta.  A irrigação,  principalmente  na agricultura,  as atividades

industriais  e  a  degradação  ambiental  através  do  desmatamento  descontrolado  para

implantação de lavouras são as causas principais da escassez hídrica no Brasil.

4.3 Gestão de recursos Hídricos no Estado do Tocantins
A Gestão de recursos Hídricos no Brasil é fundamentada, nas normas, diretrizes e

princípios constantes na Lei Federal n. º 9.433 de 08 de janeiro de 1997.  

O Estado do Tocantins, no intuito de estruturar a gestão ambiental, através da lei nº

858,  de  26  de  julho  de  1996,  criou  o  Instituto  Natureza  do  Tocantins  NATURATINS

atribuindo-lhe a competência de executar a Política Ambiental no Âmbito Estadual. Orientado

pela Lei Federal n. º 9.433, o Estado do Tocantins, por meio do decreto Estadual nº de 22 de

julho  de  1998,  institui  o  Conselho  Estadual  de  Recursos  Hídricos,  órgão  consultivo  e

deliberativo, visando o desenvolvimento sustentável.  Para promover a proteção ambiental,
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através da lei nº 906, de 20 de maio de 1997, foi instituída a Área de Proteção Ambiental -

APA “SERRA DO LAJEADO”, principal cenário deste projeto. 

O Decreto 1.015, de 25 de agosto de 2000, atribuiu ao NATURATINS a execução da

Política Estadual de Recursos Hídricos, garantindo assim a implementação dos instrumentos

da Política Nacional de Recursos Hídricos.  Para adequar à legislação federal, foi aprovada a

Lei Estadual n. º 1.307/02, estabelecendo a Política Estadual de Recursos Hídricos e definindo

como instrumentos de gestão os mesmos constantes na Lei Federal n. º 9.433/97. Visando

atualizar a legislação anterior, foi criado Decreto Estadual n. º 2.432, de 06 de junho de 2005,

que regulamentou a outorga de recursos hídricos atribuindo esta função ao NATURATINS.

Por meio da Resolução CERH/TO n. º 005/2005, aprovou-se a instituição de três Comitês de

Bacias: do Rio Formoso, do Rio Manuel Alves e do Entorno do Lago de Palmas. Porem só

em 2011 foi efetivada a criação dos referidos comitês, quando também foi aprovado o Plano

Estadual de Recursos Hídricos.

Para Marcoline (2016), no Estado do Tocantins o controle e o gerenciamento dos

usos  dos  recursos  hídricos  são  realizados  apenas  por  meio  do  instrumento  de  outorga,

embasado no Decreto n.º 2.432/05, sem um conhecimento aprofundado sobre as diferentes

bacias hidrográficas, suas características e demandas.  

A coordenação, controle e execução da Política Municipal de Meio Ambiente, do

Município de Palmas é de competência da Fundação Municipal de Meio Ambiente - FMA,

que  integra o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA, criado pela Lei 1.011, de 4 de

junho de 2001 e  vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável e

é subsidiada pelo Plano Diretor Participativo e o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

https://leismunicipais.com.br/a/to/p/palmas/lei-ordinaria/2001/101/1011/lei-ordinaria-n-1011-2001-dispoe-sobre-a-politica-ambiental-equilibrio-ecologico-preservacao-e-recuperacao-do-meio-ambiente-e-da-outras-providencias
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5 CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

5.1 Informações gerais do município 
     

         O Município de Palmas está localizado na região central do Estado do Tocantins. As

coordenadas da Sede Municipal são: latitude 10° 11’ 04” sul e longitude 48° 20’ 01” oeste. A

área de 2.218,94 km² representa 0,79 % do território estadual e possui como limites ao norte,

os  Municípios  de  Aparecida  do  Rio  Negro  e  Lajeado,  ao  sul  Monte  do  Carmo  e  Porto

Nacional,  ao  leste  Santa  Tereza  do  Tocantins  e  Novo Acordo,  e  ao  Oeste  Miracema do

Tocantins. A bacia é interceptada pelas rodovias estaduais TO-050, TO-020 e TO- 030 que

dão acesso às  regiões  norte,  sul  e  leste  do Estado (SEPLAN, 2012).  Através  da figura 1

abaixo,  é  possível  identificar  a  localização  da  referida  bacia.  Na  sequência  a  figura  2

apresenta as subbacias constantes no cenário.

Figura 1 - Localização do Município de Palmas

5.2 Bacias hidrográficas do Município de Palmas
O sistema de drenagem de Palmas conta com diversos cursos de água que recortam o

seu espaço rural e em menor número no espaço urbano. Esses cursos d’água possui suas

nascentes  na  Serra  do  Lajeado.  Muitos  deles  têm  em seu  percurso  cachoeiras  de  várias

dimensões e são marginados por densa mata ciliar. Grande parte dos cursos destes rios estão

passando por um processo avançado de degradação devido ao desmatamento,  presença de
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resíduos sólidos e captações irregulares de água. O município de Palmas é drenado por duas

bacias  hidrográficas:  1)  Bacia  do  Rio  Tocantins;  e  2)  Bacia  do  Rio  Balsas,  que também

deságua a jusante no Rio Tocantins, conforme mostra a figura 2. 

            Figura 2- Bacias hidrográficas do município de Palmas

Fonte: SEMARH. 

5.3 Bacias Hidrográficas do Ribeirão Taquaruçu Grande
A bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, afluente direto da margem direita do Rio

Tocantins, possui uma área de 458,16 km² e alonga-se por 36,9 km no sentido aproximado

Leste-Oeste, margeado por chácaras e fazendas na região sul do Município de Palmas. Suas

nascentes se encontram dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) da Serra do Lajeado e

tem à jusante o Lago de Palmas. É formado por duas microbacias: Ribeirão Taquaruçuzinho e

Ribeirão  Taquaruçu  Grande.  Seus  principais  contribuintes  pela  margem  esquerda  são  o

Ribeirão Taquaruçuzinho, o Córrego Machado e o Córrego Buritizal, e pela margem direita

são o Córrego Macacão e o Córrego Tiúba.  Nesta região se destaca uma grande quantidade

de pontos turístico devido as belas cachoeiras existentes em toda a bacia. A riqueza hídrica da

região foi um dos fatores positivos para a escolha do local de implantação da Capital. Porém,

os  impactos  causados  pela  antropização  vêm reduzindo  qualiquantivamente  a  água  em a

extensão da bacia.  As figuras 3 e 4 apresenta a bacia e subbacias do Ribeirão Taquaruçu

Grande.  A  figura  5  aponta  a  área  foco  para  implantação  deste  Plano.  É  o  ponto  de

convergência  da  maior  parte  das  nascentes  nas  duas  microbacias  e  é  também  área  de

monocultura  de milho  e  soja,  apresentando alto  risco  de contaminação das  nascentes  por

agrotóxico, enquanto a figura 6 apresenta o espaço preparado para plantio de soja. A imagem,



18

por si só, denúncia ser uma área que, pela legislação federal, seria uma APP. Localizada no

topo do morro a aproximadamente 150 metros de um aglomerado de mais de 200 nascentes

do  Ribeirão  Taquaruçu,  área  de  afloração  do  aquífero  sujeita  a  contaminação  das  águas

superficiais e subterrâneas.  As figuras 7 e 8 demostra a situação de degradação de alguns

pontos da bacia.  

Figura 3 e 4 - Bacia e Subbacias do  Ribeirão Taquaruçu Grande

Bacia do Ribeirão Taquaruçu grande Subbacias do Ribeirão Taquaruçu Grande

  

    Fonte: SEMARH. 

Figura 5- Área Prioritária para implantação do Plano      Figura 6- Área destinada ao cultivo de soja
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           GOOGLE EART                                     Conexão Tocantins - 2018

Figura 7- Matas ciliares destruídas nas margens do Taquaruçu.

                     Fonte: Tocantins. Relatório preliminar: revisão do Plano Diretor de Palmas. 2016..

                 
Figura 8 -  Processos erosivos   no Corr. Machado    Figura 9 - Supressão de APP no Corr. Machado

 Fonte: Palmas- 2014 
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6      PROPOSTAS DE INTERVENÇAO 

6.1 Identificações do problema 

Destruição e contaminação das nascentes e das áreas de proteção ambiental através

do desmatamento, do micro parcelamento do solo e do uso de agrotóxicos para cultivo de

monoculturas e ocupações irregulares em todo o perímetro da bacia.  Uso desproporcional da

água em relação a disponibilidade hídrica das fontes, construção de barragens interrompendo

fluxo natural dos cursos d’água, causando a destruição dos mananciais e a redução da vazão

rios originando   a seca de significante parte dos córregos nos últimos anos.  A construção de

condomínios residenciais em áreas rurais, reduzindo as reservas hídricas subterrâneas através

da  superexplotação  dos  aquíferos,  pelo  grande  número  de  poços  artesianos  existentes  na

região é outro fator responsável pela morte dos rios   nos últimos anos.  

6.2  Justificativa

O cenário acima exposto aponta a necessidade urgente de atuação da comunidade

Palmense  na  proteção  ambiental  da  bacia  em  estudo.  Essa  proposta  de  intervenção  visa

orientar a realização de projetos que promova a proteção das nascentes, a recuperação dos

cursos de agua e a redução de impactos da antropização na bacia  do Ribeirão Taquaruçu

Grande através da educação ambiental,  da fiscalização e da adequação da comunidade ao

ambiente  através  da  produção  agroecológica  e  uso  da  água  de  forma  sustentável,  como

também coibir o uso de agrotóxico nas nascentes e minimizar o avanço das monoculturas na

área em evidência.  

6.3 Resultados e Impactos Esperados
 Nascentes protegidas 

 Redução em 60% do desmatamento nas APP da Bacia do Taquaruçu;

 Reduzido em 70% o assoreamento dos mananciais;

 Implantado parques das águas nas nascentes do Taquaruçu;

 Implantado instrumentos de proteção ambiental 

 Área degrada recuperada;

 Realizada correção das áreas de micro parcelamento e do zoneamento;

 Comunidade mais integrada e atuante para contribuir na Gestão de Recursos Hídricos;
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 Conselhos  de  meio  ambiente  e  comitês  de  bacias  mais  atuantes,  com  maior

participação qualiquantitativa; 

 Realizado alinhamento da legislação estadual e municipal à legislação federal;

 Gestores mais comprometidos com a proteção e preservação ambiental;

 Reduzido em 50% as áreas compactadas na zona rural;

 Reduzido número de condomínios rurais;

 Plano diretor adaptado a realidade local;

 Aumento da vazão dos mananciais e melhor qualidade das águas.

6.4 Ação de intervenção 

Ação 1- Elaborar e executar projeto de proteção das nascentes. 

Mapeamento da área de Estudo para identificação dos pontos críticos de destruição

das  nascentes,  APPs  desmatadas,  barragens  construídas  interrompendo  o  fluxo natural  da

água, instalação irregular de bombas, presença de lixo.

Formação de equipe interdisciplinar para elaboração de projetos

Identificação da densidade demográfica no espaço da bacia;

Quantificação e caracterização dos empreendimentos poluidores

Planejamento, em conjunto com a comunidade, da criação de um Espaço adequado e

definitivo para a proteção das nascentes nas duas microbacias.  (Ex: Parque das águas).

Realização de atividades (encontros e oficinas) de Educação ambiental em conjunto

com a comunidade. 

Ação 2 -  Mobilizar os agentes ambientais,  governamentais e comunidade promover a
Educação Ambiental;

Organizar grupos locais para analisar a dimensão dos problemas ambientais e propor

solução;

Integrar a juventude estudantil em atividades de Educação Ambiental.

Criar  espaço  de  interação  entre  o  poder  público  e  a  sociedade  buscar  soluções

conjuntas;

Intervir   junto ao poder legislativo municipal e estadual para fazer adequação da

legislação as normas da legislação federal;
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Criar  equipe  para  acompanhamento  das  execuções  de  projetos  ambientais  em

implantação, por parte do poder público ou instituições privadas;

Criar mecanismos para coibir o avanço do monocultivo e a utilização de agrotóxico

nas microbacias. 

Ação 3 - Fomentar a execução processo produtivo sustentável na área da bacia.  

Realização  de  reuniões,  visitas  e  encontros  nas  comunidades  das  principais

microbacias:  Macaquinho,  Macacão,  Machado  e  Cotovelo,  Taquaruçuzinho,  Taquaruçu

grande. 

Firmar  parceria  com  as  associações  de  agricultores  familiares  e  chacareiros

existentes  na  bacia  para  motivar  a  realização  de  projetos  produtivos  com  ênfase  na

agroecologia e no turismo sustentável.  

6.6 Atores envolvidos
Comunidade local 

Instituições Não Governamentais Locais e Estaduais afins

Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Instituto Natureza do Tocantins 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Universidade Federal do Tocantins 

Universidade Católica do Tocantins

Universidade Luterana de Palmas

Conselho Regional de Medicina

Secretaria Municipal e Estadual de Educação

Secretaria Municipal e Estadual de Agricultura

6.7 Recursos necessários
Haverá uma equipe para elaboração de projetos que contarão com apoio financeiro

das seguintes instituições: MMA, ANA, Fundo Nacional, Estadual e Municipal de Recursos

Hídricos; FUNBIO; CESE, CARITAS, PETROBRÁS, UNESCO, BNDS, Natura, Boticário,

BASA, WWF-BRASIL, entre outras. Os recursos humanos e materiais na primeira fase de

elaboração do projeto será fornecida através de contrapartida dos atores integrantes. 
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6.8 Materiais  
Ação Descrição

Ação 1 - Elaborar e executar projeto de
proteção das nascentes.

Transporte,  combustível,  equipe  técnica,
notebook,  impressora,  GPS,  câmera
fotográfica, canetas, marca-textos e pranchetas,
escritório  equipado.  Sementes  de  espécies
nativas,  materiais  para  produção  de  mudas.
Equipamentos agrícolas para plantio. 

Ação 2 - Mobilizar os agentes 
ambientais, governamentais e 
comunidade promover a Educação 
Ambiental;

Ação 3 - Fomentar a execução processo
produtivo sustentável na área da bacia.  

Equipe técnica, veículos, combustível. 

6.9 Viabilidade
Para análise da viabilidade da proposta adotou-se os seguintes critérios: econômico-

financeiro, técnico, operacional, social: 

Do  ponto  de  vista  econômico,  devido  a  amplitude  do  programa  demanda

investimento,  que  pode  ser  adquirido  através  de  parcerias  com  instituições  financeiras

governamentais,  através  de  fundos  destinados  ao  meio  ambiente  e  não  governamentais

nacionais  e  internacionais.  Na concepção técnica,  será  constituída  equipe multidisciplinar,

com a colaboração das organizações parcerias envolvidas no processo;

Em seu âmago, é um projeto ambiental e socialmente viável por promover a proteção

das  fontes  de  água  que  garante  em setenta  por  cento  do  abastecimento  da  capital  além,

conservar ambiente viável para o turismo e irrigar aproximadamente quarenta por cento da

produção hortifrutigranjeira fornecida na Capital. 

6.10 Riscos e dificuldades

RISCO TRATAMENTO COMO TRATAR

Interrupção

ou

paralisação

dos projetos.

Conviver Demonstrar  a  importância  dos  projetos  para

garantir a saúde da população de Palmas e do meio

ambiente de modo geral.  Apontar as facilidades e

os ganhos com melhoria da qualidade da água, para

a saúde e seu reflexo da preservação dos recursos

hídricos na qualidade de vida da população. 
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Falta de 

orçamento.

Mitigar Incluir  na  previsão  orçamentária  nos  Planos

Estadual  e  Municipal  de  Recursos  Hídricos.

Utilizar  a  infraestrutura  já  existente  entre  os

segmentos  integrantes;  Firmar  parcerias  com

instituições ambientais  financiadoras

Resistência 

do poder 

legislativo 

às 

alterações e 

adequações 

legais. 

Mitigar Demonstrar  as  incoerências  e  incompatibilidade

entre  a  Legislação  Federal  e  as  Estaduais  e/ou

Municipais,  e  as  consequências  para  o  meio

ambiente e para a população. 

Demonstrar  as  estimativas  de  danos  ambientais

irreversíveis  caso  tais  mudanças  não  sejam

efetuadas. 

Resistências

da

comunidade

em aderir ao

Plano

Mitigar Descobrir os motivos que causaram a resistência e 

minimiza-los.                                Motivar maior 

participação  da comunidade nas tomadas de 

decisões sobre os projetos a serem realizados.

Resistência

dos  gestores

públicos

Neutralizar Obter  adesão  e  comprometimento  dos  gestores

públicos ambientais do primeiro escalão da gestão,

com  a  garantia  de  vida  das  pessoas  e  do  meio

ambiente,  especialmente  dos  recursos  hídricos

proporcionando  um  convencimento  para

regularização  e  cumprimento  da  legislação

ambiental.  

6.11 Cronograma de Execução do Projeto de Intervenção
ETAPA 2018 2019 2020
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M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

Elaboração  do
termo  de
referência
Aprovação  da
proposta
Definição  da
equipe técnica do
projeto
Firmar parcerias

Mapeamento da 
área de estudo 
Identificação da 
densidade 
demográfica no 
espaço da bacia;
Quantificação e 
caracterização 
dos 
empreendimento
s poluidores
Análise  dos

dados
Elaboração   do

plano  2020
Apresentação  do

Plano 
Prestação  de

contas  avaliação

6.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação
Na elaboração dos deste Plano, a avaliação será feita por uma  equipe mista, formada

por atores  integrantes,  parceiros,  organizadores  e  financiadores,   dos  diversos  segmentos,

como também representantes de todas as comunidades que integram a Bacia Hidrográfica.
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7 TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto

Plano de Proteção das Reservas Hídricas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu

Grande em Palmas Tocantins

Justificativa

As reservas  hídricas  da  Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão  Taquaruçu  Grande  vêm

reduzindo de forma assustadora nesta última década.  A redução significativa da vazão dos

mananciais vem comprometendo o atendimento da demanda local. Essa situação percebida no

espaço urbano tem maior repercussão na zona rural onde, mesmo no período chuvoso, as

águas não alcançam mais o nível normal dos rios, como era de costume. As principais causas

são o avanço da monocultura, o parcelamento irregular de solo, o aumento da exploração da

reserva hídrica subterrânea devido ao alto índice cisternas e poços artesianos existentes na

zona rural e nos condomínios construídos fora do Plano Diretor. Essa realidade traz como

causa  secundária  à  extinção  das  matas  ciliares,  o  assoreamento  dos  rios,  a  poluição  dos

mananciais  e consequentemente redução do abastecimento de água potável, além da baixa

qualidade da água fornecida, acarretado o surgimento de problemas de saúde, influenciando,

de forma negativa na qualidade de vida humana e da natureza, devido à poluição da água,

tanto por agrotóxicos quanto por dejetos despejados diretamente nos corpos hídricos ou por

refluxo de ETEs no período de estiagem. 

Este plano visa propor ações em prol da preservação dos recursos naturais na Bacia

Hidrográfica  do  Ribeirão  Taquaruçu  Grande,  assegurando  a  sobrevivência  ás  gerações

futuras. 

Descrição do objeto:

Este plano será elaborado no período de junho de 2018 a fevereiro de 2020 e consta

do diagnóstico da situação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande, referente à

degradação ambiental e de proposta para uma ação transformadora da realidade atual, a curto,

médio e longo prazo, no sentido de recuperar e proteger as reservas hídricas da referida bacia.

Servirá  como  instrumento  para  fundamentar  a  elaboração  de  projetos  de  preservação

ambiental e subsidiar a implementação da Política Ambiental no Município.
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Estimativa de custos:
Para elaboração deste plano é previsto o valor de R$ 450.000,00. (Quatrocentos e cinquenta 

mil reais)

Critérios de julgamento Eixo

Em obediência ao princípio do julgamento objetivo, as condições e os critérios de

avaliação e julgamento das amostras ou dos serviços apresentados devem ser definidos com

clareza e objetividade,  destinando-se à verificação de que o produto ou o serviço ofertado

atende às especificações estabelecidas no instrumento convocatório, especialmente quanto à

qualidade, desempenho e funcionalidade.

Prazo

O plano será entregue em fevereiro de 2020.

Local e condições de entrega

O plano será apresentado para a comunidade e para a gestão através do comitê de

Bacias.  Para  isso  será  realizado  um evento  com  participação  de  todos  os  envolvidos  na

elaboração do Plano. 

Obrigação das partes

Poder  público -  Contribuir  com  e  integrantes  para  a  equipe  técnica,  subsídios

informativos e aquisição de recursos financeiros através dos Fundos Ambientais, no âmbito

Estadual e Municipal;

MMA – apoio financeiro para através do fundo de meio ambiente e orientar outras

fontes. Contribuir com consultoria.

ANA - contribuir com informações, assessoria e liberação de recursos;

Comunidade -  mobilizar  o  público  alvo  para  participação  nas  Atividades

relacionadas à elaboração do Plano. 

Organizadores- Coordenar todas as ações e definir equipes para cada atividade. 

Acompanhamento e fiscalização 

 Será feito por equipe multidisciplinar formada pelos organizadores. A equipe será

integrada  por  profissionais  liberais  e  autônomos,  da  área  Ambiental,  Assistência  Social,
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Saúde,  Jurídica  e  Educacional  e  comunidade  representantes  da  sociedade  civil  de  cada

subbacia. 

Pagamento Subcontratação

A entrega total do objeto a terceiro ou sub-rogação é vedada, sendo permitido ao

contratado  pela  Lei  8.666/93  apenas  subcontratar  parte  do  fornecimento  de  bem  ou  da

prestação dos serviços, nos limites estabelecidos no instrumento convocatório.

Lei  8.666/93  Art.  72.  O  contratado,  na  execução  do  contrato,  sem  prejuízo  das

responsabilidades  contratuais  e  legais,  poderá  subcontratar  partes  da  obra,  serviço  ou

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

Sanções Informações complementares

Complementar os dispositivos padronizados, com as condições que julgar pertinente,

estabelecendo, de preferência, correspondência entre condutas, graus de infração e percentuais

ou valores de multas de forma gradativa e proporcional, bem como definindo o limite para

reincidência das infrações, a partir do qual a prática da infração pode ser considerada como

inadimplemento parcial ou total do contrato.
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8   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A destruição ambiental da Bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, é perceptível em

todo o seu percurso. É uma situação crítica que ameaça a vida humana e do meio ambiente. O

avanço da  expansão das áreas de cultivo de soja e milho no município utilizando agrotóxicos

e fertilizantes principalmente em áreas de proteção permanente e de afloração do aquífero, a

destruição  do  bioma  cerrado,  berço  das  águas  pelo  avanço  do  agronegócio  na  região,  a

ocupação irregular  através  de microparcelamentos  do solo  à  margem dos mananciais  e  a

expansão urbana irregular manifestada pela  construção de condomínios residências na área

rural, provocando a superexplotação dos aquíferos, são fatores  que preocupam a população

Palmense, devido à contaminação das águas que fornece  setenta por cento de abastecimento

da  população urbana e  da agricultura familiar na zona rural e a redução drástica da vazão de

todos os rios da referida bacia.

Este  trabalho trouxe à tona os anseios de toda a população frente  a  necessidade de

proteção  da  reserva  hídricas  e  do  meio  ambiente  na  região  do  Taquaruçu  Grande.

Lamentavelmente percebe-se que essa preocupação afeta mais a comunidade do que os órgãos

ambientais,  tornando-se um grande desafio para realização de adaptações  e mudanças nos

aspectos teóricos, metodológico e legal na Gestão dos Recursos Hídricos, tanto no âmbito

Local, quanto estadual.

Caso não sejam tomadas medidas urgentes, as consequências serão irreparáveis e afetará

não somente a população de Palmas, mas também das outras bacias hidrográficas que tem

suas nascentes no mesmo espigão da Serra do Lajeado e serão igualmente afetadas por todos

os  fatores  aqui  descritos.  Daí  a  necessidade  de  comprometimento  de  todos  os  atores

envolvidos  na  implementação  deste  plano  que  visa  assegurar  a  preservação  e  proteção

ambiental da bacia.
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