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RESUMO  

 

A recuperação de nascentes degradadas não é importante apenas para atender o que 

dispõe a legislação ou para saciar momentaneamente a necessidade de água, mas é 

sobretudo uma atitude concreta em favor do benefício das futuras gerações. Este Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) objetiva apresentar as diretrizes e 

métodos a serem utilizados na reconformação da Área de Preservação Permanente 

(APP) do Córrego Pipa no Município de Aparecida de Goiânia, Goiás. O PRAD 

contempla o restabelecimento da cobertura vegetal, com a introdução de espécies 

nativas do cerrado e, consequentemente, a proteção do solo contra a erosão superficial; 

a busca pela inclusão dos moradores locais na execução e manutenção do projeto, com o 

principal objetivo de prevenir futuros danos, além de criar um sentimento de 

aproximação e propriedade com a área. Esse projeto se mostra viável, pois, atualmente o 

Município de Aparecida de Goiânia-Goiás dispõe de recursos financeiros provenientes 

do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (FUMDAS) e mão de 

obra qualificada para a elaboração e execução desse projeto.  

 

Palavras-chave: Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Reconformação 

da área de preservação permanente – APP. Córrego da Pipa. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The recovery of degraded springs is not only important to meet what has the legislation 

or to momentarily satisfy the need for water, but above all a concrete approach towards 

the benefit of future generations. This Degraded Areas Recovery Plan (PRAD) aims to 

present the guidelines and methods to be used in the reshaping of the Permanent 

Preservation Areas (APP) Pipa Stream in the city of Aparecida de Goiânia, Goiás. The 

flat is aimed at protecting the soil against erosion surface; the restoration of vegetation 

cover with the introduction of native Cerrado species; the search for the inclusion of 

local people in the implementation and maintenance of the project, with the main 

objective to prevent future damage, and create a sense of closeness and property in the 

area. This project proves feasible, because currently the city of Aparecida Goiania-

Goias has financial resources from the Municipal Fund for Sustainable Environmental 

Development (FUMDAS) and skilled labor for the development and implementation of 

this project. 

 

 

Keywords: Degraded Areas Recovery Plan - PRAD. Reshaping of the permanent 

preservation area – APP. Pipa stream. 
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1. JUSTIFICATIVA  

Como apontado por Guerra (2005), a intervenção humana sobre o relevo 

terrestre, quer seja em áreas urbanas ou rurais, demanda a ocupação e a transformação 

da superfície do terreno. Dependendo do tamanho dessa intervenção e das práticas 

conservacionistas utilizadas, os impactos ambientais associados poderão causar grandes 

prejuízos ao meio físico e social. 

O Município de Aparecida de Goiânia-GO passou por um rápido processo 

de urbanização, onde não foram adotadas técnicas conservacionistas de 

desenvolvimento, o que ocasionou uma série de problemas ambientais, como a erosão 

da nascente do Córrego Pipa. Rodrigues (2005) pontua bem esse processo quando 

afirma que os problemas ambientais observados no Município de Aparecida de Goiânia 

são, em geral, associados à ocupação urbana que ocorreu de forma pouco planejada e 

extremamente rápida, com intensa urbanização e aumento da exploração mineral para 

suprir as demandas por agregados para a construção civil, ocasionando degradação da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, desenvolvimento de processos erosivos, 

impermeabilização de amplas superfícies e eliminação da cobertura vegetal original. 

O Córrego Pipa está completamente inserido em área urbana, da sua 

nascente localizada na divisa dos Setores Vila Brasília e Vila Sul, ele atravessa mais 

quatro Bairros antes de desaguar no Córrego Almeida. A ocupação desses setores 

começou em 1955 com a aprovação do Setor Vila Brasília e continuou com a aprovação 

da Vila Sul em 1978.  

Por ser um córrego completamente urbano ele sofre vários impactos, 

sobretudo, decorrentes da urbanização. Atualmente o maior problema ocorre em sua 

nascente, onde existe uma erosão de grande porte com a presença de grande quantidade 

de Resíduos da Construção Civil (RCC), o que coloca em risco a continuidade desse 

manancial. Todo o seu percurso apresenta problemas, notadamente a falta de APP, bem 

como também, o acúmulo de lixo doméstico e RCC que são encontrados nos lotes 

baldios localizados às suas margens. 

A APP da nascente está completamente degradada, não respeitando os 

limites estabelecidos pelo Código Florestal Federal, que determina que as nascentes 
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devem ser protegidas num raio mínimo de 50 metros. Também não atende o disposto na 

legislação Municipal, Lei Complementar 005 de 2002, que determina que a APP das 

áreas circundantes das nascentes permanentes e temporárias devem ser protegidas num 

raio mínimo 100 metros, podendo o órgão municipal competente ampliar esses limites, 

visando proteger a faixa de afloramento do lençol freático. 

Obedecer a Lei Federal ou a Lei Municipal seria uma tarefa muito 

dispendiosa para a Prefeitura, pois como dito anteriormente, esses setores são muito 

antigos e já existe todo um traçado viário e construções em APP. Para cumprir o que 

determina a lei seria necessária uma série de desapropriações que a Prefeitura não tem 

condições de fazer. 

Portanto, o PRAD da APP da nascente do Córrego Pipa visa recuperar o 

máximo possível de área, uma vez que, não será possível recuperar toda a APP como 

prescreve o atual Código Florestal Federal e a Legislação Municipal, pois existem ruas 

pavimentadas e casas na faixa de APP. O PRAD foca na área da nascente do córrego, 

por ser uma área pública, que foi doada a Prefeitura na época da implantação desses 

setores. A área a ser preservada para a nascente de acordo com o Código Florestal é de 

aproximadamente 7853,98 m², e de acordo com a Lei Municipal é de 31400,00 m². 

Como será recuperada toda a área que pertence a Prefeitura, serão recuperados 9355,00 

m². 

Prevenir o dano ambiental é sem dúvida a maneira mais econômica e a 

melhor prática de preservação ambiental. Contudo, quando o dano já ocorreu, como no 

caso da erosão na nascente do Córrego Pipa, é imprescindível que o poder público tome 

as providências necessárias para a cessação do problema e a posterior recuperação da 

área. É incalculável a importância da recuperação da APP de uma nascente em meio 

urbano, pois esses locais são importantes mecanismos de combate ao cenário de 

degradação e desequilíbrio ambiental nas cidades.  

De forma direta, a recuperação da APP da nascente do Córrego Pipa, 

localizado no município de Aparecida de Goiânia-GO irá beneficiar os moradores dos 

setores Vila Brasília e Villa Sul, pois haverá um ganho paisagístico e visual na região, 

além do ganho biológico que um ecossistema em equilíbrio proporciona de melhoria na 

qualidade da água e aumento da diversidade da fauna e flora. 
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2. OBJETIVO  

i. Objetivo Geral: 

Propor Plano de Recuperação de Área Degradada para a APP da nascente 

do Córrego Pipa no Município de Aparecida de Goiânia-GO.  

ii. Objetivos Específicos: 

a. Proteger o solo contra a erosão superficial, por meio do restabelecimento 

da cobertura vegetal com espécies nativas do Cerrado e da instalação de drenagem 

pluvial superficial; 

b. Restabelecer a qualidade hídrica da nascente do Córrego Pipa, pela 

retirada do entulho e lixo existente e impedir novos lançamentos desses materiais no 

local; 

c. Envolver os moradores locais no projeto de recuperação da área com 

atividades de educação ambiental.  
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3. ÁREA AFETADA  

A nascente do Córrego Pipa está localizada na região Norte do município de 

Aparecida de Goiânia-GO, na divisa dos setores Vila Brasília e Villa Sul. Esses bairros 

possuem um alto grau de ocupação, o que ocasionou uma série de impactos aos recursos 

hídricos, principalmente a supressão da vegetação em APP. Para restabelecer as funções 

ambientais do local deverá ser recuperada uma área de 9.355 m².  

Para determinar a área a ser recuperada foram realizadas visitas em campo 

para conhecer a realidade do local e coletar a coordenada geográfica da nascente. 

Posteriormente, com o auxílio dos softwares livres Google Earth Pro e QGIS delimitou-

se a área a ser recuperada. 

Figura 1: Localização do Córrego Pipa. 

 

Fonte: Autor, 2016. Mapa elaborado no software livre QGIS. 

O Córrego Pipa pertence à bacia hidrográfica do Córrego Santo Antônio, 

afluente do Rio Meia Ponte. Esse corpo hídrico possui a extensão aproximada de 
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2.852,16 metros, determinada pela medição do trajeto de sua nascente até o seu deságue 

no Córrego Almeida, realizada no software livre Google Earth Pro. 

O município de Aparecida de Goiânia insere-se no contexto geomorfológico 

do Planalto Rebaixado de Goiânia, da Depressão de Meia Ponte (RODRIGUES et al., 

2005) e dos Residuais de Aplainamento da Serra das Areias (CAMPOS et al., 2003). 

Essas feições estão associadas à presença de rochas proterozoicas xistosas e quartzíticas, 

pertencentes ao Grupo Araxá, localmente recobertas por formações detrito-lateríticas 

cenozoicas. A Carta de Risco de Aparecida de Goiânia (2012) definiu cinco unidades 

geomorfológicas para o município (mapa 3). 

Figura 2: Mapa da Geomorfologia de Aparecida de Goiânia. 

 

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia, 2012. 

Segundo Rodrigues (2005), a geologia de Aparecida de Goiânia é 

integralmente representada por um conjunto de rochas metamórficas, denominadas de 

Grupo Araxá (LACERDA FILHO et al., 1999). As rochas desse grupo foram formadas 

a cerca de 1 bilhão de anos, por complexos processos geológicos. Ainda de acordo com 

Rodrigues (2005), o Grupo Araxá, na região em estudo, é caracterizado por xistos e 

quartzitos. Os xistos são rochas ricas em micas (muscovita, biotita e clorita), sendo 
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constituídas por quartzo, granada e mais raramente feldspatos e turmalina. Os quartzitos 

são rochas ricas em quartzo e podem conter concentrações variáveis de micas 

(muscovita). Os xistos e quartzitos são foliados em função da orientação dos minerais 

micáceos. 

A nascente do Córrego Pipa está situada na unidade Planalto Rebaixada, que 

é a unidade predominante do município, representando aproximadamente 63% da área. 

Caracterizada por formas rampeadas (rampas) com baixas declividades onde se 

desenvolvem solos do tipo Latossolo Vermelho e Vermelho Amarelo. É também a 

unidade com a maior atuação antrópica, representada pela urbanização.  

Essa nascente encontra-se completamente degradada, com ausência de 

vegetação nativa quase por completo. Apresenta grande quantidade de plantas ruderais, 

tais como Ricinus sp. (mamonas), Leucaena sp. e algumas Poaceas. Existe, ainda, uma 

erosão de grande porte na cabeceira da nascente, onde foram depositadas várias 

camadas de RCC. 

Camapum et. al. (2006) mostra que o agravamento dos problemas erosivos 

está diretamente relacionado ao crescimento vertiginoso da população urbana, num 

processo de rápida urbanização, sem planejamento ou com projetos e práticas de 

parcelamento do solo inadequados e ineficientes. 

De acordo com Camapum et. al. (2006), o processo de urbanização interpõe 

estruturas pouco permeáveis entre o solo e a chuva, fazendo com que a infiltração 

diminua e o escoamento superficial seja incrementado, impondo mudança de regime de 

escoamento localmente drástica. Este autor aponta que as ruas são as principais adutoras 

das águas captadas pelos telhados, somadas às do escoamento local, que, se desprovidas 

de drenagem de águas pluviais, podem dar início a processos erosivos de grande escala.  

Esse processo descrito por Camapum et. al.(2006) foi o responsável pela 

degradação ocorrida na nascente do Córrego Pipa em Aparecida de Goiânia-GO. A 

degradação da nascente teve início concomitante à ocupação dos setores circunvizinhos, 

Vila Brasília e Villa Sul. As obras de pavimentação asfáltica desses setores, não 

contemplaram a construção de galerias pluviais suficientes, com isso a nascente passou 

a receber uma grande quantidade de água em época de chuvas. A concentração do fluxo 
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de águas pluviais em um único ponto, associada à falta de vegetação ocasionou a perda 

de solos e, consequentemente, o surgimento da erosão.  

Na tentativa de recuperar a erosão foram depositadas várias camadas de 

RCC e feita a compactação do material. Em um cálculo aproximado onde se considera a 

área de 651,00 m² da erosão e uma altura média de 3,00 m, estima-se que foram 

depositados cerca de 1953,00 m³ de RCC na área da nascente. Contudo, esse processo 

mostrou-se ineficiente e com o tempo só agravou a situação da área, como pode ser 

visto nas fotos abaixo: 

Figura 3: Erosão na cabeceira da nascente do 

córrego Pipa. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

Figura 4: Nascente do córrego Pipa. A água aflora 

em meio aos entulhos. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

Um ponto importante a destacar no processo de elaboração do PRAD para a 

nascente do córrego é a dificuldade para obedecer ao que prescreve as legislações 

Federal e Municipal, tendo em vista que a nascente está localizada em setores com 

urbanização consolidada. 

O processo de parcelamento do solo na época da implantação dos setores 

era mais simples, pois ainda não existia grande preocupação ambiental, nem a previsão 

da APP, que só foi surgir com a edição do Código Florestal de 1965, ou seja, quando o 

Setor Vila Brasília foi aprovado em 1955 não se falava em APP.  

Na aprovação do Setor Vila Sul, 1978, já existia o conceito de APP para as 

nascentes, contudo, a primeira redação da Lei 4.771/65, Código Florestal, não 

informava o tamanho da APP. A definição do tamanho da área de preservação das 

nascentes só foi introduzida na Lei 4.771/65 pela Lei nº 7.803 de 1989, que determinava 
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um raio mínimo de 50 metros de APP. A delimitação do raio de 50 metros como APP 

das nascentes só ocorreu 24 anos após a edição do Código, nesse intervalo vários 

loteamentos foram aprovados e ocuparam importantes áreas para a manutenção das 

nascentes. O Novo Código Florestal, Lei 12.652 de 2012, manteve o raio mínimo de 50 

metros para as APPs das nascentes, trazido pela Lei nº 7.803 de 1989. 

A delimitação da faixa de APP para os cursos d’ água é diferente da usada 

para as nascentes. A faixa de APP para os cursos d’água é determinada pela largura do 

curso hídrico. Na primeira edição da Lei 4.771/65, para os rios com menos de 10 metros 

de largura, a APP seria de 5 metros. A Lei nº 7.511 de 1986 alterou a Lei 4.771/65, que 

passou a determinar como APP a faixa de 30 metros para os rios com menos de 10 

metros de largura, essa medida é a mesma estabelecida pelo Novo Código Florestal Lei 

12.652/12.  

Como pode ser visto no parágrafo acima, no ano de aprovação dos Setores 

Vila Brasília e Vila Sul, 1955 e 1978, a APP para um córrego com menos de 10 metros 

de largura, caso do Córrego Pipa nessa região, era de 5 metros. Isso ajuda a explicar 

porque grande parte da APP desse córrego foi loteada. 

O Plano Diretor de Aparecida aprovado em 2002 é fruto de uma época em 

que as questões ambientais ganharam relevância, principalmente, a preocupação com os 

cursos hídricos urbanos e os problemas de inundação enfrentados pelas grandes cidades. 

A Lei Complementar 005 de 2002 foi mais restritiva do que o então vigente Código 

Florestal Federal, Lei 4.771/65, e ampliou a faixa de APP das nascentes para um raio 

mínimo de 100 metros, podendo ser aumentado pelo o órgão municipal competente, 

com o objetivo de proteger a faixa de afloramento do lençol freático. Na figura abaixo é 

possível ver a APP estabelecida pelo Código Florestal Federal, pela Legislação 

Municipal, e a área que será objeto de recuperação. 
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Figura 5: Área de Preservação Permanente do Córrego Pipa. 

 

Fonte: Autor, 2016. Mapa elaborado no software livre QGIS. 
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4. METODOLOGIA ADOTADA: 

4.1. Implantação 

De acordo com Botelho et. al. (1996), a implantação ou recomposição de 

uma floresta requer o emprego de técnicas adequadas que serão definidas em função de 

uma avaliação detalhada das condições do local. Desta avaliação depende a seleção de 

espécies e definição dos métodos de preparo do solo, calagem, adubação, técnicas de 

plantio, manutenção e manejo da vegetação. 

A recuperação contempla um total de 9.355 m² de área, como pode ser visto 

no croqui de localização abaixo, e será realizada em duas etapas, a primeira com a 

limpeza, reconformação do terreno, com corte e aterro, para permitir uma declividade 

ideal às condições de fixação e desenvolvimento da cobertura vegetal e instalação de 

um sistema de drenagem pluvial superficial. Na segunda etapa será realizado o plantio e 

enriquecimento do solo com material orgânico, além da introdução de espécies 

autóctones. O projeto de corte e aterro será realizado com base em terraceamentos e 

patamares. 
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Figura 6: Croqui de demarcação da área que será recuperada. 

 

Fonte: Autor, 2016. Imagem de 12/05/2016, extraída do software livre Google Earth Pro. Croqui 

elaborado no software livre QGIS. 

4.2. Obras de aterramento e drenagem pluvial superficial 

A primeira coisa a ser realizada é retirar ao máximo o RCC e o lixo que 

foram depositados no local. Após, a retirada desse material devem ser iniciadas as obras 

de engenharia, que visam estabilizar a erosão.  

Esta operação consiste em retirar camadas da crista e depositar o volume 

cortado no pé do talude. Caso seja necessário deve-se entrar com material externo. 

Pode-se optar também pela construção de bancadas (terraços em patamar). 

Para evitar a erosão causada pelo escoamento das águas superficiais será 

executada a drenagem superficial, o que impedirá as enxurradas de iniciarem novo 

processo erosivo na parte externa do talude. 
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4.3. Recomposição vegetal 

Após a reconformação dos terrenos devem ser coletados de dez a vinte 

pontos amostrais do solo nas profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60 cm, distribuídos no 

talhão de forma que represente todo o terreno, devendo, ainda, ser encaminhadas ao 

laboratório para análise da fertilidade do solo. A análise servirá para a correção do solo 

contra a acidez, mediante laudo laboratorial e recomendação agronômica.  

Será realizado o combate às formigas cortadeiras, principalmente, Atta spp. 

(saúvas) e Acromyrmex spp.(quenquéns), esse combate deve ser realizado de 30 a 90 

dias antes do plantio. Será realizado por meio da aplicação de iscas formicidas do tipo 

sulfluramida (Mirex S) na dosagem S=8-10g/m², granulado, ao lado dos carreiros e 

próximo aos olheiros, se necessário.  

4.4. Escolha das Espécies  

Com base no levantamento florístico da região, serão adquiridas mudas 

nativas para acelerar o processo de recomposição e restauração da área. As espécies 

escolhidas foram baseadas na proporção da sucessão secundária, onde foram verificados 

os seguintes parâmetros:  

• Espécies representativas da região e clima. 

• Proporção de 80% de espécies pioneiras e secundárias iniciais e 10% de 

secundárias tardias e 10% clímax. 

• Inclusão de espécies nativas-frutíferas. 

A escolha do método será feita depois de cuidadosa análise dos locais onde 

será promovida a restauração. 

4.5. Plantio 

Com o solo previamente preparado, após descanso de no mínimo 30 (trinta) 

dias, será efetuado o plantio das mudas.  



28 

O plantio de todas as espécies deverá ser realizado observando-se o cuidado 

de se colocar as mudas das espécies clímax próximas de quatro ou mais exemplares de 

espécies pioneiras ou secundárias. O objetivo é favorecer o crescimento rápido e 

proporcionar ao solo sombreamento necessário para o desenvolvimento das espécies 

climáticas. Como se trata de uma APP, e há a pretensão de formar dossel e 

consequentemente de recompor a mata de galeria, será usado o espaçamento médio 

entre linhas e espécies de 2,5 metros (DUBOC, 2004). Desta forma serão utilizadas 

1.647 mudas, distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 1: Discriminação das áreas de plantio. 

Local Área Nº de mudas Percentual de 

perda 

Nº total de mudas 

por área 

Pipa 9.355 m² 1.497 10% 1.647 

Fonte: Autor, 2016. 

A lista abaixo apresenta um indicativo das espécies que podem ser plantadas 

na área. 

Tabela 2: Lista de espécies a serem utilizadas no plantio. 

(Continua) 

Lista de espécies 

Espécie   

Nome Vulgar Nome Científico Sucessão ecológica 

Amburana Amburana cearensis S 

Angico Anadenanthera macrocarpa P 

Angelim Andira spp. S 

Araçá-da-mata Gomidesia spp. P 

Araticum-de-casca-lisa Annona coriacea P 

Aroeira Myracrodruon urundeuva S 

Aroeirinha Schinus terebinthifolius P 

Bacupari-da-mata Salacia elliptica S 

Barbatimão Stryphodendron adstringens P 

Baru Dipteryx alata C 

Buriti mauritia flexuosa S 

Cagaita Eugenia dysenterica S 

Capororoca-branca Rapanea guianensis C 

Cedro Cedrela fissilis S 

Chichá Sterculia striata P 

Copaíba Copaifera lansdorffii S/C 

Embaúba Cecropia pachystachya P 

Fonte: Autor, 2016 
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Tabela2: Lista de espécies a serem utilizadas no plantio 

(Continuação) 

Lista de espécies 

Espécie   

Nome Vulgar Nome Científico Sucessão ecológica 

Faveiro Dimorphandra mollis P 

Garapa Apuleia leiocarpa C 

Gonçalo-alves Astronium fraxinifolium P 

Ingá Inga alba P 

Ipê-amarelo Tabebuia serratifolia C 

Jacarandá-caroba Machaerium villosum S 

Jatobá-da-mata Hymenaea courbaril S/C 

Jatobá-do-cerrado Hymenaea stigonocarpa S/C 

Jenipapo Genipa americana L S/C 

Jerivá Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. P 

Mama-cadela Brosimum gaudichaudii P 

Mamica-de-porca Zanthoxylum rhoifolium P 

Mandiocão Didymopanax morototonii P 

Mangaba Hancornia speciosa P 

Maria-podre Dilodendron bipinnatum P 

Marmelada-de-bezerro Alibertia edulis P 

Mata-cachorro Simarouba versicolor P 

Paineira Chorisia speciosa P 

Pau-pombo Tapiria guianensis P 

Pequi Caryocar brasiliense S 

Pimenta-de-macaco Xylopia aromatica S 

Pinha-do-brejo Talauma ovata S 

Saboneteira Sapindus saponaria L. S/C 

Sucupira-preta Bowdichiavirgiloides P 

Tamboril-da-mata Enterolobium contortisiliquum P 

Fonte: Autor, 2016. 

4.6. Manutenção 

A manutenção deve ser realizada a fim de combater pragas em potencial, 

replantar as espécies que não obtiveram sucesso no primeiro plantio, coroamento e 

adubação. A roçagem da área recomposta também é essencial para o sucesso da 

recuperação da área, já que a roçagem após o plantio é essencial para a sobrevivência 

das mudas, evitando a ocorrência de espécies invasoras como, o capim braquiária 

(Brachiaria sp.) e Leucena (Leucaena spp) na área o que poderia limitar a absorção de 

luz pelas mudas quando em estágio de crescimento avançado. 
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4.7. Educação Ambiental 

Para o sucesso do PRAD é imprescindível desenvolver atividades de 

educação ambiental com a população dos bairros, para conscientizar e sensibilizar os 

moradores a respeito dos problemas ambientais e da importância de se preservar os 

recursos hídricos. 

A mobilização social será feita por meio de reuniões, palestras, minicursos, 

visita a campo para sensibilização e conscientização dos líderes comunitários, com o 

objetivo de mitigar a contaminação das nascentes, o passivo ambiental das matas 

ciliares e eliminar o lançamento de resíduos sólidos nas áreas de preservação 

permanente.  

Também serão realizadas visitas às escolas dos setores para a realização de 

palestras. Os alunos serão convidados a participarem da atividade de plantio das mudas, 

que serão adotadas por eles. Pretende-se com essa atividade criar um laço afetivo dos 

alunos com a área da nascente e, assim, incentivar a preservação ambiental. 

As ações de educação ambiental serão desenvolvidas pela Coordenação de 

Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação. 
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5. METAS E ATIVIDADES: 

O projeto tem previsão de início em junho/2017 e conclusão em 

dezembro/2017. Contudo, deverá ocorrer o monitoramento da área por mais 03 anos, de 

2018 a 2020. 

As metas e atividades previstas são: 

 Manejo do solo / Pré-plantio 

o Remoção manual de entulho 

o Limpeza superficial da camada vegetal 

o Aquisição de terra para correção das erosões 

o Distribuição mecanizada da terra 

o Aterramento e compactação mecanizados 

o Instalação de estruturas drenantes (sarjetas, taludes) 

o Escavação de valas drenantes 

o Coleta e análise do solo 

o Revolvimento manual do solo 

o Aplicação de formicida (isca sulfluramida) 

o Adubação e calagem 

o Capina e limpeza manual 

 Plantio 

o Locação das mudas 

o Plantio das mudas 

o Irrigação 
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 Manutenção 

o Aplicação de formicida (isca sulfluramida) 

o Capina e limpeza manual 

o Replantio 

o Adubação de cobertura 

o Cobertura de solo vegetal e serrapilheira 

 Educação ambiental 

o Produção e distribuição de material gráfico 

o Divulgação fonográfica 

o Apresentação de palestras nas escolas e centro comunitário 

o Oficinas nas escolas 

o Visita ao campo e plantio das mudas com os alunos das escolas 
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6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:  

A Lei Municipal nº 2.248 de 30 de janeiro de 2002 criou o Fundo Municipal 

de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (FUMDAS). De acordo com o artigo 1º da 

lei o FUMDAS tem a finalidade de emprestar suporte financeiro aos projetos 

direcionados à proteção ambiental, ao patrimônio histórico, à habitação e à 

implementação de equipamentos públicos e comunitários. 

A obra será realizada com recursos provenientes do FUMDAS, que previu 

para o orçamento de 2016 recursos no montante de R$ 832.000,00 (Oitocentos e trinta e 

dois mil Reais) para despesas com Obras e Instalações.  

O projeto de recuperação da APP da nascente do Córrego da Pipa está 

orçado em R$ 23.782,01 (vinte e três mil setecentos e oitenta e dois Reais e um 

centavo), e tem a previsão de duração de três anos e seis meses, sendo os seis primeiros 

meses dedicados às obras de engenharia e plantio das mudas e os três anos seguintes 

dedicados ao monitoramento das mudas plantadas. 

A Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, detalha as modalidades de licitação, os casos obrigatórios e os 

casos de dispensa. Como existe na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Secretaria de 

Licitação e Compras, responsável por realizar cotação de todos os procedimentos de 

aquisição de bens, produtos ou serviços; além de executar todos os procedimentos 

licitatórios do município, portanto, a parte de aquisição dos insumos necessários para a 

execução do PRAD será realizada por esta secretaria. 

A seguir são apresentadas as tabelas com o Cronograma Físico e a Planilha 

Orçamentária do projeto. A tabela do Cronograma Físico detalha as atividades do plano 

de recuperação e os meses em que elas serão realizadas. Já a tabela com a planilha 

quantitativa de preços foi elaborada para os serviços e insumos que a Prefeitura precisa 

adquirir. Essa planilha teve como base a Tabela SINAPI, e os produtos e serviços não 

disponíveis nessa tabela foram retirados da tabela de preços fornecida pela Agência 

Goiana de Transportes e Obras (Agetop) acessível no endereço: 

http://www.agetop.go.gov.br/uploads/site/2015-09/custo-referencial-de-servicos.pdf. 
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Tabela 3: Cronograma físico. 

 Meses de 2017 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Licitação 
X X X X X X       

Limpeza do terreno 
     X       

Aterramento, 

compactação e 

retaludamento do terreno. 

     X X      

Implantação do sistema 

de drenagem 
      X X     

Coleta do solo para 

análise 
       X     

Correção do solo 

(adubação e calagem) 
        X    

Combate a formigas         X    

Plantio          X X X 

Educação Ambiental         X X X X 

Fonte: Autor, 2016. 
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Tabela 4: Cronograma físico 

 Meses de 2018 a 2020 

Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manutenção X X X X X X X X X X X X 

Fonte: Autor, 2016. 
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Tabela 5: Orçamento detalhado estimativo do Plano de Recuperação da APP da nascente do Córrego da Pipa. 

(Continua) 

COD SINAPI/AGETOP INSUMOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL 

10814 SINAPI ISCA FORMICIDA GRANULADA KG 12  R$13,76   R$165,12  

4114 SINAPI 
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M 

+ CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIO 
und 81  R$36,74   R$2.975,94  

346 SINAPI 
ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 

KGF), ROLO 1000 M 
KG 95  R$10,61   R$1.007,95  

36799 SINAPI 
MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, 

*10 X 10* CM, H= 2,50 M 
und 5  R$29,53   R$147,65  

41145 AGETOP AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR¹ m³ 200,00  R$11,85   R$2.370,00  

73967/004 SINAPI IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA m² 9355,00  R$0,31   R$14.687,35  

    MANUTENÇÃO         

10814 SINAPI FORMICIDA GRANULADA g 5  R$13,76   R$68,80  

    TOTAL PARCIAL        R$21.422,01  

    MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO         

    
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO 
und 1000,00  R$130,00   R$130,00  

    DIVULGAÇÃO FONOGRÁFICA dias 30  R$15,00   R$450,00  

    APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS dias 10  R$-     R$-    

    PLACA COM A DESCRIÇÃO DA OBRA und 2,00  R$300,00   R$600,00  

    TOTAL PARCIAL        R$1.180,00  

    TOTAL        R$23.782,01 

Fonte: Fonte: Tabela SINAPI 06/2016; ¹Tabela de Composições AGETOP 01/09/2015. 
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7. VIABILIDADE DA AÇÃO  

O PRAD do Córrego Pipa, por se tratar de uma proposta de projeto de 

intervenção, ainda não foi executado. Esse estudo foi elaborado para servir como base 

para futuros projetos da Prefeitura de Aparecida de Goiânia-GO, quando esta for 

participar de editais de seleção de projetos.  

Caso ocorra a implantação do PRAD, espera-se recuperar a erosão existente 

na cabeceira da nascente do Córrego Pipa, evitando assim, que ela continue aumentando 

e coloque em risco a existência do corpo hídrico. Com a introdução da vegetação nativa 

na área espera-se barrar a perda do solo, e o consequente aparecimento de novas 

erosões; bem como também, aumentar a infiltração da água no solo e o consequente 

abastecimento do lençol freático, o que melhorará a quantidade e a qualidade da água da 

nascente.  

Com o desenvolvimento das atividades de educação ambiental nas escolas e 

no centro comunitário dos setores, busca-se criar uma nova consciência ambiental na 

população local ajudando assim na preservação da nascente.  

Para analisar a viabilidade de implantação do PRAD devem ser avaliados 

também os aspectos financeiros e técnicos do projeto. De acordo com Viana (2015) a 

análise de viabilidade econômica e financeira de um projeto em recursos hídricos, nada 

mais é do que analisar a viabilidade do investimento. Contudo, segundo o autor, difere 

de um projeto da iniciativa privada, em que o interesse do empresário é maximizar seu 

retorno, já um projeto na área de recursos hídricos deve elevar ao máximo o benefício 

líquido para a sociedade. 

Esse projeto será executado com recursos próprios, as secretárias de Obras e 

Infraestrutura (SEINFRA) e SEMMA do Município de Aparecida de Goiânia-GO irão 

fornecer a mão de obra e maquinários usados para a implantação do projeto e o 

financiamento será por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental 

Sustentável de Aparecida de Goiânia-GO. 

A Prefeitura conta com corpo técnico capacitado para elaborar e executar o 

PRAD. A SEINFRA possui vários engenheiros civis com experiência na elaboração e 
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execução de obras de drenagem. A SEMMA conta com Geógrafo, Eng.º Florestal, Eng.º 

Ambiental e Biólogo, todos com experiência na elaboração de estudos ambientais. 

Portanto, do ponto de vista técnico e financeiro esse projeto se mostra 

viável, pois a Prefeitura possui todos os recursos para executar a obra. Também é 

possível do ponto de vista socioambiental, uma vez que irá restaurar uma área 

degradada promovendo a melhoria das condições ambientais e visuais do local. 
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