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RESUMO

A  região  de  confluência  dos  rios  Verde,  São  Patrício  e  das  Almas,  em  Goiás,

pertence ao norte  do Mato Grosso Goiano,  região florestada,  com solos ricos  e

abundância de águas, de transição da Mata Atlântica e do Cerrado. Na Política da

Marcha para o Oeste a região sediou a primeira Colônia Agrícola Nacional, Política

esta que visava a ocupação de áreas desabitadas e por consequente aumento da

produção  agropecuária.  Todavia  o  processo  de  ocupação  trouxe  inúmeras

desvantagens  ao  meio  ambiente,  como  perda  de  biodiversidade  e  agravos  nos

recursos hídricos. Com isto para se tomar medidas protetivas à esta região faz-se

necessário  do  uso  de  geotecnologias  para  verificar  taxas  de  desmatamento,

ocupação de matas ciliares, entre outras, mas não são muitos os municípios que

possuem  equipe  capaz  de  lidar  com  estas  tecnologias,  por  isto  este  trabalho

apresenta um termo de referência para  contratação de profissional  habilitado ou

serviço, e mostra por meio de revisão de literatura que os mapas que são obtidos

podem facilitar o processo de conservação ambiental.

Palavras-chave: Geoprocessamento; conservação ambiental; recursos hídricos.



ABSTRACT

The region of confluence of the Verde, São Patrício and das Almas rivers in Goiás

belongs to the north of Mato Grosso Goiano, a forested region with rich soils and

abundant water, transition from the Atlantic Forest and the Cerrado. In the Policy of

the March to the West the region hosted the first National Agricultural Colony, a policy

that  aimed  at  the  occupation  of  uninhabited  areas  and  consequent  increase  of

agricultural production. However, the occupation process has brought innumerable

disadvantages to the environment, such as loss of biodiversity and damage to water

resources. With this to take protective measures to this region it is necessary to use

geotechnologies to verify rates of deforestation, occupation of riparian forests, among

others, but not many municipalities that have a team capable of dealing with these

technologies, for this reason this work presents a reference term for hiring a qualified

professional or service, and shows through a literature review that the maps that are

obtained can facilitate the process of environmental conservation.

Keywords: Geoprocessing; environmental conservation; water resources.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Problema

Inúmeras  regiões  no  Brasil  sãobanhadas  por  fontes  hídricas,  nesta

perspectiva alguns municípios que estão localizados dentro da sub-bacia do

Rio das Almas,  em Goiás,  não seriam diferentes.  Limitando mais temos os

municípios que são margeados pelos Rios das Almas, São Patrício, Verde e

banhados  por  inúmeros  córregos,  onde,  infelizmente  não  há  de  fato  a

preservação  das  Áreas  de  Preservação  Permanente  (APPs)  dos  recursos

hídricos.

1.2 Justificativa

O uso e ocupação da Área de Preservação Permanente (APP) do Rio

das Almas, da confluência do Rio Verde até o Rio São Patrício, vem crescendo

consideravelmente desde a década de 1930. Isto acarreta inúmeros problemas

ambientais,  como:  lixiviação  de  solo,  perda  de  biodiversidade,  seca  dos

recursos hídricos, dentre outros.

Diante da acelerada degradação ambiental que ocorre na sub-bacia do

Rio  das Almas,  em Goiás,  e  da  urgente  necessidade de efetivar  ações de

preservação  ambiental  para  garantia  da  disponibilidade  hídrica  faz-se

necessário o uso de tecnologias de geoprocessamento para otimizar atividades

de fiscalização, controle e preservação ambiental.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Sugerir um projeto de intervenção para o real conhecimento das APPs

de  rios  e  córregos  de  parte  da  sub-bacia  do  Rio  das  Almas  por  meio  da
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utilização  de  geotecnologias  para  melhor  planejar  ações  de  controle  e

recuperação ambiental.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Delimitar a área para estudo;

 Buscar conhecer a história ambiental da área;

 Levantar bibliografias existentes;

 Gerar a proposta de intervenção;

 Expor referenciais teóricos sobre metodologias semelhantes;

 Apresentar um termo de referência.

1.4 Metodologia

O  presente  trabalho  foi  realizado  após  pesquisas  bibliográficas

pertinentes ao tema. A proposta de intervenção foi escrita com a finalidade de

identificar  problemas de  uso e  ocupação do solo  na  sub-bacia  do  Rio  das

Almas, especialmente para o município de Ceres.

Foi  gerada  uma  proposta  de  intervenção  cabível  a  qualquer  outro

município  brasileiro.  Esta  proposta  busca  por  tecnologias  de

geoprocessamento,  onde  necessitará  apenas  um  computador  com  bom

desempenho  e  memória,  acesso  à  internet  e  programas  gratuitos  de

geoprocessamento  (Qgis,  por  exemplo),  gerar  mapas  históricos  e  de

caracterização dos usos do solo em diversas paisagens.

Apresenta-se  referenciais  teóricos  sobre  metodologias  científicas

semelhantes aplicadas na região de estudo.

Por fim é exposto um termo de referência para que possíveis órgãos

públicos tenham facilidade em executar a proposta de intervenção.

2 DESENVOLVIMENTO
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2.1 Referencial teórico

Área de Preservação Permanente são espaços territoriais protegidos em

zonas rurais ou urbanas, públicas ou privadas a fim de garantirem a proteção

ambiental; a conservação da fauna e flora; o fluxo gênico; o bem estar humano;

minimizar os danos de alagamentos,dentre outros fatores. 

De acordo com o Código Florestal, Lei n° 12.651/2012, em seu artigo 4°

são  consideradas  Áreas  de  Preservação  Permanente,  em  áreas  rurais  ou

urbanas:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene
e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha
do leito  regular,  em largura mínima de:  (Incluído pela Lei  nº
12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10
(dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham
de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa
com largura mínima de:
a)  100 (cem)  metros,  em zonas rurais,  exceto  para  o corpo
d’água  com até  20 (vinte)  hectares  de  superfície,  cuja  faixa
marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III  -  as  áreas no entorno dos reservatórios  d’água  artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais,  na  faixa  definida  na  licença  ambiental  do
empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
IV -  as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica,  no raio
mínimo de 50 (cinquenta) metros;  (Redação dada pela Lei nº
12.727, de 2012).
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a
45°,  equivalente  a  100% (cem por  cento)  na linha de maior
declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras
de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII  -  as bordas dos tabuleiros  ou chapadas,  até a  linha  de
ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros
em projeções horizontais;

10



IX  -  no  topo  de  morros,  montes,  montanhas  e  serras,  com
altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior
que  25°,  as  áreas  delimitadas  a  partir  da  curva  de  nível
correspondente  a  2/3  (dois  terços)  da  altura  mínima  da
elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo
plano horizontal  determinado por  planície  ou espelho d’água
adjacente ou,  nos relevos ondulados,  pela cota do ponto de
sela mais próximo da elevação;
X -  as áreas em altitude superior  a 1.800 (mil  e  oitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com
largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir  do espaço
permanentemente brejoso e encharcado.  (Redação dada pela
Lei nº 12.727, de 2012).

E no artigo 6º há a menção de algumas notoriedades das APPs, quando

declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo:

I  -  conter a erosão do solo e mitigar  riscos de enchentes e
deslizamentos de terra e de rocha;
II - proteger as restingas ou veredas;
III - proteger várzeas;
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de
extinção;
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico,
cultural ou histórico;
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
VII - assegurar condições de bem-estar público; 
VIII  -  auxiliar  a  defesa  do  território  nacional,  a  critério  das
autoridades militares.
 IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância
internacional.

A  Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da  Ciência  -  SBPC (2011)

afirma haver consenso entre os pesquisadores de que as áreas marginais a

corpos d´água (várzeas ou florestas ripárias) são áreas insubstituíveis em vista

da biodiversidade e de seu alto grau de especialização e de endemismo, além

dos serviços ecossistêmicos essenciais  que exercem, como a regularização

hidrológica,  a  estabilização  de  encostas,  a  manutenção  da  população  de

polinizadores e de ictiofauna, o controle natural de pragas, das doenças e das

espécies  invasoras.  Além de  atenuarem as  cheias,  vazantes  e  as  erosões

superficiais  atuam também no condicionamento da qualidade da água e na

manutenção de canais pela proteção de margens e redução do assoreamento

(SBPC, 2011, p. 12).
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O regime de  proteção  das  APPs  é  extremamente  rígido,  não  sendo

permitida nenhuma ação humana, com exceção para os casos de utilidade

pública ou interesse social legalmente previsto (ARAÚJO, 2002). No entanto

muitas são desrespeitadas, resultando em drásticas consequências ao meio

ambiente e à sociedade.

Boin (2005) nos mostra que apesar da legislação especificar sobre a

necessidade  de  preservação  e  as  normas  para  supressão  em  casos

excepcionais, as ocupações em APPs são extremamente comuns, ocorrendo

basicamente pela busca de alimentos, água potável, madeira e combustível.

Além de serem atrativas para a expansão da agricultura e pecuária, atingindo

também o interior do corpo d’água, nas áreas de várzea (BOIN, 2005)

Quase que na totalidade das cidades brasileiras as margens de rios são

ocupadas  por  populações  de  baixa  renda,  devido  à  exclusão  de  áreas

urbanizadas (ANDRADE E ROMERO, 2005); todavia há também a ocupação

pela população de classe média e alta que buscam lazer e bem estar em áreas

sossegadas e com a presença da natureza. Isto vem ocorrendo por falta de

educação  ambiental,  políticas  públicas  eficazes  de  zoneamento  e  moradia,

fiscalização ambienta  isenta de atitudes corruptas (ANDRADE E ROMERO,

2005).

Nascimento  et  al.  (2005)  destacam  que  as  consequências  do

desmatamento sobre os recursos hídricos repercutem na qualidade de vida das

populações, comprometendo o equilíbrio ambiental das áreas drenadas pelas

bacias  hidrográficas.  E a medida que a  demanda para  seus diversos usos

(abastecimento, irrigação, geração de energia, entre outros) aumenta, as ações

de controle não conseguem suprir a demanda. 

De acordo com Barbosa (2001) a drástica redução das matas ciliares e a

fragmentação  das  florestas  em geral,  causam o  aumento  considerável  dos

processos de erosão dos solos, com prejuízos à hidrologia regional, redução da

biodiversidade e a degradação de imensas áreas.

O monitoramento das APPs possui  desafios sob o aspecto técnico e

econômico, com a exigência demão de obra especializada e de informações

detalhadas da unidade espacial em análise. Nascimento et al. (2005)

Nesta perspectiva geotecnologias vêm sido desenvolvidas com o intuito

de  delimitação  e  identificação  dos  conflitos  de  uso  de  solo  em  APPs.  O
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desenvolvimento de algoritmos e a sua incorporação ao conjunto de funções

dos  Sistemas  de  Informações  Geográficas  (SIG),  vem  sendorealizável  o

processamento breve e eficiente dos dados necessários para caracterização

das variáveis morfométricas do terreno (Oliveira, 2002), essenciais para análise

das intervenções antrópicas em bacias hidrográficas.

Rocha (2000) define SIG como:

Um sistema com capacidade para aquisição, armazenamento,
tratamento,  integração,  processamento,  recuperação,
transformação, manipulação, modelagem, atualização, análise
e  exibição  de  informações  digitais  georreferenciadas,
topologicamente estruturadas, associadas ou não a um banco
de dados alfanumérico (ROCHA, 2000, p. 48).

E Fitz (2008) acrescenta que 

Os  produtos  gerados  por  um  SIG  vinculam–se  ao  espaço
físico,  podendo,  entretanto,  trabalhar  fenômenos  climáticos
humanos, sociais e econômicos, entre outros. A partir desses
espaços  devidamente  “mapeados”  e  trabalhados  pelo  SIG,
pode – se conhecer melhor uma região, possibilitando, assim, o
fornecimento de subsídios para uma futura tomada de decisões
[...]  o  próprio  desenrolar  das  atividades  desenvolvidas  no
decorrer do uso de um SIG pode fazer parte de um processo
decisório mais consistente. (FITZ, 2008, p.25).

O uso do SIG tem se consolidado para o estudo e planejamento de

microbacias  (NARDINI,  2009).  Campos  et  al.  (2015)  relatam  que  a

incorporação  de  informações  obtidas  de  sensores  remotos  orbitais  aos

Sistemas  de  Informações  Geográficas  (SIG)  aliada  à  eficaz  capacidade  de

processamento,  análise  e  manipulação  que  estes  oferecem,  possibilitaa

verificação  de  áreas  submetidas  às  restrições  do  Código  Florestal,  suas

irregularidades, bem como a possibilidade de recuperação.

De acordo com a IUCN (2008) o monitoramento de áreas protegidas é

um  conjunto  de  atividades  de  longo  prazo  que  possibilita  a  avaliação  de

respostas  de  populações  ou  ecossistemas  às  praticas  de  manejo  e

conservação;  e  aos  impactos  de  fatores  externos  como  perda  de  habitat,

alterações na paisagem, mudanças climáticas, etc.. O monitoramento contínuo

ampara a tomada de decisões, seja por meio de políticas públicas ou ações
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particulares, para que as ações sejam eficazes e que haja menos demanda por

tempo, pessoal capacitado e recursos financeiros.

Este  tipo  de  ação  possibilita  o  conhecimento  prévio  e  a  prevenção,

dando certo tempo para que medidas de controle e fiscalização sejam de fato

bem pensadas e empenhadas.

A  população  da  região  de  Ceres  vem  tomando  consciência  dos

problemas  ambientais  advindos  dos  processos  de  ocupação,  agricultura  e

pecuária, e isto vem refletindo no meio acadêmico, gerando artigos científicos

que procuram identificar os males e possíveis medidas a serem implantadas

para a correção de erros tão velhos. 

Anjos  (2008)  em sua pesquisa  na sub-bacia  hidrográfica  do Rio  das

Almas (Ottobacia nível 4), com área total aproximada de 31267.762 ha (figura

1),  observou  que  existem  espaços  substanciais  sem  vegetação  nativa  na

Microrregião de Ceres. Estas áreas estão ocupadas por atividades agrícolas

(6.377,865 ha) representando 20,39% de ocupação; solos expostos (2.102,98

ha),  6,73% da área estudada;  e  áreas urbanizadas,  porém neste quesito  o

mesmo só calculou da área urbanizada do município de Pirenópolis. 

Figura 1: Mapa de usos do solo na sub-bacia do Rio das Almas (GO).

Fonte: ANJOS, 2008.
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Nesta sub-bacia as áreas mais representativas de vegetação nativa são

as tipologias de Cerrado, ocupando 32,52% da área total, seguido por Matas

Ciliares (21,20%), Cerradão (6,87%), e Áreas de Mata Seca (5,32%). O Autor

constatou  que  estes  65,91%  de  áreas  preservadas  possui  um  nível  de

conservação de vegetação lenhosa ou de qualidade ambiental ótimo.

Neste ensejo o mesmo sugere que a situação atual seja mantida e que

haja a expansão por meio da implantação de métodos de gestão ambiental

pertinentes,  como  o  zoneamento  ambiental,  planejamento  do  uso  do  solo,

recuperação de áreas degradadas e criação de corredores ecológicos.

A  sub-bacia  apresenta-se  nitidamente  dividida  em:  parte  leste,  bem

preservada  e  a  parte  oeste,  fragmentada  e  degradada  (ANJOS,  2008).  Na

parte  leste  encontra-se  o  Parque  Nacional  de  Pirineus,  algumas  reservas

particulares do patrimônio natural e o Parque Estadual da Serra de Jaraguá. Já

a outra parte, conhecida como Mato Grosso Goiano sofreu amplo processo de

desmatamento e ocupação humana.

Estas  áreas,  a  oeste,  circundam  pequenas  manchas  de  mata  ciliar,

desconectando a vegetação nativa e propiciando o fenômeno da insularização

para algumas espécies (ANJOS, 2008).

Esta fragmentação ocasiona inúmeros problemas (figuras de 2 a 5), ao

longo  dos  tempos,  como  desmoronamentos,  enchentes,  erosões  (ANJOS,

2008).  E  isto  pode  ser  melhor  percebido  nas  fotos  do  município  de  Ceres

aonde é possível perceber que há importantes processos erosivos; problemas

com fortes chuvas, como enchentes(figuras 6 de a 9), e assoreamentos.

Figuras 2 a 7 : Vista parcial de processos erosivos no município de Ceres;
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Fonte: A Autora.

Figuras 6 a 9: Vista parcial dos efeitos de uma forte chuva que ocorreu no
município de Ceres no dia 08 de março de 2018. A imagem 9 mostra o vice-
governador JoséEliton sobrevoando o Rio das Almas e o lago municipal de

Ceres

Fonte: Google Imagens.

Nesta  sub-bacia  há  rios  com  larguras  variando  de  10  a  50  metros

(ANJOS,  2008),  no  entanto  não  há  o  respeito  considerado  em  Lei.  Nesta

perspectiva Santos et al. (2017) trabalharam na Microrregião de Ceres (figura

10), que é formada por 22 municípios: Barro Alto, Carmo do Rio Verde, Ceres,

Goianésia,  Guaraita,  Guarinos,  Hidrolina,  Ipiranga  de  Goiás,  Itapaci,
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Itapuranga, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás,

Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, São

Luiz do Norte, São Patrício e Uruana.

Figura 10: Mapa de localização da Microrregião de Ceres no Estado de Goiás.

Fonte: Santos et al. (2017).

No procedimento metodológico da pesquisa, Santos et al. (2017) fizeram

o  mapeamento  com  a  identificação  das  usinas  sucroalcooleiras  na

Microrregião, as Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos cursos d’águas

em comparação com o mapa do Zoneamento Agroecológico e Econômico do

Estado de Goiás  – ZAEE-GO (Goiás, 2014), usando o  software  ArcGIS,com

licença disponível pela UniEVANGÉLICA e UNESP. 

Com relação ao Zoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de

Goiás (Goiás, 2014), na Microrregião de Ceres (figura 11), foi observado por

Santos et al. (2017) um predomínio de áreas de agricultura em detrimento de

áreas com uso atual em agropecuária. Observaram também que a produção

canavieira  vem  gradualmente  substituindo  outras  culturas.  Fato  este

desencadeador  das  instalações  de  usinas  sucroalcooleiras  na  Microrregião,

principalmente próximo aos recursos hídricos. 
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Os autores deixam a sugestão de se elaborar um estudo comparativo

das  fragilidades  e  potencialidades  do  meio  físico  e  socioeconômico  em

comparação com o atual uso da terra. 

Figura 11: Zoneamento Agroecológico e Econômico na Microrregião de Ceres/
GO – 2014

Fonte: Santos et al. (2017).

No recorte apresentado na figura 12 é possível perceber que há uma

expansão das plantações de cana-de-açúcar em direção às APPs de recursos

hídricos (Santos, et al., 2017).

Figura 12: Zoneamento Agroecológico e Econômico e expansão
sucroalcooleira sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP) na

Microrregião de Ceres/GO – 2014
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Fonte: Santos et al. (2017).

FERREIRA  (2016)  estudando  as  APPs  (figura  13)  do  município  de

Carmo do Rio Verde, município limítrofe com Ceres, constatou que 588,33 há

estão ocupados por cultura (92,79 ha, 15,77%), cana de açúcar (1 99,71 ha,

33,95%), e pastagens (295,83 ha, 50,28%) , respectivamente. O Autor pode

verificar também que:

Nas APPs de 50 metros, de acordo com a legislação vigente, a
área legal a ser preservada é de 1.641,90 ha, destes 955,62 ha
estão  sendo  ocupados  pela  agricultura  e  pecuária,  sendo  a
classe pastagens responsável pela ocupação de 40,42% desta
área,  que totalizam 386,28 ha ocupados ir  regularmente.  As
demais  classes,  cultura  e  cana  de  açúcar,  ocupam,
respectivamente,  262,62 há (27,48%) e,  306,72 ha (32,10%)
contrariando a legislação que trata das delimitações legais para
áreas de proteção permanente.
Considerando a APPs de 100 metros, a legis lação prevê para
o município uma área de 1.960,08 ha. Destes, a ocupação ir
regular  atinge  324,27  ha,  sendo  a  classe  cultura  que  mais
contraria o Código Florestal, com 183,06 ha (56,45%), seguida
pela classe cana de açúcar , ocupando 109,62 ha (33,81%) e,
a  classe  pastagem  com  31,59  ha  (9,74%)  ,  ocupados  ir
regularmente.
Para os 1.868,22 ha de APPs de 30,  50 e 100 metros que
estão  sendo  ocupadas  ir  regularmente  pela  agricultura  e
pecuária, a classe pastagem é responsável pela ocupação de
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713,70 ha (38,20%) , cana de açúcar 616,05 há (32,98%) e,
cultura por 538,47 ha (28,82%), demonstrando que a pecuária
é  a  atividade  que  mais  apresenta  desrespeito  e/ou
desconhecimento  da  legis  lação  pertinente  à  área  de
preservação permanente.

Figura 13: Mapa da cobertura e uso da terra do município de Carmo do Rio
Verde - GO em 2015 com limites das APPs.

Fonte: FERREIRA (2016).

No mapa de vegetação (figura 14) Ferreira (2016) retoma o que Anjos

(2008)  diz  sobre  a  fragmentação  da  parte  oeste.  Foi  exposto  que  a

fragmentação de vegetação observada no município de Carmo do Rio Verde

reduz  o  fluxo  de  animais,  desconecta  os  habitats  as  isolando,  reduz  e/ou

extinguem  animais  ou  plantas,  propicia  a  entrada  de  espécies  invasoras,

aumenta  o  efeito  de  borda  e  altera  a  qualidade  dos  recursos  hídricos

(RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003).
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Figura 14: Mapa da Vegetação do município de Carmo do Rio Verde - GO em
2015

Fonte: FERREIRA (2016).

2.2 Descriçãoda Área de Estudo

A Bacia do Rio das Almas (figura 15), na microrregião de Ceres (GO),

possui uma área aproximada de 10.246 km2 com distribuição em 21 municípios

(CHAGAS, et al., 2017). Às margens do Rio das Almas foram construídas as

cidades  de  Ceres  e  Rialma,  localizadas  entre  as  coordenadas  geográficas

17º52’53”  de  latitude  sul  e  51º42’52”  de  longitude  oeste  (CHAGAS,  et  al.,

2017). 

As nascentes do Rio das Almas estão localizadas no Parque Estadual

da Serra dos Pirineus, Pirenópolis – GO, com altitude aproximada de 1.200

metros e a sua foz no lago de Serra da Mesa com atitude de 450m (Barbalho et

21



al. 2013).Torna-se caudaloso na altura da rodovia Belém-Brasília (BR 153) e é

famoso  por  suas  corredeiras  traiçoeiras  (ENCINAS,  et  al.,  2004).  Seus

principais afluentes são os rios: Sucuri, Uru e Verde (CHAGAS, et al., 2017).

A  Bacia  do  Rio  das  Almas  detêm  43%  de  sua  área  com  cobertura

vegetal natural (14% de Cerrado e 29% de matas) em 1115km2 de bacia e seu

Rio possui comprimento de 185 km (ENCINAS et al., 2004).

Figura 15: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio das Almas no Estado de
Goiás e dos municípios que a compartilham.

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (2018).

A classificação do clima é Aw de acordo com a Köppen e Geiger. 24.6°C

é  a  temperatura  média.  1601  mm é  a  pluviosidade  média  anual  (Climate-

Data.org, 2018). O período chuvoso do ano dura 9,1 meses, de 24 de agosto a

27 de maio,  e  o de  seca dura  2,9  meses,  de 27 de maio a  24 de agosto

(WEATHER SPARK, 2018). Ainda de acordo com o site: 

A topografia  dentro do perímetro de  3 quilômetros de Ceres
contém  variações  significativasde  altitude,  com  mudança
máxima de 232 metrose altitude média acima do nível do mar
igual a 604 metros. Dentro do perímetro de 16 quilômetros, há
variações  significativasde  altitude  (527  metros).  Dentro  do
perímetro  de  80  quilômetros,  há  variações  muito
significativasde  altitude  (1.174  metros)  (WEATHER  SPARK,
2018).
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A área dentro do perímetro de3 quilômetrosde Ceres é coberta
porarbustos(34%),  terra fértil(24%),pasto(21%) eárvores(21%);
dentro  do  perímetro  de16  quilômetros,  porterra  fértil(45%)
eárvores(24%).  Finalmente,  dentro  do  perímetro  de80
quilômetros,  porterra  fértil(40%)  eárvores(34%)  (WEATHER
SPARK, 2018).

Na área de confluência com o Rio São Patrício e Verde (figura 16) está

localizado os municípios de Carmo do Rio Verde, Ceres e Nova Glória. Esta

microrregião  foi  descrita  por  Faissol  (1952)  como  uma  área  florestada  no

interior do Cerrado Goiano, conhecida como Mato Grosso de Goiás (MGG). 

Figura 16: Imagem de satélite mostrando a confluência do Rio das Almas com
o Rio Verde e São Patrício.

Fonte: Google Earth Pro 2018.

O MGG é então uma área de transição entre o Cerrado e Mata Atlântica,

rico em fertilidade do solo, em águas e na diversidade florestal (VIEIRA, et al..

2017).  Esta região, na década de 1940, recebeu como parte da Política de

Marcha  para  o  Oeste,  uma  Colônia  Agrícola  Nacional  (CANG),  onde  o

município  de  Ceres  tornou-se  a  sede,  deste  modo  iniciou  o  processo  de

desmatamento e ocupação deste local (Dutra e Silva, et al., 2013). Também

somou-se a isto a ampliação da malha ferroviária e de redes rodoviárias, que

valorizaram locais do entorno do MGG (Dutra e Silva, et al., 2013).

A  região  possui  solos  com  alta  fertilidade  ou  eutróficos  e  grande

profundidade,  Sano  et  al.  (2008)  dispõem  intrinsecamente  as  formações
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caducifólias  com  “solos  férteis  ou  eutróficos,  originários  de  rochas

metamórficas  e  intrusivas  básicas  e/ou  ultrabásicas  granulitizadas,

normalmente pouco profundos”. Porém uma parte do MGG, estásituada sobre

solos mais profundos, e possui fisionomia menos caducifólia, designada como

floresta estacional semidecidual (Silva et al., 2015).Existem registros de solos

argilosos e nitossolosno norte do MGG, abrangendo os municípios de Barro

Alto, Ceres e Rubiataba, na localidade de Vale do São Patrício (Sano, et al.,

2008 ).

2.3Propostade Intervenção

2.3.1 Identificação do problema

As APPs do Rio das Almas, em Goiás, vem sofrendo gradativamente

com processos de urbanização e expansão da agropecuária, neste ensejo a

proposta de intervenção deste trabalho é, de acordo com o Código Florestal

brasileiro (Lei n° 12.651/2012), buscar verificar as condições das APPs do Rio

das Almas, na confluência com o Rio Verde e São Patrício e propiciar aos

órgãos públicos a informações mais detalhadas para a tomada de decisões

acerca de políticas ambiental de preservação e mitigação de danos ambientais

devido 

2.3.2 Justificativa

Desde  a  Colônia  Agrícola  Nacional  de  Goiás  o  solo  e  os  recursos

hídricos estão sendo usados com erros e desrespeito às normas vigentes. Com

isto  há  um  perigo  eminente  na  conservação  dos  recursos  naturais,

principalmente devido à especificidade de solo e vegetação da região, que é

conhecida como Mato Grosso Goiano. 

A ocupação das APPs traz inúmeros malefícios,  dentre ressalta-se a

perda  de  solo,  o  aumento  da  exposição  da  água  à  temperatura  e  a  luz,

podendo aumentar a taxa de evaporação; a sedimentação e por consequente a

24



eutrofização;  inundamentos  e  aumento  de  contaminação  por  agrotóxicos  e

outros.

2.3.3 Objetivos

2.3.3.1 Objetivo Geral

Delimitar  e  quantificar  as  APPs  do  Rio  das  Almas,  na  limitação  do

entroncamento com o Rio São Patrício de Rio Verde, de acordo com a Lei

12.651/2012 (Código Florestal), com foco nas áreas de conflitos de uso do solo

por atividades antrópicas em locais que deveriam ser preservados.

2.3.3.2 Objetivos Específicos

 Delimitar o Rio das Almas (SIEG - Sistema Estadual de Estatística e de

Informações Geográficas de Goiás);

 Obter imagens dos satélites Landsat-5 e Landsat-8 (disponíveis no site

do  USGS  (Serviço  Geológico  dos  Estados  Unidos  (U.S.  Geological

Survey - USGS);

 Realizar o processamento digital das imagens e classificação do uso e

cobertura do solo;

 Fazer a construção de buffer nas margens dos cursos d'água de acordo

com a metragem especificada no Código Florestal;

 Quantificar  as  áreas  com cobertura  florestal  e  de  uso  antrópico  nas

APPs em diferentes anos;

 Interpretar os resultados.

2.3.4 Resultados e impactos esperados

Espera-se que tenha ocorrido uma diminuição das áreas de preservação

permanente,  devido  a  intensificação  da  agricultura  e  ao  processo  de

urbanização da área.

25



No entanto, de posse das informações os gestores públicos poderão ter

um melhor embasamento na tomada de decisão.

2.3.4 Ações de intervenção

Primeiramente a contratação de empresa ou pessoal técnico capacitado

para  fazer  o  mapeamento.  Quando  já  tiver  o  pessoal  técnico  os  mesmos

devem  proceder  com  a  obtenção  das  imagens  Landsat-5  e  Landsat-8

(disponíveis  no  site  doServiço  Geológico  dos  Estados  Unidos  (U.S.

GeologicalSurvey - USGS) e/ou SIEG - Sistema Estadual de Estatística e de

Informações  Geográficas  de  Goiás);posteriormente  devem  realizar  o

processamento digital das imagens e classificação do uso e cobertura do solo

com a construção de buffer nas margens dos cursos d'água de acordo com a

metragem especificada no Código Florestal.

Depois deve ser realizada a interpretação dos resultados, preparados

dossiês e apresentações a serem explanadas para o contratante. Deve constar

no  dossiê  sugestões  de  medidas  a  serem  tomadas  para  sanar  possíveis

problemas.

De posse das informações o gestor público deverá suceder com ações

para  implantação  das  possíveis  medidas  escolhidas  em  acordo  com  o

legislativo e judiciário.

A população,  Organizações-Não-Governamentais  (ONGs),  faculdades,

entre  outros  devem  ser  consultados,  se  possível  em  forma  de  audiência

pública. Por fim deve-se haver a implantação do projeto e divulgação em mídia

local.

2.3.6 Atores envolvidos

Gestores  públicos  (prefeitos,  secretários);  vereadores;  profissionais

habilitados, promotores de justiça e juízes; ONGs, faculdades, mídia local e a

população no geral.
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2.3.7 Recursos necessários

Caso o órgão público já tenha a equipe técnica especializada não será

necessáriaa  contratação  de  profissionais.  Serão  utilizados  apenas  um

computador  com  boa  capacidade  e  imagens  de  satélite,  que  poderão  ser

adquiridas  gratuitamente  em  sites  especializados.  Todavia  se  for  preciso

contratar profissionais habilitados/empresa deve ser realizada licitação.

Após a conclusão do mapeamento faz-se necessário convidar setores

da sociedade para a tomada de decisão e após esta deverá ser realizado um

novo projeto para a execução das medidas aprovadas.

2.3.8 Orçamento

Quadro 1: Orçamento do projeto.

Descrição
Quantidad

e

Preço

Unitário (R$)

Preço Total

(R$)
Contratação  de  empresa

especializada  ou  profissional

habilitado

1 10.000,00 10.000,00

Fonte: A Autora.

2.3.9 Viabilidade

Altamente executável, para tal necessita-se apenas de computador com

acesso à internet, imagens de satélite Landsat-5 e Landsat-8 (disponíveis no

site  do  Serviço  Geológico  dos  Estados  Unidos  (U.S.  Geological  Survey  -

USGS)  e/ou  SIEG  -  Sistema  Estadual  de  Estatística  e  de  Informações

Geográficas de Goiás), programas específicos (Qgis, Envi, etc.), tendo como

gastos apenas a energia e internet utilizadas e a contratação de profissional

habilitado.

As imagens serão obtidas de forma gratuita, assim como os programas a

serem utilizados.
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2.3.10 Riscos e dificuldades

Quadro 2: Riscos e dificuldades do projeto.
Riscos:  Confecção dos mapas com erros;

 atrasos na entrega dos mapas;
 possíveis  atrasos  no  pagamento  da  equipe

especializada;
 erros na tomada de decisões; 

Dificuldades:  interpretação dos mapas
 Aceitação pública;
 Implantação das ações decididas;
 Monitoramento das atividades implantadas

Fonte: A Autora.

2.3.11 Cronograma

Quadro 3: Cronograma do projeto.

Ação
Trimestre

1° 2° 3° 4°
Contratação de equipe especializada X
Confecção dos mapas X X
Apresentação dos mapas X
Tomada de decisões X X
Planejamento das decisões X
Comunicação à população X
Início das atividades de recuperação X
Fonte: A Autora.

2.3.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

Geralmente quem faz a gestão de acompanhamento e avaliação é a

secretaria de meio ambiente, no entanto em caso de ausência da mesma as

ações  podem  sem  coordenadas  pela  secretaria  de  administração  ou  pela

câmara de vereadores.

2.4TERMO DE REFERÊNCIA
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2.4.1 Objeto

Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação de empresa

especializada na prestação de serviços topográficos para pesquisa bibliográfica

e cartográfica, com interpretação de imagens de satélite.

2.4.2 Justificativa

Diante da acelerada degradação ambiental que ocorre na Bacia do Rio

das  Almas,  em  Goiás,  e  da  urgente  necessidade  de  efetivar  ações  de

preservação  ambiental  para  garantia  da  disponibilidade  hídrica  faz-se

necessário o uso de tecnologias de geoprocessamento para otimizar atividades

de fiscalização, controle e preservação ambiental.

A região é ricamente abastecida por fontes hídricas, banhada pelos o rio

das Almas, São Patrício, o rio Verde e inúmeros córregos. Com a urbanização

a  bacia  hidrográfica,  importante  sistema  aberto  de  fluxo  hídrico,  fica

comprometida,  pois  quando  se  há  mudanças  nos  atributos  fisiográficos

inerentes à sua área, como solo e vegetação, o nível de água e a qualidade

dos corpos hídricos tendem a sofrer preocupante alteração (ROCHA E VIANA,

2008).

O sensoriamento remoto aplicado a uma área de estudo possibilita a

obtenção  de  dados  básicos  para  o  cumprimento  da  legislação  vigente

objetivando  ações  preservacionistas  e  de  recuperação  ambiental,

contemplando aspectos de cobertura vegetal, rede hidrográfica, malha viária,

relevo  e  altimetria,  delimitações  de  área  e  localização  georreferenciada  de

atividades  agropecuárias  potencialmente  causadoras  de  degradação

ambiental.  As informações produzidas são dispostas em mapas temáticos e

podem fornecer subsídios técnicos para a tomada de decisões (LINDNER, et

al., 2004).

2.4.3 Descrição do objeto
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O estudo deverá ser desenvolvido na região central do Estado de Goiás,

especificamente na Bacia Hidrográfica do Rio das Almas, trecho da confluência

do Rio Verde até o Rio São Patrício.

Deverá  ser  realizada  a  delimitação  e  quantificação  das  Áreas  de

Preservação Permanentes de cursos d'água, de acordo com a Lei 12.651/2012

(Código  Florestal),  com  foco  nas  áreas  de  conflitos  de  uso  do  solo  por

atividades antrópicas em locais que deveriam ser preservados. 

Deverá  ser  realizado  também  a  construção  de  mapas  de  períodos

históricos para verificação de possíveis alterações no curso hídrico.

2.4.4 Fundamentação legal

 Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 – Sistema Nacional de Unidades de

Conservação; 

 Norma  Técnica  de  Georreferenciamento  de  Imóveis  Rurais  (NTGIR)

vigente e respectivos manuais; 

 Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Institui o NovoCódigo Florestal

Brasileiro.

 Lei n° 4.771, de 15 de setembro 1965. Institui o novo Código Florestal.

 Constituição da República Federativa do Brasil.

 Lei  nº  9.605,  de  12 de fevereiro  de  1998.  Dispõe sobre  as  sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao

meio ambiente, e dá outras providências

 Lei  nº  9.433,  de  8  de janeiro de  1997.Institui  a  Política  Nacional  de

Recursos  Hídricos,  cria  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição

Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que

modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

 Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993. Estimativa  de  custos.

Regulamenta  o  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  institui

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências;

 Demais legislações e normativas oficiais pertinentes ao tema.
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2.4.5 Critérios de julgamento

Menor preço global.

2.4.6 Valor total estimado da licitação

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.4.7 Condições de participação

Poderão  participar  desta  licitação  as  empresas  interessadas,  sendo

vedada a participação de: 

 Consórcios; 

 Empresas  declaradas  inidôneas  para  licitar  ou  contratar  com

qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta,

Federal, Estadual ou Municipal; 

 Empresas impedidas de licitar  e  contratar  com o Município  de

Ceres; 

 Empresas  com  falência  decretada  ou  em  processo  de

recuperação judiciária. 

 Empresas das quais participem servidores públicos de Ceres.

2.4.8 Prazo, local e condições de entrega

2.4.8.1 Prazo

Os serviços objeto deste edital  deverão ser executados e concluídos,

impreterivelmente, até o dia 15 de outubro de 2019. 

Os serviços somente poderão ser iniciados mediante Ordem de Serviço

expedida pela Secretaria competente da Prefeitura.
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O prazo para início dos trabalhos deve ser no máximo 05(cinco) dias,

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

O  prazo  contratual  poderá  ser  prorrogado  observadas  as  limitações

legais,  a  critério  exclusivo  da  Autarquia  do  Município,  tudo  conforme a  Lei

8.666/93 e suas alterações, mediante regular termo aditivo contratual.

2.4.8.2 Local e condições de entrega

No dia 30 de junho de 2018, às 08 horas, na Prefeitura Municipal de

Ceres – GO, praça cívica, s/n, em sessão pública, a Comissão Permanente de

Licitação promoverá a abertura dos envelopes que foram entregues lacrados

com as propostas, examinará e rubricará as páginas.

2.4.9 Obrigações das partes

2.4.9.1 A contratada

Obriga-se a: 

a) prestar os serviços com qualidade, atendendo fielmente as condições

de  execução  estabelecidas  nos  documentos  integrantes  do  Edital  de

Concorrência nº. 003/2013; 

b) manter, durante a vigência do presente contrato, todas as condições

de  habilitação  exigidas  na  licitação,  apresentando,  juntamente  com  as

medições, as provas de regularidade de situação perante o INSS e FGTS; 

c)  fornecer  à  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  10(dez)  dias,

contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, uma via quitada da

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, formalizada pelo CREA-GO.,

sob pena de rescisão do contrato; 

d)  executar  os serviços de acordo com os projetos,  especificações e

boas normas de higiene e segurança, com o fornecimento de mão-de-obra,

materiais e equipamentos necessários; 
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e)  paralisar,  por  determinação  da  CONTRATANTE,  os  serviços  em

execução que estiverem em desacordo com as especificações,  boa técnica

e/ou que coloque em risco a segurança pública e/ou bens de terceiros;

f) responder civil e criminalmente, pelos danos, perdas e prejuízos que,

por dolo, culpa ou responsabilidade na execução deste contrato, venha direta

ou indiretamente causar, por si ou por seus empregados, à CONTRATANTE ou

à terceiros;

g) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo

com o estabelecido neste contrato; 

h)  Arcar  com  todos  os  encargos  trabalhistas,  previdenciários,

acidentários,  tributários,  administrativo  e  civil,  decorrentes  da  execução  do

objeto deste contrato; 

i)  Manter,  durante  a  execução  dos  serviços,  os  trabalhadores

devidamente uniformizados e providos de equipamentos de proteção individual.

j) Não ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objetodo

contrato, sem expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão

do contrato;

k) Na execução dos serviços deverão ser observadas as boas normas

de engenheira, da ABNT e demais normas técnicas e legais aplicáveis, bem

como as condições contidas no Termo de Referência que integra o presente

edital, cabendo ao LICITANTE vencedor o fornecimento de materiais, mão-de-

obra e todos os equipamentos essenciais necessários. 

l) A mão-de-obra a ser empregada na execução dos trabalhos não terá

vínculo algum com a Prefeitura, descabendo, consequentemente, a imputação

de  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  ou  acidentárias  à  Prefeitura

Municipal de Ceres. 

m) Todos os empregados do LICITANTE vencedor  deverão trabalhar

uniformizados  e  com  equipamentos  de  proteção  individual,  exigidos  pelas

normas técnicas vigentes. 

n) É vedado ao LICITANTE vencedor ceder, transferir ou subcontratar,

total ou parcialmente, os serviços, sem autorização expressa da Prefeitura;

o) Na elaboração da proposta orçamentária a empresa licitante deverá

observar,  cumprir  e contemplar todas as disposições contidas no Termo de

Referência,  que  constituí  anexo  deste  edital.  Eventuais  serviços  que  não
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constem da planilha orçamentária fornecida pela Prefeitura, deverão ter seus

preços  diluídos  nos  itens  e  serviços  ali  contidos,  não  podendo  a  empresa

vencedora pleitear, posteriormente, a cobrança de serviços ou acréscimos não

previstos originalmente.

p)  Para  elaboração  dos  serviços  previstos  no  presente  Termo  de

Referência  exigir-se-á  da  Empresa  contratada,  uma  equipe  multidisciplinar,

composta  por  profissionais  que  tenham  a  formação  e  qualificação  abaixo

descrita: 

1)  Profissionais  com  formação  e  especialidades  nas  áreas  de

geoprocessamento, sistemas de informação geográfica; 

2) Profissionais com formação e especialidades nas áreas de informática, com

experiência em Sistemas de Informações e Interface com o SIG ArcGis, Qgis e

Envi 4.7.

q) Os mapas gerados devem obedecer aos seguintes pré-requisitos:

●Produto fusionado, gerado a partir da fusão da banda pancromática, 0,60m

P&B, com três canais (azul, verde e vermelho) da banda multiespectral – 2,4m

colorido, resultando uma imagem colorida com 0,60 metros de resolução; 

●Resolução Espacial: 0,60m multiespectral (cores naturais); 

●Resolução Radiométrica: 8 bits por pixel; 

●Escala de Compatibilidade Cartográfica: 1:5.000; 

●Precisão Planimétrica: deverá ter correlação com a escala da compatibilidade

cartográfica,  atendendo  a  NBR-13133  “Execução  de  Levantamento

Topográfico”, (Erro de Graficismo); 

●Escala Visual: 1:1.000; 

●Imagens antigas e atualizadas, livres de sombras e nuvens; 

●Formato: GeoTiff; 

●Projeção: UTM;

●Mídia: CD, DVD e cópias impressas (três cópias em formato A-0); 

●Serviços de Mosaicagem e Equalização;

●Imagens  Ortorretificadas  no  Sistema  Geodésico  Brasileiro  SIRGAS  2000,

conforme  Decreto  Nº  5.334/2005,  Decreto  Nº  89.817  (nova  redação  e

resolução do IBGE nº 1/2005);

●Fornecimento de todos os dados brutos das imagens, pela empresa a ser

contratada; 
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●A Ortorretificação, realizada pela Empresa a ser contratada, deve considerar

no mínimo 150 pontos de controle de coordenadas, com precisão milimétrica.

O Relatório emitido pelo programa de Ortorretificação deve atender os padrões

de confiabilidade e precisão. O Modelo Digital  de Elevação (MDE) deve ser

disponibilizado pela Empresa a ser contratada; A identificação desses pontos

de controle de coordenadas deverá considerar, além de cálculos matemáticos

sobre a área total do projeto, a escala, a resolução dos produtos e o número de

intervalos  entre  os  pontos  de  controle  e  a  existência  de  declividades

acentuadas do relevo. Os pontos de controle de coordenadas deverão ainda,

estar definidos em croqui (ficha de levantamento de campo), contendo vista

geral  da  área,  detalhes  com  opções  de  coleta  de  pontos  e  campos  para

preenchimento de dados para a identificação do ponto. O Georeferenciamento

será realizado com o acompanhamento dos técnicos do Escritório da Cidade e

da  Equipe  de  Topografia,  os  quais  deverão  receber  as  informações  e

orientações  necessárias  sobre  a  realização  deste  processo,  visando  dar

sustentabilidade e continuidade à atualização permanente deste processo.

Cada objeto descrito a seguir deverá ser apresentado pela Empresa a

ser  contratada,  com as  especificações  dos  produtos,  serviços  (incluindo  os

custos de suporte técnico) e respectivas licenças, unitariamente orçados, os

quais  deverão  ser  analisados  separadamente  pela  equipe  do  Escritório  da

Cidade, podendo ou não ser contratado.

2.4.9.2 A contratante

Obriga-se a: 

a) promover os pagamentos nas datas exigíveis; 

b) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 

c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, na forma prevista

na Lei Federal nº 8.666/93.

2.4.10 Acompanhamento e fiscalização
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A fiscalização dos serviços será efetuada pela Secretaria Municipal de

Meio  Ambiente  e  a  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Obras  Públicas  da

CONTRATANTE, através de profissional habilitado, previamente designado. 

Os serviços serão recebidos: 

a) provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias

da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização,

mediante  termo circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  após  o  decurso do

prazo  de  observação  ou  vistoria,  não  superior  a  90(noventa)  dias,  que

comprove  a  adequação  do  objeto  aos  termos  contratuais,  observando  o

disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

2.4.11 Pagamento

A CONTRATANTE realizará o seguinte desembolso financeiro e forma

de pagamento:

a) 70% (setenta por cento) do valor do contrato, em 12 (doze) parcelas

iguais e consecutivas, com interstício de 30 (trinta) dias, com vencimento da

primeira para 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato e assim

sucessivamente; 

b) 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em 30 (trinta) parcelas

iguais e consecutivas, com interstício de 30 (trinta) dias, com vencimento da

primeira para 30 (trinta) dias após o adimplemento da 12ª (décima segunda)

parcela estabelecida em 08.01 (a) e assim sucessivamente. 

Para  avaliação  dos  serviços  executados  serão  realizadas  medições

mensais,  no  último  dia  útil  de  cada  mês.  Elaborada  a  medição,  será

encaminhada  à  Prefeitura,  que  terá  05(cinco)  dias  para  aprová-la.  Os

pagamentos serão realizados mediante apresentação de nota fiscal-fatura. A

atualização financeira de valores a serem pagos da data de adimplemento da

fatura  até  a  data  do  efetivo  pagamento,  somente  ocorrerá  se  a  legislação

federal permitir e nas condições data.
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2.4.12 Da rescisão

A CONTRATANTE, sem prejuízo das multas previstas na cláusula nona,

poderá rescindir  unilateralmente o presente contrato,  independentemente de

interpelação judicial, se a CONTRATADA infringir ou não cumprir quaisquer de

suas cláusulas, bem como se ocorrer as hipóteses previstas no art. 78 da Lei

Federal nº 8666/93. 

2.4.13 Das multas

Sem prejuízo  das  sanções  previstas  no  artigo  87  da  Lei  Federal  nº

8.666/1993,  atualizada,  em  caso  de  mora  na  execução  contratual  ou

inadimplemento a CONTRATADA estará sujeita a multas de até 10% (dez por

cento), incidentes sobre o valor atribuído a este contrato. 

A CONTRATADA deverá cumprir o prazo para execução dos serviços,

sob pena de ser aplicada multa de mora correspondente a 0,5% (meio por

cento) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias. 09.03. Em caso de não

conclusão dos serviços no prazo acima estabelecido, ensejará a instauração de

processo administrativo, objetivando a rescisão do contrato.

3 CONCLUSÃO

Destarte o exposto conclui-se que as ferramentas de geoprocessamento

são extremamente úteis no diagnóstico de áreas degradadas,  possibilitando

verificar em escala de tempo possíveis danos ocasionados ao ecossistema, ou

mesmo acompanhar o surgimento dos mesmos. Mas para que esta ferramenta

seja bem utilizada e propicie tomada de decisões públicas com qualidade faz-

se necessário ter mão de obra qualificada, mas quando um órgão público não

consegue  ter  em  seu  corpo  técnico  efetivos  capazes  de  lidarem  com

geotecnologias se faz necessário, por vezes, a contratação de serviços ou mão

de obra qualificada, nisto o presente termo de referência embasa a contratação

de  profissionais  para  gerarem  mapas  quanti-qualificativos  das  áreas  de
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preservação permanente, e por consequência aumentar e melhorar a tomada

de decisões que envolvam o meio ambiente.

Como  este  trabalho  de  conclusão  de  curso  visava  a  elaboração  de

projetos de intervenção não foi necessária a geração de mapas, conforme o

proposto  nos objetivos,  mas na revisão de literatura  há exemplificações de

como os mapas auxiliam no entendimento das questões ambientais municipais,

inclusive para a área proposta.

Portanto a metodologia proposta é extremamente aplicável em qualquer

município.  Os  valores  do  termo  de  referência  variam  de  mercado  para

mercado, mas não estão fora de possíveis orçamentos públicos.
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