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INTRODUÇÃO 

A distribuição de água no globo está longe de ser homogênea e, por isso, os 

mananciais de abastecimento assumem um papel de fundamental importância no 

desenvolvimento de uma região. Logo, os corpos d’água superficiais devem ser preservados 

almejando garantir os usos hídricos empreendidos nas bacias hidrográficas.  

A demanda por água tem crescido de forma exponencial em todo o mundo, motivada 

pelo aumento da população e, consequentemente, do consumo.  

Nos últimos anos tem-se notado o surgimento de casos de escassez deste recurso. Tal 

indisponibilidade se dá em várias regiões do planeta, mesmo naquelas que não possuem 

problemas com a quantidade, mas com a qualidade decrescida, o que vem sendo provocada 

por mau uso pelo homem. 

 Essa escassez é um fator preponderante para o retardamento do crescimento 

econômico, pois quando não se consegue atender a demanda que supre as necessidades vitais 

e as necessidades produtivas ou industriais, o desenvolvimento regional fica comprometido. 

Além disso, a falta de água é um sinal de que as pressões antrópicas sobre esse recurso se 

apresentam elevadas, o que pode levar à diminuição da qualidade ambiental dos ecossistemas. 

 Conforme Salati, Lemos e Salati (2006), o desafio do Desenvolvimento Sustentável na 

questão do atendimento da demanda hídrica está na criação e implementação de políticas que 

tenham por objetivo aplicar modos de exploração eficazes e inovadores, pois os atuais 

apresentam altos índices de desperdício.  

 Relacionando o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental e a 

demanda hídrica, nota-se que onde há o maior índice de desenvolvimento econômico é o local 

onde se apresenta a maior demanda hídrica. Porém, em contrapartida, é também onde são 

menores as possibilidades de se atingir o Desenvolvimento Sustentável, pois quando a 

economia apresenta altos índices de crescimento, o consumo de recursos naturais também é 

elevado. Nessas situações a população está habituada a consumir indiscriminadamente, uma 

vez que conta com produtos, serviços e uma grande quantidade de unidades produtivas. E as 

indústrias praticam um alto consumo de água. Aliado a tais fatores, tem-se a influência do 

poder de consumo da população. 
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De acordo com Santos e Cardoso (2007), os problemas decorrentes da ocupação 

desenfreada das áreas de matas ciliares possuem diversas origens, dentre elas a atividade 

agropastoril, que acarreta variados impactos ambientais, pois deteriora o solo, acelera a erosão 

das margens, inutiliza coleções hídricas, ou age como fator de assoreamento das mesmas, 

culminando com a depleção da qualidade hídrica. Enfim, traz conseqüências que, se não 

sanadas a tempo, podem se tornar irreversíveis.  

Com o objetivo de relatar os impactos das atividades humanas em cursos de água que 

são utilizados para abastecimento público e a importância da preservação dos mananciais, 

para que estes garantam uma oferta hídrica de qualidade e quantidade suficientes pelo maior 

tempo possível que se desenvolveu o presente estudo.  

1- METODOLOGIA 

Este trabalho traça um panorama ambiental dos principais pontos do Córrego Grimpas, 

que sofrem pressões antrópicas, ressaltando os aspectos socioambientais que se envolvem 

diretamente com a relação qualitativa desse manancial. Além disso, analisa os reflexos 

oriundos do Projeto de Microbacia do Córrego Grimpas, implementado em 1997 com o 

intuito de promover a recuperação ambiental deste corpo hídrico. Os projetos de microbacias 

hidrográficas visam à proteção de bacias que ocupam áreas similares ao Córrego Grimpas.  

A escolha da microbacia do Córrego Grimpas deu-se com base na sua importância 

para o município de Hidrolândia, tanto para o abastecimento público, quanto para a 

socioeconomia do município. Além disso, é um curso d’água que corta a cidade percorrendo 

quase todo o município e faz parte da arrecadação tributária do município. Além do 

abastecimento público, essa microbacia conta com uma indústria de envasamento de água 

mineral e uma estância de lazer. É também produtora de alimentos e possui potencial 

agropecuário avançado. 

 O presente trabalho foi desenvolvido primeiramente por meio de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema proposto. Além disso, foram realizadas visitas in loco nos dias 13 e 

21 de maio de 2009 na área da microbacia do Córrego Grimpas, onde foram constatadas e 

registradas as vantagens ambientais da recuperação desse manancial. Nas visitas em campo 

também foram identificados os pontos de degradação que se fazem presentes nas imediações 

do corpo hídrico.   
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 Foram realizadas entrevistas com participantes do projetos técnicos da EMATER-GO, 

da SANEAGO e Prefeitura Municipal de Hidrolândia, com o intuito de relatar como foi 

elaborado, implantado e operado o projeto de recuperação ambiental. Para se reforçar o 

trabalho, também foram aplicadas entrevistas com os donos de propriedades rurais às margens 

do Córrego Grimpas, buscando maiores esclarecimentos a respeito de como foi o histórico de 

exploração do córrego e como as atividades desenvolvidas no projeto refletiram no modo de 

exploração do solo e em suas atividades econômicas.  

 

2- A ÁGUA NO MUNDO E AS PRESSÕES ANTRÓPICAS 

 A água esteve presente como marco fundamental na formação do planeta Terra, pois 

desempenhou o papel de ser o elemento que possibilitou diversas reações químicas, as quais 

permitiram o surgimento das primeiras formas de vida. A partir desse momento a água passou 

a ser parte inseparável das necessidades fisiológicas de todos os seres vivos que, ao longo dos 

milênios, foram se desenvolvendo e se adaptando às diferentes disponibilidades hídricas 

locais. 

 Segundo Heller e Pádua (2006), após o surgimento da espécie humana e, 

consequentemente, com o advento das cidades, inúmeras pressões antrópicas começaram a se 

fazer presentes sobre a natureza como um todo e, em especial, sobre a água. De acordo com 

Clarke e King (2005), tal crescimento veio acompanhado de conflitos de interesses por esse 

recurso natural tão importante. As primeiras disputas se deram em regiões áridas do planeta, 

motivadas pela escassez. Com o passar do tempo, foram se alastrando à medida que a 

população aumentava e a água com boa qualidade diminuía. 

  Além da vital importância para a vida humana, a água está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento sócio-econômico de uma região. Em locais onde esta oferta se mantém com 

alta qualidade e disponibilidade, é maior o potencial de crescimento. Todavia, nem sempre se 

dá da forma mais sustentável possível.  

 

 

 

 

 

 

 



 10

2.1 –Movimentação e quantificação de água na Terra. 

 A água no globo se apresenta em quantidade constante, inalterada ao longo dos 

séculos; todavia, sua distribuição se dá de maneira variada e desigual na Terra. Na atualidade 

um dos problemas que envolvem esta questão são as alterações no ciclo hidrológico, 

causadas, muitas vezes, por impactos ambientais antrópicos. 

 Considera-se que a quantidade total de água na Terra seja de 1389 milhões de km³, 

sendo que desse total, 97% são de água salgada e está nos mares e oceanos; os 3% restantes 

são de águas doces e somente 0,3% desse total pode ser aproveitado diretamente pelo homem. 

Estima-se que esse volume tenha permanecido de modo aproximadamente constante durante 

os últimos 500 milhões de anos (REBOUÇAS, BRAGA e TUNDISI 2006). Vale ressaltar que 

vários fatores naturais e antrópicos alteram a quantidade e a qualidade da água. Das ações 

humanas que alteram o balanço hídrico, destacam-se o desmatamento, os tipos de uso do solo, 

a construção de barragens e irrigações e o exagerado uso em escalas local e regional. 

2.2 - A Água no Brasil 

 De acordo com Sardella (2000), a distribuição de água não é homogenia e 

proporcional  perante o território brasileiro vê-se no quadro 01. 

Quadro 01: Disponibilidade hídrica por região do país e população de demanda. 

Regiões brasileiras Disponibilidade Hídrica População 

Centro-Oeste 15,7% 6,98% 

Nordeste 3,3 % 28,91% 

Norte 68,5% 6,98% 

Sul 6,5% 15,5% 

Sudeste 6% 42,65% 

Fonte: Sardella (2000). 

 

 

2.3- A Legislação nacional de recursos hídricos 

A legislação hídrica é essencial para que se garanta um policiamento da qualidade das 

águas servidas a população. Além deste fator as leis garantem uma proteção às coleções 

hídricas, pois nessas constam os cuidados necessários a serem aplicados a estes corpos 

hídricos, nesta abordagem se apresenta o Quadro 02: 
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Quadro 02: Legislação Nacional dos Recursos Hídricos. 

Lei ou Resolução. Abrangência Reflexo 

Portaria 518 do Ministério 
da Saúde de 25 de março 
de 2004. 

Estabelece os procedimentos e 
responsabilidades relativos ao controle e 
vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade e dá ouras 
providências. 

Com a vigilância da qualidade 
garantida, a população pode ter 
uma tranqüilidade ao consumir a 
água em sua residência. 

Lei Nº 11.445 de 05 de 
janeiro de 2007 

Estabelece as diretrizes, regulamentares para o 
saneamento no Brasil. Essa regulamentação 
apresenta todas as normas e regras, tanto do 
tratamento quanto da fiscalização, aplicáveis a 
questão do tratamento para abastecimento 
público no país. 

Audita a responsável pelo 
tratamento, garantindo que o 
fornecimento de água seja feito 
respeitando o seguimento do 
restante da legislação. 

Lei Nº 9.433 08 de janeiro 
de 2007. 

Estabelece a Política Nacional dos Recursos 
Hídricos. 

Cria um banco de informação de 
nível federal. 

Resolução do CONAMA 
nº 357, de 17 de março de 
2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
e diretrizes ambientais para seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes e dá outras 
providencias. 

Como classifica os recursos 
hídricos, define a classificação 
das águas, para dessedentação ou 
mesmo para despejos.  

Resolução do CONAMA 
nº 274, de 29 de novembro 
de 2000. 

Define os critérios de balneabilidade em águas 
brasileiras. 

Limita os critérios para o devido 
uso da água, seja ele 
abastecimento após tratamento, 
navegação e lazer.   

 
 

 De acordo com Junior, Turolla e Paganine (2008), a regulamentação define papéis 

estratégicos na definição do cumprimento da legislação hídrica brasileira. Além disso, ainda 

facilita a obtenção de recursos das empresas que estejam praticando o serviço de saneamento 

de maneira eficiente e regulamentada, com o objetivo de que esse fomento seja aplicado à 

manutenção e possíveis melhorias no seu serviço prestado; outra vantagem a ser abordada 

seria a criação de banco de dados para a futura aplicação destes em outras unidades no país, 

objetivando assim, melhorias em todo o serviço de saneamento nacional. 

Independente de qual seja a empresa responsável pelo saneamento municipal, ela deve 

prestar um bom serviço, que promova a sadia qualidade de vida e conforme Souza e Freitas 

(2009), deve haver uma integração de todos os órgãos envolvidos no tratamento de água do 

município.   

De acordo com Branco, Azevedo e Tundisi (2006) a água, se não for tratada 

corretamente, pode ser transmissora de doenças, pois apresenta uma grande capacidade de 

dissolução e transporte de diversas formas de matéria, e de microorganismos patogênicos á 
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saúde humana, que historicamente causaram grandes surtos de doenças de veiculação hídrica, 

como nos casos de febre tifóide e cólera, que causaram milhares de mortes na Europa na 

metade do séc. XIX. A partir desta época começaram os primeiros estudos sobre vigilância 

sanitária dos recursos hídricos, que hoje são aplicados através de muitas ferramentas, sendo 

uma delas a Portaria 518 do Ministério da Saúde de 25 de março de 2004.  

Deve-se ressaltar que muitas dessas ferramentas foram instituídas através da 

Constituição de 1988 que definiu como competência da União, elaborar o Sistema Nacional 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH) e definir critérios de outorga ou direitos 

de uso da água. Sendo assim, em 1997 surge a Lei Nº 9.433 de 08 de janeiro de 2007 que 

representou um marco fundamental no que se diz respeito à gestão de recursos hídricos no 

país, pois instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH). Após a Lei Nº 9.433 08 de janeiro de 2007, 

a água passou a ser considerada um elemento finito e, além disso, deveria ser submetidos a 

um modelo de gestão participativa, com responsabilidades divididas entre toda a sociedade 

civil, gestores públicos e administradores privados. 

O PNRH se divide em três esferas de responsabilidade: nacional, estadual e de comitês 

de bacias hidrográficas, porém, não ocorre a hierarquização de nenhuma esfera em relação à 

outra e sim se distribui a responsabilidade de cada setor. 

 

3 -QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 De acordo Lanna e Braga (2006), a água vem sendo explorada intensivamente e esse 

manejo contribui para a diminuição da oferta dos recursos hídricos. Esse fator colabora para o 

aumento da necessidade do crescimento das avaliações de monitoramento da qualidade para 

que a depleção não comprometa totalmente os usos da água; além disso, esse monitoramento 

detecta os problemas ambientais em seu início. Assim sendo, toda ou qualquer alteração na 

qualidade hídrica, deve ser reparada com a maior urgência possível, com o objetivo de 

minimizar os seus impactos, pois, depois de deteriorada, essa água pode causar danos 

econômicos, à saúde e ao crescimento econômico.  

Como abordaram Rocha, Rosa e Cardoso (2004), as fontes de poluição estão 

aumentando significativamente devido às atividades produtivas humanas. Esses processos 
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introduzem substâncias estranhas no meio, sejam elas matéria orgânica, resíduos industriais 

não-biodegradáveis, efluentes, ou emissões que geralmente deterioram a qualidade dos corpos 

hídricos. Esses problemas se tornaram comuns e os rios, devido à questão relacionada aos 

custos econômicos, acabam sendo a fonte de despejos de esgotos mais utilizada no mundo. 

Esses despejos geralmente são feitos à jusante dos centros urbanos, após o curso 

hídrico ter sido fonte de abastecimento público, ou de outros usos que seriam impossibilitados 

se este manancial estivesse contaminado; todavia, em alguns casos os despejos acontecem à 

montante de algumas cidades e o corpo hídrico passa por todo um trecho urbano sem 

nenhuma condição hidrossanitária tolerável, muitas vezes em condições de septismo, gerando 

odores, servindo de habitat para vetores de doenças, ou seja, atuando como fator de 

diminuição da qualidade de vida de toda a população desta cidade. 

 Porém as cidades e as indústrias não são as únicas responsáveis pelo decréscimo da 

qualidade hídrica no planeta.  As fontes contaminadoras podem estar no campo, pois este é 

um setor que deixou de ser apenas produtor de produtos hortifrutigranjeiros, passando a 

produzir em altas escalas, muitas vezes praticando uma atividade de monocultura e utilizando 

grandes quantidades de fertilizantes, defensivos agrícolas e corretores de acidez do solo. Após 

lançados sobre o solo, esses elementos são carreados para os cursos d’água, alterando a sua 

qualidade hídrica. 

 

3.1– Conservação de microbacias e sua relação com a qualidade hídrica  

 Tendo em vista que os usos exploratórios trazem reflexos sobre a qualidade, 

disponibilidade e oferta hídrica considera-se que a questão da conservação das bacias 

hidrográficas precisa ser abordada como fator de preservação e garantia de disponibilidade 

futura para a população. De acordo com Filho (2006), as ações de recuperação dos mananciais 

públicos de abastecimento de água, que devem ser essencialmente realizadas, são a 

recuperação e conservação das matas ciliares e a preservação de nascentes. Reforçando essa 

idéia da importância da preservação de nascentes, Calixto et al (2005) relata que a 

manutenção das matas ciliares influi diretamente na qualidade hídrica, pois melhora os 

processos de infiltração do solo, percolação, armazenamento de água pelos lençóis, 
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impedindo que assim, que os processos erosivos e também a lixiviação atinja os corpos 

hídricos. 

 Além disso, há também a questão legal. A Resolução 303 de 20 de março de 2002 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), afirma que as Áreas de Preservação 

Permanente APPs devem ser especialmente protegidas. Esta preservação é uma garantia de se 

alcançar um Desenvolvimento Sustentável. Ela se dá de maneira a garantir a conservação das 

nascentes e dos leitos dos rios sem impedir o desenvolvimento das atividades agropecuárias 

da região.  Pois como aborda Pinheiro e Pereira (2007),  abordam que esses projetos tem a 

perspectiva de se conseguir um desenvolvimento rural sustentável e relacionando o máximo 

possível a agricultura e o equilíbrio da natureza. 

 Neste caso, o equilíbrio ambiental diz respeito principalmente a questão da erosão, 

pois este fator está diretamente ligado com os outros fatores, que indicam um desequilíbrio 

ambiental tal como: lixiviação, falta de conservação das matas ciliares, diretamente 

relacionados à conservação do solo. De acordo com Cogo, Leivene e Schwarz (2003), o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias inevitavelmente interfere negativamente no 

solo, geralmente pelo não uso de técnicas conservacionistas de suporte. 

 Para Poleto (2003), a bacia hidrográfica é um sistema aberto, que recebe energia 

através de agentes do clima e perde devido a deflúvios (escoamento de águas precipitadas), 

porém, este fator não interfere no seu equilíbrio, Além disto, como abordaram Donadio, 

Galbiatti e Paula (2005), esse equilíbrio é frágil e pode ser alterado com uma simples 

modificação na cobertura vegetal, na topografia e geologia do solo local, assim sendo, as 

ações de monitoramento e conservação se fazem fundamentais para a recuperação e 

manutenção do balanço entrópico nos mananciais que são utilizados para abastecimento 

público.  

De acordo com Silva et al (2008), para que haja um manejamento e conservação de 

uma microbacia é necessário um esclarecimento amplo da área a ser trabalhada e também o 

conhecimento de todas as culturas que são aplicadas na região. Esta questão acaba sendo o 

ponto inicial de avaliação das atividades praticadas e deste ponto se implementa novas 

técnicas que possibilitam o uso do solo sem que este seja prejudicado. Nesta vertente é que 

novas técnicas estão sendo adotadas, tais como: curvas em nível, reflorestamento, plantio 

direto etc. 
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 Para que não haja dificuldades na elaboração de estratégias de prevenção e de 

recuperação do solo das regiões circundantes das microbacias, é necessária uma avaliação 

ambiental inicial com o enfoque sobre o solo. De acordo com Moura et al (2006), a 

caracterização fisiográfica é de fundamental importância para a elaboração de projetos 

estratégicos de recuperação ambiental. Com todos os dados levantados, a execução do projeto 

se torna mais eficiente, porque é possível direcionar o fluxo das águas pluviais, dimensionar 

as extrações dos cursos de água durante os períodos de estiagem, possibilitando assim, que 

haja oferta hídrica com qualidade e quantidade suficiente para que a socioeconomia da região 

não limite seu potencial de desenvolvimento. 

 Projetos de monitoramento de microbacias têm se mostrado importantes e positivos 

para a manutenção da limpidez de águas de abastecimento público após o tratamento. Como 

abordam Machado e Vettorazzi (2003) o mau uso do solo acarreta processos de 

desprendimento e arraste de partículas provocadas por ação da água e do vento. Assim sendo, 

os projetos de recuperação ambiental, que apresentam em sua base tópicos que apontam para 

á conservação do solo, são essenciais, pois onde eles são aplicados e executados, os resultados 

são positivos 

3.2– Monitoramento de Microbacias 

 O monitoramento de microbacias adquire cada vez mais uma importância 

fundamental, devido à diversa gama de pressões antrópicas que estas vêm sofrendo, que são 

muitas e variadas, como o desmatamento das margens, mudanças no fluxo de água das 

nascentes, erosão provocada pelo mau uso do solo, eliminação da biodiversidade aquática 

provocada por elementos alheios à água e emissão de esgotos sem tratamento.  

De acordo com Goldani e Cassol (2008), para a realização destes estudos torna-se 

necessário relatar todos os impactos sofridos pela microbacia devido ao mau uso dado a esta, 

com a utilização de todas as ferramentas possíveis, tais como o uso de técnicas de 

Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informação Geográfica (SIG), monitoramento terrestre, 

vistoria contínua e análises laboratoriais, para que daí se dê o diagnóstico atual de toda a 

região estudada.  

 A avaliação destes impactos tem fundamental importância na questão de microbacias, 

pois implica diretamente nas medidas mitigadoras, as quais devem ser aplicadas para controle, 

recuperação, prevenção de conseqüências maléficas ou mesmo o uso sustentável desta 
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unidade hidrológica, que pode ser utilizada para o abastecimento público de alguma 

localidade urbana. 

4 -MICROBACIA DO CÓRREGO GRIMPAS 

O Córrego Grimpas localiza-se município de Hidrolândia-Goiás, sendo que a área da 

sub-bacia delimitada para o trabalho se enquadra, de acordo com a Resolução 357 do 

CONAMA de 17 de março de 2005, como um manancial de classe dois, que após tratamento 

pode ser utilizado para abastecimento público. 

 Quanto à classificação do solo na região, a partir de análises laboratoriais e de um 

detalhamento ambiental de toda região da Microbacia do Córrego Grimpas, concluiu-se que 

predomina o latossolo vermelho, sendo a topografia inclinada com alguns trechos levemente 

ondulados. 

 Este trabalho de classificação dos solos faz parte das diretrizes do Programa Nacional 

de Microbacias Hidrográficas (PNMH), que tem a motivação de levantar informações 

precisas sobre toda a região da microbacia onde esteja sendo implantado o projeto. 

 A região do Córrego Grimpas caracteriza-se por clima subtropical. A temperatura 

média anual é de 26°C, com a precipitação média anual de 1.600 mm e com período de 

estiagem de 4 a 6 meses. A bacia situa-se ao norte da cidade de Hidrolândia, a 3 km do Centro 

e possui 1020 ha. EMATER (1997). 

3.1 –Projeto de Microbacia do Córrego Grimpas 

 O projeto da Microbacia Hidrográfica do Córrego Grimpas, visa à recuperação de suas 

nascentes. Os fatores que culminaram para a implantação do projeto foi o interesse público e 

o orçamento advindo do (PNMH) através do Ministério da Agricultura e Abastecimento, 

repassado para o estado através da Delegacia Federal de Agricultura (DFA/GO) no município. 

A Prefeitura Municipal de Hidrolândia estabeleceu parceria com a Empresa Brasileira de 

Assistência Rural (EMATER) e a SANEAGO. O projeto tem como objetivo não somente 

conscientizar os produtores rurais, mas também, os líderes políticos, os dirigentes de classe e 

a população em geral, que direta ou indiretamente convive com este manancial (principal 

fonte de abastecimento de água potável da cidade), em relação aos diversos aspectos 

sócioeconômicos e, principalmente ambiental (EMATER 1997). 
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4.1.1 –Etapas do Projeto de Microbacia 

As primeiras ações do projeto foram o plantio de 500 ha de pastagens, readequando 15 

km de estradas vicinais; a construção de 50 bacias de captação e controle de águas fluviais e 

encerrando com o reflorestamento de 15 ha de matas ciliares às margens do Córrego Grimpas 

(a partir de suas nascentes) com o plantio de 20.000 mudas de espécies nativas do cerrado da 

região, no Quadro 03 se tem um apanhado das etapas e de seus benefícios. 

Quadro 03: Processos e benefícios de atividades de projetos de microbacias. 

Atividades Processo Benefícios 

Demarcação de curvas em nível 

Retirada do nível do solo, assim 
traçando uma linha curva com o 
mesmo nível, fazendo a 
elevação do solo nesta linha 
marcada, com o uso de 
máquinas.  

A demarcação de curvas em 
nível, pode vir a aumentar a 
permeabilidade do solo, 
recarregando assim o lençol 
freático. Também atua 
reduzindo os processos erosivos. 

Recuperação de matas ciliares 
Plantio de mudas de espécies 
nativas e a construção de cercas.  

Proteção direta dos corpos 
hídricos, pois a mata ciliar 
protege o leito do córrego e atua 
como fator de favorecimento de 
permeabilidade. 

Readequação do leito das estradas 

A readequação consistiu em 
definir o leito das estradas e não 
concentrar as saídas da água, 
assim distribuindo-as por todo o 
trecho da mesma. 

Distribuição do lançamento de 
água evitando assim a 
concentração de água em um 
único percurso, evitando com 
isso o processo erosivo. 

Terraceamento 
Construção de terraços para a 
acumulação de água da chuva. 

Evita as erosões provocadas nos 
pontos de escoamento da água. 

Assistência técnica 
A assistência técnica foi a mão 
de obra qualificada que atuou 
como executor do projeto. 

Com técnicos qualificados há 
uma garantia que o projeto 
tenha uma maior eficiência. 

Adubação química 
Adição de macro nutriente nas 
covas onde são plantadas as 
mudas.  

Fornecimento de energia 
necessária para um crescimento 
rápido das mudas. 

Calagem 
Adição de calcário no solo onde 
são plantadas as mudas. 

Correção do pH do solo 
evitando assim a diminuição do 
processo de crescimento das 
mudas. 

Adubação orgânica 
Adição de estrume curtido de 
ruminantes. 

Sendo matéria orgânica é 
biodegradável e apresenta 
baixos custos. 

Educação ambiental 
Processo de sensibilização da 
população para importância do 
projeto. 

Com o esclarecimento da 
população esta pratica suas 
ações em conformidade com o 
que é essencial para a 
prosperação do projeto. 

Fonte: Projeto de Microbacia do Córrego Grimpas (1997). 
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De acordo com Castanheira et al (2003), as curvas em nível reduzem em torno de 50% 

o escoamento superficial. Mas essa redução no escoamento pode ser variável dependendo do 

nível de inclinação do solo, quanto menor o desnível, maior a infiltração devido às obras de 

curvas construídas.  

O Projeto da Microbacia do Córrego Grimpas (1997), não teve seus gastos 

interrompidos com o fim da implantação do projeto. Para que se garanta que os esforços e 

resultados não sejam perdidos, ainda hoje se tem custos. Estes são menores por se tratarem 

apenas do acompanhamento dos relatórios. Essas atividades são custeadas pela SANEAGO. 

Se solicitada na questão de denúncias de irregularidade a empresa instantaneamente irá 

verificar o possível dano.  

 

4.2 – Acompanhamento da qualidade da água 

Os acompanhamentos em microbacias são essenciais devido aos seus aspectos 

positivos na qualidade hídrica. De acordo com Wammes et al (2007), os monitoramentos 

realizados devido a projetos de microbacias apresentam reflexos positivos na qualidade da 

água. Reforçando a afirmação, Bueno, Galbiatti, e Borges (2005) indicam que a qualidade da 

água é reflexo da situação ambiental do curso em questão, assim sendo, os acompanhamentos 

são importantes, pois denunciam irregularidades no manejo hídrico e suas possíveis correções.  

 Para que não haja o risco de cortes no abastecimento de água por algum eventual 

acontecimento que venha danificar parcial ou totalmente a qualidade da água do córrego é que 

a SANEAGO, através da Diretoria de Produção e Superintendência, Manutenção 

Desenvolvimento Operacional e Controle Ambiental, em parceria com a Gerência de Proteção 

de Mananciais, procura realizar relatórios de vistoria na bacia do Córrego Grimpas em 

Hidrolândia, que têm por objetivo verificar os principais problemas existentes na microbacia 

do manancial de abastecimento público da cidade.  
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4.3- Aspectos sócio-ambientais do projeto 

 A elaboração de metas e o relato dos dados obtidos durante o projeto são necessários. 

Esses dados servem tanto para a aprovação de orçamentos, quanto para a execução de obras e 

o acompanhamento de resultados. No caso da Microbacia Hidrográfica do Córrego Grimpas, 

os órgãos envolvidos no projeto conceberam todos os equipamentos necessários tais como 

estudos, banco de dados e pessoal capacitado, para que se alcance um desenvolvimento 

integrado de toda a região que faz parte da microbacia.  

 A questão da conservação do solo foi levada em consideração, visto que é parte 

fundamental da bacia, que não é formada apenas por matas ciliares e curso d’água. Para que 

as matas sejam conservadas e o curso d’água siga naturalmente é necessária a preservação do 

solo circundante de toda a região envolvida na microbacia. 

 Para que uma maior região da microbacia contribuísse para o recarregamento do 

lençol freático levou-se em conta a manutenção do equilíbrio hidrológico, com a infiltração 

adequada da água no solo e, por conseqüência, a garantia da oferta hídrica durante todo o ano.  

 Alguns reflexos tornaram-se evidentes: foi observada a redução do assoreamento dos 

cursos d’água, dos lagos e dos reservatórios, através do reflorestamento e construção de 

curvas em nível. Houve ainda, o trabalho de conscientização realizado junto aos pequenos 

produtores agrícolas para que estes reduzissem o consumo de agrotóxicos e fertilizantes, 

refletindo diretamente na quantidade de nutrientes carreados pelas águas da chuva tanto para o 

lençol freático quanto diretamente para os cursos d’água que fazem parte da Microbacia do 

Córrego Grimpas. 

 Um fato importante e que contribuiu diretamente para que essas práticas fossem 

adotadas, foi a fomentação, ou seja, a facilitação de empréstimos para os produtores da região, 

e o acompanhamento técnico da EMATER para que esse dinheiro fosse aplicado corretamente 

nas propriedades rurais e nas alternativas de atividades econômicas locais. 
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4.4 –Panorama ambiental do Córrego Grimpas em 2009. 

 O trabalho realizado teve como objetivo analisar o panorama ambiental atual do 

Córrego Grimpas, ressaltando o projeto de microbacia de 1997, com uma abordagem 

aprofundada no que diz respeito às pressões antrópicas sofridas na atualidade (2009) tais 

como: situação das APPs, captação de água, despejos, uso de agrotóxicos, irrigações, 

dessedentação animal, usos comerciais, etc. 

 Estas Pressões antrópicas foram constatadas durante as visitas em campo e registradas 

por fotografias (Figuras 01 a 07). Para melhor compreensão da localização dos elementos 

retratados nas figuras listou-se no quadro 04 as coordenadas UTM dos locais fotografados. 

 

Quadro 04: Coordenadas UTM do Córrego Grimpas 
Figuras Coordenadas (UTM) 

Figura 1 
Figura a UTM– N 8.127.470.27 UTM – E 683.437.16 

Figura b UTM– N 8.127.404.05 UTM – E 683.444.08 

 
Figura 2 

Figura a UTM– N 8.124.481.40 UTM – E 684.031.73 

Figura b UTM– N 8.124.895.86 UTM – E 685.321.66 

Figura c UTM– N 8.125.118.62 UTM – E 685.658.74 

Figura d UTM– N 8.124.123.64 UTM – E 686.016.44 

Figura 3 
Figura a UTM– N 8.126.327.00 UTM – E 683.943.47 

Figura b UTM– N 8.125.151.20 UTM – E 684.102.14 

 
Figura 4 

Figura a UTM– N 8.126.434.67 UTM – E 684.116.69 

Figura b UTM– N 8.126.377.71 UTM – E 684.060.31 

Figura c UTM– N 8.126.330.17  UTM – E 684.092.57 

Figura d UTM– N 8.126.281.97  UTM – E 684.142.08 

 
Figura 5 

 

Figura a UTM– N 8.125.664.10   UTM – E 686.308.66 

Figura b UTM– N 8.124.435.30  UTM – E 687.264.19 

Figura c UTM– N 8.124.435.30  UTM – E 687.264.19 

Figura d UTM– N 8.124.435.30  UTM – E 687.264.19 

 
Figura 6 

 

Figura a UTM– N 8.124.409.15 UTM – E 687.272.57 

Figura b UTM– N 8.124.409.15 UTM – E 687.272.57 

Figura c UTM– N 8.124.409.15 UTM – E 687.272.57 

Figura d UTM– N 8.124.409.15 UTM – E 687.272.57 

              Figura7 
 
 

 

Figura a UTM– N 8.124.331.05 UTM – E 687.691.33 

Figura b UTM– N 8.124.331.05 UTM – E 687.691.33 

Figura c UTM– N 8.124.331.05 UTM – E 687.691.33 

Figura d UTM– N 8.124.331.05 UTM – E 687.691.33 

Fonte: Google Earth. 
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b) 

 

O fato de o Córrego Grimpas ser utilizado como manancial de abastecimento da 

cidade, aumenta ainda mais a necessidade de garantir sua preservação. A região apresenta 

uma baixa declividade em seu solo o que favorece o cultivo de uma vasta gama de culturas 

em sua área. A agricultura representava, antes do projeto, um ponto de pressão significante 

pois além do uso de diversos insumos proporcionava a exposição do solo. Havia um pivô 

central na região da primeira nascente mostrada nas figuras 1a e 1b, de acordo com Gerente 

do Distrito da SANEAGO de Hidrolândia. Na época do Projeto, através de negociação, 

conseguiu que cessasse a operação deste pivô, o que apresentou efeitos positivos, uma vez 

que a nascente se apresenta com sua APP preservada e sem riscos de assoreamento pois a 

pastagem e as curvas em nível utilizadas hoje estabilizaram o solo.  

      
a) Área circundante a nascente com a APP bem 
preservada. 

b) Nascente 1, do Córrego Grimpas.    

Figura 1: Nascente 1 do Córrego Grimpas, maio de 2009. 

Já as outras duas nascentes representadas na figura 2a, 2b e 2d, não apresentam 

problemas com suas APPs, porém antes do Projeto de Microbacia, essas, passavam pela 

pressão da pecuária praticada na época. Hoje as três estão devidamente protegidas e 

respeitando os limites mínimos de extenssão da mata ciliar; assim sendo, há um menor risco 

de assoreamento e de aumento significativo de turbidez devido a erosão. Mas dentre as 

nascentes há uma que ainda apresenta um ponto de pressão: que é a nascente 3. Nesta há um 

represamento que se da a 40m do olho d’água, esse fator pode aumentar o peso sobre o lençol 

freático e posteriormente eliminar a nascente. 

a  b 
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a) Nascente 2 do Córrego Grimpas  b) Nascente 3 do Córrego Grimpas. 

 

      

c) Represa após a nascente 3.  
d) Nascente 4 do Córrego Grimpas. 
 

Figura 2: Nascentes secundárias do Córrego Grimpas, maio de 2009. 

 

Quanto aos índices de metais encontrados na água na época do projeto em 1997, o 

Gerente do Distrito de Hidrolândia afirma, que na época da recuperação ambiental, estavam 

excedidos. Hoje estão em índices aceitáveis. Uma análise realizada pela SANEAGO, no dia 

10 de fevereiro de 2009, indica que estes estão de acordo com a Resolução do CONAMA nº 

357, de 17 de março de 2005. 

Muito disso se deve ao esclarecimento que foi dado aos proprietários de terras que 

faziam o uso de organoclorados em suas atividades agropecuárias, ou mesmo no combate a 

insetos ou para a eliminação de cupins e moscas de chifre. Porém, ainda nota-se a presença de 

ruminantes tendo acesso direto às águas do Córrego Grimpas, como é mostrado nas figuras 3a 

e 3b. 

 

a b 

c 

 

d 



 23

     
a) Gado tendo acesso ao manancial para sua 
dessedentação, possivel fonte de contaminação, 
vertedouro da represa da Sede da fazenda  que retém 
quase toda a extenssão territorial da microbacia. 

b) Gado tendo acesso à água na represa próximo a 
empresa de envasamento de água mineral. 

Figura 3: Pressões ambientais, maio de 2009. 

Ligados diretamente com a questão da criação de animais, está o lançamento de 

efluentes de origem bovina. Na região, havia um confinamento; essa atividade concentra em 

um pequeno espaço uma grande quantidade de carga orgânica, (fezes dos ruminantes); na 

época do projeto o problema foi abordado porque o proprietário do confinamento construiu, 

logo abaixo do curral de engorda, uma canaleta que levava o estrume do gado a três lagoas de 

estabilização. Na atualidade, a canaleta ainda está em funcionamento representada na figura 

4b e 4c; embora neste confinamento somente se encontre gado leiteiro, ainda se produz uma 

grande quantidade de dejeto animal que pode atuar como contaminante na água do córrego. 

Um fator que agrava esta situação é que, apesar do funcionamento das lagoas, nota-se que elas 

estão eutrofizadas (Figura 4d). Assim, qualquer precipitação leva o excesso para o curso de 

água do Grimpas. 

      

a) Curral onde está o gado leiteiro. b) Início da Canaleta de estrume. 

a b 

a b 
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c) Canaleta que está funcionando como Lagoa            
de Estabilização.  

d) Lagoas eutrofizadas.  
 

Figura 4: Gado no confinamento, maio de 2009. 

 

De todos os fatores que faziam parte do projeto, o que apresentou um dos melhores 

resultados foi a recuperação das matas ciliares, o que é fundamental para a perpetuação dos 

resultados do projeto, pois a mata ciliar atua como proteção a todos os possíveis fatores que 

influenciam negativamente nos parâmetros de qualidade das águas do córrego. Deve-se 

destacar a sua importância na contenção da água de enxurrada das precipitações no período de 

chuvas. Também nota-se a proteção que esta mata oferece ao leito do córrego (Figura 5c e 

5d). Porém, em alguns pontos, encontram-se alguns represamentos sem proteção em suas 

margens. Deve-se ressaltar, de acordo com a Figura 5a e 5b, que as represas não possuem 

mata ciliar, o que representa um ponto negativo. 

 

a) Represa na propriedade  que ocupa grande parte da 
Microbacia do Córrego Grimpas, não apresenta APP, 
no seu leito direito 

b) Represa na mesma propriedade, próxima a Água 
Mineral não apresenta APP, nas suas Margens. 

                

c  

a  b  

d 
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c) Mata ciliar na propriedade referida, nota-se que a 
APP está bem preservada.  

d) Mata ciliar na mesma propriedade, nota-se que a 
APP também está bem preservada. 

 
Figura 5: Represamentos e matas ciliares, maio de 2009. 

 
 Um dos principais fatores a ser abordado como ponto de pressão sobre o Córrego 

Grimpas é o fato de a captação ser realizada a jusante da BR-153, que corta seu trajeto a uns 

1.000 m da Estação de Tratamento de Água (ETA) da SANEAGO distrito de Hidrolândia, 

conforme Figura 6a, 6b e 6c. Assim sendo, corre-se o risco de haver algum derramamento de 

petróleo por acidente ou mesmo, em um posto de combustível, localizado a pouco mais de 1 

km do córrego, a margem da rodovia. Esses fatos se firmam como riscos eminentes ao 

abastecimento público da cidade. Tendo em vista o processo de tratamento atual utilizado nas 

águas do córrego seria impossível manter o abastecimento público integral da cidade de 

Hidrolândia. 

     

a) Posto de Combustível, ponto de possível 
impactância ao córrego.  

b) Rodovia BR-153, sentido Hidrolândia-Goiânia. 

 

d  

a  

c 

b  
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c) Canalização na BR-153, indicando que todo possível 
derramamento escorre para dentro do córrego.  

d) Trecho do córrego após a BR-153, área cercada pelo 
condomínio de chácaras onde está localizada a ETA da 
SANEAGO. 
 

Figura 6: BR 153, maio de 2009. 

A ETA capta água a uns 1.000m e a jusante da BR-153. A captação atual do córrego 

está definida em 17 l/s e com mais 14 l/s extraídos por 2 poços: um com a extração de 8 l/s e o 

outro com 6 l/s; este tratamento está representado nas Figuras 7a até 7d. De acordo com as 

análises realizadas pela SANEAGO, as águas do córrego, apesar das pressões sofridas, estão 

em ótima qualidade, estando qualificada entre as três melhores do estado. 

 A parte estrutural da ETA, não apresenta nenhuma irregularidade está bem estruturada 

e possui uma operação simples, de acordo com o operador de sistema que está na função há 5 

anos (Figura 7).  

         

a) Chegada de água na ETA da SANEAGO 
Hidrolândia. Ui 

b) Chegada de água na ETA da SANEAGO 
Hidrolândia 

d  c  

a  b  

d  d  
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 c) Tratamento da água.  d) Operador de sistema. 

Figura 7: ETA SANEAGO e Tratamento, maio de 2009. 

 Com o intuito de detalhar melhor as propriedades rurais e demonstrar a localização das 

figuras na região da microbacia, elaborou-se a Figura 8, que apresenta um apanhado geral 

dessa região, identificando não somente os pontos, mas também as regiões que sofrem 

maiores impactos referentes às atividades anteriores ao projeto da microbacia, como também 

das atividades atuais. 

 

 

c d 
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Figura 08: Imagem da Microbacia. 2005. 

Quadro 05: Etapas do projeto e relação com os impactos ambientais. 
PONTOS SIGNIFICADOS POSSIVEIS ASPÈCTOS E IMPACTOS 

 Pontos onde a agropecuária participa como atividade financeira predominante.  Assoreamento, contaminações microbiológicas, aumento da turbidez. 
 Granja de Aves na 1ª nascente. Contaminações microbiológicas, 
 Nascentes do Córrego Grimpas (Áreas Recuperadas) Melhoria das características físicas, químicas e microbiológicas, Aumento da vazão em todo o ano 
 ETA SANEAGO. Empresa Estatal que pratica o tratamento da água de abastecimento público. 
 Represamentos Pontos isolados de pressão, onde se concentra a água e se faz usos exploratórios significativos. 
 Indústria de envasamento de água mineral Gera efluentes que se não muito bem tratados afeta diretamente a qualidade hídrica, como contaminações microbiológicas. 
 Cidade de Hidrolândia Grande demanda por recursos hídricos, e posterior deteriorização da sua qualidade. 
 Estradas com Leitos recuperados Diminuição do escoamento superficial, erosão laminar e posterior redução na turbidez hídrica.   

1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 Pontos de referência das figuras. Aspectos Gerais observados nas figuras 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Feita a observação dos aspectos e impactos ambientais sofridos nos 9,7 Km de 

percurso do Córrego Grimpas e seus 500 ha que englobam todas as nascentes da sua 

microbacia, algumas considerações podem ser feitas: 

 1) Considerando a significância dos impactos que foram encontrados ao longo deste 

trecho percorrido, pode-se afirmar que as pequenas pressões não estão interferindo 

significativamente na qualidade hídrica e que o projeto de recuperação ambiental de 1997 

apresenta resultados até os dias atuais;  

2) Foram feitos esforços para a melhoria da qualidade hídrica, porém com o ressalvo 

da necessidade de melhorias em diversos aspectos e usos dados ao solo da Microbacia do 

Córrego Grimpas, tais como a preservação das matas ciliares em diversos pontos, acesso de 

ruminantes ao curso hídrico e ocupação humana e industrial.  

 Este trabalho consistiu-se em um levantamento prático dos reflexos das atividades 

antrópicas na região da microbacia com seu uso de solo, economia, aspectos socioambientais, 

visando principalmente ressaltar a sua importância para o abastecimento público da cidade. 

 Sugere-se os seguintes tópicos para discussão em futuros trabalhos a serem realizados 

na Microbacia do Córrego Grimpas: 

• Cercamento com arame liso ou farpado, de toda a microbacia, para prevenção de 

acesso dos ruminantes ao leito do córrego. 

• Reflorestamento às margens das represas com espécies nativas da região,  nos limites 

de 50m, referente à Resolução do CONAMA nº330 de 20 de Março de 2002. 

• Continuação ao Projeto de Microbacia que ao longo dos anos entrou em declínio, 

devido à falta de investimento e de interesse das autoridades locais.  
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6 – ANEXOS 

Entrevista realizada, na ETA da Saneago distrito de Hidrolândia no dia 21 de Maio de 2009 às 

09:30. 

Nome: 
Humberto de Menezes Araujo. 

Formação: 
Economia. 

Cargo da época: 
Agente de Sistemas. 

Cargo atual: 
Gerente do distrito de Hidrolândia. 

Quais os reflexos que você vê nos dias atuais? 
As melhoras variam  dos aspectos nítidos e visuais, até os mais  minuciosos que são as características 

fisico-químicas, e a própria vazão que foi aumentada significativamente. 
Quanto é retirado de água do manancial hoje? 

17 L/s 
O projeto foi eficiente? 

Sim, pois nota-se hoje a disponibilidade de se retirar até 25 L/s, e provavelmente se não fossem as 
atividades do projeto seria impossível este fato. 
Quais as intenções futuras da SANEAGO em relação ao manancial, uso, previsões e novos projetos? 

Preservá-lo para que haja a garantia de água por um longo período. 
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Entrevista Realizada no dia 20 de maio de 2009 as 19:30, na residencia do Sr. Aureliano 
Francisco Xavier. 

Nome:  
Aureliano Francisco Xavier 

Formação: 
Sanitarista Ambiental. 

Cargo que desempenhava na época: 
Gerente do Distrito da Saneago de Hidrolândia.Atual Supervisor Técnico Operacional PGRM 14, da 

Superintendencia Metropolitana de Negócios (SUMEN) 
Como foi notada a necessidade do projeto de recuperação ambiental? 

Notava-se a vazão diminuída gradativamente, as análises apontavam um alto nível de coliformes 
fecais, metais e organoclorados, além dos aspectos visuais como o problema do desmatamento das APPs e 
turbidez da água.  
Quanto era retirado de água do rio na época que você era gerente do distrito de Hidrolândia? 

Na época eram retirados 12 L/s.  
Qual era a preocupação da SANEAGO com o manancial de abastecimento público da cidade? 

O empasse principal era garantir que não houvesse o corte de fornecimento de água da cidade, pois o 
manancial havia sido analisado e a 1a vazão foi de 140 L/s, a 2a  de 90 então indicou que a vazão havia 
diminuído. Logo após 2 anos de implantação do projeto a vazão havia chegado a 170 L/s. 
Quais as principais dificuldades encontradas na época do projeto? 

Conscientização dos produtores rurais, implantar uma atividade nova na região, dificuldades 
oriundas do corte que sofre o córrego pela Rodovia BR-153.   
Como foi a aceitação dos proprietários rurais, em relação ao novo modelo de manejo dos solos que lhes 
foi ofertado? 

Foi boa, por todos os proprietários serem empresários estes mesmos ajudaram no processo pois  
forneceram combustivel, maquinas e alimentação da equipe, além do mais, em sua maioria, realizaram todas 
as atividades propostas no programa. 
Como foi a implantação? 

Demorada pois o projeto anteriormente havia sido interrompido por não receber apoio financeiro 
necessário. 
Na época o manacial dava indícios que se não fosse recuperado poderia haver o problema de escassez 
hidrica? 

Sim, pois as proprias analises indicavam. 
Você considera que os resultados foram alcançados: 

Sim, porém o acompanhamento contínuo é indispensável para que se supra as necessidades futuras 
por demanda de água. 
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Entrevista Realizada no dia 20de maio de 2009 as 17:20, no atual escritório da estatal EMATER. 

Nome:  
Clenon Aguiar de Magalhães 

Formação:  
Médico Veterinario  

Cargo que desempenhava na epoca do projeto:  
Chefe de escritório cargo que ocupa ate os dias atuais. 

Qual a parte que a EMATER desempenhava  na epoca do projeto?  
Coordenar e executar obras de demarcação de curvas de nível, ou seja realizar o serviço de campo 

pertinente ao projeto, também cabia a EMATER, coordenar a equipe multidisciplinar que atuava no Projeto de 
Microbacia do Córrego Gimpas pois se contava na época com integrantes do Ministério Público, Prefeitura 
municipal e IBAMA. 
Quais as dificuldades notadas para a implementação do projeto?  

Falta de recursos, desinteresse da administração publica municipal anterior ao projeto, pois o projeto 
so foi aprovado em sua segunda tentativa, visto que uma primeira já havia sido recusada. E outro aspecto que 
foi abordado foi a negociação com produtores que cultivavam nas encostas das nascentes, propondo assim 
para que estes investissem na formação de pastagens. 
Como profissional da area você via a eminente necessidade do projeto: 

 sim pois a questão ambiental tem suma importância. Além do mais, o Córrego Grimpas corta a sede 
do municipio que tem relação histórica com o Córrego. 
Tempo de duração: 
 O tempo é contínuo desde 1997, pois deve-se manter um acompanhamento, para que não haja riscos 
de se perder os esforços anteriormente praticados  
Pessoal envolvido na época:  

Clenon, Chefe de escritório; Geovane, Técnico Agricola; Juarez Bucar, Agronomo; SANEAGO: 
Aureliano Francisco Xavier e o Engenheiro Agronomo Antonio Pequeno; Prefeitura Municipal de Hidrolândia 
nas Administrações de José Lima Cruvinel e do  Sr. Eci do Nascimento Teles. 
Fonte dos recursos:  

Os recursos vinham da União repassados a EMATER para que essa envistisse em sistemas de 
microbacias, participação do municipio, e dos produtores rurais. 
Aspectos negativos durante a implementação: 
 Um aspecto que interferia diretamente nos trabalhos era o descompromisso de alguns proprietarios 
com o que lhes era proposto. Pois algum destes se sentiam prejudicados, com as novas delimitações produtivas 
que lhes eram oferecidas. 
Como profissional ainda atuante na área você va falahas no projeto nos dias atuais?  
 Sim, pois o acompanhamento não é aciduo como se devia, o que pode prejudicar o que foi feito. 
O que deve ser feito para que haja a garantia da eficiência do projeto por um periodo maior? 

 Trabalho de concientização  junto a sociedade e produtores, o que era feito na época com o translado 
de estudantes para a localidade do Grimpas, sejam eles de escolas locais ou mesmo de universidades como A 
UCG (Universidade Catolica de Goiás), o que enriquicia o trabalho pois o divulgava além do território do 
Municipio. 
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