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Resumo 

É evidente a importância da água na manutenção do clico da vida e em todos outros aspectos, 
assim como no desenvolvimento estratégico, econômico e social. O município de Mineiros-GO 
tem em sua área demográfica varias nascentes e olhos d`água, entretanto em muitos casos 
esse patrimônio da humanidade não é tratado da melhor forma na busca por sua preservação. 
O trabalho visa buscar melhorias na preservação e manutenção das nascentes Perpétua e 
Magnífica, que são fontes essenciais de captação de água no município de Mineiros-GO. 
Através deste projeto são levantadas questões de conservação das nascentes, assim como o 
planejamento de ações para minimizar o problema. Fato de extrema relevância em tempos de 
escassez de água.   
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Introdução 

A água é apontada como um recurso natural de altíssimo valor econômico, estratégico e social, 
já que todos os setores de atividade humana. Nas últimas décadas, o desmatamento de 
encostas e das matas ciliares além do uso inadequado dos solos, vêm contribuindo para a 
diminuição da quantidade e qualidade da água (CPT, 2013; COSTA, SOUZA, BRITES, 1996). 
Tornando essencial projetos que preservem recursos naturais, como nascentes de água. O 
fornecimento de água à partir de nascentes são de boa qualidade, abundante e continua. 
Possibilitando a distribuição por gravidade, sem gastos de energia (CALHEIROS, et. al, 2004). 

Em 31 de outubro de 1976 iniciou projeto de abastecimento de água em Mineiros, com o 
objetivo de aproveitar a reserva natural para o uso da água pela população. Entretanto se faz 
necessário projeto de conservação da área pois segundo a Lei 7.803/89 e a medida provisória 
nº 2.166-67, de 24 de Agosto de 2001, “ Consideram-se de preservação permanente, as áreas 
situadas nas Nascentes e “olhos d’água”, qualquer que seja sua situação topográfica, devendo 
ter um raio mínimo de 50 (ciquenta) metros de largura”. (CALHEIROS, et. al, 2004) 

O trabalho consta de projeto de sustentabilidade das nascentes Perpétua e Magnífica 
responsáveis pelo abastecimento de sete setores da cidade de Mineiros. Com a capacidade de 
bombear 108 mil metros cúbico por hora de água, assim sendo torna-se evidente a 
necessidade da preservação e conservação das nascentes devido o crescimento urbano. 

 

Metodologia 

A primeira medida proposta seria ampliação da área preservada, melhorando as condições de 
abastecimento de águas provida da chuva, tendo maior infiltração para o lençol freático. 



Outra ação de extrema relevância seria a construção do tratamento de esgoto e de fossas 
assépticas nas residências ao redor da nascente, evitando o lançamento de resíduos nas 
águas da propriedade. 

 

 

 

 

 

(A)                                                                   (B) 

Fig. 1: (A) fossa dos funcionários. (B) Proposta do Projeto das fossas assépticas 

O sistema da fossa asséptica aqui detalhado é basicamente uma trincheira impermeabilizada.  

A caixa  durante sua execução caso seja feita com tijolos, o concreto no fundo seja de boa 

qualidade para ser impermeável e o reboco nas paredes devem ser na quantidade de 2x1, as 

dimensões é de 2 m³ por pessoa ou podem ser substituídas por caixas de fibra. 

A base impermeabilizada é forrada por uma camada delgada de entulho de obras, pneus 

,sobre posta uma camada de brita seguido de areia e bidim, com uma camada de areia e terra 

com material orgânico pra o plantio,  são indicadas espécies com raízes rasas e folhas largas 

que permitam a transpiração do solo úmido, Exemplos (Bananeiras, Taiobas e Copo de Leite). 

São implantados três pontos de coleta do efluente, nesse processo além de não produzir águas 

negras elas saem 99% Limpas do sistema até serem absorvidas pelas plantas. 

Ainda envolvendo a preservação das nascente é necessário a construção de cerca de 
contenção para evitar a entrada de animais, causando pisoteio (compactação do solo) ou até 
mesmo contaminação da água. 

Além disso projeto de manutenção do asseio, ou seja a limpeza em volta da cerca para evitar 
que o fogo, em caso de incêndio, atinja a área da nascente. Fazer uso das próprias palhada. 
Esse material, quando apodrece favorece os organismos que vivem na terra melhorando as 
condições de infiltração e armazenamento de água no solo, além de diminuir o impacto das 
gotas de chuva sobre a superfície. Os solos sob florestas possuem as melhores condições de 
infiltração de água. 

 

 

 

 

 

 

(A)                         (B) 
Fig 2: (A) Situação atual da reserva. (B) Projeto de cerca de contenção. 



A cerca de contenção na construção utiliza-se pré-moldados, as bases feitas de alvenaria ou 
concreto armado, cava-se uns 40 cm (dependendo do solo) e preenche com concreto a base 
de cada pré-moldado ali implantado, alambrados instalados com arames galvanizados, 
distância entre pilares de (2 a 3) m. 

Por fim canalizar as águas vindas do clube hípica, pois as mesmas fazem uso de produtos 
químicos, onde pode contaminar as águas das nascentes. 

Resultados esperados e Discussão 

Com, o aumentando a área de preservação pode-se evitar queimadas, por se tornar a área 
mais restrita aos homens e suas intervenções. Justificáveis pois as queimadas, causam sérios 
danos às florestas e outros tipos de vegetação, deixando o solo descoberto e matando os 
microrganismos e a vida do solo. Este solo sem proteção da cobertura vegetal pela ação das 
gotas da chuva é compactado, ou seja, endurece, o que irá reduzir os poros de absorção e a 
velocidade e quantidade da água, além de favorecer as enxurradas e erosões na área. 

Adicionalmente, as florestas são consideradas como fontes primordiais para o suprimento de 
água para os aquíferos. A presença da cobertura florestal irá proporcionar uma maior infiltração 
de água no solo, o que por sua vez irá resultar num maior abastecimento do lençol freático. 

As principais fontes de contaminação são oriundas de esgoto não trados e detritos de 
atividades industriais, como seria o caso do Clube Hípca e Esporte de Mineiros e casas 
próximas as nascentes. Uma vez que esses subprodutos podem ser fonte de contaminação 
das nascentes, sugere-se ao poder público e privado do município o investimento em 
canalização adequada, tratamento de esgoto sustentável, não sendo tão dispendioso e 
extremamente necessário para manutenção da qualidade das água. 

Conclusão 

A preservação da qualidade da água é uma necessidade universal, que exige atenção por 
parte das autoridades e população em geral. Se não cuidados dos recursos que a natureza nos 
oferece, a grande perca é da humanidade que irá sofrer na falta desses recursos. 
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