Desenvolvimento e sustentabilidade da
bacia hidrográfica do rio Uberabinha
Prefeitura Municipal de Uberlândia MG. População 611.000
habitantes (IBGE 2011)
Interveniente: Departamento Municipal de Água e esgoto de Uberlândia,
Repasse caixa, valor total R$404.884,89 R$ 44.987,21
R$ 449.872,10

A Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha encontra-se no estado de
Minas Gerais e abrange o perímetro de três municípios, Uberaba,
Uberlândia e Tupaciguara, entre as coordenadas geográficas 18º
36’ a 19º 21’ S e 47º 51’ a 48º 33’W. é afluente do rio Araguari,
Bacia Federal do Rio Paranaíba, área de atuação do projeto 1.119
km².

Objetivo. objetivo geral do presente projeto é restaurar os
processos de degradação ambiental, por meio da conservação de
água e solo em áreas da bacia do rio Uberabinha e ribeirão Bom
Jardim, mananciais que atendem 100% do abastecimento público
da cidade de Uberlândia, proporcionando assim, água em
quantidade e qualidade às atuais e futuras gerações
META . Construção de 23.100 metros lineares de cerca
paraguaia, plantio de espécie nativas em 18 ha de áreas, o que
totaliza o plantio de 19.800 mudas nativas do cerrado,
conservação de solo com 20 ha de curvas de nível, 108
barraginhas, 5.620 metro linear (5,62 Km) de readequação de
estradas. Monitoramento Hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio
Uberabinha

Especificação
Conservação e recuperação
Readequação de estrada
Construção de
barragemConstrução de terraço

Etapa

Unid.

Quant.

1

h/maq

240

Inicio

Término

19/7/2012

3/10/2012

06/06/2012

15/11/2012

R$ 191.880,00

18/10/2012

1/12/2012

R$ 18.845,00

01/07/2012

30/07/2012

Valor

R$ 67.100,00

Recuperação de Áreas de
Preservação Permanentes
Cercamento da área:
Contratação de empresa
para construção de cerca
paraguaia
(mão-de-obra)
Plantio da área:
Mão- de - obra para plantio
de muda
Muda de espécie nativa do
cerrado
Contrapartida
Monitoramento Hídrico
da Bacia Hidrográfica do
Rio Uberabinha
Monitorar
os
recursos
hídricos
da
bacia
hidrográfica
do
rio
Uberabinha

2

R$ 191.880,00
m

23.100

3

muda

19.800

4

-

