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RESUMO 

 

 

A microbacia do riacho Algodoais está inserida na sub-bacia do rio Massangana e 

integra o Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos (GL-2). Esta microbacia tem 

sofrido com a pressão antrópica e estudos prévios  demonstraram  a necessidade de 

intervenções em suas nascentes. As nascentes, que ocupam a área rural dessa 

importante microbacia, diante dos diversos usos e ocupação do solo, vêm 

apresentando um ambiente frágil devido à forte pressão antrópica exercida nas suas 

respectivas Áreas de Preservação Permanente (APP). Diante desse conhecimento, 

em 2016, o projeto Nascentes de Suape diagnosticou 40 nascentes da microbacia 

do riacho Algodoais, dentro da Zona de Preservação Ecológica (ZPEc) e da Zona 

Industrial (ZI) de Suape. No entanto, não existe um Plano de Ação Ambiental que 

contemple intervenções de conservação nas nascentes estudadas. O objetivo geral 

desse trabalho é elaborar um Plano de Ação Ambiental, que contemple intervenções 

de conservação, em nascentes e respectivas APPs da microbacia do riacho 

Algodoais, considerando os parâmetros determinados pela Metodologia de 

recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APP. Por fim, as ações de 

intervenção que devem ser tomadas para a conservação e proteção de nascentes 

da microbacia constarão no Plano de Ação Ambiental, onde o mesmo irá 

proporcionar subsídios à empresa Suape, oferecendo conhecimento complementar 

ao diagnóstico realizado pelo Projeto Nascentes de Suape. 

 

 

Palavras-chave: nascentes; APPs; Plano de Ação Ambiental
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ABSTRACT 

 

 

The watershed of the Algodoais stream is located in the sub-basin of the 

Massangana River and is part of the Group of Small Littoral River Basins (GL-2). This 

microbasin has suffered from anthropic pressure and previous studies have 

demonstrated the need for interventions at its sources. The springs, which occupy 

the rural area of this important microbasin, in the face of the different uses and 

occupation of the soil, have presented a fragile environment due to the strong 

anthropic pressure exerted in their respective Permanent Preservation Areas. Based 

on this knowledge, in 2016, the Nascentes de Suape project diagnosed 40 springs of 

the Algodoais stream microbasin within the Ecological Preservation Zone (EPZ) and 

Suape Industrial Zone (ZI). However, there is no Environmental Action Plan that 

contemplates conservation interventions in the sources studied. The general 

objective of this work is to elaborate an Environmental Action Plan, which 

contemplates conservation interventions, of the springs and respective PPAs in the 

Algodoais creek microbasin, considering the parameters determined by the Recovery 

Methodology of Permanent Preservation Areas – APP. Finally, the intervention 

actions that must be taken for the conservation and protection of springs of the 

microbasin will be included in the Environmental Action Plan, where it will provide 

subsidies to the Suape company, offering complementary knowledge to the diagnosis 

made by the Project Nascentes de Suape. 

 

 

Keywords: springs; APPs; Environmental Action Plan. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município do Cabo de Santo Agostinho, faz parte da região metropolitana 

do Recife – RMR – e  juntamente com Ipojuca, abriga um dos maiores polos 

industriais de Pernambuco: o Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo 

Gueiros – SUAPE. 

 No intuito de preservar e conservar suas nascentes, em 2016 o Projeto 

Nascentes de Suape, da equipe técnica da empresa SUAPE, elaborou um 

diagnóstico ambiental da microbacia do riacho Algodoais – Cabo de Santo 

Agostinho, o qual caracterizou 18 nascentes com conceito regular como prioritárias 

para ações de conservação, dentro do universo de 40 até então mapeadas. 

Diante da ausência de metodologia para ações de intervenção, o objeto 

desse trabalho se dá pela produção de um Plano de Ação Ambiental como 

justificativa para recuperação de áreas degradadas. 

Baseado nas leis 12.651/12, define APP – Áreas de Preservação 

Permanente e na Resolução nº429/2011 do CONAMA, a qual define a metodologia 

para a preservação das APPs e na Metodologia para elaboração do Plano de 

Ação, descrito por Buarque, 2000.  

A quantificação dos recursos financeiros necessários para a efetivação do 

Plano de Ação foram baseados na tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil, descritas no Termo de Referência, assim 

como a modalidade de licitação, Tomada de Preço, devido a sua celeridade e por se 

tratar de contratações de médio porte.  

Este Plano de Ação Ambiental deve apresentar subsidios à empresa SUAPE, 

na forma de conhecimento complementar ao Diagnóstico realizado pelo Projeto na 

tomada de decisão para conservação das áreas degradadas, assim como na 

preservação dos recursos hídricos, fundamentais para a existência harmônica com a 

natureza. 
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DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

                 Figura 1. Estado de Pernambuco e cidades 

 

 

Figura 2. Mapa do municipio do Cabo e cidades limites                                                  

 

Fonte:Google Earth 

Figura 3. Mapa da área da empresa Suape entre os municipios do Cabo                                                  
e Ipojuca e a microbacia do riacho Algodoais                                                                                                                                        

 
Fonte: Google Earth 
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O município do Cabo de Santo Agostinho – PE possui localização geográfica 

08° 17'  13" S e 35° 02' 06" W, com população estimada em 200.546 habitantes 

(IBGE, 2017). Ocupa uma área de 448,4km² e limita-se ao Norte com os municípios 

de Moreno e Jaboatão dos Guararapes, ao Sul com Ipojuca e Escada, ao Leste com 

o Oceano Atlântico e a Oeste com Vitória  de Santo Antão (CPRM, 1999). 

O município faz parte da Região Metropolitana de Recife e também da 

Microrregião de Suape. Juntamente com o município de Ipojuca, concentra um dos 

maiores polos industriais do Estado de Pernambuco: o Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros, comumente denominado Suape, o qual ocupa a 5º 

posição entre os principais portos em movimentação de contêineres do Brasil 

(Suape, 2018). O município do Cabo de Santo Agostinho guarda ainda, um grande 

acervo histórico, cultural, religioso e natural, como os antigos engenhos de cana-de-

açúcar; o Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti (PMAHC), 

patrimônio cultural criado e tombado em nível estadual em 1979 (CPRH, 2018), onde 

está o conjunto histórico de Vila Nazaré do século XVI, a Igreja de Nossa Senhora 

de Nazaré e o Convento Carmelita, estes tombados pelo IPHAN (IPHAN,1961); as 

praias, mangues, restingas, recursos hídricos e fragmentos de Floresta Atlântica. 

Suape, o mais importante polo industrial do Estado, foi criado oficialmente em 

1978 mediante a desapropriação de terras de antigos engenhos, usinas e de áreas 

destinadas à reforma agrária e ocupadas por pequenos produtores rurais. Situado a 

40 km ao sul da capital pernambucana, ocupa uma área de 13.500 hectares que 

historicamente passou por centenas de anos sofrendo com o exaustivo 

desmatamento provocado pela monocultura da cana-de-açúcar. Esse histórico 

proporcionou severos danos ambientais à biodiversidade, aos serviços 

ecossistêmicos. Os recursos hídricos sofreram danos consideráveis em muitas de 

suas formas, em particular os recursos hídricos superficiais, com a supressão da 

vegetação nativa protetora e reguladora (SUAPE, 2016). 

A preservação, conservação e proteção de nascentes têm chamado a 

atenção tanto da empresa Suape, no intuito de conhecer e intervir em suas 

nascentes (SUAPE, 2016); como do poder público, já que o território de Suape, é de 

interesse social, contemplado como integrante do grupo de bacias pertencente às 

áreas de proteção de mananciais da Região Metropolitana de Recife, conforme a Lei 

Estadual nº 9.860/86 (PEDROSA et al., 2011).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Suape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Suape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipojuca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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PROBLEMÁTICA 

 

                  Figura 2. Mapa da microbacia do riacho Algodoais inserida no zoneamento de SUAPE 

 
Fonte: SUAPE, 2018 

 
A microbacia do riacho Algodoais está inserida na sub-bacia do rio 

Massangana, que integra o Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos (GL-2). 

Possui localização geográfica 08° 19' 03" S e 35° 03' 07" W, uma área de 2.581ha, a 

qual compreende a Zona Industrial (ZI) e a Zona de Proteção Ecológica (ZPEc) de 

Suape,  ilustradas no mapa 02. 

O riacho Algodoais, principal mantenedor hídrico da microbacia, com 

aproximadamente 10 km de extensão (SECTMA, 2002), possui características de 

extrema relevância por ser receptor de efluentes gerados pelas indústrias instaladas 

na ZI, bem como para a população residente às suas margens, que utiliza o riacho 

como destino final de seus rejeitos domésticos (inadequadamente) e o utilizam como 

fonte de água para animais e irrigação (SUAPE, 2016). 
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As nascentes, que ocupam a área rural dessa importante microbacia 

(PEDROSA et al., 2011), diante dos diversos usos e ocupação do solo identificados 

em estudos prévios, vêm apresentando um ambiente frágil devido à forte pressão 

antrópica exercidas nas suas respectivas Áreas de Proteção Permanente (APP). 

Com funcionalidade ambiental de proteção aos recursos hídricos (BRASIL, 2012), a 

Lei 12.651/12 regulamenta: 

 
Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas: 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhosd’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros (BRASIL, 2012. art. 4º,IV). 

 

De acordo com esta lei, as nascentes e suas respetivas APPs já estariam 

fundamentalmente protegidas, percebe-se  na realidade, que não existe ausência de 

lei e sim do seu cumprimento.  

As agressões ao meio ambiente ocorrem devido a um somatório de fatores 

ligados basicamente ao uso e ocupação desordenados do solo, ao crescimento da 

malha urbana sem o acompanhamento adequado de infraestrutura e à expansão 

imobiliária (NEW YORK CITY SOIL SURVEY STAFF, 2005). 

Diante desse conhecimento, em 2016, o projeto Nascentes de Suape 

diagnosticou e georreferenciou 40 nascentes da microbacia do riacho Algodoais, 

dentro da ZPEc e da ZI (SUAPE, 2016). No entanto, mesmo com a caracterização 

ambiental dessas nascentes, não foi elaborado até o momento, um Plano de Ação 

Ambiental que contemple intervenções de conservação e, sem dúvida, a ausência 

desse plano é uma porta aberta para ocorrência de arbitrariedades.  

No rigor de suas atribuições, a resolução nº429/2011 do CONAMA,  indica:  

Paragrafo único. A recuperação voluntária das APPs, consideradas de 
interesse social pelo Código Florestal atual, deve priorizar a manutenção 
das espécies nativas, de acordo com a metodologia estabelecida e demais 
normas aplicáveis, e dispensa autorização do órgão ambiental (CONAMA, 
2011). 

 

Ainda de acordo com a Resolução, a metodologia para a recuperação de 

APPs elenca a proteção das espécies nativas mediante isolamento ou cercamento 

da área a ser recuperada; adoção de medidas de prevenção, combate e controle do 

fogo, a recomposição e manutenção da fitofisionomia vegetal nativa, mantendo 
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permanentemente a cobertura do solo sem comprometer  a manutenção da 

drenagem e dos cursos de água e corredores de fauna e flora (...).  

A metodologia engloba ações que são essenciais para um Plano de Ação 

Ambiental e que determinam a forma de se combater as alterações ambientais 

praticadas nas APPs das nascentes diagnosticadas. 

Dentro desse contexto, um importante recorte territorial do municipio, a 

microbacia do riacho Algodoais,  estimulou a elaboração de estudos prévios que 

demonstraram necessidades de intervenções em suas nascentes (SUAPE, 2016).  

Essas intervenções contemplam a conservação do comportamento 

hidrológico natural que foi alterado pelas ações antrópicas e servem como subsídios 

para elaboração de medidas mitigadoras.  

Portanto, é fundamental a elaboração de um Plano de Ação Ambiental, que 

possa ser exeqüível, baseado na Metodologia de Recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente – APP, conforme a resolução Nº429/11 do CONAMA, 

como base para intervenções de conservação da microbacia do riacho Algodoais. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral: 

• Elaborar um Plano de Ação Ambiental, que contemple intervenções de 

conservação nas nascentes NA01, NA02, NA13, NA23 e NA40 da microbacia 

do riacho Algodoais – Cabo de Santo Agostinho - PE, considerando a 

Metodologia de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APP 

do CONAMA. 

 

Objetivos específicos: 

• Eliminar as ações de degradação que são exercidas nas nascentes; 

• Realizar as ações de conservação e proteção elencadas no plano de ação; 

•  Monitorar as estratégias utilizadas e detectar os sucessos ou insucessos das 

ações. 
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Metodologia 

 

Um Plano de Ação Ambiental, de acordo com Buarque, 2002, é descrito em  

etapas, conforme layout abaixo: 

 

 

 

1- OBTENÇÃO DE 
CONHECIMENTO

2 - TOMADA DE 
DECISÃO 

3 - DEFINIÇÃO DAS 
AÇÕES DE 

INTERVENÇÃO

4 - QUANTIFICAÇÃO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 

FINANCEIROS

PLANO DE AÇÃO 
AMBIENTAL
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Corroborando com o autor supracitado, este Plano de Ação Ambiental, em 

sua fase de Obtenção de Conhecimento, refere-se ao Diagnóstico Ambiental 

elaborado pelo Projeto Nascentes de Suape - 2016, que comparou as características 

entre as nascentes e não com dados ambientais externos. Os dados coletados 

foram: localização geográfica das nascentes, tipo de afloramento (pontual ou difuso), 

área da nascente, vegetação predominante, tipo de solo e as alterações ambientais. 

A fase de Tomada de Decisão selecionou, dentro do grupo de 18 nascentes 

classificadas com conceito regular como prioritárias para as ações de intervenção, 5 

nascentes localizadas dentro da ZI que apresentaram as seguintes alterações: 

construções em alvenarias abandonadas, pecuária e agricultura, utilização de 

nascentes para recreação, descarte de resíduos sólidos, ausência de cobertura 

vegetal e erosão do solo. 

A Definição das Ações de Intervenção estão de acordo com a Metodologia da 

Resolução Nº429/2011 do CONAMA: cercamento, reflorestamento com plantio total 

e de enriquecimento e remoção da agricultura e pecuária. 

Por último, a equipe técnica disponibilizada pela empresa Suape representa a 

Quantificação dos Recursos Humanos e a Quantificação dos Recursos Financeiros, 

tem como referência o SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil – a qual estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de obras e serviços de engenharia.  

 

Referencial Teórico 

 

Para Werneck (2000), o conhecimento da composição florística e da 

comunidade vegetal é fundamental para o desenvolvimento de recuperação de área 

degradada. O levantamento da vegetação foi feito no campo com identificação 

visual. 

O SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil, estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia e define como será realizada a ação de cercamento 

para a conservação das APPs das nascentes. 

A EMBRAPA, 2003, em seu Documentos 90, afirma que são muitos e 

variados os processos que levam à degradação dos solos. A degradação agrícola é 
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o processo inicial no qual o sistema apresenta perda da produtividade econômica 

e, a degradação biológica consiste no processo final no qual há uma intensa 

diminuição da capacidade de produção de biomassa  vegetal, no qual os  processos  

erosivos  tornam-se  evidentes. Este é o caso das NA13 e NA40 que sofre forte 

pressão antrópica, com as queimadas devido às atividades canavieiras e retirada 

de vegetação nativa.  

Conforme Ignácio et al., 2007, a Restauração Florestal com Plantio Total é 

comumente usada em ambientes onde a formação florestal foi parcialmente ou 

totalmente destruída e substituída por atividades agropastoris. Esse é o caso das 

nascentes NA13 e NA40, tendo por finalidade a recuperação dos processos 

ecológicos originais. 

Rigueira, 2015 afirma que a Restauração Florestal com Plantio de 

Enriquecimento representa a segunda fase da restauração ecológica e é 

responsável pelo início da fase de consolidação da floresta. Esta fase é 

representada pela introdução e crescimento das espécies do grupo da diversidade, 

pela gradual troca de espécies que compõem o dossel florestal e pela sobrevivência 

do ambiente florestal por um período suficientemente longo para permitir a 

continuidade do processo de restauração, resultando na garantia da sustentabilidade 

da floresta e do próprio processo de restauração ecológica. 

  

Justificativa 

 

Com a elaboração do diagnóstico ambiental das nascentes da microbacia do 

riacho Algodoais classificadas com conceito regular, mediante seu estado de 

preservação, é fundamental  um Plano de Ação Ambiental para as nascentes  NA01, 

NA02, NA13, NA23 e NA40,  localizadas na Zona Industrial de Suape para compor 

um plano piloto com ações conservacionistas que propicie a tomada de decisão para 

ações de intervenção nas nascentes da microbacia. 
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Resultados e Impactos esperados 

 

• O Plano de Ação deve equacionar corretamente os problemas ambientais, 

articular os diversos atores para atingir os objetivos, dando coerência às 

ações em curso; 

 

• Recuperar as 5 nascentes selecionadas conforme o conjunto de ações 

mitigadoras do Plano de Ação Ambiental. 

 

 

Ações de intervenção 

Sob o ponto de vista ambiental, o diagnóstico comparou dados entre as 

nascentes da microbacia do riacho Algodoais, não comparando com dados 

ambientais externos e caracterizou três conceitos de conservação de nascentes: 

Bom, Regular e Ruim1. 

A seguir, uma tabela com os dados coletados sobre as 5 nascentes de 

conceito regular classificadas para esse trabalho: 

 

 

 

                                                

1 Informação fornecida pelo Professor  Ricardo Silva, na Palestra Projeto Nascentes de Suape em Ipojuca – PE, em 

21 de Março 2018. 
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Tabela 1. Nascentes com os dados provenientes do diagnóstico 

Continua... 

 

 

 

 

 

*Identificação *Coordenadas  Tipo de afloramento Área 
Vegetação predominante da 

APP 
Tipo de solo Alterações ambientais 

NA1  
275990.000 E 

9078221.000 N 
Pontual 1m² 

Mosaico florístico: agricultura: cana-de 

açúcar (Poaceae), macaxeira 

(Euphorbiaceae), banana (Musaceae) 

herbáceas, arbustivas, espécies exóticas 

consumidas pela população: manga 

(Anacardiaceae), azeitona (Myrtaceae) 

e dendê 

Arenoso- argiloso 

Agricultura e atividades 

de recreação e resíduos 

sólidos na APP 

NA2 
276011.000 E 

9078252.000 N 
Pontual 

1m² 

 

Mosaico florístico: Agricultura: cana-de- 

açúcar (Poaceae), macaxeira 

(Euphorbiaceae), banana (Musaceae) e, 

arbóreas (espécies exóticas): caju,manga 

(Anacardiaceae), sabiazeira (Fabaceae) 

arbustos e ervas 

Argiloso 

Agricultura e atividades 

de 

recreação 

NA13 
276267.000 E 

9077626.000 N 
Pontual 0,79m² 

Pasto de cana-de- 

açúcar(Poaceae) espécie nativa: coco 

(Arecaceae) e exótica: cajú (Anacardiaceae), 

manga (Anacardiaceae) e azeitona 

(Myrtaceae); 

Argiloso 

com processo 

erosivo superficial 

Pecuária e 

anteriormente a atividade 

de agricultura; indícios de 

poluição e animais 

domésticos 
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*Identificação *Coordenadas 
Tipo de 

afloramento 
Área 

Vegetação predominante da 

APP 
Tipo de solo Alterações ambientais 

NA23 
276843.000 E 

9078506.000 N 
Pontual 7,00m² 

Herbáceas (Cyperaceae e 

Poaceae), Borda de Mata atlântica, 

agricultura abandonada: milho 

(Poace), cana-de- açúcar 

(Poace),banana 

(Musaceae) 

Argiloso 

Sua    preservação é relevante 

devido à manutenção e 

equilíbrio da bacia. 

NA40 
277284.000 E 

9079019.000 S 
Pontual 1,5m² 

Pouca   representatividade de 

herbácias; Agricultura: macaxeira 

(Euphorbiaceae), banana 

(Musaceae), 

feijão (Fabaceae) 

Argiloso 

(processo 

erosivo 

superficial) 

Agricultura, queimadas e 

extrativismo 

Fonte: Suape, 2016. 

Legendas: *Identificação: NA=Nascente; *Coordenadas: Sistema Geodésico de Referência: Sirgas 2000; Sistema de Projeção:  Universal Transversa de Mercator (UTM); 

Meridiano Central: 33° WGr; Fuso: 25; Pontos obtidos por receptor GNSS Absoluto. 
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Para as ações de intervenção descritas no Plano, necessárias para a 

preservação e conservação das 5 nascentes, estão previstos os custos de 

implantação em área (ha), conforme tabela SINAPI e deve ser realizado e 

monitorado por um período de 03 anos, de acordo com Instrução Normativa 

nº004/2017 do CPRH. 

 

Cobertura do solo 

Os processos erosivos são intensificados pela exposição direta do solo ao 

contato com a água das chuvas e pela mineralização da biomassa vegetal logo 

após o uso  do  fogo para a limpeza das áreas. Por esse motivo, evitar o uso do 

fogo no manejo de pastagens e áreas cultivadas é fundamental para diminuir a 

intensidade dos processos erosivos. 

 

Ação de Restauração Vegetal 

 

As mudas serão inseridas nas APPs das nascentes selecionadas, seguindo 

essas etapas: 

1. Escolha das espécies: 

Deve contemplar espécies pertencentes a todas as classes, de acordo com a Lista 

de Espécies elaboradas pelo CPRH e as mudas produzidas pelo Viveiro Florestal de 

SUAPE. 

2. Produção de mudas: 

Provenientes do Viveiro Florestal da empresa SUAPE; 

3. Isolamento da área a ser recuperada: 

Cercamento das APPs para evitar a entrada de animais, pessoas e veículos nas 

áreas a serem recuperadas; 

4. Abertura de covas: 

As mudas em sacos será acondicionadas em covas de 30x40cm (RIGUEIRA,2015) 

5. Espaçamento entre covas e plantio: 

Para o plantio de mudas de preenchimento, será utilizado o espaçamento de 3,0 x 

3,0 metros, com espécies de rápido crescimento e bom sombreamento, visando 

garantir o rápido reconhecimento do solo, utilizando em média 1.111 mudas/ha. 
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Para o plantio de mudas de enriquecimento ou diversidade, o espaçamento de 

plantio tende a ser mais amplo, com espaçamento de 6,0 x 3,0 m, nas entrelinhas 

dos indivíduos do grupo de preenchimento, com uma média de 555 indivíduos por 

hectare. 

Na ação de Plantio Total, serão utilizadas mudas de adubação verde, utilizadas para 

aumentar a capacidade produtiva do solo – em média 1.660 mudas/ha com 

espaçamento  2 metros uma das outras e colocadas em linhas, intercalando entre 

espécies de preenchimento e de diversidade. Será dividido em linhas alternadas, em 

uma das linhas terá mudas de crescimento rápido, sendo chamadas de mudas de 

preenchimento e em outra linha, mudas de crescimento mais lento, em número mais 

elevado que irá favorecer a diversidade das espécies (RIGUEIRA, 2015). 

 
Figura 3. Plantio de mudas de adubação verde entre as mudas de preenchimento e diversidade 

 

Fonte: RIGUEIRA, 2015 

 

 

Abaixo, tabela com as espécies de mudas de preenchimento, diversidade 

adubação verde produzidas no Viveiro Florestal de Suape que serão utilizadas na 

restauração florestal: 
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Tabela 2.  Lista de espécies de mudas para a Restauração Florestal  

Preenchimento ou 

adensamento  

(Muda arbórea de porte de 30 a 

80cm) 

Diversidade ou 

enriquecimento  

(Muda arbórea de porte de 30 

a 80cm) 

Espécies de 

adubação verde 

(Muda arbustiva de porte 

de 50cm) 

Amescla de Cheiro (Protium 

heptaphyllum) 

Brasa Apagada (Miconia 

minutiflora) 

Feijão-andú (Cajanus 

cajan) 

Aroeira Pimenta (Schinus 

terebinthifolius) 

Caboatã de Rego (Cupania 

racemosa) 

Feijão-de-porco 

(Canavalia ensiformis) 

Caboatã (Cupania 

oblongefolia) 

Cajá (Spondias mombim L.) Crotalária (Crotalária-

breviflora) 

Embiriba (Eschweilera ovata) Embaúba (Cecropia 

pachystachya) 

Mucuna (Mucuna 

pruriens) 

Ingá Caixão (Inga 

blanchetiana) 

Grão de Galo (Cordia 

nodosa) 

 

Ingazinho (Inga capitata) Jaqueira d´Água (Richeria 

grandis) 

 

Murici (Byrsonima sericea) Jatobá (Hymenaea 

courbaril) 

 

Mutamba (Guazuma 

ulmifolia) 

Louro Canela (Ocotea 

caniculata) 

 

Orelha de Burro (Clusia 

nemorosa) 

Massaranduba (Manilkara 

salzmannii) 

 

Sucupira (Bowdichia 

virgilioides) 

Martelo (Payparola 

blanchetiana) 

 

Fonte: CPRH 

 

 

Ação de cercamento 

 

Para o cercamento das áreas de APPs, a metodologia utilizada será de 4 fios 

de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5m  e esticador  a cada 50 

m, de acordo com  a tabela do SINAPI. 
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As nascentes NA01, NA02, NA13, NA23 e NA40 

 

As nascentes selecionadas para compor este Plano de Ação Ambiental, estão 

localizadas dentro da ZI – Zona Industrial – área ocupada por indústrias de diversos 

segmentos, próximas a PE-60 – via de acesso que corta o municipio do Cabo - PE e 

termina na divisa de Alagoas.  

 
Figura 4. Malha hidrográfica com a localização das nascentes e sugestão de cercamento 

 

Fonte: Imagem Ortofotocarta de Suape 

 

As nascentes NA01 e NA02 receberão ações de intervenção conjuntamente 

devido a proximidade das duas e para redução de custos. Devido as suas alterações 

ambientais, serão consideradas as ações: cercamento da área, remoção das atividades 

agrícolas e plantio total;  plantio de mudas nativas e em áreas com vegetação arbóreas 

será utilizado o plantio de enriquecimento. As diversas composições ambientais dessas 

nascentes estão ilustradas na imagem a seguir: 
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Figura 7. Diferentes composições ambientais e localização das NA01 e NA02 

 

Fonte: Suape, 2016 

 

 

Figura 8. Área da APP das NA01 e NA02 com sugestão de cercamento 

Fonte: Imagem Ortofotocarta de Suape  
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Figura 9. Principal ponto de afloramento da NA01             Figura 10. Principal ponto de afloramento da NA02 

 

Fonte: Suape, 2016 

 

 

 

 

 

Figura 11.Curso d'água formado pela NA01 e NA02 e ausência de mata ciliar 

 

Fonte: Suape, 2016 
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Figura 12. Zona Industrial (Polo de Alimentos) com localização da NA01 e NA02 

 

Fonte: Suape, 2016 (com adaptações) 

 

A NA13 tem sua formação vegetal parcialmente destruída por queimadas 

devido às atividades canavieiras. Assim como a NA13, a NA40 sofre forte pressão 

antrópica com a agricultura, queimadas e retirada da vegetação nativa. Devido as 

alterações ambientais sofridas, as ações de intervenção contempladas para as 

nascentes NA13 e NA40 são: cercamento e restauração florestal com plantio total e 

de enriquecimento, remoção da agricultura abandonada e recuperação da cobertura 

vegetal. Segue imagens com a caracterização das NA13 e NA40 e respectivas  APP: 

 

Figura 13. Área da APP da NA13 com sugestão de cercamento 

 

Fonte: Imagem Ortofotocarta de Suape 
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Figura 14. Ponto de afloramento da NA13 

 

Fonte: SUAPE, 2016 

 

 

                   Figura 15. Imagens da APP NA40 impactada por queimadas e agricultura 

   

Fonte: SUAPE, 2016 
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Figura 16. Área da APP da NA40 com sugestão de cercamento 

 

Fonte: Imagem Ortofotocarta de Suape  

 

A NA23 apresenta cobertura vegetal mista formada por uma porção 

predominantemente herbácea com uma agricultura abandonada e a outra porção é 

uma borda de mata Atlântica. A prioridade de conservação e preservação dessa 

nascente se dá pela porção de mata Atlântica em estado de regeneração que a 

compõe. 

Figura 17. Composições ambientais da NA23 

 

Fonte: Suape, 2016 
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Figura 18. Ponto de afloramento da NA23 

 

:Fonte: SUAPE, 2016 

 

 

Figura 19. Área da APP da NA23 com sugestão de cercamento 

 

Fonte: Imagem Ortofotocarta de Suape  

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Monitoramento 

 

Para avaliar o sucesso ou insucesso do Plano de Ação Ambiental, será  

efetuado monitoramento por constatações visuais in loco e por meio de fotografias, a 

cada 90 dias por um período total de 3 anos. Os critérios de avaliação são: 

• Sobrevivência do plantio das mudas; 

• Percentagem de cobertura do solo;  

• Regeneração natural (presença - quantitativa e qualitativa - de plântulas); 

• Vazão dos corpos d'água e qualidade da água (CPRH, 2017). 

 

 

 

Cronograma 

 

ETAPA 
PERÍODO  

FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

 

1) Planejamento 

 

x      

2) Etapa 2 - definição 

das ações de 

conservação 

 x x    

3) Etapa 3- 

quantificação 

financeira e de 

pessoal 

   x x  

4) Execução do Plano 

de Ação 

(2018 – 2021) 

     x 
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Atores envolvidos: 

 

SUAPE – Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo Gueiros, 

agricultores do entorno das nascentes, associação de moradores, comitê da Bacia 

GL-2, CPRH – Agência Estadual do Meio Ambiente. 

 

Viabilidade Técnica: 

 

A equipe técnica disponibilizada pela empresa SUAPE, envolvida nas ações 

de intervenção e elaboração do Plano de Ação Ambiental, contará com: 

1-Biólogo: diagnóstico ambiental 

1-Técnico agrícola: diagnóstico ambiental; quantificar e classificar as mudas de  

plantio de enriquecimento e total 

1-Engenheiro civil: avaliar estruturalmente as construções de alvenaria e a sua 

remoção, bem como a readequação do sistema de captação de água encontrado 

nas APPs.  

.  
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I.Objeto 

Após o Diagnóstico Ambiental das nascentes, georreferenciadas e respectivas 

prioridades de conservação, constatou-se que as mesmas não possuem avaliação 

do ponto de vista de gestão que contemple as intervenções para os conflitos 

socioambientais. 

 

II.Justificativa 

Com a caracterização e o diagnóstico ambiental de nascentes da microbacia 

do riacho Algodoais classificadas com conceito regular, mediante seu estado de 

preservação, foram selecionadas 5 nascentes para um plano piloto de  

desenvolvimento das ações conservacionistas: NA01, NA02, NA13, NA23 e NA40,  

no formato de um Plano de Ação Ambiental. 

 

III.Descrição do objeto 

Elaborar, um Plano de Ação Ambiental que contemple as intervenções de 

conservação das nascentes, considerando a  Metodologia de recuperação das Áreas 

de Preservação Permanente – APP. 

 

IV.Fundamentação legal 

A modalidade de licitação deste objeto será Tomada de Preço, devido a sua 

celeridade e por se tratar de contratações de médio porte.  

 

V.Estimativa de custos 

Os recursos alocados para a realização do objeto desta licitação serão apresentados 

na tabela à seguir: 
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Tabela 3. Estimativas de custos para o prazo de 3 anos de implantação do Plano de Ação Ambiental. 

Ações Custo unitário Custo Total Descrição 

Elaboração do 

Plano de Ação 

Ambiental 

- - 

Equipe técnica da empresa: Biólogo,  

Técnico agrícola e 

Engenheiro civil 

 

Restauração 

florestal – 

plantio total 

 

Mudas provenientes do 

Viveiro de Suape 
- Muda arbustiva de porte de 50 cm 

 

Restauração 

florestal - 

Enriquecimento 

e 

Preenchimento 

 

Mudas provenientes do 

Viveiro de 

Suape 

- Muda arbórea de porte de 30 a 80cm 

 

Cercamento 

das Áreas de 

Proteção 

Permanente 

R$14,83 (metro) 

 

Perímetro total das 

APPs: 2021,63m 

R$ 30.069,77 

4 fios de arame liso galvanizado e mourão 

de madeira a cada 2,5m e 

esticador  a 

cada 50 m 

 

Educação 

Ambiental 

 

- - Equipe técnica ambiental 

3 – auxiliar 

agrícola 

 

 

R$1.661,53/Mensal 

auxiliar agrícola 
R$179.445,29 

 

Plantação e monitoramento 

das 

mudas 

 

3-  auxiliar de 

obras 

(mensalista) 

R$1.648,28/Mensal por 

auxiliar de obras 
R$178.014,24 

Remoção das estruturas de alvenaria, 

readequação no sistema de captação de 

água e 

implantação do cercamento 

Custo efetivo total 

 

R$387.529,30 

 

 

Fonte: SINAP_preço de insumos_PE_201801 
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VI. Prazo, local e condições de entrega 

Efetivar a satisfação do crédito decorrente do pagamento das notas fiscais/faturas da 

CONTRATADA, nos precisos termos dispostos no contrato, no que tange ao valor e 

ao prazo; 

Prestar quaisquer esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato, que venham a 

ser formalmente solicitados pela CONTRATADA; 

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 

CONTRATANTE encarregado da fiscalização deste Termo de Referência deverão 

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, 

justificadas por escrito. 

 

VII. Obrigação das partes 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, as condições de 

habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e técnica e de regularidade 

fiscal, exigidas para a contratação, sob pena de suspensão do pagamento e/ou 

rescisão contratual. 

 

VIII. Acompanhamento e fiscalização 

Os serviços serão fiscalizados por um equipe ambiental a ser designada por SUAPE, 

por um período de três anos, a qual será a responsável pelo acompanhamento da 

sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento. 

 

IX. Pagamento 

A CONTRATANTE determinará para fins de pagamento, através das medições, o 

cumprimento dos quantitativos finais e o valor dos serviços efetivamente realizados, 

necessários ao atendimento das demandas previstas no escopo dos serviços. 
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X. Sanções 

Caso incorra em alguma falta ou ilícito administrativo, a CONTRATADA ficará sujeita 

às penalidades a seguir elencadas, assegurado o direito de defesa prévia através do 

devido processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 

cabível. 

Aplicar-se-á à CONTRATADA, pelo não cumprimento dos prazos fixados, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, as seguintes penalidades: 

I - Advertência;  

II – Multa: 

1% (um por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido no caso de atraso; 

Pela recusa em executar o serviço, 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

XI. Informações complementares 

Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com encargos 

diretos e indiretos. 

A Licitante vencedora será responsável única, perante a CONTRATANTE e 

terceiros, por quaisquer danos que vier a causar, em consequência da má condução 

dos serviços contratados, a materiais, bens, ou pessoas, seus, da própria 

CONTRATANTE ou deterceiros. 

Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao 

atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa, 

sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das 

exigências ambientais, e que assume total responsabilidade por esse fato e que não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras à CONTRATANTE. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações de preservação e conservação das nascentes da microbacia do 

riacho Algodoais elencadas no Plano de Ação Ambiental pode proporcionar 

subsídios a empresa Suape, na forma de conhecimento complementar ao 

diagnóstico realizado pelo Projeto Nascentes de Suape. 

Do ponto de vista de enriquecimento da mata nativa, a mesma apresentará 

não só uma maior beleza paisagística e florística, mas também grandes benefícios 

para preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade local, como a 

contribuição para a recarga do lençol freático e redução das inundações.   

O caráter positivo das ações de intervenção que compõe o Plano de Ação 

Ambiental oferece um norte para a tomada de decisão na conservação ou 

recuperação de áreas degradadas. 

A execução das propostas de intervenção enlecadas nesse projeto, não 

encerra, tampouco esgota, as possibilidades de utilização das informações já 

produzidas e divulgadas. No entanto, indiscutivelmente, esse Plano de Ação 

Ambiental apresenta caráter positivo na preservação dos recursos hídricos, 

fundamentais para a existência harmônica com a natureza. 
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