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RESUMO 

 

Este projeto tem como objetivo propor um plano para a recuperação das 
regiões degradadas nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) das nascentes, 
das zonas úmidas e dos lagos localizados no bairro Jardim Limoeiro, em Guaxupé, 
Minas Gerais, visando subsidiar o princípio da implantação do Parque do Jacaré e 
contribuir com a manutenção de seus recursos hídricos. A área para recuperação 
contemplará 15 hectares, abrangendo as APPs de 4 nascentes e de dois lagos e 
superfícies de várzea. Para tanto, serão utilizadas as metodologias de análise 
laboratorial e visitas de campo, correção do solo e plantio de mudas nativas em 
linhas de preenchimento e diversidade, por meio de parcerias estabelecidas com 
órgãos públicos e privados, universidades e escolas, além da colaboração do quadro 
de servidores municipais e da própria população residente no município. A 
recomposição da vegetação ocorrerá conforme determina o Novo Código Florestal, 
sendo que para as nascentes será reflorestado um raio de 50 metros e para os lagos 
e áreas úmidas, no mínimo 30 metros. Através do projeto, espera-se que a 
qualidade das águas das nascentes seja mantida, as áreas de várzeas e dos lagos 
sejam preservadas, haja maior envolvimento da população para a preservação 
desses locais, que a vegetação se estabeleça até o estágio de clímax e que o 
projeto auxilie na criação do Parque do Jacaré. Para o acompanhamento, gestão e 
avaliação serão realizadas análises para verificação das propriedades do solo, 
supervisão da sucessão ecológica e manutenção do plantio. Para a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de material de consumo e aluguel de 
maquinários, a fim de iniciar as obras de recuperação do local, foi elaborado um 
termo de referência. Finalmente, as metodologias propostas para recuperação da 
área mostram-se viáveis e eficazes, capazes de subsidiar a implantação do Parque 
do Jacaré e auxiliar na manutenção de seus recursos hídricos. Contudo, considera-
se crucial que o projeto receba a devida manutenção, após a ação de plantio, e 
ressalta-se a importância da participação ativa de todos os atores mencionados, 
incluindo parcerias capazes de amparar esta proposta.  

 

Palavras-chave: Recursos hídricos; Novo Código Florestal; Mata ciliar; 

Recomposição da vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 
 

This project aims to propose a plan for the recovery of degraded regions in the 
Permanent Preservation Areas (PPAs) of the springheads, wetlands and lakes 
located in the Jardim Limoeiro neighborhood in Guaxupé, Minas Gerais, aiming at 
subsidizing the principle of deployment of the Jacaré Park and contributing with the 
maintenance of its water resources. The area for recovery will comprise 15 hectares, 
encompassing the PPAs of 4 springheads and PPAs of 2 lakes and floodplain 
surfaces. In order to do so, will be used the methodologies of laboratory analysis and 
field visits, correction of the soil and planting native plant seedlings in lines of filling 
and diversity, through partnerships established with public and private institutions, 
universities and schools, beyond to the collaboration of the crew of municipal 
employees and of resident population itself in the municipality. The replanting of 
vegetation will occur as determined by the New Forest Code, and for the springheads 
will be reforested a radius of 50 meters and for lakes and damp areas, at least 30 
meters. Through the project, it is expected that the water quality of the springheads 
will be maintained, the floodplain and lake areas be preserved, there will be greater 
involvement of population for the preservation of this places, that the vegetation will 
be established until the climax stage and that the project will assist in the creation of 
the Jacaré Park. Monitoring, management and evaluation will be carried out to verify 
the properties of the soil, supervise the ecological succession and maintenance of 
the planting. For the hiring of specialized company for the supply of material of 
consumption and rent of machinery, to begin the works of recovery of the place, a 
term of reference was elaborated. Finally, the methodologies proposed for recovery 
of the area are viable and effective, capable of subsidizing the implementation of the 
Jacaré Park and assisting in the maintenance of its water resources. However, it is 
considered extremely important that the project be properly maintained after the 
planting action and stands out the importance of active participation of all the 
mentioned actors, including partnerships able to support this proposal. 

 

 
Keywords: Water resources; New Forest Code; Riparian forest; Restoration of 

vegetation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os padrões de produção e consumo da sociedade vêm causando uma série 

de devastações no ambiente (CAMARGO, 2002). Com isso, as questões ambientais 

estão cada vez mais em pauta e soam de forma urgente na agenda das políticas 

públicas. 

 Na atualidade, um dos contextos mais visíveis acerca da ocorrência de 

problemas ambientais está nas áreas urbanas, já que nos últimos tempos tem-se 

notado uma expansão progressiva e desordenada dessas localidades. Deste modo, 

surgem questões preocupantes, destacando-se aquelas relativas à ocupação urbana 

em locais indevidos, especialmente em direção às APPs - Áreas de Preservação 

Permanente (BILAC; ALVES, 2015).  

As APPs, conforme orienta o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011), são 

áreas protegidas nos termos do Código Florestal, com importantes funções 

ambientais, dentre elas, a proteção dos recursos hídricos. No entanto, na maior 

parte das cidades do Brasil, a expansão urbana tem afetado essas áreas, 

ocasionando, como consequência, sérios impactos ambientais, tais como erosões, 

alagamentos e contaminação de corpos hídricos (ANDRADE; SILVA, 2017). 

 O município de Guaxupé, Minas Gerais, possui dentre seus cursos d’água 4 

eminentes nascentes, localizadas no bairro Jardim Limoeiro, as quais originaram 

áreas de várzeas e dois lagos à jusante, além do Córrego Fundo, todos localizados 

em área urbana. Atualmente, devido à urbanização e à ocorrência de uma série de 

atividades no entorno, tais locais encontram-se carentes de vegetação ciliar 

adequada. Ademais, esse recorte é responsável por boa parte da drenagem das 

águas pluviais da cidade.   

 Dada a importância da região e sua situação atual, a prefeitura de Guaxupé 

vem buscando medidas apropriadas com o intuito de fundamentar a criação de um 

parque de proteção, visando à recuperação e à preservação dos sistemas hídricos 

presentes no local. 

Nesse sentido, este projeto tem como objetivo geral propor um plano para a 

recuperação das áreas degradadas nas APPs das nascentes, das superfícies 

úmidas e dos lagos, visando subsidiar o princípio da implantação do Parque do 

Jacaré e contribuir com a manutenção de seus recursos hídricos. Como objetivos 

específicos, propõe-se analisar o solo nas adjacências; recuperá-lo com base nos 
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resultados obtidos por meios das análises e recompor a vegetação ciliar. Para tanto, 

serão utilizadas as metodologias de análise laboratorial e visita de campo, correção 

do solo e plantio de mudas nativas em linhas de preenchimento e diversidade, 

atendendo ao proposto pela literatura acadêmica (ATTANASIO; GANDOLFI; 

RODRIGUES, 2006; GUIMARÃES et al., 2009; ISERNHAGEN et al., 2009; NAVE et 

al., 2009; EMBRAPA, [201-?a]; EMBRAPA, [201-?b]; MORAES et al., 2013; NBL; 

TNC, 2013; NAVE et al., 2015; ALMEIDA, 2016; AMORIM, 2016), pela legislação 

(BRASIL, 1998; BRASIL, 2012) e pelo Plano Diretor Municipal (GUAXUPÉ, 2006), 

por meio de parcerias estabelecidas com órgãos públicos e privados das mais 

diversas instâncias, universidades, escolas, além da colaboração do quadro de 

servidores municipais e da própria população residente no município.  

 

2 AS ATIVIDADES ANTRÓPICAS E OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

 

A sociedade, em busca de suas conquistas civilizatórias, introduziu algumas 

atividades, as quais vêm alterando o equilíbrio dos ecossistemas. As mudanças 

ambientais significantes, em grande medida, estão concentradas na segunda 

metade do século XX, possuem um caráter global e têm origem a partir do 

comportamento humano (CAMARGO, 2002). 

Para Camargo (2002), o desenvolvimento de nosso modelo econômico teve 

como contrapartida modificações drásticas no meio natural. Com isso, convivemos 

com variados problemas ambientais, tais como: poluição das águas e da atmosfera; 

degradação de florestas; prejuízos à camada de ozônio; aquecimento global; erosão 

dos solos; desertificação; deterioração dos habitats; perda da biodiversidade; 

acúmulo de lixo, entre outras complicações. 

Destarte, o desenvolvimento sustentável representa um dos anseios da 

sociedade, fundamentando-se na utilização de meios para produção, distribuição e 

consumo dos recursos de maneira mais harmoniosa, economicamente e 

ecologicamente viáveis (BARBOSA, 2008). 

 

2.1 O conceito de áreas degradadas  

 

Já por volta dos anos 2000, o Brasil possuía mais de 200 milhões de hectares 

de áreas degradadas, um cenário que tende a se estabelecer de forma crescente, 

http://lattes.cnpq.br/4507066244348106
http://lattes.cnpq.br/4985911040627273
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no qual a reposição da vegetação tem representado uma das alternativas com 

resultados mais eficazes (NETO; ANGELLIS; OLIVEIRA, 2004). O conceito de 

degradação é bastante amplo, variando de acordo com as circunstâncias, sendo 

que, no âmbito natural, o termo está intimamente relacionado às perturbações do 

ecossistema (SANCHES, 2011). Tais distúrbios alteram sua dinâmica, afetando a 

conservação e o desenvolvimento dos recursos ecológicos. Deste modo, a retirada 

da vegetação pode acarretar em um aumento da radiação incidente, influenciando 

negativamente na resistência do solo, com maior exposição ao risco de erosões, 

repercutindo, também, em impactos negativos para os recursos hídricos 

(TRINCART, 1977).  

Isto posto, a Instrução Normativa do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade, a qual estabelece procedimentos para a recuperação de áreas 

degradadas, define essas áreas como aquelas que estão inaptas para retornar a um 

estado que se assemelhe à sua conformação original, por meio de um percurso 

natural. Nesse sentido, a ação de recuperação caracteriza-se como a restituição do 

ecossistema, o qual passará de uma condição degradada para um estado não 

degradado, podendo este ser diferente de sua configuração natural (ICMBIO, 2014).  

Segundo Martins (2001), um ecossistema quando se degrada, perde fatores 

indispensáveis para a manutenção de sua resiliência, como banco de sementes, 

banco de plântulas, possibilidade de rebrota das espécies, chuva de sementes, 

dentre outros. Assim, de acordo com Bruno (2014), sua recuperação busca ampliar 

recursos para que sejam reestabelecidas a composição e a frequência das espécies 

anteriormente encontradas. 

 

2.2 Aspectos legais  

2.2.1 O Novo Código Florestal 

 

O Novo Código Florestal, estabelecido mediante a promulgação da Lei 

Federal nº 12.651, de 2012 (BRASIL, 2012), responsável por estabelecer, dentre 

outras normas, condutas para a proteção das Áreas de Preservação Permanente, 

define as APPs, no inciso III, do Art. 3º, como: 

[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
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proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 

2012). 
 

Este mesmo código determina em seu Art. 7o, § 1o, que a vegetação 

localizada em APP seja mantida e, no caso de supressão, o proprietário, ocupante 

ou possuidor deverá recompor a área, com exceção para as hipóteses retratadas no 

Art. 8º, ou seja, permite-se intervenção ou supressão da vegetação estritamente 

para os casos de utilidade pública, de interesse social ou de atividades de baixo 

impacto ambiental (BRASIL, 2012). 

Dentre as várias APPs previstas em lei (BRASIL, 2012), o Art. 4º da lei 

12.651/12 vai considerar, seja em zonas rurais ou urbanas: 

 

[...] II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com 
largura mínima de 30 (trinta) metros em zonas urbanas;  
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros [...] (BRASIL, 2012). 
 

É cabível mencionar que, conforme a legislação florestal (BRASIL, 2012), 

para os reservatórios provenientes de barramento de corpos d’água naturais, com 

tamanho inferior ao citado pela lei, poderá ser observado: 

 

Art. 4
o
, § 4

o
 Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície 

inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção 
prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de 
vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama (BRASIL, 2012). 
 

Consideram-se ainda como APPs, de acordo o Art. 6o  da mesma lei (BRASIL, 

2012), as áreas vegetadas, quando reconhecidas de interesse social, destinadas a 

uma ou mais das seguintes finalidades: 

 

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

(BRASIL, 2012).  
 

Nesse sentido, o Novo Código Florestal possui normas importantes para o 

gerenciamento do território, no entanto, seu conteúdo ainda gera dilemas na gestão 

urbana, especialmente pelo fato de como a legislação federal pode advogar pelo uso 

e ocupação do solo, já que essa responsabilidade é do município. Além disso, 

embora haja preocupação com o meio ambiente, as Áreas de Preservação 

Permanente urbanas ainda apresentam desafios como moradia e atividades de alto 

impacto ambiental, havendo dificuldade em determiná-las, principalmente, pela 

motivação econômica. Desta forma, os conteúdos normativos e os instrumentos de 

gestão ambiental e gestão urbana devem ser aliados, ultrapassando a insegurança 

jurídica ainda existente (ARAÚJO, 2017). 

  

2.2.2 O Plano Diretor Municipal 

 

 A Lei nº 1.753, de 2006, estabeleceu o Plano Diretor de Guaxupé, o qual atua 

como instrumento orientador e normativo para processos de modificação local nos 

eixos políticos, socioeconômicos, físico-ambientais e administrativos, tendo como 

uma de suas finalidades estabelecer instrumentos que garantam o ordenamento 

territorial e o desenvolvimento sustentável do município (GUAXUPÉ, 2006).  

 Em seu Capítulo V, que dispõe sobre meio ambiente, o plano considera como 

um de seus objetivos prioritários a elaboração de estratégias de recuperação dos 

cursos d’ água e de projetos voltados para a proteção das nascentes, através do 

plantio de mudas nativas, estando entre algumas de suas diretrizes “proteger e 

fiscalizar sistematicamente as áreas de mananciais de forma a atender ao Novo 

Código Florestal e à Lei de Parcelamento do Solo Urbano” (GUAXUPÉ, 2006).  

  De acordo com a destinação das áreas do município, o Plano Diretor 

determinou um zoneamento ambiental municipal (FIGURA 1). Por conseguinte, 

conforme o Art. 180 da mesma lei, a Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA, 

“compreende as parcelas de terras com uso e ocupação restritos, visando à 

proteção, manutenção e recuperação dos aspectos paisagísticos e ambientais”. 

Assim, conforme seu Art. 81, as nascentes e faixas marginais que protegem as 

águas superficiais pertencem à ZEIA (GUAXUPÉ, 2006). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art6ix
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Figura 1 – Zoneamento ambiental do município de Guaxupé – MG 

 

    Fonte: Guaxupé (2006)
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2.3 Importância das APPs para os recursos hídricos  

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, em seu Art. 2º, determina como um 

de seus objetivos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” 

e designa a bacia hidrográfica como a unidade territorial para implementação de sua 

política e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(BRASIL, 1997). Assim, a Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro, instituiu a 

Divisão Hidrográfica Nacional em 12 regiões hidrográficas (MMA; CNRH, 2003).   

Em vista disso, a chave para a gestão dos recursos hídricos encontra-se na 

integração dos aspectos capazes de influenciar o uso desses recursos e a sua 

proteção. Nesse sentido, a bacia hidrográfica mantém uma abordagem integrada, 

permitindo que sejam delineadas bacias e sub-bacias, facilitando o gerenciamento 

(PORTO; PORTO, 2008).  

Entre os mecanismos capazes de mitigar os impactos negativos aos sistemas 

hídricos, está a estreita relação existente entre a cobertura florestal e a água que, 

para exercer sua função hidrológica de maneira eficaz, necessita de proteção por 

meio de vegetação ciliar (ANA, 2010). 

As matas ciliares cobrem e protegem o solo, fornecendo importante apoio 

para a proteção dos mananciais, nascentes e cursos d'água (WADT et al., 2003; 

TUNDISI, 2014). Tundisi (2003) esclarece que o desmatamento do solo altera 

padrões de drenagem, inibe a recarga natural dos aquíferos, aumenta a 

sedimentação e altera a qualidade e quantidade da água. Diante desta perspectiva, 

as APPs localizadas em margens de cursos d’água atuam como filtro ao impedir que 

impurezas adentrem nesses corpos, além de protegerem contra a erosão, evitarem 

o assoreamento dos rios e o agravamento das enchentes (MMA, 2011), estando a 

recuperação da APPs ciliares, assim, intimamente ligada à gestão municipal dos 

recursos hídricos. 

 
2.4 Descrição da área de estudo  

2.4.1 O município de Guaxupé 

  

O município de Guaxupé (FIGURA 2) está localizado no sudoeste do estado 

de Minas Gerais (GUAXUPÉ, 2016), com população estimada em 49.430 habitantes, 
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sendo 5,97% concentrados na zona rural e 94,03% no espaço urbano (ATLAS 

BRASIL, 2013). 

 

                                              Figura 2 – Localização de Guaxupé - MG 
 

 
 
Fonte: Google Earth Pro (2015) 

 

Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é considerado alto, calculado 

em 0,751. O que mais colabora para este número é a longevidade, com índice de 

0,880, seguida de renda, com 0,729, e de educação, com 0,659. Diante disso, o 

município ocupa a 526ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros (ATLAS 

BRASIL, 2013). 

 O PIB per capita obtido é de R$ 40.159,14 (IBGE, 2015) e sua economia é 

baseada na agricultura, especialmente na cultura de café, englobando também a 

criação de gado bovino leiteiro e outras atividades, como a criação de rebanhos 

suínos, equinos e galináceos, além de um comércio ativo (GUAXUPÉ, 2016). 

Com relação ao acesso dos munícipes a alguns serviços, 99,98% das 

habitações possui energia elétrica e 99,39 % contam com coleta de lixo (ATLAS 

BRASIL, 2013). 

No tocante aos serviços de saneamento, o abastecimento com água tratada 

atende a 98% da população urbana, mas na zona rural há defasagem, já que 

existem diversas formas de captação, sem tratamento. O sistema de esgotamento 

sanitário não apresenta índices adequados, uma vez que este conta apenas com 
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rede coletora de efluentes domésticos e interceptores, sem tratamento dos rejeitos, 

os quais são lançados diretamente no Rio Guaxupé. Sobre a drenagem, são 

adotadas técnicas de retenção de águas pluviais nos próprios lotes, por meio de 

sistemas como reaproveitamento e aumento de áreas permeáveis, com a finalidade 

de evitar alagamentos e o acúmulo de água parada (PMGIRS, 2016). 

 

2.4.2 Fatores bióticos e abióticos 

 

Segundo o IBGE (2012), o município de Guaxupé pertence ao bioma Mata 

Atlântica e está inserido na classificação de Floresta Estacional Semidecidual. 

Contudo, atualmente, a paisagem predominante consiste em campos cultivados e 

pastagens, com a presença de alguns bosques e capões de arbóreas, muitos com 

madeiras de lei (PMGIRS, 2016). 

 Guaxupé possui altitude estimada de 849 metros e está situada nas 

proximidades de 21º 18’ 20” de latitude e 46º 42’ 45” de longitude, com temperatura 

média anual de 21,6º C e índice pluviométrico anual de 1200 mm (GUAXUPÉ, 

2016).   

 Pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), especificamente à 

região abrangida pela unidade de planejamento dos Afluentes Mineiros, rios Mogi-

Guaçu e Pardo - GD6 (COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE, 

[201-?]). 

 Seu relevo é constituído por um planalto ondulado (morros), que integra o 

planalto do Rio Grande, o qual pertence ao Planalto Atlântico. Localiza-se sobre uma 

área de origem vulcânica, com deficiência de macronutrientes, como cálcio, 

magnésio e fósforo. O solo predominante é o areno-argiloso (PMGIRS, 2016).   

  

2.5 Projeto de intervenção 

2.5.1 Identificação do problema  

 

Durante a década de 90, a população de Guaxupé aumentou 1,93% por ano e 

o índice de urbanização cresceu um percentual de 4,67%. Posteriormente, entre 

2000 e 2010, o crescimento populacional teve aumento a uma taxa média anual de 

0,5%, enquanto a taxa de urbanização variou de 91,43% para 94,03%, o equivalente 

a uma alta de 2,6% (ATLAS BRASIL, 2013). 
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 Com o aumento da população e das decorrentes taxas de urbanização, foram 

introduzidos novos loteamentos e criados novos bairros, incluindo o entorno de 

Áreas de Preservação Permanente. Atrelado a isso, surgem alterações nas 

condições naturais da bacia hidrográfica, como permeabilidade do solo e infiltração 

da água (ROCHA, 2014) e variados desequilíbrios ambientais, suscitados pela 

expansão urbana, tais como alterações nos sistemas topográfico e hidrológico, 

erosões, voçorocas, formação e carreamento de sedimentos, acúmulo de lixo e 

contaminação dos recursos hídricos, sendo estes alguns dos fatores responsáveis 

pela degradação dessas localidades (KOBIYAMA; MINELLA; FABRIS, 2001).  

Além do cenário supracitado, com crescentes taxas de ocupação urbana, a 

área de intervenção possui um longo histórico de exploração para fins de avicultura 

e monocultura, como o plantio de laranja (FIGURAS 3 E 4), acarretando, como 

consequências, sinais de compactação e empobrecimento do solo, o surgimento de 

espécies vegetais invasoras e o comprometimento dos cursos d´água, o que 

contribuiu para sua degradação. 

 
 

Figura 3 – Avicultura e monocultura no entorno da área, em 2004 
 

 
Fonte: Google Earth Pro (2015) 
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Figura 4 – Monocultura no entorno da área, em 2013 
 

 
 
Fonte: Google Earth Pro (2015) 
 
 

Evidencia-se que a monocultura convencional não se configura como uma 

atividade sustentável a longo prazo, nem economicamente, tampouco 

ambientalmente. Após cada ano de cultivo, são necessários mais insumos para 

subsidiar a produção, realçando seus custos e podendo comprometer o ambiente 

pelo uso de agrotóxicos, adubos químicos e geração de sedimentos, degradando a 

área. Além disso, algumas práticas inadequadas, usualmente empregadas durante o 

manejo do solo, promovem perda de matéria orgânica, diminuição de porosidade e 

aeração, acarretando em prejuízos como redução da infiltração de água, com 

consequente aumento do escoamento superficial e maior possibilidade de erosão 

(KOBIYAMA; MINELLA; FABRIS, 2001). 

Igualmente, a avicultura, assim como qualquer atividade de produção, pode 

afetar a conformação original do ambiente (MUNDIM, 2014). Segundo Oviedo-

Rondón (2008), sem o devido planejamento para a execução dessa atividade, os 

nutrientes presentes nos resíduos gerados por esta prática podem contaminar águas 

superficiais e subterrâneas, afetando a integridade dos recursos hídricos.  

Logo, é perceptível que a área alvo deste projeto apresenta indicadores de 

perturbação e degradação, carecendo, portanto, de medidas para recuperação. 
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Além disso, cabe considerar que tal recorte é classificado, de acordo com o Novo 

Código Florestal, como uma Área de Preservação Permanente. 

Para reverter a situação das áreas urbanas degradadas, Sanches (2011) 

enfatiza o papel das áreas verdes, sugerindo a transformação dos espaços 

degradados em áreas vegetadas, as quais atuam com a prestação de serviços 

ambientais como contenção de enchentes, recarga dos lençóis freáticos e controle 

de erosões e de poluição das águas. 

Atualmente, não há atividades de exploração agrícola, nem de criação no 

entorno da área, persistindo somente a ocupação urbana nos arredores (FIGURA 5). 

 
 

Figura 5 – Ocupação urbana nas imediações da área de intervenção 
 

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

Devido aos usos, restam poucos fragmentos florestais nas proximidades das 

áreas. Nas APPs das nascentes e do primeiro lago ocorrem algumas espécies 

arbóreas, provenientes de ações de recomposição, após encerramento das 

atividades agrícolas (FIGURA 6). No segundo lago, há predomínio de espécies 

como mamona, capim gordura e capim colonião (FIGURA 7) e nas áreas de várzea 

predominam as taboas. 
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Figura 6 – Situação da vegetação no entorno das nascentes e do primeiro lago 

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 
 
 
 

Figura 7 – Situação da vegetação no entorno do segundo lago 

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 
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  Destaca-se que o local compreendido por este projeto faz parte de uma área 

de dimensão maior, com aproximadamente 40 hectares (FIGURA 8), cuja pretensão 

é a criação de um parque de proteção, chamado “Parque do Jacaré”, o qual 

englobará as APPs de 4 nascentes, áreas de várzea do entorno, os 2 lagos e o 

Córrego Fundo, sendo todos estes corpos hídricos formados a partir das águas das 

nascentes. O parque levará este nome, pois há um jacaré que tem como habitat o 

primeiro lago. 

 

Figura 8 – Área total que irá compor o “Parque do Jacaré” 

 

Fonte: Google Earth Pro (2015) 

 

A área a ser recuperada está localizada em uma Zona de Especial Interesse 

Ambiental – ZEIA (FIGURA 9) e parte de sua extensão é de propriedade particular. 

Contudo, a área onde será realizada a intervenção, mas que ainda não pertence à 

administração pública municipal, já está em trâmite para doação à prefeitura. Após 

os limites estabelecidos para este projeto, o território continuará sendo privado, 

estando a área após a APP das nascentes e do lago 1 destinada para a abertura de 

um novo loteamento.  
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                                                                  Figura 9 – Área de intervenção inserida em ZEIA 

 
 
 Fonte: Modificada de Guaxupé (2006)
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Há diferenças consideráveis nos padrões de elevação encontrados na área 

em relação ao restante do município. Comparando-se alguns bairros do centro com 

a região das nascentes e dos lagos, nota-se uma variação de 898 metros para 843 

metros, respectivamente (FIGURA 10). Tais características tornam a região uma 

espécie de “vale”, responsável por drenar grande parte das águas pluviais da 

cidade. 

 

Figura 10 – Comparativo do padrão de elevação da área e do centro da cidade 

 
 
Fonte: Google Earth Pro (2015) 

 

Nesse contexto, serão contemplados, inicialmente, 15 hectares para 

recuperação (FIGURA 11), com 2.193 metros de perímetro, incluindo as APPs das 4 

nascentes, dos dois lagos e das áreas de várzea das proximidades, todas situadas 

em zona urbana, no bairro Jardim Limoeiro, em Guaxupé.  

 Para a recomposição da vegetação das nascentes, será observado o que 

determina a legislação florestal, sendo que a distância é de 50 metros de raio 

(BRASIL, 2012). O lago 1 possui dimensão estimada de 2,15 hectares de superfície 

e o lago 2, 0,87 hectares, mas não há registros oficiais que comprovem a origem 

destes. Nesse caso, será adotada a metragem especificada para lagos urbanos de 

formação natural, com o reflorestamento de, no mínimo, 30 metros no entorno, 

abrangendo as áreas de várzea, salvo para a margem que faz limite com o asfalto, a 
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qual enquadra-se como atividade de baixo impacto ambiental, consistindo em uma 

via de acesso para travessia do curso d’água (BRASIL, 2012). 

  

Figura 11 – Delimitação da área a ser recuperada  
 

 

Fonte: Google Earth Pro (2015) 

 

2.5.2 Justificativa 

 

 Em território urbano, a presença de APPs garante a manutenção das áreas 

verdes, proporcionando maior qualidade de vida à população, auxiliando na redução 

da temperatura e na manutenção da umidade do ar, além de diminuir a poluição 

visual. A presença dessas áreas vegetadas transforma as cidades em um local 

aprazível, por meio da inserção de elementos naturais no cenário urbano (MMA, 

2011). Ademais, a escassez de água está propensa a tornar-se cada vez mais 

severa, portanto, a preservação e/ou recuperação das áreas responsáveis pela 

proteção dos mananciais é de grande relevância para a garantia da disponibilidade 

desse recurso (ALVIM; BRUNA; KATO, 2008). 

As APPs também atuam proporcionando a infiltração e a drenagem pluvial, 

auxiliando na recarga de aquíferos e minimizando o impacto das águas, evitando 
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enxurradas e inundações (MMA, [201-?]), o que torna primordial a recuperação da 

área de interesse deste projeto, por ser esta fundamental para a drenagem das 

águas pluviais de boa parte do município, evitando futuros alagamentos. 

Conforme o Plano Diretor, o local de intervenção para a referida proposta está 

inserido em uma Zona de Especial Interesse Ambiental e encontra-se carente de 

vegetação ciliar, a qual, conforme dispõe a literatura, é imprescindível para a 

preservação dos recursos hídricos. Além disso, vale considerar os apontamentos de 

Tundisi (2014) ao asseverar que os custos do tratamento de água podem aumentar 

em dez vezes se houver áreas desmatadas nos mananciais, fazendo jus, então, à 

necessidade da adoção de medidas cabíveis para proteção das nascentes, 

auxiliando na manutenção da qualidade e da quantidade de suas águas. 

Salienta-se a necessidade de recomposição da vegetação ciliar do restante 

da área que irá compor o “Parque do Jacaré”, incluindo as APPs do Córrego Fundo. 

Entretanto, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária orienta que toda ação 

de restauração e recuperação deve ser monitorada e manejada conforme seus 

resultados, os quais indicarão se as medidas adotadas foram adequadas e se estão 

sendo bem conduzidas, recomendando-se que a restauração seja feita em etapas, 

iniciando-se por pequenas áreas. Por isso, a princípio, a recuperação irá atender 

apenas um trecho da área do parque (EMBRAPA, [201-?a]). 

 

2.5.3 Objetivos 

2.5.3.1 Objetivo geral 

 

Propor um plano de recuperação das áreas degradadas nas APPs das 

nascentes, das superfícies úmidas e dos lagos do bairro Jardim Limoeiro, visando 

subsidiar o princípio da implantação do Parque do Jacaré e contribuir com a 

manutenção de seus recursos hídricos.  

 

2.5.3.2 Objetivos específicos 

 

- Analisar o solo nas adjacências;  

- Recuperar o solo com base nos resultados obtidos por meios das análises;  

- Recompor a vegetação ciliar da área. 
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2.5.4 Resultados e impactos esperados 

 

Por meio da recuperação da área, espera-se que: 

- A quantidade e a qualidade da água das nascentes sejam mantidas; 

- As áreas de várzeas e dos lagos sejam preservadas; 

- Haja maior envolvimento da população, no que concerne à preservação e à 

manutenção da área; 

- Em até dois anos (FIGURA 12), as espécies de preenchimento promovam rápido 

recobrimento do solo, as de diversidade cresçam em taxas variadas e o controle de 

gramíneas agressivas possa não ser mais necessário (EMBRAPA, [201-?a]); 

- Em até 10 anos (FIGURA 13), as espécies de cobertura comecem a morrer ou 

alcancem sua máxima biomassa, as de diversidade estejam em diversos estágios de 

desenvolvimento e surjam regenerantes a fim de garantir a evolução da comunidade 

(EMBRAPA, [201-?a]); 

- As metodologias empregadas surtam efeitos positivos para a restauração do 

restante da área; 

- O projeto auxilie na criação do “Parque do Jacaré”, para conservação dos recursos 

hídricos. 

 

Figura 12 – Resultados esperados em 2 anos 

 

Fonte: EMBRAPA [201-?a] 
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Figura 13 – Resultados esperados em 10 anos 

 

Fonte: EMBRAPA, [201-?a] 

 

2.5.5 Ações de intervenção  

 

 Apontadas as fontes de impacto e degradação, propõe-se uma ação de 

intervenção a fim de recuperar as Áreas de Preservação Permanente no entorno das 

4 nascentes, das áreas de várzea e dos lagos, a partir da análise e correção do solo 

e da recomposição da vegetação ciliar. 

A recomposição da vegetação ocorrerá conforme o que determina o Novo 

Código Florestal, sendo para as nascentes um raio de 50 metros e para os lagos e 

áreas úmidas, no mínimo 30 metros. 

 

2.5.5.1 Análise e correção do solo 

 

Almeida (2016) destaca que solos degradados inviabilizam a recuperação das 

áreas, sendo necessárias algumas intervenções para o reestabelecimento do 

ambiente. Dessa forma, o autor aponta que por meio de visitas em campo, poderão 

ser notadas características do solo, as quais, juntamente com análises laboratoriais, 

fornecerão dados para a execução do projeto de recuperação, auxiliando na 
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determinação de ações, como as formas de adubação e correção, além da escolha 

das espécies apropriadas para o tipo do ambiente local. 

Assim, esta etapa prevê a visita de campo e a coleta de amostras de solo, as 

quais serão destinadas a laboratórios para análise, favorecendo a adoção de 

medidas adequadas para o sucesso da etapa de plantio.  

 

2.5.5.2 Recuperação da vegetação ciliar 

 

Dentre os métodos de recuperação de áreas degradadas, o plantio de mudas 

é o mais usual, já que o processo de regeneração natural representa uma boa 

estratégia somente para recuperar localidades com grau de perturbação menor, 

onde haja boa cobertura florestal e possibilidade de migração de propágulos 

(ALMEIDA, 2016), o que não é o caso da área em questão. 

Como a maioria de sua extensão encontra-se desprovida de vegetação 

nativa, será realizado o plantio total, através de combinações de espécies de 

estágios finais de sucessão (secundárias, tardias e clímax) em conjunto com 

espécies dos estágios iniciais de sucessão (pioneiras e secundárias iniciais), 

resultando em uma gradual substituição, conforme indicado por Isernhagen et al. 

(2009). Sendo assim, esta fase contemplará os procedimentos a seguir. 

 

Isolamento da área 

 

O isolamento estabelece limites entre a vegetação e as demais localidades, 

para que a mata fique protegida contra novos impactos, como por exemplo, a 

entrada de animais (GUIMARÃES et al., 2009). Nesse sentido, o entorno da área 

(2.193 metros) será cercado com o auxílio de tocos secos de eucalipto e arame 

farpado, com distância entre os mourões de 3 metros, distância entre os balancins 

de 1,5 metros (GERDAU, [201-?]) e 3 fios na cerca. Os locais para implantação dos 

tocos serão perfurados com o auxílio de um trator com broca perfuratriz. 

 

Eliminação de espécies invasoras e roçada 

 

  Devido à proximidade de nascentes e outros cursos d’água, este 

procedimento seguirá uma das propostas de Isernhagen et al. (2009), com a retirada 
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dos indivíduos jovens, gramíneas e pequenos arbustos por meio de capina manual. 

Será adotada também uma das estratégias mencionadas por Nave et al. (2009), 

utilizando-se um trator equipado com roçadeira, sendo que tal atividade ocorrerá 

antes do plantio e durante o período de manutenção.  

 

Construção de aceiro 

 

Os aceiros consistem em um cinturão livre de material combustível ao redor 

da vegetação, impedindo a propagação de incêndios provenientes de áreas externas 

(AMORIM, 2016). Com este intuito, por tratarem-se de APPs, serão construídos 

aceiros com 6 metros de largura, no entorno de toda a extensão, conforme 

determina o decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998 (BRASIL, 1998). 

 

Controle de formigas cortadeiras 

 

Deverá ser realizado o controle inicial 30 dias antes da inserção das mudas e 

de qualquer intervenção na área, e um novo controle 7 dias antes do plantio, com 

um repasse logo após a implantação das mudas (NAVE et al., 2009). 

Por tratar-se de uma área próxima a cursos d’água, priorizar-se-á a utilização 

de métodos alternativos, dando-se atenção especial para os resultados alcançados 

com tais tratamentos. Serão adotadas técnicas como destruição dos ninhos e 

injeção de gases ou água (NAVE et al., 2009).  

 

Abertura de covas 

 

O coveamento irá variar mediante as condições do solo. De antemão, as 

covas terão dimensão mínima de 40x40x40 cm (MORAES et al., 2013) e serão 

abertas com auxílio de um trator com broca perfuratriz acoplada (NBL; TNC, 2013). 

 

Coroamento 

 

Consistirá na limpeza ao redor da muda com uso de enxada, em um raio 

aproximado de 1 metro, buscando diminuir a competição e favorecer o 

desenvolvimento das plantas inseridas (NBL; TNC, 2013). 
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Calagem 

 

A dosagem a ser aplicada será determinada em função dos resultados das 

análises de solo, mas estima-se a utilização de 200 gramas de calcário por cova, 

para correção de pH e fornecimento de nutrientes como Cálcio e Magnésio, de 

acordo com Moraes et al. (2013). 

 

Adubação de base (na cova) 

 

Ocorrerá também com base nos resultados das análises laboratoriais. 

Contudo, há uma estimativa de aplicação de 200 gramas de superfosfato simples 

por cova (MORAES et al., 2013). 

 

Plantio de mudas 

 

Serão utilizados dois grupos funcionais para plantio, o grupo de 

preenchimento e o grupo de diversidade (FIGURA 14). O grupo de preenchimento 

será composto por espécies de crescimento acelerado “e” boa cobertura de copa, 

visando ao rápido recobrimento da área, favorecendo o desenvolvimento das 

espécies do grupo de diversidade. No grupo de diversidade, serão incluídas as 

espécies que não possuem crescimento rápido “e/ou” nem boa cobertura de copa, 

contudo, primordiais para a garantia da manutenção e ocupação definitiva da área, 

quando as espécies do grupo de preenchimento completarem seu ciclo de vida 

(ISERNHAGEN et al., 2009).  
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Figura 14 – Plantio de mudas em linhas de preenchimento e diversidade  

 
   Fonte: Attanasio; Gandolfi; Rodrigues (2006) 

 

Metade das mudas utilizadas deverão corresponder a no mínimo 10 espécies 

do grupo de preenchimento e a outra metade, a no mínimo 70 espécies do grupo de 

diversidade, de modo com que em cada grupo o número de mudas por espécie seja 

o mais igualmente distribuído possível, para garantia da diversidade (ISERNHAGEN 

et al., 2009). O plantio contará com espaçamento de 3 x 2 metros (ATTANASIO; 

GANDOLFI; RODRIGUES, 2006), preferencialmente em época chuvosa (NAVE et 

al., 2015) e, embora seja necessário o cumprimento da etapa anterior (análise e 

correção do solo) para indicação precisa das espécies, sugere-se algumas 

adequadas para recompor a área (ANEXO A), considerando a formação original do 

local (EMBRAPA, [201-?b]). 

Conforme orienta a EMBRAPA [201-?a], para um espaçamento de 3 x 2 

metros, são necessárias 1.667 plantas/ha. Subtraídas as extensões dos lagos e 

várzeas, restam em torno de 11 hectares para recomposição florestal. Logo, para a 

área proposta serão introduzidas, aproximadamente, 18.337 mudas. 

 

Irrigação 

 

Cada muda será irrigada logo depois do plantio, com cerca de 5 litros de 

água. Estão previstas irrigações até que as mudas se estabeleçam ou, então, nos 

http://lattes.cnpq.br/4507066244348106
http://lattes.cnpq.br/4507066244348106
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momentos em que constatar-se murcha (NAVE et al., 2015), durante os períodos 

das ações de manutenção. Será solicitada outorga no órgão ambiental competente 

para que seja utilizada água do lago 1. 

 

Adubação de cobertura 

 

Haverá adubação complementar após 4 meses da implantação das mudas e 

durante a fase de manutenção (ALMEIDA, 2016).  

 

Replantio 

 

O replantio será realizado para o caso de mortalidade superior a 5%, entre 60 

e 90 dias após o plantio, não sendo necessária nova adubação de base (NAVE et 

al., 2009).  

 

Manutenção  

 

A manutenção integrará práticas como limpeza das coroas, controle de 

espécies vegetais invasoras e de formigas cortadeiras, adubação de cobertura 

(NAVE et al., 2015), abrangendo as atividades de irrigação, replantio e manutenção 

das cercas (ALMEIDA, 2016), até que as plantas se estabeleçam. 

 

2.5.6 Atores envolvidos 

 

Órgãos públicos, como prefeituras e secretarias, exercem papel fundamental, 

pois tomam as decisões e podem promover a discussão acerca da importância da 

recuperação das áreas degradadas. Além disso, podem ser firmadas parcerias com 

a iniciativa privada e promovido o envolvimento da população (SANCHES, 2011). 

Dessa forma, o presente projeto tem como principais atores a Prefeitura de 

Guaxupé, representada, principalmente, pela Secretaria de Obras e 

Desenvolvimento Urbano e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente.  
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As mudas serão provenientes de doação, por meio de parcerias já firmadas 

com viveiros da região e também através de convênios pretendidos com 

universidades e outros órgãos públicos e/ou privados. Para os demais serviços 

(etapas de análise, correção de solo e recomposição da vegetação), além do auxílio 

do quadro de servidores e dos insumos e equipamentos da prefeitura, buscar-se-á o 

estabelecimento de convênios com universidades próximas e com órgãos públicos e 

privados.  

Ainda, especialmente para as fases de plantio e manutenção, será solicitado 

o apoio da própria população do município de Guaxupé, representada por meio de 

suas instituições de ensino, associações de bairro e membros da comunidade em 

geral. Para tal, serão elaboradas ações voltadas para a educação ambiental, as 

quais, segundo Reigota (2002) envolvem a participação da sociedade nas 

discussões e decisões relacionadas aos problemas ambientais. 

  

2.5.7 Recursos necessários 

  

Considerando os atores envolvidos neste projeto, inicialmente, não há 

previsão de gastos com análise de solo e aquisição de mudas. Além disso, a mão de 

obra e os equipamentos para correção do solo, isolamento da área, roçada manual, 

construção de aceiros, controle de formigas, coroamento, calagem, adubação, 

implantação das mudas, irrigação e manutenção serão obtidos, principalmente, por 

meio da prefeitura de Guaxupé, em conjunto com as parcerias já mencionadas. 

Dessa forma, os recursos previstos, a princípio, são: 

- aquisição de material e aluguel de equipamento para isolamento da área; 

- aluguel de maquinário com operador para o controle de espécies invasoras 

e roçada; 

- aluguel de maquinário com operador para coveamento;  

- aquisição de calcário; 

- aquisição de adubo. 
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2.5.8 Orçamento 

 

A tabela 1 apresenta os custos do projeto, sendo que o aluguel do maquinário engloba também os valores com combustível. 

 

Tabela 1 – Valores estimados inicialmente para execução do projeto 
 

Material/ equipamento Custo Unitário Base de cálculo Quantidade Custo total 

Grampo para cerca 1x9" Preto (1kg) R$ 15,90/ saco 2.193 metros 22 Kg R$ 349,80 

Mourão de eucalipto de 2,20 metros R$ 5,00/ un. Distância de 3 metros 731 unidades R$ 3.665,00 

Trator com broca perfuratriz – cerca R$ 88,00/ hora Aluguel 7 dias / 8 diárias 56 horas R$ 4.928,00 

Balancim de aço para cerca 3 mm R$ 1,05/un. Distância de 1,5 metros 1.462 unidades R$ 1.535,10 

Rolo de arame farpado 500 m R$ 241,68/un. 3 fios (6.579 metros) 14 rolos R$ 3.383,52 

Trator com roçadeira R$ 88,00/ hora Aluguel 20 dias/ 8 h diárias 160 horas R$ 14.080,00 

Trator com broca perfuratriz – covas R$ 88,00/ hora Aluguel 20 dias/ 8 h diárias 160 horas R$ 14.080,00 

Calcário dolomítico (50 Kg)* R$ 11,80/ saco 200 g/cova (18.337 covas) 3.667,4 kg (74 sacos) R$ 873,20 

SuperSimples Fosfato (50 kg)** R$ 47,50/ saco 200 g/cova (18.337 covas) 3.667,4 kg (74 sacos) R$ 3.515,00 

VALOR ESTIMADO R$ 46.409,62 

 

(*) (**) A quantidade e os valores são estimados, até que sejam obtidos os resultados das análises de solo. 

Fonte: elaborado pela autora (2018).
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2.5.9 Viabilidade  

 

Para as ações de intervenção deste tipo projeto, tem-se como desafios iniciais 

os custos elevados para a aquisição de mudas, a mão de obra para execução do 

projeto e o monitoramento após plantio. No entanto, tais empecilhos poderão ser 

minimizados, tornando o projeto viável, a partir da firmação de parcerias e 

mobilização da sociedade.  

 

2.5.10 Riscos e dificuldades  

 

Sanches (2011) cita algumas adversidades relacionadas à recuperação de 

áreas degradadas, como a descontinuidade nos governos posteriores e desafios 

específicos, como a aquisição de investimentos. Unido a isso, o processo de 

recuperação ambiental é complexo, necessitando de tempo e recursos, como 

dinheiro, mão de obra e tecnologias, além de profundo conhecimento da área a ser 

recuperada (ALMEIDA, 2016). 

Especificamente para a etapa de reflorestamento, é cabível considerar outros 

riscos. O cuidado com as mudas é um fator determinante, devendo ser adotado 

desde a seleção no viveiro, passando pelo transporte, manuseio, até a inserção nas 

covas. Somado a isso, se as espécies de diversidade tiverem crescimento lento, o 

dossel será fechado pelas espécies de recobrimento e por espécies invasoras, 

podendo ocasionar a morte das mudas. Também, fatores como baixa precipitação, 

solos de baixa qualidade e a ocorrência elevada de formigas cortadeiras, juntamente 

com a presença de gado e o surgimento de queimadas, podem afetar a área, 

promovendo perdas (EMBRAPA, [201-?a]). Tais questões deverão ser minimizadas 

a partir do emprego das metodologias sugeridas e acompanhamento após 

execução. 
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2.5.11 Cronograma 

 

  A tabela 2 apresenta o cronograma do projeto de recuperação da área, com 

previsão de duração de 11 meses. 

 

Tabela 2 – Cronograma de execução do projeto de recuperação 
 

 

        (*) A irrigação será realizada após o plantio e, posteriormente, sempre que necessária. 

        (**) A manutenção deverá ocorrer até que as plantas se estabeleçam. 

        Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

 2.5.12 Gestão, acompanhamento e avaliação  

 

A gestão e o acompanhamento deste projeto ocorrerão de acordo com as 

predições de Almeida (2016), com análises semestrais para verificação das 

propriedades do solo, supervisão da sucessão ecológica e manutenção 

compreendendo operações de replantio, capina, irrigação, coroamento, adubação, 

combate a formigas e reparo de cercas, até que os indivíduos estejam 

estabelecidos.  

Ação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Análise de solo x x 
        

 

Isolamento da área x 
         

 

Roçada mecanizada x 
         

 

Roçada manual 
 

x x 
       

 

Construção de aceiro 
 

x 
        

 

Controle de formigas 
 

x 
 

x 
      

 

Coveamento 
  

x 
       

 

Calagem 
  

x x x x 
    

 

Coroamento 
  

x x x x 
    

 

Adubação de base 
  

x x x x 
    

 

Plantio 
   

x x x x 
   

 

Adubação de cobertura 
       

x x x x 

Irrigação* 
   

x x x x x 
  

 

Replantio 
      

x x 
  

 

Manutenção** 
       

x x x x 
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Especificamente para avaliação do sucesso da recomposição vegetal, serão 

observados os seguintes parâmetros, conforme Instrução Normativa do ICMBIO 

(2014): regeneração de maneira espontânea; acréscimo na cobertura do solo com 

indivíduos nativos; diminuição ou supressão total de espécies exóticas. Tais 

avaliações também poderão contar com registros fotográficos para 

acompanhamento da evolução da área. 

 

3 TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1 Objeto 

 

O objeto deste termo de referência refere-se ao registro de preços por um 

período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de material de consumo e aluguel de maquinários, a fim de iniciar as 

obras de recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) no entorno de 

4 nascentes, 2 lagos e áreas de várzeas, no bairro Jardim Limoeiro, em 

Guaxupé/MG, em uma extensão de 15 hectares (FIGURA 11).  

 

3.2 Justificativa  

     

As APPs são áreas legalmente protegidas, as quais exercem diversas 

funções ambientais, dentre estas, a proteção dos recursos hídricos. 

Conforme o Plano Diretor de Guaxupé, as áreas supracitadas estão inseridas 

em Zona de Especial Interesse Ambiental e encontram-se carentes de vegetação 

ciliar, a qual é essencial para preservar a qualidade e a quantidade de suas águas. 

Além disso, o local é parte de uma das áreas responsáveis pela drenagem de águas 

pluviais do município, sendo primordial sua recuperação, a fim de evitar futuros 

alagamentos.  

Diante disso, o local irá compor o “Parque do Jacaré”, a fim de amparar a 

proteção da área, dada sua elevada importância para o município. 
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 3.3 Descrição do objeto        

 

Visando ao início da recomposição da vegetação das Áreas de Preservação 

Permanente, que farão parte do “Parque do Jacaré”, em Guaxupé/ MG, este objeto 

refere-se à tomada de preços dos seguintes itens: 

- compra de material para construção de 2.193 metros de cerca, para isolamento da 

área: 22 kg de grampo 1x9"; 731 unidades de mourão de eucalipto de 2,20 metros; 

1.462 unidades de balancim de aço de 3 mm; 14 rolos de 500 m de arame farpado; 

- aluguel de trator com broca perfuratriz (com operador e combustível) durante 56 

horas, para construção da cerca de isolamento; 

- aluguel de trator com roçadeira (com operador e combustível), durante 160 horas; 

- aluguel de trator com broca perfuratriz para abertura de covas (com operador e 

combustível), durante 16 horas; 

- compra de 3.667,4 kg de calcário dolomítico;  

- compra de 3.667,4 kg de SuperSimples Fosfato. 

 

3.4 Fundamentação legal  

 

O presente Ato Convocatório encontra-se em conformidade com os 

dispositivos presentes na Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores. 

 

3.5 Estimativa de custos    

 

 Os custos estimados constam na tabela 1, no item 2.5.8 - orçamento. 

 

3.6 Critérios de julgamento 

 

O critério de julgamento será o de menor valor por item. Declarada encerrada 

a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade 

da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo a respeito. 
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Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante, para confirmação de suas condições 

habilitatórias. 

O proponente que atender plenamente às exigências deste termo será 

pronunciado como vencedor. Caso a proposta não seja aceitável, serão avaliadas as 

propostas subsequentes.  

  Empresas não especializadas conforme a natureza do objeto deste termo e 

aquelas declaradas como não idôneas por outros órgãos públicos, não poderão 

concorrer. 

 

3.7 Prazo, local e condições de entrega       

 

O prazo de entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias a partir da ordem 

de fornecimento emitida pela Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente e a 

execução dos serviços deverá respeitar o prazo constante na descrição do objeto. O 

local de entrega dos materiais será o almoxarifado central, localizado na Rua Luiz 

Celani, 34, Centro e os maquinários deverão ser direcionados para o local onde 

serão executados os serviços, conforme determina o objeto deste termo.  

 

3.8 Obrigação das partes     

     

 São obrigações da CONTRATADA: 

 

- Informar a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 

atrasar ou impedir a entrega do material ou execução dos serviços com maquinários, 

sugerindo as medidas adequadas;  

- Responsabilizar-se pela qualidade do material a ser entregue e dos serviços 

executados; 

- Entregar o material e os serviços no prazo estipulado neste termo; 

- Fornecer maquinários devidamente qualificados para a execução do serviço e 

responsabilizar-se pela manutenção; 

- Disponibilizar os maquinários com operadores e garantir o abastecimento dos 

equipamentos; 
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- Executar os serviços no turno diurno, de segunda-feira à sexta-feira, durante 8 

horas diárias de trabalho. 

- Cumprir todas as normas e condições do presente termo. 

 

  São obrigações da CONTRATANTE:  

 

- Realizar o pagamento conforme estabelecido neste termo; 

- Cumprir todas as normas e condições do presente termo; 

- Comunicar formalmente à contratada qualquer alteração contratual, incluindo 

mudança do local de entrega; 

- Responsabilizar-se pela fiscalização, controle e gerenciamento dos termos do 

contrato. 

- Fornecer a programação dos serviços à contratada. 

 

3.9 Acompanhamento e Fiscalização       

 

 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da contratante, formalmente designado e 

comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato. Serão de responsabilidade 

de tal servidor: 

- Fiscalizar a entrega dos materiais e a execução dos serviços; 

- Promover reuniões para sanar dúvidas, as quais serão documentadas em atas.  

 
3.10 Pagamento       

 

O pagamento do material será realizado mediante entrega e conferência, o 

qual deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal.  

 O pagamento do aluguel das máquinas será feito mensalmente, sempre no 5º 

dia útil de cada mês e deverá ser observado o que dispõe a Lei nº 8.666/93 

(BRASIL, 1993):  

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
                                        - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:  

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da               
conformidade do material com a especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do     

material e conseqüente aceitação. 
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3.11 Subcontratação  

 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

3.12 Sanções 

 

 Caracterizando-se o descumprimento da obrigação assumida, caberá a 

aplicação das seguintes sanções pela contratante: 

- advertência, que será aplicada por escrito; 

- suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura de Guaxupé; 

- Recusa da expedição de declaração de idoneidade para licitar e contratar com a 

administração pública, pelo prazo de 5 anos; 

- multa de 10% sobre o montante do contrato, em favor da contratante. 

     

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As metodologias apresentadas mostram-se viáveis e eficazes, a fim de 

recuperar as APPs das nascentes, dos lagos e das áreas úmidas do entorno, 

capazes de subsidiar a implantação do Parque do Jacaré e auxiliar na manutenção 

de seus recursos hídricos. Contudo, considera-se crucial para o sucesso deste 

projeto que as ações contempladas na fase de manutenção, após o plantio, sejam 

atendidas e ressalta-se a importância da participação ativa de todos os atores 

mencionados, incluindo parcerias capazes de amparar esta proposta.  
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ANEXO A – Espécies indicadas para plantio, segundo banco de dados da EMBRAPA 
 

Nome Popular Espécie Família 
Grupo de 

plantio 

Amor-seco Alchornea glandulosa Euphorbiaceae Diversidade 

Fruta-de-faraó Allophylus edulis Sapindaceae Diversidade 

Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae Diversidade 

Angico-preto Anadenanthera peregrina Fabaceae Diversidade 

Argilim Andira fraxinifolia Fabaceae Diversidade 

Coração-de-boi Annona cacans Annonaceae Diversidade 

Araticum Annona sylvatica Annonaceae Diversidade 

Amarelão Apuleia leiocarpa Fabaceae Diversidade 

Peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon Apocynaceae Diversidade 

Peroba Aspidosperma olivaceum Apocynaceae Diversidade 

Guatambu-branco Aspidosperma parvifolium Apocynaceae Diversidade 

Peroba-cascuda Aspidosperma spruceanum Apocynaceae Diversidade 

Jequira Astronium fraxinifolium Anacardiaceae Diversidade 

Canjerana Cabralea canjerana Meliaceae Diversidade 

Landim Calophyllum brasiliense Calophyllaceae Diversidade 

Guabirobeira Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae Diversidade 

Jequitibá-mestiço Cariniana estrellensis Lecythidaceae Diversidade 

Guaçatonga Casearia sylvestris Salicaceae Diversidade 

Cedro-rosa Cedrela odorata Meliaceae Diversidade 

Paineira Ceiba speciosa Malvaceae Diversidade 

Esporão de galo Celtis iguanaea Cannabaceae Diversidade 

Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae Diversidade 

Copaíba-vermelha Copaifera langsdorffii Fabaceae Diversidade 

Covatã Cupania oblongifolia Sapindaceae Diversidade 

Ipê-verde Cybistax antisyphillitica Bignoniaceae Diversidade 

Jacarandá-da-bahia Dalbergia nigra Fabaceae Diversidade 

Corticeira Duguetia lanceolata Annonaceae Diversidade 

Corticeira-da-serra Erythrina falcata Fabaceae Diversidade 

Suinã Erythrina verna Fabaceae Diversidade 

Jamelão-do-campo Eugenia florida Myrtaceae Diversidade 

Pitangueira Eugenia uniflora Myrtaceae Diversidade 

Palmito-doce Euterpe edulis Arecaceae Diversidade 

Pau-d'alho Gallesia integrifolia Phytolaccaceae Diversidade 

Andirobarana Guarea guidonia Meliaceae Diversidade 

Ipê-amarelo-
cascudo Handroanthus chrysotrichus Bignoniaceae Diversidade 

Ipê-amarelo-do-
brejo Handroanthus umbellatus Bignoniaceae Diversidade 

Ipê-roxo Handroanthus heptaphyllus Bignoniaceae Diversidade 

Jatobá-da-mata Hymenaea courbaril Fabaceae Diversidade 

Ingá-branco Inga marginata Fabaceae Diversidade 

Ingá-macaco Inga sessilis Fabaceae Diversidade 
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Fonte: EMBRAPA [201-?b] 

Nome Popular Espécie Família 
Grupo de 

plantio 

Ingá-do-brejo Inga vera Fabaceae Diversidade 

Carobinha Jacaranda puberula Bignoniaceae Diversidade 

Mamão-bravo Jacaratia spinosa Caricaceae Diversidade 

Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae Diversidade 

Jacarandá-bico-de-
papagaio Machaerium acutifolium Fabaceae Diversidade 

Bico De Pato Machaerium hirtum Fabaceae Diversidade 

Bico-de-pato Machaerium nyctitans Fabaceae Diversidade 

Sapuvá Machaerium stipitatum Fabaceae Diversidade 

Espinheira-santa Maytenus ilicifolia Celastraceae Diversidade 

Aroeira Myracrodruon urundeuva Anacardiaceae Diversidade 

Cabreúna Myrocarpus frondosus Fabaceae Diversidade 

Canela-branca Nectandra lanceolata Lauraceae Diversidade 

Canela-batalha Nectandra megapotamica Lauraceae Diversidade 

Canela-loura Nectandra membranacea Lauraceae Diversidade 

Canela-amarela Nectandra oppositifolia Lauraceae Diversidade 

Louro Ocotea pulchella Lauraceae Diversidade 

Olho-de-cabra Ormosia arborea Fabaceae Diversidade 

Umbu Phytolacca dioica Phytolaccaceae Diversidade 

Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae Diversidade 

Candeia Plathymenia reticulata Fabaceae Diversidade 

Jacarandá-rosa Platymiscium floribundum Fabaceae Diversidade 

Abio Pouteria caimito Sapotaceae Diversidade 

Amendoim-bravo Pterogyne nitens Fabaceae Diversidade 

Cajá Spondias mombin Anacardiaceae Diversidade 

Jerivá Syagrus romanzoffiana Arecaceae Diversidade 

Ipê-branco Tabebuia roseoalba Bignoniaceae Diversidade 

Fruto de Pombo Tapirira guianensis Anacardiaceae Diversidade 

Ucuúba-de Sangue Virola sebifera Myristicaceae Diversidade 

Mameira Vitex polygama Lamiaceae Diversidade 

Maminha-de-porca Zanthoxylum riedelianum Rutaceae Diversidade 

Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae Preenchimento 

Timbuva Enterolobium contortisiliquum Fabaceae Preenchimento 

Jenipapo Genipa americana Rubiaceae Preenchimento 

Mutamba Guazuma ulmifolia Malvaceae Preenchimento 

Inga-de-metro Inga edulis Fabaceae Preenchimento 

Ingá-de-quatro-
folhas Inga laurina Fabaceae Preenchimento 

Caroba Jacaranda micrantha Bignoniaceae Preenchimento 

Aroeira-branca Lithrea molleoides Anacardiaceae Preenchimento 

Açoita-cavalo Luehea divaricata Malvaceae Preenchimento 

Cuvantã Matayba elaeagnoides Sapindaceae Preenchimento 

    


