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RESUMO

A pressão das atividades humanas sobre o meio ambiente tem levado a criação de

espaços  de  proteção  da  vida  silvestre.  Contudo,  as  Unidades  de  Conservação

(UCs),  em  muitos  casos,  apresentam  áreas  degradadas  e  necessitam  de

intervenção humana para auxiliar  no processo de recuperação ambiental.  Diante

desta  realidade,  este  trabalho  apresenta  uma  proposta  de  intervenção  para

recuperação de 90 mil metros quadrados da UC, Monumento Natural Cavaleiros da

Esperança, localizado no município de Crateús, no Estado do Ceará. Para isso, será

realizada a revegetação das áreas degradadas por meio do plantio de 23.000 (vinte

e três mil) mudas de árvores nativas, com o intuito de que após 24 (vinte e quatro)

meses  essas  áreas  estejam estabilizadas  e  que  as  práticas  executadas  na  UC

possam ser aperfeiçoadas e implantadas em outras áreas.

Palavras-chave: Áreas de proteção. Reflorestamento. Plantas nativas.



ABSTRACT

The pressure  of  human activities  on  the  environment  has  led  to  the  creation  of

spaces for protection of wildlife. However, Conservation Units - UCs, in many cases,

present  degraded  areas  and  require  human  intervention  to  assist  in  the

environmental  recovery  process.  Faced  with  this  reality,  this  work  presents  an

intervention  proposal  for  the  recovery  of  90  thousand square  meters  of  the  UC,

Natural Monument Knights of Hope, located in the city of Crateús in the State of

Ceará. For this purpose, the reforestation of degraded areas will be carried out by

planting 23,000 (twenty-three thousand) native tree seedlings with the intention that

after 24 (twenty four) months these areas will  be stabilized and that the practices

performed in the be improved and implemented in other areas.

Key words: Protection areas. Reforestation. Native plants.
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1. INTRODUÇÃO

A implantação de espaços de proteção a vida silvestre e que possam ser

usados como incentivo a manutenção da qualidade ambiental nas cidades, tem sido

visto como uma demanda crescente nos últimos anos. Uma das justificativas para

isso é o fato de que em áreas urbanizadas, os problemas ambientais ganham maior

amplitude. Diante deste contexto, é necessária a adoção de medidas que objetivam

a  diminuição  dos  efeitos  negativos  produzidos  pela  urbanização  acelerada  e

desordenada. 

Uma das estratégias para contornar esse problema tem sido a criação de

Unidades de Conservação – UC’s, dentro ou no entorno do perímetro urbano das

cidades.  Além  de  desempenhar  uma  função  fundamental  na  preservação  e

recuperação  da  biodiversidade,  as  UC’s  também  se  tornam  uma  importante

ferramenta no processo do desenvolvimento local, uma vez que a área protegida

contribui para a melhoria das condições de vida, através do estímulo a práticas de

conservação,  uso  sustentável  e  do  investimento  social.  Ademais,  estas  práticas

buscam  uma  redução  da  pressão  ambiental  sobre  a  área  e  uma  relação  de

confiança e cooperação com as comunidades locais.

Dentro deste cenário, em 2013, o município de Crateús, no Estado do

Ceará, criou a UC Municipal Monumento Natural Cavaleiro da Esperança. Contudo,

a área onde foi instituída a UC  foi destinada, ao longo de anos, a um regime de

manejo que resultou em intensas e diversas alterações nos processos e nas funções

dos  componentes  ambientais  locais,  o  que  segundo  Sánchez  (2013),  pode  ser

defino de degradação ambiental.  

Deste modo, para que esta UC possa retomar seu equilíbrio ecológico, e

posteriormente  passe  a  cumprir  as  funções  socioambientais  para  a  qual  foi

planejada,  será  necessária  a  intervenção  humana  no  sentido  de  auxiliar  na

recuperação ambiental da área. 

Desta  forma,  de  acordo  com  as  recomendações  e  técnicas  para

recuperação de áreas degradada, levando em conta o tempo de retorno esperado,

projeta-se  a  revegetação  das  áreas  degradadas  com mudas  de  plantas  nativas

produzidas na própria região, como estratégia de regeneração ambiental da UC.
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1.1. Objetivo geral

Recuperar  as  áreas  degradadas  da  UC Municipal  Monumento  Natural

Cavaleiro da Esperança, utilizando a técnica da revegetação.

1.1.1. Objetivo Específico

 Construir  viveiro  com  capacidade  de  produzir  e  acondicionar

23.000 (vinte e três mil) mudas de árvores nativas da Caatinga;

 Realizar o plantio e o acompanhamento de mudas produzidas, nas

áreas degradadas da UC.



10

2. Referencial teórico

2.1. Áreas degradadas

Baseado  no  Decreto  Federal  97.632/89  pode-se  entender  áreas

degradadas como aquelas que sofreram  processos que resultaram em danos ao

meio  ambiente,  pelos  quais  se  perderam  ou  se  reduziu  algumas  de  suas

propriedades,  tais  como,  a  qualidade  ou  capacidade  produtiva  dos  recursos

ambientais.

As  causas  e  tipos  de  degradação  ambiental  são  diversas.  No  Bioma

Caatinga, onde estamos situados, as áreas degradadas, de acordo com Leal et al

(2005), são resultados, principalmente, das atividades humanas não sustentáveis,

como o corte de madeira para lenha, a caça de animais e a contínua remoção da

vegetação  para  a  criação  de  bovinos  e  caprinos;  atividades  que  resultam  no

empobrecimento ambiental de uma área. 

Segundo Kobiyama et al (2001), o resultado da degradação de uma área,

seja  pela  ótica  econômica,  ambiental  ou  social,  serão  sempre  considerados

negativos. Porém, os autores afirmam que dependendo da degradação existente,

podem ser usadas uma ou mais técnicas para restaurar a qualidade ambiental dessa

área.

2.2. Recuperação de áreas degradadas por revegetação;

Uma definição de “recuperação e/ou restauração da área degradada” foi

apresentada no trabalho de Zuquete et al. (2013). De acordo com os autores, esta

atividade é realizada com o objetivo de restabelecer equilíbrio dos processos físicos,

químicos  e  biológicos,  permitindo  o  uso  de  uma  área  após  a  extinção  dos

mecanismos que levaram a degradação do ambiente.

A  recuperação  de  área  degradada  pode  ser  realizada  por  diversos

métodos.  Souto  et  al  (2017)  destacam  a  eficácia  das  técnicas  da  regeneração

natural  e  da  restauração ecológica  (técnicas nucleadoras),  nas  quais  as  plantas

crescem de forma natural  por meio da germinação de sementes encontradas na

serapilheira.

Já Martins (2014), em seu trabalho sobre recuperação de matas ciliares,

aponta  o  plantio  de  mudas  como  forma  de  recuperação  de  áreas  degradadas,

principalmente  quando  os  distúrbios  causados  pelas  atividades  degradadoras

eliminam ou reduzem consideravelmente o banco de sementes do solo, ou a rebrota

de tecidos vegetais tais como raízes ou cepas.
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De modo geral, o processo de recuperação de uma área degradada tende

a ser mais eficientes à medida que cresce a associação de técnicas de recuperação

adequadamente implementadas (MARTINS, 2014). Botelho e Davide (2002) afirmam

que a avaliação da vegetação remanescente e do seu estágio de desenvolvimento,

no caso de áreas em processo de regeneração, são fundamentais para a definição

dos modelos de recuperação a serem utilizados.

Após  a  implementação  de  um  projeto  de  recuperação  de  áreas

degradadas, a eficiência da intervenção realizada e das técnicas utilizadas podem

ser comprovadas a partir da avaliação da capacidade de regeneração natural, do

banco de sementes do solo, da produção de serapilheira, da ciclagem de nutrientes

e da abertura do dossel (MARTINS, 2014).

2.3. Unidade de conservação

Os ecossistemas naturais brasileiros vêm sofrendo, ao longo dos anos,

com fortes pressões antrópicas que resultam em intensos processos de degradação

ambiental. Para Rylands e Brandon (2005), as Unidades de Conservação tornaram-

se a chave para conservar o que resta dos principais biomas do Brasil (Amazônia,

Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e o Cerrado).

Unidade de Conservação – UC,segunda a lei federal 9.985 de 18 de julho

de 2000,é um espaço um territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas

jurisdicionais,  com características  naturais  relevantes,  legalmente  instituídos  pelo

Poder  Público,  com  objetivos  de  conservação  e  limites  definidos,  sob  regime

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

As UC’s integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação –

SNUC se dividem em grupo  de proteção integral e grupo de uso sustentável. De

acordo  com  essa  classificação,  é  definido  o  regime  de  uso/manejo  que  será

permitido para a área. Entretanto, o que se observa são as recorrências de casos de

degradação ambiental em UC’s e demais áreas protegidas nacionais  (RYLANDS;

BRANDON, 2005).
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Descrição da área de estudo

A  área  considerada  neste  trabalho  compreende  uma  UC  municipal

denominada Monumento Natural Cavaleiro da Esperança, que foi criada em 2013

pelo  Decreto  N°634  de  07  de  junho  de  2013  e  posteriormente,  teve  sua  área

ampliada conforme o Decreto 694 de 10 de outubro de 2014, perfazendo atualmente

uma área de aproximadamente 20,25 hectares. Esta UC está localizada na margem

esquerda  do  rio  Poti,  no  bairro  Ponte  Preta  e  totalmente  inserida  no  perímetro

urbano da sede municipal de Crateús - CE. A figura 1 abaixo apresenta a localização

da UC.

FIGURA 1- Localização da UC em relação ao perímetro urbano de Crateús – CE.

3.1.1. Clima e Relevo

A área onde se localiza a UC está completamente inserida no semiárido

cearense,  sendo  caracteriza  pelas  altas  temperaturas,  forte  evapotranspiração  e

pela precipitação baixa e mal distribuída no tempo e no espaço. O clima da região é

caracterizado também por duas estações distintas: uma seca, de longa duração (de

junho  a  dezembro)  e  outra  chuvosa  (de  janeiro  a  maio).  Com  base  nessas

informações, segundo a classificação de Köppen, o clima da região é definido como

do tipo BSW ‘h’ característico de “clima quente e semi-árido” (SILVA et al, 2013). 



13

Quanto ao relevo, esse é constituído por uma superfície predominante

plana apresentado, entretanto, na porção central em direção à margem do rio, um

relevo ondulado com pontos de escavação de argila.

3.1.2. Flora e Fauna

Embora sob fortes ações humanas, como por exemplo, vários anos de

exploração agrícola não sustentável,  ainda é possível  identificar uma diversidade

biológica, principalmente na fauna e na flora da área da UC. Melo e Lopes (2013)

realizaram estudos nesta área e identificaram in loco  a ocorrência de 23 espécies

florestais nativas, 05 espécies de mamíferos, 29 espécies de aves, 09 espécies de

representantes da Herpetofauna e outras 05 espécies da Ictiofauna.

3.2. Identificação do problema

O  município  de  Crateús  criou  uma  UC,  na  categoria  de  Monumento

Natural, em uma área de 20,25 hectares que foi usada durante muitos anos como

campo de pastagem e para extração de argila para fabricação de tijolos e outros

produtos cerâmicos, sendo que nesta área também é possível identificar que o uso

do fogo foi uma prática comum no manejo. Essas práticas resultaram em um forte

processo de degradação ambiental que demanda de intervenção para auxiliar na

recuperação da área.

Além de ser uma UC, aproximadamente 4 (quatro) hectares desta área é

classificada,  segundo  o  código  florestal  brasileiro,  como  Área  de  Preservação

Permanente  -  APP,  por  tratar-se  de  mata  ciliar  do  Rio  Poti,  um  dos  principais

afluentes da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba.

Para  realizar  a  recuperação  das  áreas  degradadas  desta  UC,  a

revegetação é vista como uma das técnicas mais adequada. Isso porque, como trata

se de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, e parte desta está em

Área de Proteção Permanente,  onde as  práticas  de recuperação permitidas  são

restringidas  pelo  Decreto  nº  7.830,  de  17  de  outubro  de  2012  (Art.  19.  A

recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá ser feita, isolada ou

conjuntamente, pelos seguintes métodos: I - condução de regeneração natural de

espécies nativas; II  -  plantio de espécies nativas; III-  plantio de espécies nativas

conjugado  com  a  condução  da  regeneração  natural  de  espécies  nativas),  a

revegetação atende aos requisitos (BRASIL, 2012)).
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3.3. Justificativa

A recuperação desta UC é de fundamental importância, não só para o

município de Crateús, mas para a sociedade como um todo. Isso porque além de

todos os benefícios ambientais diretos (recomposição da fauna, flora, etc.) resultante

da restauração da unidade, a população passaria a contar com uma área pública

com boas condições para realizar atividades de educação e pesquisas ambientais,

além de outras atividades.

É  importante  salientar  que  dependendo  do  grau  de  degradação  do

território, a recuperação de forma espontânea poderá demorar muitos anos. Dessa

forma, a revegetação proporcionará uma recuperação mais rápida. Sendo que, essa

prática  pode  ser  associada  a  outras,  para  acelerar  o  processo  de  recuperação

ambiental da área afetada. 

3.3.1. Ações de intervenção

Para  que  seja  possível  a  revegetação  das  áreas  degradadas  serão

necessárias as seguintes intervenções:

1. Construção  e  estruturação  de  um  viveiro,  com  capacidade  de

produção de mudas em quantidade e qualidade suficientes para

suprir a demanda das áreas degradadas.  

2. Produção  e  manutenção  de  mudas,  até  que  estas  atinjam  as

condições de serem transplantadas para a área desejada;

3. Transplante  das  mudas  no  início  da  época  chuvosa  (janeiro  a

fevereiro) e acompanhamento do seu desenvolvimento;

4. Reposição de mudas que não se desenvolveram após 30 dias do

transplante. Esta reposição não deverá ocorrer após o 15º dia do

mês de março, dado a proximidade de encerramento do período

chuvoso normal da região; 

3.3.2. Atores envolvidos

Para que as ações planejadas possam ser executadas será necessária a

ação  de  diversos  atores.  Um  dos  componentes  para  o  êxito  deste  projeto  é  a

entidade financiadora. Esta terá a função de financiar a aquisição de material e a
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construção  do  viveiro,  como  também  a  aquisição  de  insumos  básicos  para  a

produção de mudas.

Todo  o  processo  licitatório  e  pagamento  por  materiais  adquiridos  e

serviços realizados serão acompanhados pela Controladoria Municipal de Crateús.

Outro  membro  deste  projeto  será  a  Secretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente de Crateús – SEMAM. Esta secretaria, por meio do setor de Parques e

Jardins, será responsável pela produção, manutenção e transplante das mudas. Já o

setor de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, emitirá relatório técnico com 2 e

16  meses  após  a  realização  do  plantio  das  mudas,  informando  a  entidade

financiadora, e o desenvolvimento do processo de recuperação da UC.

3.3.3. Recursos necessários

Para  a  execução  do  presente  projeto  será  necessária  construção  e

estruturação de um viveiro com capacidade de produção de mudas suficientes para

realizar a revegetação, que é fundamental para a recuperação das áreas degradas

da UC municipal. 

Para a produção das mudas serão necessários: terra vegetal (substrato),

sacos  de  produção  de  mudas,  sementes  e  profissionais  capacitados  para  a

realização  da  atividade.  Estes  profissionais  também  serão  demandados  para  a

realização do transplante das mudas produzidas, para a área desejada.

3.3.4. Orçamento

O  investimento  total  necessário  para  e  execução  deste  projeto  de

recuperação da UC está apresentado na tabela a seguir.
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Tabela 1 – Orçamento 

 Unidade Quant.
Preço unitário

(R$)

Preço total

(R$)

Atualização do orçamento Uni. 1 0,00 0,00

Processo licitatório Uni. 1 0,00 0,00

Construção e 

estruturação do 

viveiro

Barrote de madeira m 172 8,00 1.376,00

Sombreamento 50% 

(sombrite)
m² 720 3,70 2.664,00

Arame m 530 1,00 530,00

Mão de obra Hora 120 15,00 1.800,00

Saco para mudas Uni. 23.000 0,15 3.450,00

Terra vegetal m³ 36 50,00 1.800,00

Sistema de 

irrigação

Linha principal m 59 3,00 177,00

1ª linha Secundária m 38 3,00 114,00

2ª linha Secundária m 63 3,00 189,00

Aspersores Uni. 26 20,00 520,00

Produção de mudas Mês 9 954,00 8.586,00

Plantio das mudas Mês 4 954,00 3.816,00
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Replantio Mês 4 954,00 3.816,00

Primeiro relatório técnico Uni. 1 0,00 0,00

Segundo relatório técnico Uni. 1 0,00 0,00

Investimento total 28.838,00

3.3.5. Viabilidade

A lei  que  instituiu  a  política  municipal  de  meio  ambiente  em Crateús,

estabelece  que  a  SEMAM seja  responsável  pela  preservação,  monitoramento  e

recuperação das áreas verdes do município. Esta determinação legal fez com que o

órgão  ambiental  do  município,  estruturasse  viveiros  de  produção  de  mudas  de

espécies nativas da caatinga, destinadas para a atividade de arborização de praças

e demais espaços públicos. Embora a produção deste viveiro não seja suficiente

para a revegetação de todas as áreas degradadas do município, a existência de

viveiros de mudas funcional em Crateús comprova a viabilidade deste equipamento

na região.

A viabilidade econômica e financeira de projeto deve ser analisada pela

ótica ambiental, uma vez que, em uma UC de proteção integral, como é o caso do

Monumento  Natural  Cavaleiros  da  Esperança,  as  atividades  que  podem  ser

realizadas em suas áreas são restritas. Além disso, mesmo em áreas destinadas a

exploração econômica,  o  retorno financeiro de uma atividade de recuperação de

áreas degradadas não é imediato. E é exatamente por esse motivo que está se

buscando o apoio financeiro de Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente –

FUMDEMA, que tem o objetivo de incentivar a preservação do meio ambiente.

3.3.6. Riscos e Dificuldades

Uma etapa importante para a execução do projeto de revegetação das

áreas degradadas da UC está na avaliação dos pontos que podem dificultar sua

elaboração e implantação.
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A princípio, as principais dificuldades que podem ser identificadas estão

relacionadas com a autorização legal para implementação da Revegetação em uma

Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Outra grande dificuldade prevista é o financiamento do projeto. Isso por

que, como o projeto trata-se de uma intervenção que não traz retorno econômico

direto, as entidades financiadoras devem ter o que se pode chamar de “sensibilidade

ambiental”, haja vista que o objetivo principal deste projeto de intervenção será a

recuperação de uma área ambientalmente fragilizada.

No  que  cabe  a  execução  e  implantação,  as  preocupações  ficam

direcionadas a possibilidade de abandono do projeto, por parte dos responsáveis

pela execução. 

E por último, o risco do acesso de animais (bovinos, equinos, muares) na

Unidade de Conservação e a possibilidade de perdas em função da irregularidade

pluviométrica e das recorrentes secas na região.

3.3.7. Cronograma

Este  projeto  terá  início  com  a  atualização  de  orçamento  (caso  seja

necessário)  e  será  encerrado  após  a  emissão  do  segundo  relatório  técnico,

conforme descrito no cronograma a seguir. 

Tabela 2 – Cronograma

Atividades

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

Quadrimestre
s

Quadrimestre
s

Quadrimestre
s

Quadrimestres

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

Atualização do 
orçamento

X

Processo 
licitatório

X

Construção e 
estruturação do 
viveiro

X

Produção de X X
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mudas

Plantio das mudas X

Replantio X

Primeiro relatório 
técnico

X

Segundo relatório 
técnico

X

Entre todas as etapas descritas neste cronograma, somente o plantio e

replantio não podem sofrer alterações quanto ao período de realização.

3.3.8. Gestão, acompanhamento e avaliação

A gestão deste projeto será realizada pela SEMAM. Esta gestão será nas

etapas  de  definição  do  local  para  construção  do  viveiro,  plano  de  produção  e

cronograma de transplantes das mudas. 

A  esta  secretaria  será  atribuída  à  responsabilidade  de  certificar-se  da

qualidade das instalações construídas e dos insumos adquiridos para a produção de

mudas.

Ao que concernem as etapas de produção e transplante das mudas para

as áreas degradadas da UC, uma vez que serão de responsabilidade da referida

secretaria, o acompanhamento será realizado a partir de relatório de produção de

mudas, que deve ser apresentado com antecedência de 60 dias da data prevista do

início do processo de transplante das mudas.

Para  comprovar  a  eficiência  do  processo  de  regeneração  das  áreas

contempladas pela revegetação, o setor de Fiscalização e Licenciamento Ambiental,

deverá emitir relatório técnico em 06 e 18 meses após o transplantio, informando a

entidade financiadora o desenvolvimento do processo de recuperação.

3.4. Termo de referência

3.4.1. Objeto

O  presente  termo  de  referência  tem  como  objeto  a  contratação  de

serviços para construção e estruturação de um viveiro com capacidade de produção

e acondicionamento (de modo simultâneo) de 23.000 (vinte e três mil)  mudas de
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plantas nativas da Caatinga, que será destinada a revegetação de áreas degradadas

da Unidade de Conservação Municipal Monumento Natural Cavaleiro da Esperança.

3.4.2. Justificativa

A  recuperação  desta  Unidade  de  Conservação  é  de  fundamental

importância para o município de Crateús. Isso porque além de todos os benefícios

ambientais  diretos  (recomposição  da  fauna,  flora,  etc.)  resultante  desta  ação,  o

município passará a contar com uma área pública favorável para a realização de

atividades de educação e pesquisas ambientais, além de diversas outras atividades.

A  recuperação  da  área  de  forma  espontânea  poderá  demorar  muitos

anos.  Assim,  a  revegetação  proporcionará  uma  recuperação  mais  rápida  com

resultados positivos a partir dos 24 meses. 

3.4.3. Descrição do objeto

O  viveiro  deve  ser  construído  em  espaço  indicado  pela  Secretaria

Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, reutilizando área de canteiros em mandala

atualmente desativado, seguindo as plantas baixas presente no ANEXO I, II e III.

3.4.3.1. Construção do viveiro

A construção  de  viveiros  deve  ser  de  acordo  com as  recomendações

técnicas  para  produção  de  mudas  de  plantas  nativas  da  Caatinga  destinadas  a

recuperação de áreas degradadas.

O viveiro de mudas deverá ser construído com altura (pé direito) de 2,50

metros, apresentado canteiros com 1,00 metros de largura, separados por passeio

(espaço entre canteiro) de 0,50 metros. A cobertura e o fechamento lateral deverá

ser com sombrite 50%, e a área total de canteiros coberta não poderá ser inferior a

230,00 metros quadrados.

3.4.3.2. Estruturação de viveiro

Como estrutura para o viveiro entende-se:

a) 23.000  sacos  de  mudas  do  tipo  15cmx30cm  x  0.2mm  ou  de

capacidade e resistência superior.

b) 36 metros cúbicos de terra vegetal  composta de 25% de arisco,

25%  de  areia,  25%  de  esterco  curtido,  e  25%  de  bagana  de

carnaúba ou produto equivalente.
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c) Sistema de irrigação por aspersão com linhas de irrigação, principal

e secundária em mangueiras de polietileno de espessura 1” (uma

polegada)  e  aspersores  adaptados  para  vazão  instalado  em um

espaçamento de 4 x 4 metros.

3.4.4. Fundamentação legal

A  recuperação  de  ecossistemas  degradados  é  considerada  um  dos

objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC

(lei  No  9.985,  de  18  de  julho  de  2000).  Dessa  forma,  cabe  considerar  as

interposições  realizadas  no  art.  225  da  Constituição  Federal  Brasileira  de  1988.

Além  destes  dois  dispositivos  legais  apontados,  devem  ser  observadas  as

recomendações existentes na lei 12.651 de 25 de maio de 2012, o código florestal

brasileiro.

Em relação ao contrato para realização do serviço descrito, devem ser

considerados os princípios legais presentes na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho

de 1993, que estabelecem normas sobre licitações e contratos referentes a obras,

serviços públicos e etc.

3.4.5. Estimativa de custos

Para a execução do objeto descrito no presente termo de referência, a

estimativa de custo segue na tabela a baixo.
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Tabela 3 – Estimativa de custos

Etapa Material Unidade Quant.
Preço

unitário (R$)
Preço total

(R$)

Construção  e

estruturação  do

viveiro

Barrote de madeira m 172 8,00 1.376,00

Sombreamento

50% (sombrite)
m² 720 3,70 2.664,00

Arame m 530 1,00 530,00

Mão de obra Hora 120 15,00 1.800,00

Saco para mudas Uni. 23.000 0,15 3.450,00

Terra vegetal m³ 36 50,00 1.800,00

Sistema  de

irrigação

Linha principal m 59 3,00 177,00

1ª linha Secundária m 38 3,00 114,00

2ª linha Secundária m 63 3,00 189,00

Aspersores Uni. 26 20,00 520,00

Investimento total 12.620,00

3.4.6. Critérios de julgamento

Técnica e preço: a definição do vencedor se dará em função de critérios

técnicos e dos valores contidos nas propostas.

3.4.7. Prazo, local e condições de entrega
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O  projeto  é  composto  de  várias  etapas,  porém  a  etapa  a  qual  será

necessária  o  financiamento,  e  por  consequência  processo  licitatório,  será  a

construção e estruturação do viveiro. Dessa forma, depois de concluído a licitação

do objeto, a contratada terá 60 dias para a entrega do objeto, podendo ser este

prazo prorrogado por igual período. 

A entrega só poderá ser realizada se as condições descritas no objetivo

do  presente  termo  de  referência  tenham  sido  atendidas.  Para  isso  será

indispensável relatório técnico emitido pela SEMAM ou órgão competente por esta

determinada.

3.4.8. Obrigação das partes

3.4.8.1. Da contratada:

➔ Executar os serviços conforme o disposto neste Termo de Referência;

➔ Zelar  pela  qualidade  dos  serviços  prestados,  buscando  alcançar

eficiência, efetividade e economicidade;

➔ Arcar  com  as  atividades  de  treinamento  e/ou  nivelamento  da  sua

equipe profissional;

➔ Realizar a prestação de contas contendo no mínimo:

◆ Cópia do plano de trabalho;

◆ Cópia do termo de parceria e dos termos aditivos se houver,

com os respectivos comprovantes de publicação, ou cópia de lei

ou outro ato que autorize a transferência do recurso;

◆ Relatório de execução físico-financeira;

◆ Demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando

os  recursos  recebidos,  a  contrapartida,  os  rendimentos

auferidos  na  aplicação  dos  recursos  no  mercado  financeiro,

quando for o caso, e os saldos respectivos;

◆ Relação dos pagamentos efetuados, com a cópia dos cheques

emitidos ou outros comprovantes de pagamento;

◆ Relação de bens móveis e imóveis adquiridos,  produzidos ou

construídos com recursos do convênio;

◆ Extrato da conta bancária específica do período de execução do

convênio e a correspondente conciliação bancária;
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◆ Extrato  de  rendimento  de  aplicação  financeira,  quando  for  o

caso;

◆ Comprovante  de  recolhimento  do  saldo  de  recursos  à  conta

indicada pela concedente, quando for o caso;

◆ Cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações

realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade,

com o respectivo embasamento legal;

◆ Cópia da nota de empenho das despesas realizadas, no caso

de ente ou órgão público;

◆ Cópia  dos comprovantes  das despesas realizadas,  tais  como

notas fiscais, recibos, guia de recolhimento de tributo, folha de

pagamento, diárias, bilhete de passagem ou outros documentos

equivalentes, acompanhados do atestado de recebimento dos

materiais ou de execução do serviço;

◆ Cópia  do  comprovante  de  aplicação  da  contrapartida  do

executor e/ou parceiro, se houver.

3.4.8.2. Da contratante:

➔ Realizar o acompanhamento e avaliação das atividades por intermédio

de um representante nomeado;

➔ Depositar  os  recursos,  na  conta  específica  em  nome  da

CONTRATADA,  de  acordo  com  o  cronograma  de  desembolso

constante  do  Plano  de  Trabalho  aprovado  ou  comunicar  a

CONTRATADA, quando houver parecer desfavorável  à liberação do

pagamento,  com  o  motivo  da  atividade  não  executada  ou  em

desacordo com a descrição contida no contrato.

3.4.9. Acompanhamento e fiscalização

O  acompanhamento  será  realizado  pelo  setor  técnico  da  SEMAM  ou

órgão competente recomendado pela administração municipal.

3.4.10. Pagamento

O  pagamento  será  realizado  em  três  parcelas.  A  primeira,

correspondendo a 40% do valor total, deverá ser paga após a assinatura do contrato
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de trabalho. A segunda parcela, correspondendo a 30% do valor total, será paga 30

dias após o início das atividades. A terceira parcela, 30% do valor total, será paga

após a entrega do objeto. 

Poderá a segunda e a terceira parcela ser pago em parcela única, caso o

objeto seja entregue em prazo inferior a 30 dias.

3.4.11. Subcontratação

Caso  julgue  necessário,  a  contratada  poderá  realizar  a  contratação

exclusiva  de  pessoa  física,  ficando  assim,  responsável  pela  contratação  e

pagamento do pessoal, inclusive pelos encargos sociais e trabalhistas decorrentes.

3.4.11.1. Sanções

A  Contratante,  ao  tomar  conhecimento  de  qualquer  irregularidade  ou

ilegalidade na utilização de recursos ou bens, dará imediata ciência ao Tribunal de

Contas e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária;

3.4.12. Informações complementares

➔ Ao término  do Termo de Parceria,  a  SEMAM emitirá  certificado de

conformidade, atestando a prestação dos serviços, e certificados de

capacitação, que poderão ser utilizados para comprovar a participação

no projeto;

➔ As atividades a serem desenvolvidas devem ter aprovação da SEMAM;

➔ Todas as ações executadas na vigência do Termo de Parceria estão

sujeitas a fiscalização da SEMAM;

➔ Além das fontes de informações referidas neste Termo de Referência,

os interessados poderão obter  informações complementares  junto  a

SEMAM.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  o  uso  da  revegetação  das  áreas  degradadas  da  unidade  de

conservação, espera-se que em 24 meses as áreas sob o processo de degradação

ambiental  estejam estabilizadas  e  que  já  seja  possível  identificar  a  reversão  do

processo.

Além  disso,  com  a  construção  do  viveiro  de  produção  de  mudas,  se

espera  que  após  a  conclusão  do  cronograma  da  recuperação  das  áreas

degradadas, o viveiro possa ser usado para produção de outras mudas, destinadas

a  recuperação  de  outras  áreas  que  estejam  sob  processos  semelhantes  de

degradação  ambiental,  ou  mesmo  para  arborização  de  espaços  públicos  como

parques, praças, avenidas e jardins. 

Desta  forma,  como  a  UC  tratam-se  de  espaços  públicos  abertos  à

visitação, espera-se que a comunidade passe a utilizar essa área como espaços de

educação, pesquisa e até mesmo de lazer. E que as práticas executadas na UC

possam ser aperfeiçoadas e implantadas em outras áreas. 
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ANEXO I

Representação esquemática do viveiro, alvo do presente projeto, com a

reutilização do espaço de mandala para implantação do viveiro.
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ANEXO II

Planta baixa da distribuição e localização das estacas e fios de suporte.
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ANEXO III

Planta baixa do espaçamento entre estacas.
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