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RESUMO 
 

 

A ação antrópica sobre a cobertura vegetal nativa teve consequências nefastas, em 

especial para o ser humano. O aporte alóctone de sedimentos no leito dos rios, 

processos erosivos crônicos e redução da disponibilidade de água são algumas 

delas. Diante de tal situação, buscam-se ações que possam reverter os danos 

causados pelo homem ou pelo menos atenuar as consequências. Implantar projetos 

de restauração florestal é uma destas ações. O presente trabalho refere-se ao 

projeto de restauração florestal desenvolvido para uma propriedade rural do interior 

de Linhares-ES, que está inserida numa região com facilidade para sofrer processos 

erosivos. Foi feito o diagnóstico das áreas a serem restauradas e, a partir disso, 

foram criadas as propostas de intervenção de acordo com cada ambiente. A partir do 

levantamento de custos de materiais e atividades a serem executadas para a 

recuperação da área, foi feito um Termo de Referência para contratação de 

empresa. O prazo de vigência do projeto é de dois anos. 

 

Palavras-chave: Restauração florestal. Processos erosivos. Água. 



 

ABSTRACT 
 

 
 

The anthropic action on the native vegetation cover had harmful consequences 

mainly for the man. Alloctone contribution of sediment in the bed of rivers, chronic 

erosive processes and reduction of water availability are some of them. Faced with 

such a situation, actions are sought that can reverse the damage caused by man or 

at least mitigate the consequences. Implementing forest restoration projects is one 

such action. The present work refers to the forest restoration project developed for a 

rural property in the interior of Linhares, which is inserted in a region with ease to 

undergo erosive processes. The areas to be restored were diagnosed. From this, the 

intervention proposals were created according to each environment. From the costing 

of materials and activities to be performed to recover the area, a reference term was 

made for hiring a company. The term of validity of the project is two years. 

 

 Keywords: Forest restoration. Erosive processes. Water. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A erosão é a remoção das partículas do solo pelo vento e/ou pela água, e 

assim, ocorre o transporte de areias, argilas, óxidos, húmus e organismos, entre 

outros componentes do solo, para partes mais baixas do relevo, contribuindo para o 

aporte alóctone de sedimentos para os corpos d’água. O processo erosivo pode ter 

causa natural ou antrópica (plantações, alagamentos, construções, pastagens 

excessivas, queimadas, etc.). A erosão provoca dois grandes efeitos nocivos no 

solo, que são: 1) A perda da fertilidade do solo pelo esgotamento dos nutrientes. 2) 

O solo erodido se transforma em sedimentos que são carreados para o leito de 

águas superficiais. 

 

1.1 O problema 
 

 

Quando os portugueses aportaram no litoral do Brasil, o bioma Mata Atlântica 

cobria uma área de aproximadamente 16% do território brasileiro. Atualmente, 

corresponde a menos de 1% (SEMADUR). 

Contribuíram para esta redução os diferentes ciclos de exploração de recursos 

naturais, concentração populacional nas cidades, alta densidade demográfica em 

certas regiões, entre outros fatores (SEMADUR). 

Em 1950, mais da metade do território da Costa Rica era coberto por floresta 

tropical. Durante as décadas de 70 e 80, a Costa Rica passou por um processo de 

desmatamento muito intenso a ponto de, nos anos 90, a floresta tropical atingir a 

25% da cobertura inicial (CALDAS, 2011).  

Mudanças na política de incentivos fiscais, entre outras ações, transformaram 

a Costa Rica num país pioneiro na restauração florestal entre os países tropicais. 

Hoje se percebe claramente a importância da preservação das florestas e os 

problemas ocasionados por sua retirada, como exemplo, temos: os processos 

erosivos, aporte de sedimentos para os corpos hídricos, empobrecimento dos solos, 

entre outros.  

A propriedade rural que será objeto deste estudo já apresenta os efeitos 

nocivos do desmatamento (processos erosivos, compactação do solo, produção de 

sedimentos e diminuição da cobertura vegetal). Contribuindo ainda mais para 
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agravar o problema, a propriedade está situada numa área com forte suscetibilidade 

à erosão.  

 

1.2 Justificativa 
 

Após a Conferência ECO-92, um novo olhar foi dado ao dilema entre 

produção agropecuária versus manutenção da floresta nativa. Esta nova forma de 

enxergar a temática mostrou que é possível a produção agropecuária sem 

necessariamente desmatar (PERF-MT). Um exemplo é a Costa Rica, país tropical, 

pioneiro em restauração das suas matas nativas.  

O presente trabalho visa restaurar a mata nativa de uma propriedade rural 

situada no município de Linhares-ES, que já sofre com os efeitos nocivos do 

desmatamento que outrora foi realizado. O projeto poderá ser aplicado por outros 

proprietários rurais, fazendo as devidas adaptações, que queiram utilizar este novo 

olhar em suas propriedades.  

 

1.3 Objetivo 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma proposta de restauração 

ecológica da cobertura vegetal da área em estudo, de forma que ela atinja seu 

equilíbrio dinâmico natural, além de fazer uma estimativa de custos para a 

implantação do projeto de restauração. 

 
1.4 Metodologia 

 

  Foi selecionada uma propriedade rural com passivo ambiental no município 

de Linhares. Posteriormente, foi feito o diagnóstico das áreas a serem restauradas e, 

com isso, foram criadas as propostas de intervenção de acordo com cada ambiente. 

A partir do levantamento de custos de materiais e atividades a serem executadas 

para a recuperação da área, foi feito um Termo de Referência para contratação de 

empresa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 A exploração da Mata Atlântica em Linhares-ES 
 

 

O bioma Mata Atlântica, no passado, cobria todo o município de Linhares. 

Hoje, restam apenas 8% de toda cobertura original. O processo de devastação teve 

início no século XIX e foi intensificado no século XX (LINHARES, 2018). 

Em meados do século passado, o Estado do Espírito Santo passou por uma 

grave crise econômica do café. Deste modo, a exploração da madeira das matas e 

das florestas naturais existentes em Linhares mostrou-se uma excelente alternativa 

econômica para os agricultores. Criou-se, então, um ciclo da madeira em Linhares, 

que compreendeu o período entre o final da década de 1950 até 1970. A exploração 

predatória da madeira não se limitava à venda de toras, fazia-se a comercialização 

da madeira beneficiada nas 200 serrarias que chegaram a existir nos anos 1960 

(GUEDES, 2008). 

A Food and Agriculture Organization (FAO 2000) define a degradação do solo 

como sendo a redução temporária ou definitiva da capacidade de produção de 

alimentos, ocasionada pela ação antrópica. Sendo assim, o uso inadequado do solo 

por atividades antrópicas representa um dos principais riscos à manutenção do 

equilíbrio ambiental.  

A agricultura se apresenta como a protagonista desta degradação, estando 

em jogo, a longo prazo, a viabilidade do homem em produzir alimentos. Neste 

sentido, caso a taxa de crescimento populacional e da erosão do solo no planeta 

continuem neste ritmo, o ser humano perderá sua capacidade de alimentar-se 

(NEARING 2013). 

As florestas nativas podem desempenhar funções eco-hidrológicas, como a 

regulação da quantidade de água, o controle da erosão e aporte de sedimentos, 

influenciando, consequentemente, nos parâmetros físico-químicos dos cursos d’água 

(LIMA et al., 2013 apud TAMBOSI, 2015). 

Ao contrário do que se pensa, um ecossistema pode não estar desmatado, 

mas ainda assim não conseguir se sustentar e manter uma comunidade em 

equilíbrio, conforme postula Andersen et al. (2001). O fato de o ecossistema sofrer 

interferência na sua integridade vai caracterizar um ambiente degradado. Outra 
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definição de ecossistema degradado é a de Engel e Parrota (2003), para os quais 

um ecossistema degradado se caracteriza pela perda da sua estabilidade. 

Fazer a restauração florestal de uma área que sofreu impactos de qualquer 

origem não é somente reconstruir a floresta, é também incluir e buscar o 

restabelecimento da biodiversidade, da estrutura e de complexas relações 

ecológicas da comunidade (RODRIGUES; GANDOLFI, 2004), ou seja, restabelecer 

gradualmente as relações entre os componentes bióticos e abióticos resgatando sua 

biodiversidade, sua função ecológica e sua sustentabilidade ao longo do tempo. 

Reabilitação, recuperação, redestinação e revegetação são conceitos já muito 

comuns na literatura e que têm como objetivo cobrir o solo por uma cobertura 

vegetal qualquer (BRANCALION, 2013). Quando se fala em restauração ecológica, 

percebe-se a amplitude do termo, visto que a restauração de um ecossistema é o 

processo de assistir a recuperação e o manejo da integridade ecológica, dos seus 

processos ecológicos e estruturais, levando em conta o contexto histórico e regional, 

bem como a adoção de práticas culturais sustentáveis (SER, 2009 apud MORAES, 

2010). 

Um ecossistema estará recuperado, dentro do processo de restauração 

ecológica, quando houver recursos bióticos suficientes a ponto de não ser mais 

necessária assistência ou subsídio para que seu desenvolvimento possa continuar, e 

assim ele irá sustentar-se sozinho estrutural e funcionalmente (SER, 2009). 

Duas diretrizes principais sustentam o processo de restauração ecológica: a) 

incorporação de processos ecológicos; e b) a ampliação da escala espacial na 

elaboração do plano de restauração ecológica (PIOVESAN et al., 2013). 

A execução de um projeto de restauração se torna necessária quando um 

ecossistema sofre distúrbios de grandes proporções, que se caracteriza por ser 

grande em escala, intensidade e frequência (ENGEL; PARROTA, 2003). 

A restauração de um ecossistema implica numa visão de restabelecer os 

processos ecológicos (funções dos ecossistemas) e aumentar a diversidade de 

organismos (estrutura), acelerando a sucessão secundária, conferindo a esse 

sistema implantado uma maior estabilidade (MORAES, 2010). 

Brancalion (2013) elencou de forma resumida nove características que os 

ecossistemas restaurados devem apresentar: 

1ª Conter o maior número possível de espécies nativas e a menor invasão 

biológica possível; 
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2ª Apresentar todos os grupos funcionais para permitir o integral 

funcionamento da floresta. Não criar restrições, de modo que a área em 

processo de restauração possa ser colonizada por esses grupos no futuro; 

3ª O seu ambiente físico tem que estar adequado para propiciar o suporte 

necessário ao desenvolvimento da comunidade restaurada e à trajetória 

desejada; 

4ª Ter funcionamento aparentemente adequado para seu estágio de 

desenvolvimento e não apresentar problemas evidentes; 

5ª Estar isentos de fatores causadores de degradação que possam ameaçar 

sua saúde e integridade ou com estes minimizados ao máximo; 

6ª Possuir resiliência suficiente para tolerar estresses naturais periódicos; 
 
7ª Reduzida invasão biológica e possuir o maior número possível de espécies 

nativas regionais; 

8ª Ter autossuficiência no tempo, da mesma forma que o ecossistema de 

referência, podendo continuar a existir indefinidamente em condições 

ambientais existentes; 

9ª Estar em harmonia com uma ampla paisagem ou matriz ecológica, 

permitindo fluxos bióticos e abióticos recíprocos, além de interações. 
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3 ÁREA DE ESTUDO  
 

3.1 A bacia do Rio Doce e suas unidades de análises 
 

  Integrando a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, encontra-se a bacia 

hidrográfica do rio Doce (Figura 1). Possuindo uma área de drenagem de 

aproximadamente 86.715 km², ela abrange dois estados da federação, Minas Gerais 

e Espírito Santo. O primeiro, contribui com 86% da área total da bacia e o segundo, 

com 16%. Desde as suas nascentes, situadas na Serra da Mantiqueira e do 

Espinhaço, o rio Doce percorre cerca de 850 km até encontrar-se com o Oceano 

Atlântico, no povoado de Regência, distrito do município de Linhares, estado do 

Espírito Santo (PIRH, 2010). 

 

Figura 1 – Localização da bacia do rio Doce 

 
Fonte: Plano Integrado de Recurso Hídricos (PIRH) do rio Doce. 

 

 
Para a elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH) da bacia 

do rio Doce, ela foi dividida em nove Unidades de Análises (UA), que correspondem 

ao mesmo número de sub-bacias hidrográficas (Figura 2), sendo seis na porção 

mineira e três na porção capixaba. Na porção capixaba, temos: UA do Guandu; UA 

Santa Maria do Doce e UA do São José. Para cada uma das UA, foi elaborado um 

Plano de Ação de Recursos Hídricos (PARH). 
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Figura 2 – Unidades de Análises da bacia do rio Doce 

Fonte: Plano Integrado de Recurso Hídricos (PIRH) do rio Doce. 
 

 
3.2 Unidade de análise do São José 
 

 

Na UA do São José (Figura 3) estão inseridas as sub-bacias dos rios Pancas, 

São José e Barra Seca, sendo que este último drena diretamente para o Oceano 

Atlântico. 
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Figura 3 – Delimitação da UA do São José 

 
Fonte: Plano Integrado de Recurso Hídricos (PIRH) do rio Doce. 

 

 

A área de drenagem da UA do São José é de 9.743,81 km2. Possui um solo 

formado basicamente por três classes de solos: latossos vermelho-amarelos, 

argissolos amarelos e gleissolos háplicos, sendo a primeira classe a de maior 

predomínio. 

No que se refere à suscetibilidade à erosão, 56% da área da UA está 

classificada como região suscetível a fortes processos erosivos e 2% em região de 

muito forte suscetibilidade à erosão, que corresponde às partes altas da UA. A 

região com baixa suscetibilidade a processos erosivos está distribuída na porção 

próxima ao litoral e à calha do rio Doce, com predominância de eventos relacionados 

às inundações e sedimentação. 
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Figura 4 – Classes de suscetibilidade à erosão da UA São José 

 
Fonte: Plano Integrado de Recurso Hídricos (PIRH) do rio Doce. 

 

A região de cor branca na Figura 4 corresponde ao que hoje é a área do 

Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) Barra Seca e Foz do Rio Doce, que foi criado 

em 20 de março de 2015 e que corresponde a mais de 35% da área da UA do São 

José e não possui estudos sobre suscetibilidade erosiva. Atualmente, estão 

inseridos na área da UA do São José, além do CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce, 

o CBH Pontões e Lagoas do Doce. O bioma Mata Atlântica cobre totalmente a área 

da UA do São José. 

Dezessete municípios capixabas estão inseridos na área da UA do São José, 

sendo que treze possuem sua sede dentro dos limites da UA. 
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3.3 Município de Linhares 
 

O município de Linhares localiza-se na região norte do território capixaba, a 

uma latitude 19º23'28" sul e a uma longitude 40º04'20" oeste. A população estimada 

para o ano de 2017, segundo o IBGE, é de 169.048 habitantes. 

  A propriedade rural na qual será implantado o projeto (Figura 5) possui uma 

área total de 22,7 ha e que foi arrendada para criação de gado. A área destinada 

efetivamente para a restauração florestal está demarcada em vermelho, e 

corresponde a 0,963 ha. Esta propriedade se localiza no município de Linhares, na 

localidade do Farias, região rural do município. 

 

Figura 5 – Mapa da área onde será aplicado o projeto 

 
Fonte: Felepim (2010). 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

4.1 Identificação do problema 
 

A supressão da cobertura vegetal destinada à pecuária e agricultura, contribui 

muito para o desmatamento, que é praticado por pequenos, médios e grandes 

agricultores. A retirada da cobertura vegetal contribui ainda com o processo de 

erosão do solo, que é agravado pelo não uso de práticas conservacionistas por 

partes daqueles que exploram o solo.  

A erosão é um fenômeno responsável pela perda das qualidades do solo, 

tornando-o impróprio para agricultura e pecuária, além de contribuir com a produção 

de sedimentos que, carreados para o leito dos rios e córregos, provoca o 

assoreamento destes. 

  O PARH da UA do São José identificou que parte do município de Linhares 

está inserida na área de forte suscetibilidade à erosão e que dos 2.188 

estabelecimentos agrícolas existentes, 51% destes não aplicam nenhuma prática 

agrícola conservacionista.  

 

4.2 Justificativa 

 

A redução ou eliminação do processo erosivo na propriedade rural contribuirá 

para a redução dos seus efeitos negativos, contribuindo positivamente para a 

melhoria da qualidade do solo e da qualidade e quantidade de água no córrego. Em 

termos ambientais, poderá contribuir para o restabelecimento da fauna e flora da 

região. 

 
4.3 Objetivo 

 

Recuperar a cobertura vegetal original da propriedade, assim como as 

estruturas, as funções e os processos dos ecossistemas que foram impactados de 

forma negativa e que apresentam as seguintes características ambientais de 

degradação. 

 



23  

4.4 Resultados e impactos esperados 
 

 

O processo de restauração irá restabelecer a estrutura, a produtividade e a 

diversidade das espécies florestais originais. A médio e longo prazo, espera-se que 

os processos e funções ecológicas se assemelhem à floresta original. 

 
4.5 Ações de intervenções 
 

 

A implantação do projeto de restauração florestal compreenderá as seguintes 

etapas, após definida a área que sofrerá intervenção. 

 
4.5.1 Zoneamento ambiental 

 

Utilizando-se de imagens áreas ou de satélites da área, tem-se uma visão 

prévia do que será encontrado na área de estudo, em termos de: áreas degradadas 

ou preservadas, presença de pastos, edificações, áreas abandonadas, fragmentos 

de mata nativa, entre outras informações relevantes. 

 

4.5.2 Checagem no campo 
 

É a etapa subsequente ao zoneamento ambiental. Nesta, é feita a 

confirmação do que foi visto na etapa anterior, além de fazer a atualização 

necessária da área de estudo. 

 

4.5.3 Adequação ambiental 

 

Todas as informações obtidas nas duas etapas anteriores resultarão no mapa 

de adequação ambiental. Vale ressaltar que nessa etapa ocorrerá a identificação 

das Áreas de Preservação Permanente (APP) e das áreas com potencial para 

averbação como Reserva Legal, bem como os eventuais corredores ecológicos. 

A escolha do método de restauração para cada situação identificada na área 

de estudo será definida pela execução das etapas acima descritas. Para as três 

situações encontradas (Quadro 1) na área de estudo e descritas no item 4.3, os 

modelos de restauração são os seguintes:  
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Quadro 1 – Modelos de restauração indicados para cada situação identificada no 
zoneamento ambiental.  
 
Campo úmido antrópico originado por assoreamento sem 
ou com baixa regeneração natural de espécies arbóreas, 
isolado na paisagem 
regional. 

0,10 -------- ------- 

Pasto sem ou com baixa regeneração natural de indivíduos 
juvenis de espécies arbustivo- arbóreas, isolado na 
paisagem regional. 0,763 

Plantio total (1666 
indivíduos/ha) 

1272 

Floresta Estacional Semidecidual com 
necessidade de restauração em paisagem com muitos 
fragmentos conservados do mesmo 
tipo florestal. 

0,10 
Enriquecimento 

(200 indivíduos/ha) 
2 

TOTAL 0,963  1274 

Fonte: Felipim (2010). 
 

 
4.5.3.1 Descrição das atividades que serão realizadas na área 

 

Cercamento de 0,1 hectares de área, totalizando 1.200 metros de cerca, com 

mourão de eucalipto tratado de 2,50 metros de altura e diâmetro de 8 a 10 cm, com 

espaçamento entre mourões de 4 m x 4 m, com um balancin entre mourões a cada 2 

m. A cerca terá quatro fios de arame farpado esticados e fixados com grampo para 

cerca. 

A limpeza do terreno compreenderá a roçada e o combate às formigas. A 

roçada do terreno rebaixará toda a vegetação não arbórea (em geral gramíneas) 

existente na área, por meio da roçada manual (foice roçadeira), para uma altura 

máxima de 5 centímetros. Toda a palha será incorporada ao solo e na coroa das 

mudas. 

  O controle químico das formigas deverá ser feito com o uso de formicida 

granulado à base de Sulfluramida ou Fipronil, na dosagem de 3,5 Kg/ha, com 

distribuição das iscas granuladas nos olheiros, por volta de 5 a 7 dias antes do 

plantio. 

O preparo do solo se dará com a locação dos berços, abertura manual dos 

mesmos, distribuição de insumos nos berços e coroamento das mudas plantadas. 

A locação (demarcação) do local exato onde deverão ser abertos os berços 

deverá obedecer ao espaçamento previamente definido de 3 m x 2 m entre berços. 

Eles serão abertos manualmente e deverão ter profundidade de 30 cm x largura da 
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broca do perfurador (aproximadamente 22 cm), abertos com o uso de perfurador de 

solo. A boca do berço deve ter 30 cm, feita com enxada, num corte diagonal. 

O coroamento dos berços deve ser feito com capina, num diâmetro de 1 m, 

tendo como referência o centro do berço, a uma profundidade de 5 centímetros, com 

o uso de enxada antes do plantio. Toda a palha deve ser colocada de lado para 

posterior recobrimento da coroa após o plantio das mudas. 

A distribuição de insumos nos berços ocorrerá com a aplicação de calcário 

dolomítico na quantidade de 200 gramas por berço e adubo químico (N: P: K 06-30 

06) na quantidade de 200 gramas, diretamente no fundo do berço. 

O plantio das mudas será realizado com a retirada total da muda do invólucro 

plástico, colocação e assentamento no centro do berço, compactando levemente o 

solo e sem enterrar o colo da planta. As mudas, que estão acondicionadas em sacos 

plásticos, serão plantadas manualmente. 

A manutenção será feita com repasse no combate às formigas, roçada 

manual nas linhas de plantio e ruas, coroamento das mudas plantadas, adubação de 

cobertura e replantios. O repasse de formicida será feito com a distribuição de iscas 

granuladas nos olheiros, na dosagem de 1,0 Kg/ha, a cada 15 dias, nos dois 

primeiros meses e depois a cada 2 meses, de forma sistemática, nas vizinhanças 

das mudas cortadas e próximo aos olheiros. 

A roçada manual será para rebaixar a vegetação invasora existente nas linhas 

e entrelinhas do plantio, com o uso de foice. 

O coroamento das mudas plantadas removerá manualmente a vegetação 

invasora existente em um raio de 30 a 50 centímetros ao redor das mudas, a uma 

profundidade de cerca de 5 centímetros, com uso de enxadas antes do plantio. 

A adubação de cobertura é a aplicação de adubo químico (N: P: K 20-05-20) 

na quantidade de 50 gramas por muda, após o plantio, e durante a estação das 

chuvas. O adubo químico será incorporado ao solo com o auxílio de um enxadão, a 

uma distância mínima de 20 centímetros das mudas, 30 dias após o plantio, e as 

seguintes, com intervalo de 1 a 2 meses. Após 30 a 45 dias do plantio, avaliar a 

necessidade de realizar o replantio. 
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4.6 Atores envolvidos 

 

O proprietário da área onde será implantado o projeto contará com o apoio de 

uma ONG, responsável pela maior parcela do aporte financeiro do investimento. 

Outra parte dos recursos virá do Comitê de Bacia Hidrográfica no qual está inserida 

a propriedade rural. Caberá à prefeitura de Linhares, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais (SEMAM), auxiliar no que 

for necessário e de sua competência. 

  

4.7 Recursos necessários 

 

As etapas para implantação do projeto, como foi discriminado no item 4.5, 

necessitarão de recursos humanos com conhecimento técnico em diversas áreas, 

além do aporte financeiro e do envolvimento, se necessário, do sindicato rural e 

prefeitura. 

 
4.8 Orçamento 
 

Os custos estimados para a restauração florestal de 0,93 ha (9.300 m2), 

incluindo as etapas de cercamento, limpeza do terreno, preparo do solo, atividades 

de plantio e manutenção, estão descriminados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Orçamento do projeto 

Produto Preço unitário R$ Quantidade Preço Total R$ 

Cercamento 

Arame 215,00/500 m 1.200 m 516,00 

Mourões 12,00 unidade 600 7.200,00 

Grampo 9,90/kg 5 kg 49,50 

Mão de obra 60,00/dia/pessoa/20 
metros de cerca 

2 pessoas/dia 360,00 

Limpeza do terreno 

Roçada manual 80,00/100 m2/dia 7.630 m2 6.104,00 

Inseticida Mirex 8,08/kg 3,5 kg/ha 26,30 

Preparo do solo 

Locação de berços 40,00/40 locação 1.274 berços 1.280,00 

 

Distribuição de 
insumos nos berços 

85,0/250 berços 1.274 berços 480,00 

Coroamento das 
mudas plantadas 

80,00/60 coroas 1.274 coroas 1.760,00 

Aquisição de 
mudas 

3,00/mudas 1.274 mudas 3.822,00 

Atividades de plantio 

Plantio manual das 
mudas armazenadas 
em sacos plásticos 

80,00/50 mudas 1.274 2.080,00 

Manutenção 

Repasses no combate 
às formigas 

8,08/kg 3,5 kg/ha 26,30 

Roçada manual nas 
linhas de 
plantio e ruas 

80,00/100 m2/dia 7.630 m2 6.104,00 

Coroamento das 
mudas plantadas 

80,00/60 coroas 1.274 coroas 1.760,00 

Adubação de 
cobertura 

80,00/250 berços 1.274 berços 480,00 

Replantio 80,00/50 mudas 1.274 208,00 

Custo de 
administração do 
projeto 

  3.481,60 

TOTAL   38.297,70 

Fonte: O autor (2018). 
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4.9 Viabilidade 
 

A maior dificuldade que se pode encontrar é a resistência por parte dos 

produtores rurais em apoiar e compreender da importância da restauração florestal 

na microbacia. 



29  

4.10 Cronograma 
 

 
Cronograma 

de 
implantação e 
manutenção 

1º 
Mês 

2º 
Mês 

3º 
Mês 

4º 
Mês 

5º 
Mês 

6º 
Mês 

7º 
Mês 

8º 
Mês 

9º 
Mês 

10º 
Mês 

11º 
Mês 

12º 
Mês 

IMPLANTAÇÃO 

Construção 
de cerca 

X   
         

Roçada manual  X  
         

Identificação e 
combate 
às formigas 

 X  
         

Locação de 
covas 

 X  
         

Coroamento 
Manual das 
covas 

  X 
         

Abertura 
Manual das 
covas 

  X 
         

Distribuição 
de insumos nas 
covas 

  X 
         

Plantio manual 
de mudas 

  X 
         

MANUTENÇÃO (1ºANO) 

Repasses no 
combate às 
formigas  

    
 X   X   X 

Roçada manual 
nas linhas 

 

    
 X   X   X 

 

Plantio e ruas 
            

Coroamento 
das mudas 
plantadas 

     
X   X   X 

Adubação de 
cobertura 

     
   X   X 

Replantios 
     

X   X   X 

MANUTENÇÃO (2ºANO) 

Repasses no 
combate ás 
formigas 

  
X   X   X   X 

Roçada 
manual nas 
linhas de 
plantio e ruas 

  

X   X   X   X 

Coroamento 
das mudas 
plantadas 

  
X   X   X   X 

Adubação de 
cobertura 

  
X   X   X   X 

Replantios 
  

X   X   X   X 
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

5.1 Objeto 
 

  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

implantação e execução de projetos de restauração florestal, de acordo com as 

condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

5.2 Justificativa 
 

A implantação de um projeto de restauração florestal requer além da 

aplicação de recursos financeiros, conhecimentos técnicos específicos. Desta forma, 

justifica-se a contratação de uma empresa especializada para a implantação do 

projeto de restauração florestal na propriedade localizada no município de Linhares-

ES. 

 
5.3 Descrição do objeto 
 

 

Cercamento de 0,1 hectares de área, totalizando 1.200 metros de cerca, com 

mourão de eucalipto tratado de 2,50 metros de altura e diâmetro de 8 a 10 cm, com 

espaçamento entre mourões de 4 m x 4 m, com um balancin entre mourões a cada 2 

m. A cerca terá quatro fios de arame farpado esticados e fixados com grampo para 

cerca. 

A limpeza do terreno compreenderá a roçada e o combate às formigas. A 

roçada do terreno rebaixará toda a vegetação não arbórea (em geral gramíneas) 

existente na área, por meio da roçada manual (foice roçadeira), para uma altura 

máxima de 5 centímetros. Toda a palha será incorporada ao solo e na coroa das 

mudas. 

O controle químico das formigas deverá ser feito com o uso de iscas de 

formicidas granuladas à base de Sulfluramida ou Fipronil, na dosagem de 3,5 Kg/ha, 

com distribuição das iscas granuladas nos olheiros, por volta de 5 a 7 dias antes do 

plantio. 

O preparo do solo se dará com a locação, abertura manual e distribuição de 

insumos nos berços, bem como o coroamento das mudas plantadas. 
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A locação (demarcação) do local exato onde deverão ser abertos os berços 

deverá obedecer ao espaçamento previamente definido de 3 m x 2 m entre berços, 

que serão abertos manualmente e deverão ter profundidade de 30 cm x largura da 

broca do perfurador (aproximadamente 22 cm), abertos com o uso de perfurador de 

solo. A boca do berço deve ter 30 cm, feita com enxada, num corte diagonal. 

O coroamento dos berços deve ser feito com capina, num diâmetro de 1 m, 

tendo como referência o centro do berço, a uma profundidade de 5 centímetros, 

com o uso de enxada, antes do plantio. Toda a palha deve ser colocada de lado 

para posterior recobrimento da coroa após o plantio das mudas. 

A distribuição de insumos nos berços ocorrerá com a aplicação de calcário 

dolomítico na quantidade de 200 gramas por berço e adubo químico (N: P: K 06-30-

06) na quantidade de 200 gramas, diretamente no fundo do berço. 

O plantio das mudas será feito com a retirada total da muda do invólucro 

plástico, colocação e assentamento no centro do berço, compactando levemente o 

solo e sem enterrar o colo da planta.  

A manutenção será feita com repasse no combate às formigas, roçada 

manual nas linhas de plantio e ruas, coroamento das mudas plantadas, adubação de 

cobertura e replantios. O repasse de formicida será feito com a distribuição de iscas 

granuladas nos olheiros, na dosagem de 1,0 Kg/ha a cada 15 dias, nos dois 

primeiros meses, e depois a cada 2 meses de forma sistemática, nas vizinhanças 

das mudas cortadas e próximo aos olheiros. 

A roçada manual será utilizada para rebaixar as plantas daninhas existentes 

nas linhas e entrelinhas do plantio, com o uso de foice. 

O coroamento das mudas plantadas removerá manualmente a vegetação 

invasora existente em um raio de 30 a 50 centímetros ao redor das mudas, a uma 

profundidade de cerca de 5 centímetros, com o uso de enxadas antes do plantio. 

A adubação de cobertura é a aplicação de adubo químico (N: P: K 20-05-20) 

na quantidade de 50 gramas por muda, após o plantio e durante a estação das 

chuvas. O adubo químico será incorporado ao solo com auxílio de um enxadão a 

uma distância mínima de 20 centímetros das mudas, 30 dias após o plantio e as 

seguintes com intervalo de 1 a 2 meses. 

Após 30 a 45 dias do plantio, avaliar a necessidade de realizar o replantio. 
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5.4 Fundamentação legal 

 

A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades previstas 

neste Termo de Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto nº 3.722, de 9 de 

janeiro de 2001, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 200, no Decreto nº 2.271, 

de 7 de julho de 1997 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

na Instrução Normativa nº 5, de 21 de julho de 1995, e na Instrução Normativa nº 02, 

de 30 de abril de 2008. 

 

5.5 Estimativas de custos 
 

 

Com bases em consultas feitas em planilha para implantação de projetos de 

restauração florestal e PRAD (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas), foi 

possível estimar o custo unitário e total de implantação do projeto, que está no 

Quadro 3.  

Quadro 3 – Orçamento do projeto 
 

Produto Preço unitário R$ Quantidade Preço Total R$ 

Cercamento 

Arame 215,00/500 m 1.200 m 516,00 

Mourões 12,00 unidade 600 7.200,00 

Grampo 9,90/kg 5 kg 49,50 

Mão de obra 
60,00/dia/pessoa/20 
metros de cerca 

2 pessoas/dia 360,00 

Limpeza do terreno 

Roçada manual 80,00/100 m2/dia 7.630 m2 6.104,00 

Inseticida Mirex 8,08/kg 3,5kg/ha 26,30 

Preparo do solo 

Locação de berços 40,00/40 locação 1274 berços 1280,00 

Abertura manual 
do Berço 

80,00/40 berços 1274 berços 2560,00 

Distribuição de 
insumos nos 
berços 

80,00/250 berços 1274 berços 480,00 
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Coroamento das 
mudas plantadas 

80,00/60 coroas 1274 coroas 1760,00 

Aquisição de 
mudas 

3,00/mudas 1274 mudas 3.822,00 

Atividades de plantio 

Plantiomanual  das mudas  em sacos 
plásticos 80,00/50 mudas 1.274 2.080,00 

Manutenção 

Repasses no 
combate às 
formigas 

8,08/kg 3,5kg/ha 26,30 

Roçada manual 
nas linhas de 
plantio e ruas 

80,00/100 m2/dia 7.630 m2 6.104,00 

Coroamento das 
mudas plantadas 

80,00/60 coroas 1.274 coroas 1.760,00 

Adubação de 
cobertura 

80,00/250 berços 1.274 berços 480,00 

Replantio 80,00/50 mudas 1.274 208,00 

Fonte: O autor (2018). 
 

 

5.6 Critérios de julgamento 
 

A avaliação será realizada pela Comissão de Avaliação, instituída pela 

Prefeitura de Linhares, mediante análise dos critérios enumerados abaixo: 

a) Proposta com menor preço – Pontuação de 01 a 05, sendo 05 referente ao 

menor preço e 01 referente ao valor maior; 

b) Currículo da empresa – 1 a 5; 
 

c) Critério de desempate: Tempo de experiência profissional da empresa na 

área de restauração florestal – 1 a 5. 

 
5.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

O prazo de entrega deverá ser em parcelas, de modo que possa atender ao 

cronograma de implantação do projeto. Os materiais deverão ser entregues em 

perfeitas condições de uso e dentro do prazo de validade, quando assim for 

pertinente, na propriedade rural onde será implantando o projeto. 
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5.8 Obrigação das partes 
 

A contratada terá a obrigação de executar os serviços conforme estabelecido 

no Termo de Referência, de acordo com a necessidade da contratante, fiscalizando-

os juntamente com um fiscal especialmente designado para essa tarefa. Não 

transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital. 

Fornecer, sob sua inteira responsabilidade, toda a mão de obra especializada, 

equipamento/material necessários à fiel e perfeita execução deste contrato. Também 

é de obrigação da CONTRATADA todas as ferramentas, EPI’s (equipamentos de 

proteção individual) e a perfeita execução dos serviços de lavagem dos veículos, 

incluindo as ferramentas a serem utilizadas. 

Indenizar a contratante, por quaisquer danos pessoais ou materiais, quando 

resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus 

empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da má execução dos serviços ou dos materiais 

empregados. 

Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros que sejam resultantes desta 

contratação. 

Credenciar junto à ONG e CBH, um representante para prestar 

esclarecimentos, orientar e atender às reclamações que por ventura surgirem 

durante a execução do contrato. 

Emitir Nota Fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços executados, 

devidamente atestada por servidor credenciado, onde a Contratante poderá deduzir 

do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas 

pela Contratada, ser anexada à comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de 

acordo com a legislação em vigor. 

Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

no objeto do Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, nos termos da legislação vigente; 
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A Contratada assegurará à Contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar, 

mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as 

normas ou especificações técnicas, hipótese em que as despesas decorrentes 

ficarão a cargo da Contratada. Sendo certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização da Contratante eximirá a Contratada de suas responsabilidades 

provenientes do Contrato. 

Coordenar, aparelhar e remunerar sua equipe técnica, de modo que a 

consecução do objeto se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade dos 

serviços. 

 

5.9 Acompanhamento e fiscalização 
 

Serão realizadas reuniões periódicas da contratada com a equipe da 

prefeitura de Linhares para avaliar o andamento da implantação dos serviços objeto 

deste Termo de Referência. Estas reuniões terão a função de realizar balanços 

gerais, corrigir rumos e decidir sobre necessidades adicionais, além do caráter de 

treinamento e capacitação de pessoas em técnicas de restauração florestal 

adequada à região. 

  Os serviços a serem prestados pela contratada serão supervisionados pela 

equipe da Prefeitura de Linhares.  

 

5.10 Pagamento 

 

O pagamento será dividido entre as seguintes atividades principais e o prazo 

para execução (ver cronograma físico): instalação das cercas, plantios e 

manutenções. 

  Os pagamentos serão liberados mediante a entrega dos relatórios e 

comprovação, por meio de vistoria no campo, da realização dos serviços previstos, 

conforme cronograma a ser estabelecido. 

 

5.11 Subcontratação 
 

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços 

objeto deste edital, sem prévia autorização por escrito da Contratante, ressalvando-

se que, quando concedida a subcontratação, obriga-se a Contratada a celebrar o 
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respectivo contrato com a inteira obediência aos termos do contrato com a 

Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda à Contratante o 

direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à 

subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. 

Vale ressaltar que as subcontratadas deverão possuir as mesmas condições de 

habilitação exigidas para a manutenção do contrato com a contratada principal, ou 

seja, deverão comprovar regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista. 

 
5.12 Sanções 
 

Se a licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos 

envelopes de proposta de preço, falhar ou fraudar na execução do Contrato/Ordem 

de Serviço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, em prejuízo da 

recuperação dos danos causados à contratante. 

No caso de entrega ou aceite parcial dos serviços, a parcela a ser paga será 

proporcional ao produto/serviço realizado e aceito. 

 
Advertência nos casos de: 

 

 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
 

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.  

 

Multa dos seguintes casos e percentuais 

 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço até 30 

(trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contratado; 

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço, 

superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global 

contratado, com possibilidade de rescisão contratual; 

c) Por desistência da proposta, após ser declarada vencedora, sem motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15 % (quinze 

por cento) sobre o valor global da proposta; 
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d) Recusa da adjudicatária em receber o Contrato/Ordem de Serviço dentro 

de 5 (cinco) dias úteis contados da data de convocação: 15% (quinze por 

cento) sobre o valor global da proposta; 

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço: 

20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não 

executada, respectivamente. 

 

As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 

cobradas judicialmente, se for o caso. 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar 

e contratar com a Administração. 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço 

superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) meses; 

b) Por desistência da proposta, após ser declarada vencedora, sem motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 1 (um) 

ano; 

c) Por reincidência, no mínimo de 3 (três) vezes, em não apresentação de 

amostra quando solicitada: até 1 (um) ano; 

d) Por recusa da adjudicatária em assinar/receber o Contrato/Ordem de 

Serviço, dentro de até 5 (cinco) dias úteis da data de convocação: até 1 (um) 

ano; 

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço: 

até 2 (dois) anos; 

 

 

Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante autoridade que aplicou a penalidade, que poderá 

ser concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes. 

A suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração Pública e 

a Declaração de idoneidade serão aplicadas em função da natureza e gravidade da 

falta cometida pela contratada. 

Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis a contar da data da intimação. 

O recurso será dirigido à autoridade competente, que poderá rever a sua 

decisão em 5 (cinco) dias úteis. 

Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso que poderá rever a 

sua decisão em 5 (cinco) dias úteis. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O histórico de degradação da mata Atlântica tornou esse bioma o mais 

degradado do Brasil. Assim, restando apenas 8% de sua ocorrência natural, o 

cenário das propriedades rurais de Linhares-ES também não é diferente. Em 

contrapartida, as florestas têm uma grande importância social, econômica e 

ambiental. A ausência de vegetação na margem de rios e ao redor de nascentes 

pode comprometer a qualidade e quantidade dos recursos hídricos, além de 

aumentar a erosão nos mananciais. Dessa forma, áreas sem sua devida proteção 

ciliar precisam ser restauradas. Neste sentido, desenvolver projetos de restauração 

de propriedades rurais é o primeiro passo desse processo.  

O presente trabalho elaborou um projeto de restauração florestal para uma 

propriedade rural de Linhares, Espírito Santo. Primeiro, realizou-se um diagnóstico 

da área e, posteriormente, uma proposta de intervenção para cada ambiente. Um 

Termo de Referência também foi construído para nortear a contratação de uma 

empresa prestadora de serviço. Portanto, devido à necessidade de recuperação de 

áreas degradas, para a melhoria dos serviços ecossistêmicos, a elaboração de um 

projeto de restauração é indispensável. Sendo assim, o projeto desenvolvido pode 

servir como modelo para adequação ambiental das propriedades rurais de Linhares, 

de modo que à medida que aumentar a demanda por restauração, a elaboração de 

projetos deve aumentar em escala. 
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