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RESUMO

A cidade  de  Piquet  Carneiro-CE  está  localizada  no  semiárido  nordestino,  sendo  a  sede

abastecida  pelo  açude São José  II,  e  seus  Distritos,  mediante  poços  e  de  outras  reservas

hídricas superficiais. No município não há rios ou riachos perenes, sendo que 80% de suas

reservas hídricas são dependentes de cargas pluviais  que desaguam no açude São José II.

Assim, revela-se, sobremaneira, a importância de proteger o ciclo hidrológico local, pois que

na região a escassez d’água é recorrente, e atualmente têm perdurado nos últimos 7 anos. As

matas ciliares funcionam como um filtro natural, devido ao efeito esponja, absorvem as águas

das chuvas e delas efetiva a recarga de mananciais e de lençóis freáticos. Todavia, embora a

importância de matas ciliares, há o desmatamento delas que afetam e potencializam a crise

d’água.  Nesse  cenário,  de  recorrente  crise  d’água,  o  trabalho  objetiva  proteger  o  ciclo

hidrológico local propondo-se numa intervenção por meio de reflorestamento de mata ciliar

do Riacho São Gonçalo e nos demais tributários dele, em cuja área piloto a ser reflorestada

está  localizada  às  margens do açude São José  II.  No local  do açude São José,  mediante

imagens  de  satélite  disponibilizadas  pelo  aplicativo  on  line  Google  Earth  associado  de

incursões in loco de registros fotográficos coletados no ano de 2017 e 2018, constatou-se um

açude seco e na evidenciação da degradação de vegetação de mata ciliar nas margens dele. O

reflorestamento proposto dar-se-á, na implantação de um horto municipal mediante o uso de

alta proporção de espécies zoocóricas, conforme Santos, Melo e Durigan (2007), e  segundo

Chabaribery (2008), o método de reflorestamento será efetivado por meio: transferência de

subsolo, adubação verde, transferência de serapilheira e banco de sementes, plantio em área

total  e  implantação  de  zona  tampão.  O  horto  municipal  deve  propiciar  facilidades  na

condução  de  projetos  de  reflorestamento  de  matas  ciliares  inseridas  em  toda  a  bacia

hidrográfica do açude São José II  e do Riacho São Gonçalo,  em que ao longo do tempo

deverá resultar numa maior  recarga de mananciais e de lençóis freáticos, que monitorados,

possivelmente revelaram o ciclo hidrológico menos propenso aos efeitos de crises d’água. 

Palavras-chave: Mata ciliar. Reflorestamento. Bacia hidrográfica.



ABSTRACT

The  county  of  Piquet  Carneiro-CE  is  located  in  the  northeastern  semi-arid,  being  the

headquarters supplied by the St. Joseph II dam, and its Districts, by wells and other surface

water reserves. In the county there are no perennial rivers or streams, and 80% of its water

reserves are dependent on rain loads that flow into the St. Joseph II dam. Thus, the importance

of protecting the local hydrological cycle is revealed, since water scarcity in the region is

recurrent and has been present in the last 7 years. The riparian forests function as a natural

filter, due to the sponge effect, absorb rainwater and effectively recharge water sources and

groundwater. However, although the importance of riparian forests, there is the deforestation

of them that affect and potentiate the water crisis. In this scenario, a recurrent water crisis, the

objective of this work is to protect the local hydrological cycle by proposing an intervention

by means of  reforestation of St.  Gonçalo brook forest  and its  other  tributaries  stream, in

whose pilot area to be reforested is located at banks of the dam St. Joseph II. At the site of the

St.  Joseph  II  dam,  using  satellite  images  made  available  by  the  Google  Earth  online

application associated with on-site incursions of photographic records collected in the year

2017  and  2018,  a  dry  reservoir  was  detected  and  evidence  of  degradation  of  riparian

vegetation on the banks of it. According to Santos, Melo and Durigan (2007), the proposed

reforestation will be carried out in the implementation of a city garden or public park using a

high proportion of zoocoric species, and according to Chabaribery (2008), the reforestation

method will be carried out by means of: subsoil transfer, green manure, litter transfer and seed

bank, planting in total  area and buffer zone implantation.  The city garden should provide

facilities for the conduction of reforestation projects of riparian forests inserted throughout the

hydrographic basin of the St. Joseph II dam and the St. Gonçalo brook, where over time it

should  result  in  a  greater  recharge  of  water  sources  and  groundwater,  which  monitored,

possibly revealed the hydrological cycle less prone to the effects of water crises.

Keywords: Riparian forests. Reforestation. Hydrographic basin.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo  o  Departamento  Nacional  de  Obras  Contra  as  Secas  (DNOCS),  os

desmatamentos  da mata  ciliar são  uma  constante  observada  às  margens  dos açudes

localizados no Ceará, contribuindo na evaporação e aumentando-lhe a intensidade. 

Em contrapartida, no Estado de São Paulo, observam-se ações de reflorestamento da

área  do  manancial  e  reflorestamento  da mata  ciliar como  sendo  um  dos  fatores  para

contribuição  com a  formação e  conservação de nascentes.  Isso é  evidenciado a  partir  de

informações prestadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos projetos de Mata Ciliar e de

Nascentes,  amparados pela  Resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São

Paulo (SMA) nº 50/2015, os quais se têm verificado a importância e efetivação desta temática,

devido  plantios  em  áreas  prioritárias  de  142  municípios,  resultando,  portanto,  em  7.667

hectares em restauração, o que equivale a mais de 12 milhões de mudas plantadas.

Todavia, diferente desse cenário, nos açudes do Ceará e dentre outras demais reservas

e mananciais  hídricos,  é  fácil  observar  a  degradação da Área de Preservação Permanente

(APP). Estudos acadêmicos têm evidenciado a  degradação de APP no Ceará. Exemplos de

degradação  foram  avaliados  em  núcleo  urbano,  localizados  na  Região  Metropolitana  de

Fortaleza, como também no semiárido.

No núcleo urbano, há evidências de degradação de APP no Ceará, conforme o caso

estudado por Pereira et al. (2011), em que observou a ocupação irregular e a degradação da

APP da Lagoa da Pajuçara, Maracanaú-CE.

Em regiões interioranas do Estado do Ceará também existem fatos de degradação de

APP. Conforme  Teixeira et al. (2017), ao abordar diagnóstico da degradação ambiental no

município de Tejuçuoca-CE mediante três indicadores de degradação ambiental (degradação

da cobertura vegetal, erosão do solo e assoreamento de corpos hídricos) destacaram que os

problemas  ambientais  identificados  ocorrem,  muitas  vezes,  simultaneamente  e  se

complementam, potencializando os impactos ambientais e sociais e salienta que a degradação

ambiental atinge de maneira mais forte as populações pobres e rurais, afetando os grupos mais

vulneráveis. 

Os autores também observaram que a partir dos indicadores de degradação ambiental

apresentados, pode-se perceber a devastação dos recursos naturais, principalmente nas áreas

rurais  do município de Tejuçuoca-CE, devido manejos inadequados que afetaram a fauna,

flora, solo e os recursos hídricos, ameaçando a manutenção da biodiversidade e provocando

condições extremas de degradação ambiental (TEIXEIRA et al. 2017). 
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Ocorre que, segundo Souza (2006)  apud Teixeira (2017), o Ceará apresenta 92% do

seu território submetido à influência da semiaridez e constata-se que sob o ponto de vista

geoambiental  há vulnerabilidades  ocasionadas  pela  irregularidade pluviométricas  e  grande

parte dos solos apresenta-se degradada.

Nesse cenário, acerca de execução efetiva de projetos de Mata Ciliar e de Nascentes,

nos estudos empreendidos por  Uehara e Casazza (2011), revela-se notório que a realidade

noutros Estados é sofrível, pois as terras que margeiam açudes estão degradadas mesmo onde

não haja residência margeando o reservatório.

Segundo  a  abordagem  disposta  nos  Cadernos  da  Mata  -  em  que  nele  trata  de

preservação e reflorestamento das nascentes de água - elaborado pela Secretaria de Estado do

Meio Ambiente pelo Departamento de Proteção da Biodiversidade do Estado de São Paulo,

registram que a água e matas são indissociáveis devido a vegetação ser determinante para a

regularidade da vazão dos rios, por ser diretamente relacionada à permeabilidade dos solos. A

relação é ainda mais clara quando se trata daquela que ladeia os cursos d’água – a mata ciliar,

estabilizando as margens, impedindo a erosão e o assoreamento dos cursos hídricos, entre

tantas outras funções importantes. 

No Estado de São Paulo, desenvolve-se desde 2005, o Projeto de Reflorestamento das

Matas  Ciliares,  que  se  iniciou  na parceria  com o  Global  Environment  Facility (GEF)  do

Banco  Mundial,  e  agregou  outras  importantes  ações  e  parcerias.  Nele,  percebeu-se  a

importância desse tipo de vegetação e principalmente para os pequenos produtores rurais, pois

afirma que eles é que são os protagonistas do processo de proteção e reflorestamento das

matas ciliares – é o agricultor ambientalista. Para tanto, precisa de acesso a conhecimento e

auxílio técnico, já que o uso do solo pode influenciar (positivo ou negativo) o estado dos

recursos hídricos. 

De tal modo, vislumbra a relevância da mata ciliar de vegetação nativa às margens de

rios,  lagos,  nascentes  e  mananciais,  considerada  pelo  Código  Florestal  Federal  Brasileiro

(CFB), Lei 12.651/12, como de APP e de sua importância ambiental na manutenção da água e

dos ecossistemas disposta no CFB. 

Nos estudos relatados por Uehara e Casazza (2011) sobre a temática de mata ciliar no

Brasil  alusiva  a  reflorestamento  e  conservação  dela,  traduz-se  que,  de  1965,  data  das

primeiras legislações – Lei 4.771/65, alusiva as florestas existentes no território nacional e as

demais  formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem – até a de

promulgação do Código Florestal Federal, Lei 12.651/12, e ainda, estendendo-se para os dias

atuais,  2018,  pouco  ainda  se  têm  realizado,  contrapondo-se  à  necessidade  de  hectares
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efetivamente  recuperados  monitorados  e  avaliados,  além  de  propagação  de  cartilhas

ambientais que defendem a execução de referidas ações.

É nesse cenário, portanto, em que surge como ideia básica, a de propor, mediante um

preliminar diagnóstico, a necessidade de um projeto de intervenção tendo como foco o açude

São  José  II,  detentor  de  uma  bacia  hidrográfica  de  185  km2,  integrante  da  sub-bacia

hidrográfica do Banabuiú-CE, em que nele está instalada uma Estação de Tratamento de Água

(ETA),  pela  Companhia  de  Água e  Esgoto  do Ceará  (CAGECE),  e  dela  abastece  toda  a

comunidade urbana da sede do município de Piquet Carneiro – CE, de população estimada de

15 mil habitantes. 

O açude São José II, dada sua capacidade de armazenamento e de importância à sede

municipal, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), no ano 2018,

apresenta-se seco, ademais, em que por meio de rápidas incursões  in loco nele observa-se

ausência  de  mata ciliar  nativa  no perímetro,  dissonante às  condições  climáticas  locais  de

semiárido, nas quais necessitam uma atenção redobrada sobre a sua vegetação. 

A  metodologia  deste  trabalho  derivou-se  de processo  de  investigação  de  dados

secundários por bibliografia para o tema em questão,  foi coletado em artigos acadêmicos,

teses, trabalhos de conclusão de cursos, trabalhos universitários que abordam a temática de

reflorestamento de mata ciliar.

A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos da maneira que

ocorrem espontaneamente, com o objetivo de conseguir informações e conhecimento acerca

de degradação na área de APP, obter informações a respeito de uma hipótese que se queira

comprovar, a de degradação de mata ciliar no açude São José II - Piquet Carneiro/CE.

Consonante aos estudos de Chabaribery et  al.  (2008) voltados a  plantios de matas

ciliares realizadas em 15 microbacias selecionadas no âmbito do Projeto de Reflorestamento

de  Matas  Ciliares  (PRMC),  do  Estado  de  São  Paulo,  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente

(SMA/DPP), em convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), ambas do

Estado de São Paulo, construiu-se uma grade em que, a partir de uma situação inicial, pode-se

chegar  ao  método  de  reflorestamento  mais  apropriado,  como  demonstrado  no  diagrama

exposto na Figura 1.
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Figura 1 – Chave de Tomada de Decisão para a Restauração Florestal

Fonte: Instituto de Botânica e Instituto Florestal apud Chabaribery (2008).

Segundo o modelo proposto por Chabaribery (2008) na Figura 1, acredita-se que para

o entorno do açude São José II, mediante prévio diagnóstico visual proveniente de incursões

nele efetivadas in loco, o método de reflorestamento seja efetivado por meio de: transferência

de subsolo, adubação verde, transferência de serapilheira e banco de sementes, plantio em

área total e implantação de zona tampão.

O  aludido  método  de  reflorestamento  que  venha  a  ser  efetivado  deverá  também

contemplar os aspectos elencados nos estudos de Santos, Melo e Durigan (2007 apud Vasquez
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e Machado, 2012), na qual apontam que a regeneração natural da mata ciliar tende a ter mais

êxito quando se utiliza alta proporção de espécies zoocóricas localmente adaptadas. Assim,

acredita-se que a implantação de um horto municipal reveste numa maior probabilidade de os

resultados esperados nesta proposta de intervenção sejam alcançados.

Conforme a chave de tomada de decisão para a restauração florestal diante da situação

encontrada no  açude  São  José  II,  os  métodos  de  reflorestamento  indicados  foram:

transferência de subsolo, adubação verde, transferência de serapilheira e banco de sementes,

plantio em área total e implantação de zona tampão.

Nesse panorama, de degradação de mata ciliar e de seus efeitos negativos que refletem

na quantidade de água da chuva que se infiltra na área da sua bacia de captação, a qual atinge

e reabastece os lençóis subterrâneos, a intervenção, no açude São José II de reflorestamento

de mata ciliar dele, visa  na manutenção da qualidade hidrológica dos mananciais, além de

promover a educação ambiental no entorno dele. 

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

 

Realizar diagnóstico ambiental da área de preservação permanente do açude São José

II localizado na cidade de Piquet Carneiro – CE a fim de propor ações mitigadoras, dentre

elas, as de reflorestamento de mata ciliar.

2.2 Objetivos Específicos

 Propor o reflorestamento da mata ciliar do açude São José II através do plantio de

mudas localmente adaptadas;

 Propor  a  construção  de  um  Horto  Municipal  para  a  promoção  de  educação

ambiental;

 Propor a preservação de espécies vegetais endêmicas através do Horto Municipal;

 Propor  a  recuperação  da  bacia  hidrográfica  do  entorno  do  açude  São  José  II

mediante o reflorestamento de mata ciliar das margens do Riacho São Gonçalo,

desde a nascente dele até desembocadura no Rio Banabuiú, e de seus tributários.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico será tratada a temática de mata ciliar,  mediante seus subitens em que

neles abordará o referencial teórico. A descrição da área de estudo está descrita no tópico 4,

enquanto que a proposta de intervenção está descrita no tópico 5. No tópico 6, tratar-se-á do

Termo  de  Referência,  em que  nele  objetiva  oferecer  uma  proposta  de  exequibilidade  de

intervenção, nela não se findando para outras necessidades de intervenção que porventura

venha surgir deste trabalho inicial.

3.1 Mata ciliar: definição, importância e aspectos legais

Segundo Barbosa (2000 apud Ortis, 2012), as matas ciliares, ripárias ou de galeria,

normalmente  com  flora  influenciada  pela  formação  vegetal  circundante,  são  as  que  têm

recebido  maior  atenção  dos  pesquisadores,  quer  pela  sua  importância  ecológica  na

manutenção da biodiversidade e de corredores biológicos ou quer pela sua importância na

manutenção  da  qualidade  hidrológica  dos  mananciais.  No  entanto,  faz-se  necessário

considerar a região ecológica em que elas se localizam (cerrado ou floresta) como forma de

facilitar a forma de reflorestamento.

Valente e Gomes (2005, apud Calheiros, 2006) comentam que a quantidade de água

que sai na nascente corresponde a quantidade de água da chuva que se infiltra numa unidade

de área da sua bacia de captação, a qual atinge e reabastece os lençóis subterrâneos, e então

parte dela sai na superfície do solo através de uma nascente, ou abastece, diretamente, um

corpo  d’água  –  lago  ou  rio.  A evapotranspiração  real  ou  efetiva  é  a  perda  d´água  por

evaporação ou transpiração, nas condições reinantes (atmosféricas e de umidade do solo). Nos

períodos de deficiência de chuva em que os solos se tornam mais secos, a evapotranspiração

real é sempre menor do que a potencial.

Assim,  observa-se que o grande percentual  de gasto da água da chuva refere-se a

perdas por evapotranspiração, que somam 67% de toda a água precipitada. Isso equivale, no

nosso exemplo, ao consumo doméstico de aproximadamente 6 mil pessoas. A partir da Figura

2 observam-se os efeitos da evapotranspiração.
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Figura 2 - Percentual de água da chuva em perdas por evapotranspiração

Fonte: Calheiros (2006).

Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático que vai dar origem a uma

fonte  de  água  de  acúmulo  (represa),  ou  cursos  d’água  (regatos,  ribeirões  e  rios),  o  qual

apresenta valor inestimável dentro da propriedade agrícola. Veja na Figura 3 a seguir os tipos

de nascentes mais comuns.

Figura 3 – Exemplos de alguns tipos de nascentes
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Fonte: Linsley e Franzini (1978 apud Calheiros, 2006).

Assim, o manejo de bacias hidrográficas deve contemplar a preservação e melhoria da

água  quanto  à  quantidade  e  qualidade,  além  de  seus  interferentes  em  uma  unidade

geomorfológica  da  paisagem  como  forma  mais  adequada  de  manipulação  sistêmica  dos

recursos de uma região.

É bom ressaltar que, além da quantidade de água produzida pela nascente, é desejável

que tenha boa distribuição no tempo,  ou seja,  a variação da vazão situe-se dentro de um

mínimo adequado ao longo do ano. Esse fato implica que a bacia não deve funcionar como

um recipiente impermeável, escoando em curto espaço de tempo toda a água recebida durante

uma precipitação pluvial. Ao contrário, a bacia deve absorver boa parte dessa água através do

solo, armazená-la em seu lençol subterrâneo e cedê-la, aos poucos, aos cursos d’água através

das nascentes,  inclusive mantendo a vazão, sobretudo durante os períodos de seca.  Isso é

fundamental  tanto  para  o  uso  econômico  e  social  da  água  (bebedouros,  irrigação  e

abastecimento público) como para a manutenção do regime hídrico do corpo d’água principal,

garantindo a disponibilidade de água no período do ano em que mais se precisa dela.

Nesse panorama de degradação de mata ciliar e dos efeitos de evapotranspiração, com

o  objetivo  de  promover  a  reflorestamento  de  áreas  degradadas,  o  Ministério  do  Meio

Ambiente,  por intermédio do Departamento de Florestas (DFLOR) e do Departamento de

Revitalização de Bacias Hidrográficas (DRB), e o Ministério da Integração Nacional (MI),

por  meio  da Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São Francisco  e  do Parnaíba
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(CODEVASF), no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco  (PRSF),  criaram  os  Centros  de  Referência  em  Reflorestamento  de  Áreas

Degradadas (CRADs)1.

A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à ciência da restauração

ecológica.  A restauração  ecológica  é  o  processo  de  auxílio  ao  restabelecimento  de  um

ecossistema  que  foi  degradado,  danificado  ou  destruído.  Um  ecossistema  é  considerado

recuperado – e  restaurado – quando contém recursos  bióticos e  abióticos  suficientes  para

continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais.

Segundo a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu art. 2º, distingue, para seus

fins, um ecossistema “recuperado” de um “restaurado”, da seguinte forma:

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]
XIII  -  recuperado:  restituição  de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição
original;
XIV -  restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada  o  mais  próximo  possível  da  sua  condição  original.

Acima de tudo, a recuperação de áreas degradadas encontra respaldo na Constituição

Federal de 1988, em seu art. 225:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§  1º  -  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,  incumbe  ao  Poder  Público:
I  -  preservar  e restaurar  os  processos  ecológicos  essenciais e  prover  o  manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
[...]
§  2º  -  Aquele  que  explorar  recursos  minerais  fica  obrigado  a recuperar  o  meio
ambiente  degradado,  de  acordo  com solução  técnica  exigida  pelo  órgão  público
competente, na forma da lei. 

 Ademais,  a  Lei  nº  6.938,  de  31  de  agosto  de  1981,  que  dispõe  sobre  a  Política

Nacional do Meio Ambiente, menciona:

[...]
Art  2º -  A Política Nacional  do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no  País,  condições  ao  desenvolvimento  sócio-econômico,  aos  interesses  da
segurança  nacional  e  à  proteção  da  dignidade  da  vida  humana,  atendidos  os
seguintes  princípios:
[...]
VIII – recuperação de áreas degradadas

1 < http://www.mma.gov.br/informma/item/8705-recupera%C3%A7%C3%A3o-de-%C3%A1reas-degradadas>
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[...]
Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...]
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio
ecológico propício à vida;
[...]

Ainda, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, em que nela dispõe sobre a proteção de

vegetação nativa e substitui o Código Florestal, alterada pela Medida Provisória nº 571, de 25

de maio de 2012, trata em diversos artigos (por exemplo, nos artigos 1º-A, 7º, 17, 41, 44, 46,

51, 54, 58, 61-A, 64, 65 e 66) de ações organizadas entre o setor público e a sociedade civil

para promover a recuperação de áreas degradadas.

Segundo o Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 2000, que dispõe sobre a criação do

Programa Nacional de Florestas - PNF, e dá outras providências:

Art. 2º O PNF tem os seguintes objetivos:
[...]
II - fomentar as atividades de recuperação, notadamente em pequenas propriedades
rurais;
III  - recuperar florestas  de  preservação  permanente,  de  reserva  legal  e  áreas
alteradas;

A recuperação pode ser definida pela Lei Federal 9985/2000 como “restituição de um

ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que

pode ser diferente da sua condição original”, ou seja, o princípio da recuperação envolve o

retorno das principais características e funções do ecossistema degradado. De modo que a sua

recuperação  permite  que  o  ecossistema  seja  restabelecido  de  maneira  natural  sem  a

necessidade e intervenção posterior. A Figura 4 expressa as áreas de APP alusiva à mata ciliar.

Figura 4 – Áreas de APP e de vegetação de mata ciliar
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Fonte: Adaptado de Calheiros (2006).

Segundo  Castro  e  Lopes  (2001,  apud  Calheiros,  2006),  simplificadamente,  ciclo

hidrológico é o caminho que a  água percorre desde a  evaporação no mar,  passando pelo

continente e voltando novamente ao mar. 

Dentro de uma bacia hidrográfica, a água das chuvas apresenta os seguintes destinos:

parte  é  interceptada  pelas  plantas,  evapora-se  e  volta  para  a  atmosfera,  parte  escoa

superficialmente  formando  as  enxurradas  e,  através  de  um  córrego  ou  rio,  abandona

rapidamente a bacia hidrográfica (Figura 5).

Figura 5 – Ciclo hidrológico
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Fonte: Calheiros (2006).

Outra parte, a de maior interesse, é aquela que se infiltra no solo, com uma parcela

temporariamente retida nos espaços porosos, enquanto outra parte absorvida pelas plantas ou

evaporada  através  da  superfície  do  solo  e  outra  alimenta  os  aqüíferos,  que  constituem o

horizonte saturado do perfil  do solo (LOUREIRO, 1983, apud CALHEIROS, 2006). Essa

região saturada pode situar-se próxima à superfície ou a grandes profundidades e a água ali

presente pode estar ou não sob pressão.

Nesse panorama, interessante notar o ciclo hidrológico de uma área com mata ciliar

comparada  com a  de  uma  sem mata  ciliar,  em que  Lima  (1986,  apud  Calheiros,  2006),

ressaltando  ser  possível  a  influência  da  cobertura  vegetal  sobre  o  comportamento  das

nascentes,  afirma  não  ser  possível  uma  conclusão  generalizada,  uma  vez  que  os  fatores

envolvidos na origem e no funcionamento de uma nascente são complexos, acrescentando que

são poucos os trabalhos relativos aos efeitos da vegetação sobre o fluxo das nascentes. A

Figura 6 apresenta um modelo de distribuição de vegetação.

Figura 6 – Distribuição de vegetação sobre nascente d´água



29

Fonte: Calheiros (2006).

Nessa esteira de evidências acadêmicas baseadas em estudos de caso de  in situ em

diversas regiões do Brasil, espera-se que novos estudos de pesquisa venham contribuir para

um melhor entendimento desse assunto, que passa a ser cada vez mais importante não só para

nascentes  de  regiões  semiáridas  ou  de  vazão  intermitente,  como  também nas  de  regiões

úmidas já sob configurada condição de competição conflitiva pela água.

3.2 Reflorestamento de mata ciliar 

As matas ciliares desempenham papéis ecológicos vitais, principalmente em relação à

qualidade e à quantidade da água dos rios, dos córregos e dos ribeirões que compõem as

bacias  hidrográficas.  Restaurar  matas  ciliares  é  restaurar  a  integridade  ecológica  desse

ecossistema, sua biodiversidade e sua estabilidade, no longo prazo, enfatizando e promovendo

a capacidade natural de mudança ao longo do tempo. A tendência mundial é adotar o termo

restauração, definindo seu propósito, seus desafios e suas limitações ecológicas, econômicas,

sociais e técnicas. 
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Os programas de recuperação de matas ciliares não podem mais ser representados por

meros plantios, que buscam apenas a reintrodução de espécies arbóreas numa dada área, de

onde  elas  haviam  desaparecido,  mas  devem  assumir  a  difícil  tarefa  de  reconstruir  as

complexas  interações  existentes  numa comunidade  florestal,  de  maneira  a  permitir  a  sua

autoperpetuação local (RODRIGUES; GANDOLFI, 1998).

O reflorestamento de Mata Ciliar na área piloto de 20 hectares, similar ao do estudo

elaborado por Attanasio (2008), deverá conter um planejamento na implementação das ações

de restauração das matas ciliares e de estabelecimento das reservas legais, conforme etapas

listadas a seguir:

Caracterização  e  mapeamento  das  áreas  protegidas  pela  legislação  ambiental:
levantamento  da  vegetação,  zoneamento  ambiental,  delimitação  das  áreas  de
preservação permanente de acordo com a legislação vigente.  Definição das áreas
prioritárias para a restauração florestal. Reconhecimento das situações encontradas
em propriedades rurais  e  descrição das  ações  necessárias  para  a  restauração  das
áreas  naturais  degradadas:  Isolamento  e  retirada  dos  fatores  de  degradação;
Adequação do local a restaurar (reflorestamento do solo); Eliminação seletiva ou
desbaste  de  competidores;  Indução  do  banco  de  sementes  do  local
(autóctone);Indução  e  condução  da  regeneração  natural;  Adensamento  e
enriquecimento de espécies; Implantação de plantio total em áreas não-regeneradas
ou sem potencial de regeneração; Transferência de serapilheira e banco de sementes
alóctone; Transplante de plântulas e/ou indivíduos jovens alóctones; Implantação de
mudas de espécies frutíferas para a atração de dispersores; Introdução de espécies de
interesse econômico; Plantio de espécies agrícolas na entrelinha, como estratégia de
manutenção  da  área  restaurada;  Conversão  da  floresta  exótica  (Eucalipto,  Pinus,
etc.) em floresta nativa. (ATTANASIO; 2008, p.17-28).

Para Chabaribery et al. (2008) é grande o desconhecimento sobre a prática de plantar

florestas  nativas  no Brasil,  somado ainda ao cenário  de recursos  financeiros  insuficientes

destinados  a  projetos  de  reflorestamento  de  mata  ciliar.  Ressalta-se  também  o  pouco

engajamento de proprietários rurais sobre a temática,  que contribuem no fator restritivo à

implementação de projetos de reflorestamento de matas ciliares.

Entretanto, apesar de diversos fatores restritivos, são abrangentes os discursos sobre os

resultados alcançados diante de uma eficiente implementação de reflorestamento de matas

ciliares. Conforme Jakievicius (2011), em acordo com Chabaribery et al., (2008), elenca que a

mata ciliar objetiva: 

Apoiar  a  conservação  da  biodiversidade  nos  biomas  existentes  no  território
específico  através  da  formação  de  corredores  de  mata  ciliar,  revertendo  a
fragmentação e insularização2 de remanescentes  de vegetação nativa;  Reduzir  os
processos  de  erosão e assoreamento dos corpos  hídricos,  levando à melhoria da
qualidade e quantidade de água; Reduzir a perda de solo e apoiar o uso sustentável
dos recursos naturais; Contribuir para a redução da pobreza na zona rural, através da
criação de mecanismos para a  remuneração pelos  serviços ambientais  fornecidos

2 O  isolamento  ou  “insularização”  do  habitat  pode  originar  uma  redução  na  quantidade  de  habitats  e,
consequentemente, uma redução do número de espécies.
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pelas matas ciliares, pela capacitação e geração de trabalho e renda associada ao
reflorestamento e pela criação de alternativas de exploração sustentada de florestas
nativas. (CHABARIBERY et al; 2008, p.2).

No que se refere à faixa mínima de Área de Proteção Permanente (APP) delimitada,

segundo o Código Florestal, deve corresponder à largura do curso d’água mínimo de 30 m, ao

longo das margens de rios e córregos.

Em  relação  aos  custos  envolvidos,  Menis  e  Dorigan  (2016)  em  seus  estudos

destacaram que  os custos com a aquisição das mudas, preparo do solo, controle de pragas,

construção de cercas e mão de obra são os principais custos neste projeto de reflorestamento,

como se observa estampados na Tabela 1.

 

Tabela 1 – Descrição das espécies utilizadas e custos das mudas necessárias para o processo
de reflorestamento da área proposta.

Fonte: Menis e Dorigan. (2016).

Acerca de entraves sociais e econômicos, Chabaribery, et al. (2008), sobre os sistemas

de formação de floresta nativa em propriedades familiares destaca que: 

A avaliação dos entraves sociais e econômicos para a ampliação da restauração das
áreas  de  preservação  permanente  (APPs)  nos  limites  legais  de  matas  ciliares  é
necessária para a formulação de uma política pública consistente, pois a degradação
e a perda de solo contribuem significativamente para o agravamento da pobreza no
meio rural. Quando as áreas a serem restauradas estão situadas dentro de pequenas
propriedades rurais, as questões de ordem econômica passam a ter maior relevância,
pois se referem aos espaços já ocupados por alguma atividade econômica que provê
sustento às famílias dos agricultores. (CHABARIBERY et al; 2008, p.3).
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Uehara e Casazza (2011) acerca de dificuldade de reconhecimento pela sociedade da

importância  das  matas  ciliares  e  da  dificuldade  de  engajamento  dos  proprietários  rurais,

elaboraram um gráfico que representa a frequência da atuação das organizações parceiras para

o enfrentamento das barreiras à implantação de projetos de reflorestamento, na percepção dos

técnicos das regionais da  Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais  (CBRN)3,

conforme  demonstra  a  Gráfico  1. Como  resultado,  os  autores  propuseram  a  seguinte

afirmação: 

Ficou claro que as organizações auxiliam na  superação de múltiplas dificuldades.
Cabe ao coordenador de um projeto, nas parcerias firmadas, aproveitar a estrutura, a
função social e o conhecimento (do “saber fazer”) de cada parceiro. 

Gráfico 1 - Barreiras à implantação de projetos de reflorestamento de matas ciliares.

Fonte: Uehara e Casazza (2011).

Na  leitura  de  aludidos  estudos,  em  que  deles  extrai-se  quando  de  elaboração  de

projetos  para  reflorestamento  de  mata  ciliar  far-se-á  necessário  que  sejam  realizados

levantamentos  de  campo nessas  microbacias  que  incluem:  a  identificação dos  fragmentos

florísticos na microbacia e no entorno, a elaboração do programa de adequação ambiental, a

avaliação  do processo  de  implantação dos  projetos  demonstrativos  e  o  envolvimento  das

comunidades para a restauração florestal.

Já no escopo científico e econômico, segundo Pereira et al. (2012) afirmam que a mata

ciliar é uma área dotada de atributos importantes para a qualidade de vida e o bem-estar, tais

como fatores abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, dentre outros, sendo responsável por

3 <http://www2.ambiente.sp.gov.br/cbrn/>

http://www2.ambiente.sp.gov.br/cbrn/
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proteger  a  diversidade  biológica  e  disciplinar  a  ocupação  antrópica,  assegurar  a

sustentabilidade do uso dos recursos naturais de flora e fauna típica e única em cada região.

Nesse cenário,  Vasquez e Machado (2012) sobre o reflorestamento de mata nativa,

têm-se identificado como sendo o maior custo a aquisição de mudas, seja no viés quantitativo,

como igualmente, e até complexo, no qualitativo no que se refere as espécimes únicas daquela

região  semiárida,  pois  que não sendo usualmente  comercializados no mercado de  mudas,

registram, ainda, espécies zoocóricas raras.

O estudo de Santos, Melo e Durigan (2007, apud Vasquez e Machado, 2012), apontam

que a regeneração natural de mata ciliar tende a ter mais êxito quando se utiliza alta proporção

de espécies  zoocóricas  localmente  adaptadas.  Acredita-se que  a  implantação de um horto

municipal reveste numa maior probabilidade de os resultados esperados nesta proposta de

intervenção sejam alcançados.

3.3 Estimativas de custos no reflorestamento de mata ciliar

Segundo o estudo de Doringan et al. (2011), acerca de custos de reflorestamento de

área degradada em uma propriedade rural, o custo do processo de reflorestamento é da ordem

de R$ 3.140,00 para 1 hectare, sendo que o custo na aquisição de mudas representa 5,5%

desse valor.

Todavia,  no caso específico de reflorestamento de matas ciliares em que tratou de

sistemas de formação de floresta nativa em propriedades familiares, Chabaribery et al. (2008)

identificou que o Custo Operacional Total (COT) é da ordem de até R$ 5.122, 33, em que dele

a aquisição de mudas representou até 26,3% do COT.

Em referidos estudos, deles se conclui que a intervenção para a reflorestamento de

mata ciliar deriva de um projeto inequivocamente imbricado com a especificidade do local,

pois que nele a área degradada apresentará condicionantes únicos, assim legitimando projetos

detalhados para a mensuração mais aproximada de recursos necessários.

É  devido  à  necessidade  de  um  projeto  inequivocamente  imbricado  com  a

especificidade  local,  que  se  apresenta  necessário  a  contratação  da  consultoria  para  a

elaboração do plano de implantação do horto.

E quanto à implantação do horto, em que espécimes serão nele produzidas, os custos

poderão  ser  melhores  mensurados  e  conhecidos  na  efetivação de  reflorestamento  da  área

piloto de mata ciliar proposta.
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Veja o COT alusivo a Estimativa de Custo do 1º Ano de Formação de Mata Ciliar com

Espécies Nativas, Preparo do Solo com Subsolagem e 1ª Manutenção, Sistema 1, 1 hectare,

ocorrido no Município de Gabriel Monteiro no ano de 2007, na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Coeficiente Técnico e Estimativa de Custo do 1º Ano de Formação de Mata Ciliar
com Espécies Nativas

Fonte: Chabaribery et al. (2008)

Já os custos de aquisição de espécimes, segundo Menis e Dorigan (2016), necessárias

no estudo dele para o processo de reflorestamento de mata ciliar numa área de 6.000 m² foi da

ordem de R$ 36.072,00.

Deste  modo,  acerca  de  implantação  de  um  horto  municipal,  apenas  para  título

informativo  inicial  de  montante  de  recursos,  e  tendo  como  referência  o  benchmarking

efetuado no Plano de Gestão do Horto Florestal  Municipal  de Erechim-RS, dentre  outros

como os dos investimentos alocados no Novo Horto Municipal de João Pessoa-PB cuja área é

de  4.590 m², em cujo projeto envolveu a construção de viveiros para a produção das mudas,

salas técnica e administrativa, viveiros sombreados, galpão, vestiários, banheiros, refeitório,

almoxarifados,  copa  e  salas  para  oficinas,  além  de  um  completo  sistema  de  irrigação,
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permitindo o cultivo de 50 mil mudas por mês, de 85 espécies diferentes, seja da ordem de R$

400.000,00.

Cita-se,  a título exemplificativo,  em que segundo o Pregão Presencial  N.º 45/2017

emitido pela prefeitura de Gramado-RS, o custo mensal do Horto Municipal é da ordem de R$

10.000,004.

Em  relação  à  consultoria,  tendo  como  referência  o  benchmarking efetuado  na

contratação  para  a  elaboração  do  Plano  de  Arborização  Urbana  de  Sobral-CE

(http://sobralarvores.com.br/),  em que  se  efetivou  por  meio  de  Aviso  de  Manifestação  de

Interesse,  cujos  parâmetros  e  procedimentos  para  a  seleção e  contratação  de  consultores,

quando  financiados  pelo  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  GN-2350-9,  estão

disponibilizados no site www.iadb.org.

Nesse  viés,  na  cidade  de  Sobral/CE,  o  valor  para  contratação de  consultoria  para

elaboração do Plano de Arborização Urbana recebeu investimento de R$ 622.644,68, através

de acordo de empréstimo celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)5.

Considerando, ainda,  os custos destinados para o monitoramento e fiscalização das

atividades  de  intervenção,  verifica-se,  a  título  de  referência,  os  dispêndios  estimados  na

Prefeitura do Rio de Janeiro (2017-2018) alusivo a monitoramento das florestas plantadas6,7,

em  cujo  Termo  de  Referência  foi  de  R$  601.719,50  (seiscentos  e  um  mil  setecentos  e

dezenove reais  e  cinquenta  centavos),  tendo por  base o  Sistema de  Custos  para  Obras  e

Serviços de Engenharia da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na Tabela 3 observa-se o custo de

monitoramento e fiscalização.

4 <http://www.gramado.rs.gov.br/admin/arquivos/licitacoes/arquivos_download/pregao-45-horto-da-tapera-
saude_20072017175338.pdf>
5 http://www.ceara.gov.br/2018/03/21/ordem-de-servico-para-plano-de-arborizacao-urbana-de-sobral-sera-
assinada-nesta-quinta-22/
6 Secretaria de Conservação e Meio Ambiente. Coordenadoria Geral de Meio Ambiente. Coordenadoria de Áreas
Verdes.  Gerencia  de Manejo Florestal.  Gerencia de Recuperação de Áreas  Degradadas.  Monitoramento das
Florestas Plantadas. <  http://reflorestamentoambiental.com.br/palestras/CBRA_16_CELSO_JUNIUS.pdf  >  
7<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/7665720/4210139/
ANEXOIIMonitoramentodasFlorestasPlantadas.pdf>

http://www.iadb.org/
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/7665720/4210139/ANEXOIIMonitoramentodasFlorestasPlantadas.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/7665720/4210139/ANEXOIIMonitoramentodasFlorestasPlantadas.pdf
http://reflorestamentoambiental.com.br/palestras/CBRA_16_CELSO_JUNIUS.pdf
http://www.ceara.gov.br/2018/03/21/ordem-de-servico-para-plano-de-arborizacao-urbana-de-sobral-sera-assinada-nesta-quinta-22/
http://www.ceara.gov.br/2018/03/21/ordem-de-servico-para-plano-de-arborizacao-urbana-de-sobral-sera-assinada-nesta-quinta-22/
http://www.gramado.rs.gov.br/admin/arquivos/licitacoes/arquivos_download/pregao-45-horto-da-tapera-saude_20072017175338.pdf
http://www.gramado.rs.gov.br/admin/arquivos/licitacoes/arquivos_download/pregao-45-horto-da-tapera-saude_20072017175338.pdf
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Tabela 3 - Custo de monitoramento e fiscalização de atividades de intervenção de florestas
plantadas

ETAPA RECURSOS
NECESSÁRIOS

CÓDIGOS
SCO OUT/2017

                                  VALOR
                                     DA ETAPA

01°
Etapa

02 eng° de obra
01 motorista
01 veículo de serviço
210 fotos
10 hectares com GPS

AD 40.05.0128
AD 40.05.0170
AD 15.15.0750
SE 20.15.0050
SE 20.10.2100

33.406,56
 1.607,76
 3.419,59
    663,60
 1.347,70

40.445,21
(Total com DBI 20%)

48.534,25

02°
Etapa

02 eng° de obra
01 motorista
01 veículo de serviço
315 fotos
10 hectares com GPS

AD 40.05.0128
AD 40.05.0170
AD 15.15.0750
SE 20.15.0050
SE 20.10.2100

33.406,56
 1.607,76
 3.419,59
    995,40
 1.347,70

40.777,01
(Total com BDI 20%)

48.932,41

03°
Etapa

02 eng° de obra
01 motorista
01 veículo de serviço
315 fotos
20 hectares com GPS

AD 40.05.0128
AD 40.05.0170
AD 15.15.0750
SE 20.15.0050
SE 20.10.2100

33.406,56
 1.607,76
 3.419,59
    995,40
 2.695,40

42.124,71
(Total com BDI 20%)

50.549,65

04°
Etapa

02 eng° de obra
01 motorista
01 veículo de serviço
420 fotos
20 hectares com GPS

AD 40.05.0128
AD 40.05.0170
AD 15.15.0750
SE 20.15.0050
SE 20.10.2100

33.406,56
 1.607,76
 3.419,59
 1.327,20
 2.695,40

42.456,51
(Total com DBI 20%)

50.947,81

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro

Nesse cenário, considerando as dimensões propostas nesta intervenção em confronto

aos projetos de referência citados neste trabalho, aplicou-se um índice redutor, na ordem de

50% na  grandeza  de  investimentos  realizados  nos  referidos  projetos  tidos  como  base  de

referência,  em que  na  contratação  de  consultoria,  exclusiva  para  elaboração  de  plano  de

arborização de uma cidade de 188 mil habitantes8, foi da ordem de R$ 600.000,00.

Por outro lado, considerando a localização do projeto de intervenção no município de

Piquet Carneiro-CE, de população de 15 mil habitantes, inserida no semiárido nordestino, e de

suas  condições  macroeconômicas  e  de desenvolvimento,  cujo  Índice  de  Desenvolvimento

Municipal (IDM) em 2012, foi de 15,07, e de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em

2010, apresentou 0,60, refletindo sua posição no ranking de 133º dentre os 184 municípios9. 

Considerando, também, as circunstâncias mercadológicas e técnicas de empresas e de

profissionais  pertinentes  à  temática  estabelecidas  em  Piquet  Carneiro-CE  e  nas  suas

circunvizinhanças,  completamente  diverso  do disponível  em capitais  e  regiões  do  Rio  de

Janeiro, de São Paulo, e de Paraíba, a fim de requerer atração de empresas e de profissionais

8 <http://www.ipece.ce.gov.br/perfil_basico_municipal/2016/Sobral.pdf>
9 <http://www.ipece.ce.gov.br/perfil_basico_municipal/2016/Piquet_Carneiro.pdf>

http://www.ipece.ce.gov.br/perfil_basico_municipal/2016/Piquet_Carneiro.pdf
http://www.ipece.ce.gov.br/perfil_basico_municipal/2016/Sobral.pdf
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de  consultoria,  acredita-se  como  sendo  necessário  um  prêmio,  em  que  se  aplica  um

multiplicador  (5,0% -  15% inseridos  no BDI)  nos  valores  dos custos inseridos na Tabela

Seinfra-CE, na tentativa de atrair interessados aos futuros Editais divulgados pela Prefeitura

alusivos aos serviços referentes à intervenção de reflorestamento de mata ciliar no açude São

José II. 

Deste  modo,  diante  de  aludidas  considerações,  estimam-se  os  valores  contidos  na

Tabela 4, a seguir:

Tabela 4- Projeto de intervenção proposto: custos estimados.

Item Descrição R$

1ª
 E

TA
PA

1(*) Contratação  de  Equipe  Técnica:  Elaboração  de  Edital  de
Contratação  de  Consultoria,  dentre  outras  atribuições,
alusivas aos estudos, monitoramento e fiscalização, alusivos
as contratações citadas nos Itens 4, 5, 6, 7 e 8 desta tabela.

100.000,0
0 

2 Infraestrutura, logística, instrumentos e equipamentos: Sala
técnica para o uso da Equipe descrita no Item 1 desta tabela.

100.000,0
0

3 Apresentação do projeto de intervenção aos Stakeholders:
logística,  combustíveis,  hospedagem, diárias,  referentes as
atribuições da Equipe Técnica descrita no Item 1.

10.000,00

2ª
 E

TA
PA

4 Consultoria: Elaboração de plano de gestão e de projeto de
Horto Municipal, de gestão e de projeto de reflorestamento
de mata ciliar, e de inventário ambiental do açude (IVA).

200.000,0
0

5(**) Contratação  de  Empresas:  Execução  de  infraestrutura  do
Horto  Municipal,  de  fornecimentos  de  insumos,  e  de
reflorestamento de mata ciliar na área piloto 20 hectares.

A definir 

3ª
 E

TA
PA

6(**) Contratação  de  pessoal:  Gestão  e  operação  do  Horto
Municipal  e  de  reflorestamento  de  outras  áreas  de  mata
ciliar.

A definir

7(**) Aquisição  de  terreno  rural  para  a  instalação  de  Horto
Municipal: 5.000 m²

A definir 

8 Manutenção do Horto Municipal- Custo total anual. 120.000,0
0

Total 530.000,0
0

(*) 12 meses. (**) A definir pelos estudos elaborados pela consultoria citada no item 4 da tabela.

Salienta-se  ainda,  alusivo  à  aquisição  de  terreno  rural,  a  possível  necessidade  de

desapropriações nesta proposta de intervenção em que acarretarão em custos nesta proposta

de intervenção. Portanto, tendo-os como referência, inobstante os valores ainda indefinidos,

os recursos necessários mínimo são da ordem R$ 530.000,00. 
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4 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Neste capítulo será tratada a descrição da área de estudo em que se discorre de forma

introdutória  acerca  de  localização do açude São José  II,  de  hidrologia  e  pluviometria  da

região, como também, informações alusivas à fauna e flora da região.

4.1 Localização do açude São José II e de hidrologia e pluviometria local

Segundo o  Portal  Hidrológico  do  Ceará10 a  cidade  de  Piquet  Carneiro  situa-se  na

região central do Estado do Ceará, com coordenadas geográficas de 5º 48’ 13’’ de latitude(S) e

39º 25’ 04’’ de longitude (WGr), limita-se com os municípios de Senador Pompeu e Mombaça

(Norte),  Dep.  Irapuan  Pinheiro  e  Senador  Pompeu  (Leste),  Acopiara  (Sul),  Mombaça  e

Acopiara  (Oeste),  possui  área  aproximada de 587,89 km²,  está  situada  a  uma altitude  de

251,1m acima do nível do mar e dista de 255 km em linha reta à capital Fortaleza11,12. 

Sobre  suas  condições  climáticas,  predomina  na  região  o  clima  tropical  quente

semiárido, cujas temperaturas médias variam de 26ºC a 28º C, sendo a pluviosidade média de

897,6 mm/ano e o período chuvoso compreende os meses de fevereiro a abril.

As informações quanto o açude São Jose II, conforme consta no Atlas Eletrônico dos

Recursos Hídricos do Ceará13 e na FUNCEME14, encontram-se apresentadas na Tabela 5 e sua

localização representada pelas Figuras 7, 8 e 9.

Tabela 5 – Açude São José II: Detalhamentos técnicos.

(Concluído em 1992)

LOCALIZAÇÃO (Ver no mapa  )

Município: Piquet Carneiro

Coordenada E: 446.482

Coordenada N: 9.355.339

Bacia: Banabuiú

Rio/Riacho Barrado: Riacho São Gonçalo

BARRAGEM

10 < http://www.hidro.ce.gov.br>
11<http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Ceara---Atlas-Digital-dos-Recursos-
Hidricos-Subterraneos-588.html>
12 <http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16632/Mapa_Piquet%20Carneiro.pdf?sequence=2>
13 <http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/acudes/detalhaCaracteristicasTecnicas.php?cd_acude=226&status=1>
14 <   http://map.funceme.br/espelhos/  >

javascript:openNew(%20'960#700%23medium',%20'br',%20'',%20'&zoomLayer=acudes_construidos&resetsession=Y&dg=acudes_grupo,adutoras,muni,rios_principais&zoomQuery=oid@1@226@1@1')
http://map.funceme.br/espelhos/
http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/acudes/detalhaCaracteristicasTecnicas.php?cd_acude=226&status=1
http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16632/Mapa_Piquet%20Carneiro.pdf?sequence=2
http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Ceara---Atlas-Digital-dos-Recursos-Hidricos-Subterraneos-588.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Ceara---Atlas-Digital-dos-Recursos-Hidricos-Subterraneos-588.html
http://www.hidro.ce.gov.br/
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Tipo: Terra Homogênea

Capacidade (m³): 29.140.000

Bacia Hidrográfica(Km²): 185,000

Bacia Hidráulica(ha): 13,200

Vazão Regularizada(m³/s): 0,200

Extensão pelo Coroamento(m): 330,0

Largura do Coroamento(m): 6,00

Cota do Coroamento(m): 103,00

Altura Máxima(m): 19,00

SANGRADOURO

Tipo: Retangular

Largura(m): 60,0

Lâmina Máxima(m): 2,00

Cota da Soleira(m): 250,0

TOMADA D'ÁGUA

Tipo: Galeria

Diâmetro(mm): 450

Comprimento(m): 66,00
Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 2015)

Figura 7 – Mapa de localização do Açude São José II

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 2015)
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Figura 8 – Mapa de localização do Açude São José II: Leito de rios e de riachos

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 2015)

Figura 9 – Mapa de localização do Açude São José II: Rios e leitos perenizados

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 2015)
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Nesse  panorama,  descritos  na  Tabela  1  e  nas  Figuras  7,  8  e  9,  salienta-se  ainda,

segundo dados obtidos  e  disponibilizados nos  sítios  da FUCEME15,  16 e  da COGERH, os

históricos pluviométricos da região em que se localiza o município, demonstrados mediante

gráficos 2 e 3, veja-os a seguir:

Gráfico 2- Chuvas, milímetros acumulados por ano, período de 2008-2017
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Fonte: FUNCEME, adaptado pelo autor.

Gráfico 3 - Chuvas, milímetros mensais observados, no período de 2017.
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Fonte: FUNCEME, adaptado pelo autor.

15 <http://www.funceme.br/app/calendario/produto/municipios/media/anual>
16 <http://www.funceme.br/app/calendario/produto/municipios/media/mensal>

http://www.funceme.br/app/calendario/produto/municipios/media/mensal
http://www.funceme.br/app/calendario/produto/municipios/media/anual
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Assim, diante dos dados contidos nos Gráficos 2 e 3, associados as características da

bacia hidrográfica dispostas nas Figuras 7, 8 e 9, destaca-se que a região, inserida no sertão

central do Estado do Ceará, detém baixa pluviometria, tendo sido observado o acumulado de

menos de 600 mm no ano de 2017, em que acarreta intensos prejuízos na recarga d’água de

seus mananciais.

4.2 Fauna e flora da caatinga

No capítulo 1, de forma introdutória, nele fora discorrido que o município de Piquet

Carneiro-CE  está  inserido  na  região  do  semiárido  em  cujo  ambiente  propõe-se  o

reflorestamento de matas ciliares objetivando a formação de corredores ecológicos ao longo

das  margens  de  rios  e  riachos.  Conforme  já  relatado  no  capítulo  3.2,  propõe-se  que  o

reflorestamento dar-se-ia no amplo uso de espécimes zoocóricas, dado o exposto, transparece

interessante, ainda que de maneira breve, relatar acerca dos espécimes de fauna e flora da

caatinga.

Observa-se  que  a  proposta  de  implantação  de  horto  municipal,  anteriormente

apresentada,  assenta-se  na  justificativa  de  produção e  conservação de  espécimes  vegetais

endêmicas, face ao cenário de escassez dessas sementes pois produzi-las poderia amenizar a

referida dificuldade de obtê-las. 

Nesse panorama,  vislumbra-se que após a primeira  etapa executada,  a  proposta  de

implantação de horto municipal associada a de reflorestamento de área piloto, lembrado que o

interesse  originalmente  concebido  tratar-se-ia  de  reflorestamento  de  todas  as  APP

identificadas nos limites o município objeto de intervenção,  quiçá,  a segunda etapa seria,

referente  ao  potencial  faunístico  da  caatinga,  na  criação  legalizada  de  fauna silvestre  no

município de Piquet Carneiro-CE.

Sobre a temática de se conhecer o bioma desta região a fim de melhor caracterizá-la e

de sensibilizar as autoridades – de membros de Comitês de Bacias, da Secretaria do Meio

Ambiente Municipal e Estadual, de órgãos federais, dentre outros – que o desmatamento não

se trata apenas de devastação florestal da caatinga, mas de tudo que dele pode vir a decorrer, a

extinção de fauna e flora dela.

Estudos acerca de fauna e flora da caatinga foram abordados por Pichorim (2016), que

trata de identificação de aves da estação ecológica do seridó em que catalogou 102 (cento e

duas) espécies. 
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Stein (2015), em que aborda estudos da biogeografia e conservação dos anfíbios da

Caatinga, cujo território da Caatinga estudado estendeu-se na região noroeste, sudeste e parte

do entro do Brasil, ocupando parte dos biomas Cerrado e Amazônia, as espécies que formam

esta área são: Hypsiboas crepitans, Leptodactylus macrosternum e Rhinella granulosa.

Por outro lado, Guedes (2012) empreendeu exames sobre as serpentes da caatinga, de

diversidade, história natural, biogeografia e conservação delas, registrando 112 espécies de

cobras  na  Caatinga,  identificando  nove  famílias:  Anomalepididae,  Leptotyphlopidae,

Typhlopidae, Aniliidae, Boidae, Viperidae, Elapidae, Colubridae e Dipsadidae.

Nesse  cenário,  há  ainda  pesquisa  de  Oliveira  et  al.  (2013)  da  diversidade  da

entomofauna em uma área de Caatinga no município de Bom Jesus-PI, e de Magalhães Júnior

(2009) referente à anurofauna de áreas da caatinga de Pernambuco. Observa-se nos aludidos

estudos  a  amplitude  biológica,  de  potencial  genético  da  diversidade  de  fauna  e  flora  da

caatinga.  Na  Figura  10,  demonstra  algumas  dessas  espécimes  de  pássaros  próprios  da

caatinga.

Figura 10 - Fauna da caatinga, alguns exemplos de pássaros.

Localização da Estação Ecológica de Seridó.
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Mergulhão pequeno Socozinho Garça vaqueira

Pernilongo de costas negras Maçarico solitário Arribaçã ‘avoante’

Caburé
Bacurauzinho-da-caatinga Casaca de couro

Fonte: Pichorim (2016).

De forma institucional a administração pública, mediante os trabalhos desenvolvidos

pela COGERH, têm empreendido esforços por meio de IVA, sendo alguns já publicados e

disponibilizado no sítio  eletrônico  dela  – http://www.hidro.ce.gov.br/mi/midia/show/150 –,

em que empreendeu diversos estudos sobre a fauna e flora contida nas áreas de alguns dos

açudes localizados no Estado do Ceara, dentre os quais o IVA do Açude Banabuiú17 localizado

na bacia do na qual está inserido o açude São José II.

Portanto, o IVA que venha a ser executado pela consultoria proposto nesta intervenção,

17              http://www.hidro.ce.gov.br/arquivos/inventarios_synced_201605/Inventario%20Ambiental%20do%20Acude  
%20Banabuiu%202011.pdf

http://www.hidro.ce.gov.br/arquivos/inventarios_synced_201605/Inventario%20Ambiental%20do%20Acude%20Banabuiu%202011.pdf
http://www.hidro.ce.gov.br/arquivos/inventarios_synced_201605/Inventario%20Ambiental%20do%20Acude%20Banabuiu%202011.pdf
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deve  nele  contemplar  os  supracitados  aspectos  de  fauna  e  flora  da  caatinga,  discorrendo

expressivo conhecimento acerca de bioma desta região, e nele propor ações mitigadoras para

que  não  ocorram a  extinção  de  espécimes  endêmicas  na  região  do  município  de  Piquet

Carneiro-CE.

A proposta intenta implantar uma referência no Estado do Ceará no pleno atendimento

da legislação estampada no CFB afeita a APP em uma área de caatinga, reverberando-se no

aspecto  turístico  do município diante  da importância  científica do local  e  de aumento de

interesses na visitação dele, além de propiciar uma beleza paisagística inerente da caatinga.

Salienta-se,  ainda,  que o  município  de  Piquet  Carneiro  deriva  de  um distrito  cuja

antiga povoação denominava-o de Jirau, cujo significado é o de uma espera em armação feita

de varas e troncos utilizada para guarda de utensílios e outras coisas, ou de um local de espera

destinado para caça.

5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Neste  tópico,  abordar-se-á  a  proposta  de  intervenção mediante  a  identificação  dos

seguintes aspectos, o problema, a justificativa, o objetivo, os resultados e impactos esperados,

as ações de intervenção, os atores envolvidos, recursos necessários, orçamento, viabilidade,

riscos e dificuldades, cronograma, gestão, acompanhamento e avaliação.

A seguir,  têm-se  os  tópicos  que  deverão  ser  empreendidos  para  a  realização  da

proposta de intervenção.

5.1 Identificação do problema

Entende-se  por  mata  ciliar  a  faixa  de  vegetação nativa  às  margens  de  rios,  lagos,

nascentes e mananciais, sendo conhecida como mata de galeria, mata de várzea e floresta

ripária,  na  qual  de  acordo  com o Código Florestal  Federal  é  considerada  como Área  de

Preservação Permanente (APP). 

Ocorre que, no açude São José II, integrante da sub-bacia hidrográfica do Banabuiú-

CE,  a  sua  mata  ciliar  tem  sido  devastada,  acarretando  problemas  como  por  exemplo  a

deterioração dos solos agricultáveis, alterações nas redes de drenagens, e consequente perdas

qualitativas  e  quantitativa  das  águas  superficiais  e  subsuperficiais  da  referida  bacia.  Isso

acontece mesmo diante de normativos legais específicos associados ao cenário de uma cidade
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localizada na região tropical quente semiárido nordestino em que nele depende de um único

reservatório de água superficial para seu abastecimento. 

Segundo o sítio  do Portal  Hidrológico do Ceará,  e  mediante  visitas  in  loco,  vislumbra-se

significativa ausência de mata ciliar nativa no perímetro do açude São José II, conforme se observa na

Figura 11.

Figura 11 – Imagem de satélite do açude São José II, Piquet Carneiro-CE.

Fonte: Portal Hidrológico do Ceará (2018).

Nesse sentido, o projeto de intervenção tem como foco o açude São José II 18,  que

integra  a  sub-bacia  hidrográfica do Banabuiú-CE,  sendo utilizado por  toda  a  comunidade

urbana da sede do município de Piquet Carneiro – CE, de população estimada de 15 mil

habitantes. Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) é deste manancial

que  provém  o  abastecimento  de  água  da  cidade19 e  onde  está  instalado  a  Estação  de

Tratamento de Água (ETA). Após incursões in situ, coletou-se registros fotográficos da área

do  açude  São  José  II  localizada  nas  proximidades  da  parede  de  contenção,  conforme

demonstram-se a Figuras 12, e nas demais, Figuras 13, 14 e 15, as infraestruturas de captação

e tratamento de água instaladas.

Figura 12 – Açude São José II: registros fotográficos coletados in situ.

Fonte: elaborado pelo autor.

18  http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/acudes/index.php?status=1
19  http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/sistemas-de-abastecimento-
de-agua/category/172-piquet-carneiro

http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/sistemas-de-abastecimento-de-agua/category/172-piquet-carneiro
http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/sistemas-de-abastecimento-de-agua/category/172-piquet-carneiro
http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/acudes/index.php?status=1
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Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 13 – Entorno do açude  São José II  (à esquerda)  e Casa de comando da ETA que
captava água do açude (à direita), atualmente inoperante.

       
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 14 – Açude São José II: captação superficial (a esquerda) e casa de abrigo do quadro
de comando.

        

Fonte: ARCE20. Adaptado pelo autor.

Figura 15 – Açude São José II: Estação de tratamento de água (ETA), pátios e filtros.

20 Relatório  de  fiscalização  RF/CSB/0060/2013.  Fiscalização  do  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  do
Município  de  Piquet  Carneiro. <http://www.arce.ce.gov.br/index.php/cagece/relatorios-de-fiscalizacao-
saneamento/sistemas-de-abastecimento-de-agua/category/172-piquet-carneiro>

http://www.arce.ce.gov.br/index.php/cagece/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/sistemas-de-abastecimento-de-agua/category/172-piquet-carneiro
http://www.arce.ce.gov.br/index.php/cagece/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/sistemas-de-abastecimento-de-agua/category/172-piquet-carneiro
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Fonte: ARCE. Adaptado pelo autor.

5.2 Justificativa

A base dos recursos naturais do Estado do Ceará é notadamente frágil, sobretudo por

estar localizado, quase em sua totalidade, no semiárido, como destaca Paulino et al. (2007):

Estas características determinam a alta vulnerabilidade destes recursos, agravados
pelos  grandes  desmatamentos,  queimadas,  remoção  de  matas  ciliares  para  uso
agrícola,  uso  abusivo  de  pesticidas  e  fertilizantes  na  agricultura,  despejos  de
resíduos  poluidores  nos  corpos  d’água,  rampas  de  lixo  dentro  de  zonas  de
preservação  dos  corpos  hídricos,  cujas  consequências  ambientais,  sociais  e
econômicas são de grandes proporções. (PAULINO et al; 2007, p.2).
 

Já  no  âmbito  legal,  o  Brasil  possui  leis  e  resoluções  específicas  relacionadas  às

questões  ambientais.  Acerca  de  matas  ciliares,  pode-se  citar  o  artigo  3º,  inciso II  da  Lei

12.651/2012 do Código Florestal,  associado  à  Resolução  nº  303/02,  art.  3º,  do  Conselho

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que versa quanto às delimitações das APPs.

Noutro viés,  no de fomento de políticas  públicas de âmbito estadual,  registra-se a

cartilha  de  recomposição  da  mata  ciliar  e  reflorestamento  no  semiárido  do  Ceará

disponibilizado  pela  PRODHAM21,  exemplo  similar  ao  de  política  pública  do  Sistema

Ambiental Paulista – SIGAM22, cujo portal disponibiliza suas inúmeras cartilhas, em que por

meio delas ambos os portais estaduais, dentre outros no Brasil, registram a importância da

política pública afeita à temática alusiva de matas ciliares.

Assim,  nesse  contexto,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de

defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações,  o  projeto  de  intervenção

justifica-se dada a necessidade de realizar um diagnóstico ambiental da área de preservação

21http://prodham.srh.ce.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=24:cartilhas-
temticas&Itemid=1
22  http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=6563

http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=6563
http://prodham.srh.ce.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=24:cartilhas-temticas&Itemid=1
http://prodham.srh.ce.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=24:cartilhas-temticas&Itemid=1
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permanente do açude São José II, e dele, propor ações mitigadoras em que delas resultem na

recomposição da mata ciliar, e de alguma maneira, do reflorestamento do semiárido.

Consideram-se  degradadas  áreas  que  apresentam  “sintomas”  como:  mineração,

processos erosivos, ausência ou diminuição da cobertura vegetal, deposição de lixo, superfície

espelhada, entre outros (CHABARIBERY et al., 2008; JAKIEVICIUS, 2011). 

A situação das áreas degradadas nas diferentes formações florestais de todo o estado

de  São  Paulo  é  especialmente  preocupante  e  embora  os  ecossistemas  ciliares  sejam

considerados  pela  legislação  com  Áreas  de  Preservação  Permanente,  o  uso  intensivo  e

desordenado do solo tem levado muitos ecossistemas à degradação, Ortis (2012) observa-se

que:

[...]  as  matas  ciliares  são  fundamentais  para  o  equilíbrio  ambiental,  a  seu
reflorestamento pode trazer benefícios muito significativos sob vários aspectos. Em
escala local e regional, as matas ciliares protegem a água e o solo, proporcionam
abrigo e sustento para a fauna e funcionam como barreiras, reduzindo a propagação
de  pragas  e  doenças  em  culturas  agrícolas.  Em  escala  global,  as  florestas  em
crescimento fixam carbono, contribuindo para a redução dos gases do efeito estufa.
(ORTIS;2012, p.2).

Balbinot (2008) cometa sobre o papel das florestas no regime hidrológico de bacias

hidrográficas e apresenta em seus dados que as vazões anuais e o fluxo de base decrescem

com o reflorestamento e crescem com o desmatamento, destacando que:

As  características  do  solo  e  da  água,  os  fenômenos  de  entrada  de  água  pela
superfície, bem como a transmissão através do perfil e a depleção da capacidade de
armazenamento  do  solo  definem  a  infiltração  e  o  escoamento  na  superfície  do
terreno. Quando a camada superficial  do solo sofre compactação, a água penetra
com maior dificuldade, mesmo que o perfil do solo apresente condições favoráveis à
percolação,  fenômeno  caracterizado  pelos  movimentos  realizados  pela  água  no
interior do solo após a infiltração. [...]. Dependendo da forma do sistema radicular
das árvores, pode-se ter uma menor ou maior aeração e principalmente infiltração de
água até as  camadas mais profundas do solo.  De acordo com Johnson (1940),  a
remoção  do  piso  florestal  reduz  a  capacidade  de  infiltração  em  cerca  de  40%.
(Balbinot; 2008, p. 140).

Portanto,  as  Áreas  de  Preservação  Permanente  (APP)  são  locais  de  grande

representatividade ecológica, como margens de rios, nascentes, topo de morros, mangues. São

tão importantes que existe uma Lei Federal, chamada Código Florestal, que define as áreas

mínimas que devem ser protegidas, em que no caso de cursos d'água, a APP varia de acordo

com a sua largura, em que garantem importantes funções ecológicas, como o equilíbrio do

ciclo da água, a conservação da biodiversidade, o controle da erosão do solo e da poluição das

águas.

5.3 Objetivo
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O objetivo desta proposta de intervenção consiste, face as determinações legais do

novo Código Florestal estampado na Lei n° 12.651/2012, na implantação de projeto para o

reflorestamento de matas ciliares inseridas em toda a área pertencente ao município de Piquet

Carneiro-CE,  cuja  etapa  inicial  dar-se-ia  por  meio  de  implantação  do  horto  municipal

associado a de uma intervenção delimitada numa área piloto localizada às margens do açude

São José II.

Assim,  a  partir  desse ponto a proposta  idealizada consiste  em efetuar diagnósticos

alusivos a identificação de todas as áreas de APP inseridas no Município de Piquet Carneiro-

CE, tendo os traçados de seus riachos, córregos, rios, e nascentes sendo georreferenciados,

parametrizados, quantificados, deles efetuando-se registros fotográficos e de filmagens por

meio  de  Drone  e  de  incursão  in  situ,  daí,  obtendo-se  um  exame  sistemático  da  bacia

hidrográfica da região e  de suas microbacias,  e delas caracterizá-las quanto de sua maior

relevância em que impactam sobremaneira a reserva hídrica do açude São José II.

Todavia,  face a  extensão e  a  complexidade acima brevemente discorrida,  têm-se a

proposta de uma intervenção ora estimada em que os objetivos específicos iniciais são: 1)

propor a contratação de uma consultoria para a elaboração do plano de implantação de um

horto municipal localizado às margens do açude São José II; 2) propor o reflorestamento de

mata ciliar no entorno do açude São José II, numa determinada área piloto, adquirindo mudas

e insumos elencados no plano de implantação do horto municipal.

É importante atentar que para esse trabalho, embora não sendo necessário a aplicação

da proposta, vislumbra-se que da implantação de um horto municipal, face a aquisição de

know-how, benchmarking e expertise referente à reflorestamento e conservação de mata ciliar

a ser efetivada na área piloto, dela será possível efetivar outras propostas de intervenção, de

reflorestamento de mata ciliar noutras extensões do açude, bem como, nas demais áreas de

APP identificadas nos limites territoriais do município, quiçá, a execução de um projeto de

arborização urbana na sede municipal e de todas as margens do Riacho São Gonçalo,  da

nascente a desembocadura, cujo barramento dele originou-se o Açude São José II.

Embora  não  haja  resultados  imediatos,  na  base  deste  trabalho  encontrar-se-á  na

descrição da proposta de intervenção de uma problemática observada nesta área de estudo

alusivo à mata ciliar.

Portanto,  após  a  efetivação  deste  ciclo  iniciando-se  pela  contratação  de

consultoria, elaboração e execução de um horto municipal, associado a uma área piloto para o

reflorestamento  da  mata  ciliar,  outras  etapas  derivadas  dessas  experiências  seriam  então
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desenvolvidas, em que estudos, ações e técnicas, acarretariam em uma visão sistêmica e maior

abrangência no tocante a uma melhor gestão dos recursos hídricos.

5.4 Resultados e Impactos esperados

Dentre os objetivos propostos, mediante investigação ambiental, acerca de impactos

ambientais,  de degradação e  de  conservação afeitos  ao  entorno de parte  do perímetro  do

açude, pretende-se intervir nas suas margens recompondo a mata ciliar do corpo d’água.

Tangente ao plantio de espécies nativas e frutíferas para recomposição de mata ciliar, e

de  desassoreamento  de  leito  de  córregos  (tributários)  do  riacho  São  Gonçalo,  espera-se

alcançar os seguintes resultados:

- Melhoria do microclima local no entorno do açude, formando oásis de sombra em

pleno semiárido nordestino;

- Conservação de biodiversidade, atuando como corredores ecológicos, o que permite

a  circulação  de  animais  e  a  dispersão  de  sementes,  aumentando  a  conservação  da

biodiversidade; 

- Abrandar a erosão e o assoreamento do açude, visando a não diminuição de seus

volumes e à perda da qualidade da água; 

- Barreiras naturais contra a disseminação de pragas e doenças nas culturas agrícolas; 

- Atenuar a desertificação, que diante de ausência de mata ciliar, há o empobrecimento

do solo, pela perda de nutrientes, diminuindo a produtividade das terras;

-  Manter os reservatórios de águas subterrâneas,  dado a vegetação recomposta e o

sistema de recarga de nascentes.

Sobre os impactos esperados, além dos potencias efeitos ambientais decorrentes da

intervenção quanto à reflorestamento da mata ciliar, busca-se sensibilizar a população e o

poder público municipal local acerca de amenizar e evitar ações quanto ao desmatamento, uso

e manejo inadequado dos recursos naturais.

De tal modo, espera-se que a população local imprima a importância de que todos

conheçam o que são matas ciliares,  a legislação incidente sobre elas  e como garantir  sua

conservação, por meio de um projeto modelo concretizado no entorno do açude, e dele, quiçá

outras  ações  derivadas  e  ampliadas  com  o  intuito  de  disseminar  o  conhecimento  e  a

responsabilidade partilhada de conservar o verde - a mata ciliar - para proteger o azul - a água

- recurso nobre no semiárido nordestino.
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Efetuado  o  plantio  de  mudas  de  espécies  nativas  e  frutíferas  no  topo  de  morros

adjacentes e que circunvizinhem o açude, acarretará na reflorestamento de áreas degradadas,

de desassoreamento de leito de córregos e tributários do riacho que deságua no açude.

Concretizado,  espera-se  uma  melhoria  do  microclima  local  no  entorno  do  açude,

formando oásis de sombra em pleno semiárido nordestino, conservação de biodiversidade,

atuando como corredores  ecológicos,  a  circulação de  animais  e  a  dispersão de  sementes,

aumentando  a  conservação  da  biodiversidade,  abrandando  a  erosão  e  o  assoreamento  do

açude, visando a não diminuição de seus volumes e à perda da qualidade da água. 

Somado a isso, espera-se a formação de barreiras naturais contra a disseminação de

pragas e doenças nas culturas agrícolas, atenuar a desertificação e por consequência, maior

produtividade  das  terras  e  manter  os  reservatórios  de  águas  subterrâneas,  por  meio  da

vegetação recomposta e do sistema de recarga de nascentes.

5.5 Ações de intervenção

Diante  de  constatação  prévia  quanto  à  supressão  da  vegetação,  de  ocupação  por

construções,  de  ausência  de  serviços  de  esgotamento  sanitário  e  de  coleta  de  lixo,  de

disposição inadequada de resíduos sólidos nas margens do açude São José II até mesmo nas

suas águas, retirada de areia dos taludes, assoreamento da área, dentre outros danos a flora e

fauna local, faz-se necessário intervir na contenção dos taludes de suas margens por meio de

implantação de projeto  de  plantio  de  diversas  mudas e  gramíneas  ao  longo das  áreas  de

intervenção selecionada. Nesse cenário, destaca-se como ações: 

a. Implantação do Horto Florestal Municipal

A localização,  o  tamanho  dele,  a  necessidade  de  desapropriação,  dentre  outras

questões, será fruto do estudo executado pela consultoria para a elaboração do plano

de implantação  de  um horto  municipal  em que dele  proverá  os  insumos  para  os

demais projetos de intervenção e de desassoreamento de leito de córregos e demais

tributários do riacho São Gonçalo em que desaguam no açude São José II;

b. Reflorestamento de hectares de áreas degradadas

O plantio de mudas de espécies nativas e frutíferas para reflorestamento de mata ciliar

e topo de morros adjacentes e que circunvizinhem o açude São José II;
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c. Inventário Ambiental do Açude São José II

Segundo  metodologia  e  procedimento  operacional  padrão  (POP)  adotado  pela

COGERH.

Quantificação e identificação de mananciais no município de Piquet Carneiro – CE.

A  área  piloto  correspondente  ao  objeto  de  reflorestamento  da  mata  ciliar  está

delimitada conforme mostra a Figura 16, cuja delimitação em vermelho corresponde à parede

do açude São José II (a jusante) e de um ponto central dessa parede distante no raio de 1,0

(um) km satisfaz a região em que as matas ciliares serão recuperadas.

Figura 16 – Delimitação de área piloto em que as matas ciliares a serem recuperadas
estão inseridas

Fonte: Google Earth (2018).

Salienta-se,  ainda,  que  o  assoreamento  consiste  na  deposição  dos  materiais  sólidos

transportados  pelos  cursos  de  água,  e  que,  reflexo  da  erosão,  pode  vir  a  provocar  a  perda  da

capacidade de armazenamento dos reservatórios (PAULINO et. al. 2007).

Na identificação e análise desses impactos, Pereira e Molinari (1995 apud SILVA et al.

2003, op. cit. Paulino et al., 2007), afirmam que:

[...]  em termos de  unidade  de  estudo e  operação,  a  microbacia  hidrográfica  é  a
unidade  espacial  de  planejamento  mais  apropriada,  por  permitir  o  controle  mais
objetivo dos recursos humanos e financeiros, favorecendo a integração de práticas
de  uso  e  manejo  do  solo,  da  água  e  a  organização  comunitária.  O trabalho  em
microbacias  hidrográficas  cria  condições  que  tornam  compatíveis  as  atividades
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produtivas e a preservação ambiental, permitindo um desenvolvimento sustentável.
(SILVA et al.; 2003, p. 140, op. cit. Paulino et al., 2007, p.02).

 5.6 Atores envolvidos

A proposta de intervenção é alusiva a reflorestamento de mata ciliar no entorno do

açude  São  José  II  no  que  se  refere,  neste  momento,  em  uma  área  piloto  associada  à

implantação de um horto municipal localizado próximo às margens do açude.

Considerando a propositura de contratação de equipe técnica, citada na Tabela 4 acerca

de projeto de intervenção, denota-se como sendo de escopo de atuação dela os trabalhos de

realizar as apresentações elencadas na Tabela 6, em que objetivar-se-ia na conquista de apoio

de  stakeholders e de parceiros ao projeto com fito de diminuir os custos dele, mediante a

obtenção de  mão-de-obra  técnica  especializada  para  os  serviços  de elaboração de  projeto

executivo, de colaboradores na ministração de aulas de educação ambiental às comunidades

rurais,  de  parceiros  no  fornecimento  de  insumos  para  o  Horto  Municipal,  e  de  apoio

financeiro para a publicidade dos futuros impactos positivos e de execução do projeto.

Nesse panorama, apresentou-se como sendo necessário contatar os seguintes atores

discriminados na Tabela 6 a seguir: 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=stakeholders&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjd652R1qvZAhVLF5AKHceOCZAQkeECCCQoAA
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Tabela 6 – Stakeholders: atores envolvidos, ações, objetivos e viabilidades

Atores Ações
Viabilidade

Técnica Econômica Financeira

Prefeitura e Câmara

Secretária, Técnicos,
e colaboradores da

Secretaria de
Agricultura e de Meio

Ambiente

Apresentação do Projeto
a Secretaria de

Agricultura e de Meio
Ambiente Municipal

Seminário para possibilitar
aos atores o entendimento

acerca da relevância de
recuperar a mata ciliar.

Apresentação do projeto
por meio de mídia.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

Efetivar incursões visitas
in loco no entorno do

açude.
Postagem do evento no

sítio da Prefeitura.
Comunidade que reside

no entorno.

Seminário para possibilitar
aos atores o entendimento

acerca da relevância de
recuperar a mata ciliar.

Transporte, registros
fotográficos e de vídeos.

Apoio da prefeitura.

Transporte, registros
fotográficos e de vídeos.

Apoio da prefeitura.

Setores de agronomia
do IFCE, UFC,

CREA 

Apresentação do Projeto
a institutos técnicos

dentre outras atividades
acadêmicas

Contato pessoal e via e-mail
para coordenadores de cursos

e diretores de instituições

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

Secretaria de
Agricultura e de
Meio Ambiente

Municipal

Apresentação do Projeto
a Dirigente Setorial 

Remessa de projeto executivo
e apresentação proveniente do

apoio técnico

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

Secretaria de
Agricultura e de
Meio Ambiente

Estadual

Apresentação do Projeto
a Dirigente Setorial

Remessa de projeto executivo
e apresentação proveniente do

apoio técnico

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

(continua)
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Secretaria Meio
Ambiente Estadual,

EMBRAPA

Apresentação do Projeto
a Membros dirigentes e

pedagógicos.
Obtenção de mudas nativas

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

SEJUS 
Secretaria de Justiça

Apresentação do Projeto
a Membros dirigentes e

pedagógicos.

Obtenção de mão de obra
carcerária e/ou de jovens sob

medidas socioeducativas,
empregados em atividades de

reflorestamento.

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

SENAR
Apresentação do Projeto
ao Membros dirigentes e

pedagógicos.

Obtenção e apoio de
instrutores

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

SEMACE
Apresentação do Projeto
a Membros dirigentes.

Obtenção de licenças.
Remessa de material

proveniente dos
stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

Comitê de bacias.

Apresentação do Projeto
ao Membros do Comitê

de bacias.
Efetivar incursões visitas

in loco no entorno do
açude.

Apoio para o monitoramento
na execução do projeto

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico para
apresentação do projeto.

Prefeito.

Apresentação do Projeto
ao Prefeito e vereadores.
Efetivar incursões visitas

in loco no entorno do
açude.

Obtenção de apoio para o
evento de início do projeto

Remessa de material
proveniente dos

stakeholders do município.

Espaço físico delimitado
no entorno do açude para a
execução de projeto-piloto.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.7 Recursos necessários

 Os recursos necessários para esta intervenção contemplam vários vieses: seja no de

equipamentos,  materiais  e  insumos,  como  também,  material  humano,  estrutural,

organizacional, político, financeiro, inexistindo sobreposição entre eles, pondera-se que todos

são igualmente importantes.

Salienta-se, ainda, que nesta proposta a intervenção trata de 3 (três) grandes etapas,

antes, durante e após a implantação da Gestão e Horto Municipal, de reflorestamento da área

degradada, e de efetivação dos demais projetos de reflorestamentos, e seus monitoramentos

pertinentes. 

Na Tabela 7, observam-se as necessidades, mínimas, dos seguintes itens:

Tabela 7 - Recursos necessários para o projeto de intervenção

Item Descrição
1 PREFEITURA:  EQUIPE  TÉCNICA  MÍNIMA  PARA  ELABORAÇÃO  DE

EDITAL  E  ACOMPANHAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  E  MONITORAMENTO
DO PROJETO DE INTERVENÇÃO.
a) Equipe técnica mínima de profissionais habilitados nas áreas abaixo descritas e

com  as  seguintes  capacitações:  02  (dois)  Engenheiros,  Florestais  e/ou
Agrônomos, com experiência comprovada na elaboração e execução de projetos
de reflorestamento de áreas  degradadas,  levantamento florístico com domínio
dos softwares MS Access 2000 e o ArcView 3.3 e domínio de word e excel para
a atribuição de monitoramento e controle dos projetos de reflorestamento. 

b) Os produtos contratados serão elaborados em cada etapa e apresentados por meio
de relatórios de acompanhamento dos projetos de reflorestamento, totalizando 12
(doze) etapas mensuráveis pela fiscalização dos contratos e estudos elaborados.
Os  relatórios  (RAD2324)  previstos  obedecerão  ao  conteúdo  temático
correspondente  ao  desenvolvimento  dos  trabalhos  na  respectiva  etapa,
permitindo  o  gerenciamento  articulado  das  diferentes  ações.  O  termo
Reflorestamento de áreas degradadas (RAD) para nos referir  genericamente a
esses processos citados anteriormente.

2 PREFEITURA:  SUPORTE  E  INFRAESTRUTURA.  DE  USO  DA  EQUIPE
TÉCNICA  DE  ELABORAÇÃO  DE  EDITAL  E  ACOMPANHAMENTO  DO
PROJETO DE INTERVENÇÃO25.

23 FELIPIM, A. Projeto de Reflorestamento das Matas Ciliares Treinamento: Reflorestamento de Áreas 
Degradadas. Projetos Executivos e Orçamentos de Restauração. 2010. 
<http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/222/Documentos/2010_RecupAreasDegradadas/
RAD_Adriana.pdf>.
24<http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2015/relatorios_pdf/ccs/GEO/GEO-Renata%20Fernandes
%20Teixeira.pdf  >  
25 Cada veículo  deverá  ter  um controle  de  quilometragem e  destino  com assinatura  do  usuário  e  da
fiscalização, a exemplo do Boletim Diário de Transportes da Prefeitura, cujo modelo será fornecido.

(continua)

http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2015/relatorios_pdf/ccs/GEO/GEO-Renata%20Fernandes%20Teixeira.pdf
http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2015/relatorios_pdf/ccs/GEO/GEO-Renata%20Fernandes%20Teixeira.pdf
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a) 01 (um) veículo tipo sedan, 4 portas, motor 1.0 a gasolina ou flex, com ar e
direção hidráulica, com combustível fornecido pela Candidata, rádio AM/FM e
rádio portátil  transmissor/receptor (tipo celular com sistema PTT de telefonia
móvel  e comunicação viva-voz de ponto-a-ponto e ponto a  multiponto),  para
transporte  de  passageiros,  capacidade  para  05  pessoas,  com  tempo  de  uso
máximo de 24 meses na data da entrada em vigor do contrato, com carga horária
de 30 horas semanais, apresentando 02 (dois) adesivos com o logotipo colorido
da Prefeitura da Cidade, um em cada porta dianteira, e 01 (um) adesivo colorido
relativo à identificação do Programa de Reflorestamento.

b) Sala técnica:  computadores  (02)  dois,  impressora (01) uma,  mesas (02) dois,
cadeiras (02) dois, banheiro, ar condicionado, acesso à internet, armários (02)
dois.

c) Combustíveis e demais insumos pertinentes ao uso do veículo e de material de
escritório destinados à sala técnica. 

d) Sistemática de Trabalho: Similar ao do procedimento operacional padrão (POP),
de Trabalhos de Campo do Inventário Ambiental dos Açude da COGERH.
Veja,  de  forma  similar,  que  o  ‘Inventário  Ambiental  dos  Açudes’ (IVA) tem
como principal objetivo levantar, sistematizar e confrontar todas as informações
que de alguma forma relacionem-se com a qualidade da água do reservatório
inventariado, com ênfase ao processo de eutrofização

e) Lista  de equipamentos  necessários:  Drone,  Barco,  GPS, Máquina fotográfica,
Disco de Secchi, Anemômetro, Sonda multiparamétrica, Vidraria para coleta de
amostras  de  água,  Garrafa  de  ‘Van  Dorn’,  Frasco  transparente,  Prancheta,
Profundímetro, Ancora, Colete salva-vida, Mapa temático de campo padrão IVA,
fornecido pela GEDOP. 

3 PREFEITURA:  CONTRATAÇÃO  DE  PROFISSIONAL  E/OU  EMPRESA DE
CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE:
a) Gestão e implantação de Horto Municipal. 

1- Plano de Gestão de Horto Municipal: diagnóstico da área como subsídio ao
plano de gestão e plano de gestão do horto florestal  municipal similar ao do
elaborado na Prefeitura Municipal de Erechim.26

2 - Análise da gestão dos recursos hídricos no município: exame similar ao do
estudo empreendido no município de Erechim27.
3  -  Elaboração  de  Procedimentos  Operacionais  Padrão  (POP),  alusivos  as
metodologias  de administração a  serem empregadas na gestão e  operação do
Horto  Municipal,  e  nas  atividades  de reflorestamento  de  mata  ciliar  a  serem
efetivadas no açude São José II, no que couberem.
4  -   Elaboração  de  Procedimentos  Operacionais  Padrão  (POP)  referentes
procedimentos de modelo de plantio.

b) Projetos de Reflorestamento de mata ciliar: 100 hectares. Lotes de 20 hectares,
Lote 1, 2, 3, 4 e 5, em que cada Lote contemple os seguintes itens:
1-  Monitoramento  técnico  com caracterização física  e  estrutural  da  cobertura
florestal  através  de  diagnóstico  com  atualização  de  polígonos  de  08  (oito)
projetos de reflorestamento; 
2- Tabela contendo o número de participantes por projeto de reflorestamento e a
média destes por período e por projeto; 
3- Levantamento topográfico por GPS de 20 hectares 

26 <  http://www.pmerechim.rs.gov.br/uploads/files/Plano_Gest%C3%A3o_Horto_Florestal_2012.pdf  >  
27 <https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/download/10944/pdf>

http://www.pmerechim.rs.gov.br/uploads/files/Plano_Gest%C3%A3o_Horto_Florestal_2012.pdf
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4- Levantamento fotográfico do monitoramento contendo 420 fotos; 
5- Relatório de ocorrência de incêndio por projeto de reflorestamento se houver
incidência.
6- Estatística dos dados da caracterização (quantificação em hectare por classes
de  estágio  de  desenvolvimento  da  cobertura  vegetal  relacionado  ao  período
evolutivo de cada estágio de desenvolvimento).
7- Banco de dados georreferenciados atualizado dos polígonos dos projetos de
reflorestamento;
8-  Mapas  temáticos  dos  projetos  de  reflorestamento  monitorados  que
necessitarem de atualização; 

c) Implementação de reflorestamento de mata ciliar: Área piloto de 20 hectares.
d) Inventário Ambiental do Açude (IVA)28 São José II. Serviços Técnicos englobam

atividades  referentes  à  preparação  dos  documentos  técnicos  de  projetos  de
reflorestamento, coleta, análise e sistematização preliminar dos dados técnicos
das áreas reflorestadas.

e) Outros elementos e atividades a definir  pela  equipe disposta  no item 1,  e de
alterações, no que couberem, nos itens ora em tela. 

4 PREFEITURA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA.
a) De fornecedora de insumos.
b) De executora de infraestrutura de Horto Municipal.
c) De executora de projetos de reflorestamento: Área piloto de 20 hectares. Todas

as atividades demandadas nos projetos de reflorestamento são supervisionadas
pelos  servidores  públicos  (Equipe  Técnica  disposta  no  item  1),  cabendo  à
Candidata  a  execução  dos  serviços  técnicos  especializados,  na  sequência  e
ordem  definidas  pelos  engenheiros  municipais,  mediante  diálogo  com  os
participantes dos projetos de reflorestamento. 

5 PREFEITURA: CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E INSUMOS. 
a) Reestrutura organizacional da Secretaria do Meio Ambiente.
b) De gestão e operacionalização do Horto Municipal.
c) De pessoal para execução de reflorestamento de matas ciliares.
d) De equipamentos e insumos para execução de reflorestamento de matas ciliares.

6 PREFEITURA: AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O HORTO MUNICIPAL.
7 PREFEITURA E  CÂMARA MUNICIPAL.  DE  RESERVA ORÇAMENTÁRIA:

PPA, LDO, LOA.
a) De pactuação  de  convênio,  dentre  outros  congêneres,  que  garantam recursos

financeiros destinados à  gestão e  operacionalização do Horto Municipal  e de
Equipes para Reflorestamentos.

b) De receitas provenientes de empresas públicas e ou privadas que se utilizam de
mananciais, dentre outros recursos hídricos, de forma comercial.

c) De comercialização de produtos e serviços proveniente do Horto e das áreas de
APP.

d) De multas, tributos e taxas, entre outros no que couberem29. 

28 Para a realização do Inventário, de forma similar, deverá ser feito por meio de levantamento bibliográfico e
cartográfico  da  área  sobre  a  distribuição  da  rede  de  drenagem, fitogeográfica,  uso e  ocupação  e  processos
associados,  sendo para isso, consultadas as bibliotecas setoriais das instituições tais como: Departamento de
Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA) – UFC, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fundação Cearense
de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Superintendência
Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH). Pesquisa
no site do IBGE, através do sistema SIDRA, com o levantamento de dados relacionados ao Censo Demográfico
de 2000, a Produção Agrícola e Pecuária Municipal.



60

8 ORGÃOS  E  ENTIDADES.  DE  PARCEIROS:  Disponibilização  de  recursos
humanos alusivos à ensino, monitoramento, controle e auditoria, bem como, dentre
outros recursos, de financeiros e de doações30, no que couberem.
a) Comitês de bacias hidrográficas do Banabuiú.
b) CAGECE
c) COGERH
d) FUNCEME
e) ARCE
f) SENAR
g) ANA
h) SEMACE
i) SEJUS31,32

j) EMBRAPA
k) OSCIPS, ONG, e terceiro setor.

9 PREFEITURA.  EQUIPE TÉCNICA.  De  monitoramento  da  área  restaurada  por
meio de amostragem.33

a) Monitoramento  Técnico-Florestal  inclui  atualização  dos  cadastros  de
informações  que  compõem  o  banco  de  dados  das  intervenções  de
reflorestamento  ambiental  realizadas  pelo  Município  e  monitoramento  do
desenvolvimento dos projetos de reflorestamento. Análise de resultados.

b) Monitoramento da regeneração natural (áreas abertas ou sub-bosque).
c) Monitoramento de reflorestamentos de espécies nativas.
d) Fases do Monitoramento: Fase pré-implantação das ações de restauração, Fase

inicial pós-implantação das ações de restauração, Fase pré-fechamento da área,
Fase pós-fechamento da área

e) Procedimentos  de modelo de plantio:  Espécies  arbóreas  exóticas.  Número de
indivíduos. Mortalidade Infestação por gramíneas invasoras. Ataque de formigas
cortadeiras. Sintomas de deficiência nutricional. Cobertura da área por espécies
arbustivo-arbóreas.  Regeneração  natural  no  sub-bosque.  Acréscimo  de  outras
formas de vida.

Desta forma, diante do descrito na Tabela 7, a proposta de intervenção visa construir o

Horto Municipal e no entorno dele uma Área Piloto de Reflorestamento, mediante uma equipe

multidisciplinar, contando com profissionais de grande experiência na área, como biólogos,

botânicos, gestores ambientais, engenheiros, paisagistas, além de estudantes e representantes

29 Áreas  reflorestadas.  Áreas de Preservação Permanente.  Exames de usos de lazer possíveis:  para circuitos
desportivos de ciclismos, motocross, trilhas, caminhadas, camping, além de fotográficos, artísticos, culturais,
holísticos e educacionais. 
30 Veículos (novos e usados), pneus (novos e usados), equipamentos (EPI, estufas, lonas, bandeja de semeadura, 
mudas, sementes, etc..), computadores, impressoras, dentre outros.
31  SEJUS (Secretaria de Justiça). Projeto Piloto. Serviços de reflorestamento. Execução de Penas Alternativas.
Central de Execução de Penas Alternativas, “Unidade Eletrônica de Apresentação em Juízo”, um totem, ao estilo
do utilizado para o registro de ponto dos servidores. Registro de presença dos apenados que têm a obrigação de
se apresentarem pessoalmente. O registro é feito pela leitura biométrica do apenado e já emite o comprovante de
seu  comparecimento.  Veja  o  link  http://www.sjc.sc.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=900:artigo-900
32 BENEDETTI, J.F.L., et al. Implantação de sistemas agroflorestais em área de preservação permanente pelos 
re-educandos do IPA (Instituto Penal Agrícola) do Município de São José do Rio Preto-SP. 
<http://www.sct.embrapa.br/cdagro/tema03/03tema44.pdf>
33 http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/2011/11/Manual.pdf
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importantes como moradores locais, empresários entre outros associados, que juntos buscam

ampliar as parcerias e cada vez mais unir pessoas rumo a objetivos em comum.

5.8 Orçamento

Na Tabela 8, vislumbra-se o orçamento referente aos recursos necessários à realização

da proposta de intervenção e tendo em vista a necessidade de recursos alocados, e de sua

monta  exposta  na  ordem  de  R$  530.000,00.  Esse  montante  será  investido  para  o

reflorestamento  de  mata  ciliar,  em  que  inicialmente  propõe  a  implantação  de  um  horto

municipal com objetivo de viabilizar os insumos necessários para reflorestamento de mata

ciliar  no  açude  São  José  II.  Ressalte-se  que  foi  realizada  consultas  na  LOA  –  Lei

Orçamentária Anual competência 2018 na Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro-CE, bem

como, a título exploratório, na LOA 2018 do município de Fortaleza – CE e na LOA 2018 do

Estado do Ceará e nada informa acerca de recursos financeiros destinados especificamente

para a temática.

Tabela 8 – Orçamento para o projeto de intervenção

Item Descrição R$ (*)

1ª
 E

ta
pa

0
1

Contratação de equipe técnica.
A- Equipe  técnica  mínima.  Elaboração  de  edital,

acompanhamento e fiscalização do projeto de intervenção.
B- Infraestrutura básica e logística para equipe técnica
C- Apresentação do projeto aos atores.

210.000,0
0

2ª
 E

ta
pa

0
2

Contratação de consultoria: elaboração de projetos:
A- Horto Municipal: Plano de gestão, projeto e implementação.
B- Reflorestamento Mata Ciliar: Área piloto de 20 hectares.
C- Inventário Ambiental do Açude São José II

200.000,0
0

0
3

Contratação de Empresas Executoras:
A- Horto Municipal
B- Insumos para o Horto Municipal
C- Reflorestamento de mata ciliar, área piloto de 20 hectares.

(**)

3ª
 E

ta
pa

0
4

Aquisição de Terreno para instalação de Horto Municipal. (**)

0
5

Horto municipal: custo operacional anual. 120.000,0
0

Total 530.000,0
0

(*) Valores Estimativos. (**) A definir.

5.9 Viabilidade
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Segundo Braga (2006), diante de entendimento comum entre acadêmicos, a qualidade

de água está intrinsecamente correlacionada com a conservação da mata ciliar. É consenso

que para um melhor  proveito,  e  para execução de sucesso das  metodologias  adotadas  no

reflorestamento  de  mata  ciliar,  o  empoderamento,  de  proprietários,  de  posseiros,  de

moradores,  de  comunidades  rurais,  em balizar  na  restauração  de  áreas  degradadas,  como

afirma Chabaribery (2008).

Embora os estudos de Uehara e Casazza (2011) identifiquem um amplo espectro de

riscos e de dificuldades na exequibilidade de reflorestamento de mata ciliar, quando ocorrem,

os benefícios aos produtores rurais são significativos.

Portanto,  havendo  uma  boa  ação  interinstitucional  e  de  participação  comunitária,

vislumbra-se um amplo proveito à comunidade, cujo cenário, no caso da cidade de Piquet

Carneiro-Ce, a escassez de água é preponderante e a degradação ambiental de matas ciliares

também.

5.10 Riscos e Dificuldades

Dado a envergadura de desmatamento porventura encontrado e de substanciais perdas

de sementes nativas ocorridas por décadas no semiárido nordestino, a proposta consiste numa

reabilitação do entorno do corpo hídrico.  

Sobre  as  possíveis  barreiras  alusivas  à  obtenção  de  informações  técnicas,  por

similaridade ao estudo empreendido por Durigan e Silveira (1999) alusivo ao Brasil Central,

em cuja pesquisa nas regiões de cerrado nela observaram escassez de informações cientificas

disponíveis  sobre a  vegetação natural  das  margens  dos  rios  e  ainda  menos  resultados  de

pesquisas sobre técnicas de revegetação, acredita-se que ocorrerá uma baixa disponibilidade

de informações técnicas sobre o quê, quando e como plantar as margens dos rios e córregos e

nas margens de açude localizado no semiárido do nordeste do Brasil, embora haja manuais

acerca  da  temática  de  recuperação  no  semiárido  elaborados  por  instituições  públicas.

(OLIVEIRA et al., 2010)

Por  exemplo,  a  inexistência  de  banco de  sementes  de  espécies  nativas  porventura

necessárias e sugeridas para reflorestamento da área degradada. 

O presente projeto estabeleceu como modelo base o Projeto Nascente e Mata Ciliar

instituído pelo Estado de São Paulo. Nesse viés de riscos e dificuldades a serem enfrentadas,

por similaridade, registrem-se as dificuldades ocorridas na efetividade de aludido Projeto de
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Reflorestamento de Matas Ciliares do Estado de São Paulo,  as quais foram relatadas  nos

estudos de Uehara e Casazza (2011).

Os  referidos  estudos  tratam  de  problemáticas  de  articulação  institucional,  de

participação social, de instrumentos técnicos e legais e de efeitos dos projetos implantados,

em  que  tais  experiências  foram  discutidas  com  membros  da  academia,  de  órgãos

governamentais e comitês de bacias hidrográficas localizados em São Paulo. 

Por exemplo, a solução encontrada para dificuldade de se implantarem modelos de

reflorestamento, foi a de ser alicerçado em parceria com associações locais, com o intuito de

fortalecê-las,  gerar  renda  e  promover  o  envolvimento  comunitário.  Já  a  dificuldade  de

comunicação,  mobilização,  capacitação  e  treinamento  gerou  o  componente  intitulado  de

“capacitação,  educação  ambiental  e  treinamento”,  o  qual  teve  por  objetivo  a  educação

ambiental  no  ensino  formal,  a  mobilização  de  lideranças  comunitárias,  a  capacitação  de

agentes ambientais e a capacitação da população das microbiais. 

Nesse  cenário,  muitas  são  as  barreiras,  tais  como  as  socioeducativas,  de  técnicas

referentes às dificuldades de implantação de modelos de reflorestamento de áreas degradadas,

de insuficiência e ineficiência da utilização de recursos financeiros e de escassos instrumentos

para  planejamento  e  monitoramento  integrado de  programas  de  reflorestamento  de  áreas,

associado ainda, no caso de terras rurais que margeiam açudes, e localizadas dentro de sua

bacia hidrográfica, a questão de regularização fundiária34 no Estado do Ceará como estando

pendente35 no momento atual, embora muito tenha sido realizado recentemente.

Salienta-se,  ainda,  quando  da  elaboração  desta  proposta  de  intervenção,  que  nas

incursões efetivadas nas margens do açude São José II foi constatado a ocupação delas de

forma irregular, devido à presença de cercas e edificações. Há residências, cujos moradores,

acreditam ter o direito a posse de terrenos localizados às margens do açude e isso poderá

obstruir o acesso às margens do açude.

5.11 Cronograma

Considerando que a dotação orçamentária venha a ser disponibilizada no ano anterior

ao do período de início das etapas, segue o cronograma proposto na Tabela 9.

Tabela 9 – Cronograma de atividades para a intervenção na mata ciliar do açude São José II.

34  http://www.ceara.gov.br/2018/01/04/regularizacao-fundiaria-boa-viagem-recebe-189-titulos-de-terra-
do-governo-do-ceara/
35  http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/regularizacao-de-areas-em-acudes-do-
dnocs-nao-avanca-1.726994

(continua)
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ETAPA

PERÍODO
2020

1º
Semestre

2020
2º

Semestre

2021 2022 2023 2024-
2027

1) Elaboração e publicação de
Aviso  de  Manifestação  de
Interesse

x

2)  Ordem  de  Serviço:
Contratação  de  Consultoria
para  elaboração  de
implantação  de  Horto
Municipal  e  de
reflorestamento de área piloto
de mata ciliar.

x

3) Elaboração de Licitação, e
contratação  de  empresa
fornecedora  de  insumos
elencados no plano elaborado
pela  consultoria  contratada
pelo  Aviso  de  Manifestação
de  Interesse.  Ordem  de
serviço de fornecimento.

x x x

4)  Efetivação  de
desapropriação  de  área  de
implantação  destinado  ao
Horto Municipal.

x x

5) Elaboração de Licitação, e
contratação  de  empresa
executora  de  implantação  de
horto  municipal  e  de
reflorestamento  de  mata
ciliar.

x

6)  Ordem  de  serviço:
Implantação  e  operação  de
Horto Municipal

x

7)  Ordem  de  serviço:  Mata
ciliar  da  área  piloto  em
reflorestamento.

x

8)  Horto  Municipal  em
operação:  produção  de
mudas.

x

9) Reflorestamento de áreas:
às  margens  do  açude  São
José,  rio  São  Gonçalo,  de
tributários e topos de morros.

x

10)  Monitoramento  e
avaliação  das  áreas
reflorestadas.

x
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 No cronograma acima, encontra-se delineado as etapas, e os formatos de contratação,

em que  preliminarmente  transparecem nessa  proposta  como  sendo  adequada  para  com o

objetivo ora pleiteado, a implantação de horto municipal e de reflorestamento de área piloto

de mata ciliar no açude São José II.

Ademais, destaca-se que a forma de gestão do horto municipal, e de recursos disponíveis para

sua operacionalização serão identificados na realização dos trabalhos de consultoria que verse

sobre o tema.

5.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

Para  a  gestão,  acompanhamento  e  avaliação  da  proposta  de  intervenção  foram

considerados os estudos de Chabaribery et  al. (2008) acerca da avaliação do processo de

implantação dos projetos  demonstrativos  para o reflorestamento de matas  ciliares  em três

microbacias hidrográficas do Estado de São Paulo, associado, ainda, às ferramentas gerenciais

sugeridas  por  Uehara  e  Casazza  (2011),  como  forma de  dirimir  os  riscos  e  dificuldades

ocorridas na efetividade do Projeto de Reflorestamento de Matas Ciliares do açude São José II

na cidade de Piquet Carneiro-CE. 

Na Figura 17, acerca de dificuldades de monitoramento no reflorestamento de matas

ciliares,  elencam-se  as  nuances  levantadas  por  Falchi  (2009)  sobre  a  exequibilidade  de

reflorestamento de mata ciliar. 

Figura 17 -  Exequibilidade no reflorestamento de matas ciliares 
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Fonte: Falchi (2009, p.17).

Nesse viés, transparece condizente os estudos de Belluta et al.  (2011), em que nele

infere  quanto  ao  uso  de  geoprocessamento  em  áreas  de  mata  ciliar,  associado  ao  de

periodicidade de coleta e amostragem de exame da qualidade de água. 

De acordo com o Guia para Monitoramento de Reflorestamentos para Restauração36, 37,

o reflorestamento de áreas degradadas via plantio de árvores tornou-se uma política pública.

Portanto,  no  escopo  de  gestão,  legal  e  técnico,  o  monitoramento  dar-se-á  pelas

seguintes atuações: 

a) Gestão  -  Comitê  de  Bacias  do  Banabuiú:  responsável  pelas  reuniões  para

estipular metas diante de diagnósticos técnicos levados para discussões nas câmaras,

emissão e divulgação de Cartilhas de boas práticas pertinentes às problemáticas na

região;

b) Âmbito Legal - Prefeitura e Câmara municipal: responsável pela emissão de

normativos, decretos e leis afeitas à temática, dando-lhe amparo legal;

c) Apoio  Técnico  -  elaboração  de  relatórios  de  Reflorestamento  de  áreas

degradadas  (RAD)  e  de  Inventário  Ambiental  do  Açude  (IVA),  elaborados

periodicamente quando de conclusão de cada etapa de reflorestamento.  Trata-se de

relatórios  de  acompanhamento  dos  projetos  de  reflorestamento,  nas  etapas

mensuráveis pela fiscalização dos contratos e estudos elaborados – que obedecerão ao

conteúdo  temático  correspondente  ao  desenvolvimento  dos  trabalhos  na  respectiva

etapa, permitindo o gerenciamento articulado das diferentes ações. O IVA, elaborado

36http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/222/Documentos/CTecnica_01.pdf

37http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/73C36E90/Documento_geral_PACTO.pdf

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/73C36E90/Documento_geral_PACTO.pdf
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anualmente, tem o objetivo de levantar, sistematizar e confrontar todas as informações

que  de  alguma  forma  relacionem  com  a  qualidade  da  água  do  reservatório

inventariado, com ênfase ao processo de eutrofização, em que se pretende atingir os

seguintes objetivos: 

1) Identificar o estado atual da qualidade da água; 

2) Verificar a adequação da qualidade da água aos diversos usos; 

3) Levantar, identificar e quantificar as condições reinantes e condicionantes

desta qualidade;

4) Subsidiar  a  definição  de  ações  mitigadoras  dos  impactos  ambientais

existentes. 

Portanto,  os  instrumentos  de  monitoramento38 e  de  avaliação acima elencados  nos

itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’, poderão também serem objetos de maiores detalhamentos, de exames e de

reavaliações,  à  medida  que  os  estudos  serão  efetuados  pela  consultoria  a  ser  contratada,

acarretando na devida e pormenorizada caracterização da forma de gestão, acompanhamento e

avaliação pertinente.

6 TERMO DE REFERÊNCIA

Neste tópico será apresentada uma proposta de Aviso de Manifestação de Interesse

ofertado para a contratação de consultoria no âmbito de elaboração de plano de implantação

de horto municipal associado ao de reflorestamento de área piloto de mata ciliar (Tabela 10),

bem como, a de Termo de Referência para aquisição de insumos. 

Tabela 10 – Proposta de Aviso de Manifestação de Interesse

Aviso de Manifestação de Interesse

38 O desenvolvimento de protocolos de monitoramento de áreas em restauração: Metodologia de trabalho e
critérios de qualidade. Indicadores universais para monitoramento. Indicadores de monitoramento para o plantio
total. Indicadores de monitoramento baseados na visão de sistemas de nucleação. Indicadores de monitoramento
de áreas com sistemas agroflorestais.
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA – PESSOA JURÍDICA OBJETO: Contratação de Empresa

de Consultoria para Elaboração do Plano de Gestão e de Implementação do Horto Florestal

no Município de Piquet Carneiro-CE. 

1. O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades - SCIDADES, recebeu

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – Contrato de Empréstimo Nº

2826/OC-BR, para financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais –,

e pretende aplicar parte dos recursos do empréstimo para a seleção e contratação de serviços

de consultoria. 

2. Os serviços compreendem: Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração do

Plano de Gestão e de Implementação de Horto Florestal no Município de Piquet Carneiro -

CE.  O  objetivo  da  consultoria  consiste  em  orientar  as  ações  do  poder  público  no

planejamento,  execução  e  gestão  da  arborização  e  reflorestamento  de  matas  ciliares,

buscando proporcionar o aumento de áreas verdes através do estabelecimento de diretrizes de

execução, com metas para curto, médio e longo prazo. 

3. A Comissão Especial de Licitação 04 (CEL 04), em nome da Secretaria das Cidades –

SCIDADES, convida as empresas de consultoria  habilitadas a  manifestarem interesse em

relação à prestação dos serviços solicitados.

As consultoras além de apresentarem suas informações cadastrais  (razão social,  nome de

fantasia,  endereço  completo,  fone,  fax,  email,  etc.)  deverão  fornecer  informações  que

demonstrem  suas  qualificações  para  executar  os  serviços,  mediante  a  apresentação  do

portfólio por meio de folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares

realizados, experiência em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe

técnica  com  conhecimentos  necessários,  comprovados  por  meio  de  seus  currículos  e/ou

descrição dos respectivos perfis e aptidão técnica para o trabalho, etc.). 

4.  A Manifestação  de  Interesse  não  pressupõe  qualquer  compromisso  de  contratação.  A

empresa/instituição  de  consultoria  será  selecionada  de  acordo  com  os  procedimentos

previstos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco

Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-9, disponibilizadas no site: www.iadb.org.

5. As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou
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por meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito, a formação da lista

curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou

incorporada  e,  no  caso  de  joint  venture,  será  considerada  a  nacionalidade  da  empresa

designada como representante.

6.  A  empresa  será  selecionada  de  acordo  com  o  método  de  Seleção  Baseada  nas

Qualificações  do  Consultor  (SQC)  definido  nas  Políticas.  7.  Este  Aviso  encontra-se

disponível no endereço eletrônico: www.seplag.ce.gov.br. 

Os Termos de Referência somente serão disponibilizados posteriormente com a Solicitação

de Propostas  -  SDP.  As  empresas  de  consultoria  interessadas  poderão  obter  informações

adicionais na Comissão Especial de Licitação 04 – CEL 04, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h

às 18:00h, de segunda a sexta-feira, por meio do telefone nº 55(85) XXXX-XXXX,  ou ainda

pelo email: XXXXX@xxx.ce.gov.br .

A consultoria deverá, em síntese, fornecer os seguintes produtos:

A) Plano de Implantação e de Gestão do Horto Florestal Municipal: Que deverá seguir as

recomendações  estabelecidas  pelo  IBAMA,  no Roteiro  Metodológico  de  Planejamento  –

Parque  Nacional,  Reserva  Biológica  e  Estação  Ecológica  (IBAMA,  2002)  e  no  Roteiro

Metodológico para Gestão de Áreas de Proteção Ambiental (IBAMA, 1999).

O Plano de Gestão apresentado deverá conter conteúdo similar, no mínimo, ao do Plano de

Gestão do Horto Florestal Municipal de Erechim-RS.

B) Estudos sobre as percepções ambientais das populações sobre as áreas protegidas: Que

para  fins  de  conservação,  possibilitam  identificar  valores,  sentimentos,  expectativas,

potencialidades, problemas e conflitos em relação às mesmas, deverá ser efetivada mediante

pesquisa caracterizada com um estudo quanti-qualitativo.

C) Prateleira  de projetos  de  reflorestamento  de mata ciliar:  Que contemple  a  área  piloto

delimitada, acrescida de outros projetos em que neles englobem no mínimo 50 hectares de

mata ciliar a ser recuperada.

O projeto deverá conter detalhamentos técnicos de execução, no mínimo, similar aos dos

http://www.seplag.ce.gov.br/
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contidos no programa de nascentes do Estado de São Paulo, veja projetos disponíveis no link

<http://www2.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/category/projeto-aprovado/>

Os Projetos Executivos e Orçamentos de Restauração assemelhados aos dos apresentados no

link:  <http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/222/Documentos/

2010_RecupAreasDegradadas/RAD_Adriana.pdf>

Projeto básico, entende-se como sendo o definido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de

Obras Públicas, segundo o ORIENTAÇÃO TÉCNICA OT-IBR 001/2006. Veja no link http://

www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/06/orientacao_tecnica.pdf

8.  As  Manifestações  de  Interesse  deverão  ser  entregues  pessoalmente,  ou  enviadas  por

Correio/Sedex ou por email,  para o endereço adiante indicado,  ou ainda enviadas  para o

email: cel04@XXX.XX.XX.XX, nos formatos odt, doc, pdf, xls, dwg ou jpg, podendo os

arquivos serem subdividos, não ultrapassando o tamanho máximo de 6MB, até as 16:00 horas

do dia XX de XXX de 20XX.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº XXXXX. CENTRAL DE LICITAÇÕES XXXXXX.

Comissão Especial de Licitação 04 - CEL 04. Centro Administrativo XXXX – Bairro XXXX.

Av. XXXXX,  nº XXX - CEP Nº xxxxx-xxxx, Piquet Carneiro - Ceará - Brasil.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 - CEL 04, em Piquet Carneiro-CE, XXX de

XXXX de 20XXX.

XXXXX XXXX

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 (CEL 04) 

Presidente

Fonte: Adaptado da Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE. Aviso de Manifestação de Interesse Nº 20170006/
CEL 04/SCIDADES/CE. 

Igualmente, em seguida, veja a proposta de Termo de Pregão – elaborado a partir de

conteúdo  do  Pregão  Presencial  nº  06/2017  Prefeitura  Municipal  de  São  Jorge  do  Ivaí

associado ao do Pregão Eletrônico n° 062/2017 emitido pela Autarquia Municipal do Meio
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Ambiente do Município de Sobral – para contratação de empresa fornecedora de insumos para

a implantação de horto municipal e no de reflorestamento de área piloto de mata ciliar, a

seguir:

6.1 Objeto

Registro de Preço para futuras e eventuais CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  PLANTIO  PARA  ARBORIZAÇÃO  E

REFLORESTAMENTO DE MATA CILIAR, COM FORNECIMENTO DE ESPÉCIES DE

PLANTAS, no Município de Piquet Carneiro e Distritos, para a revitalização de suas áreas

verdes,  conforme as  especificações  e  quantitativos  previstos  no  Anexo  I  deste  Termo de

Referência. 

Este  objeto será realizado através  de licitação  na  modalidade  PREGÃO, na forma

ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, com fornecimento parcelado.

6.2 Justificativa

O objeto solicitado se justifica diante da necessidade de realizar, permanentemente, a

manutenção,  conservação e  revitalização de  matas  ciliares  na  área  do açude São José  II,

dentre outras áreas verdes do Município de Piquet Carneiro. A execução e manutenção, com a

devida substituição e reposição da área a ser recuperada,  dentro dos parâmetros  e rotinas

estabelecidos,  faz-se  necessária,  tendo  em  vista  que  se  trata  de  serviços  essenciais  para

propiciar um ambiente agradável à população utilizadora da reserva hídrica do açude São José

II. O zelo pelos recursos hídricos não é efetuado apenas na criação de jardins ao redor de

nascentes, córregos, riachos e rios através do plantio desordenado ou ordenado de algumas

plantas ornamentais, trata-se de uma técnica científica que procura reconstituir a paisagem

natural do semiárido dentro de cenário devastado, senão resgatando-lhe, se possível, todo o

bioma e microclima antes existente, mas otimizando-o para uma melhor gestão de recursos

hídricos. A revitalização de matas ciliares comprova a necessidade do ser humano em manter-

se  ligado à  natureza,  facultando-lhe  melhores  condições  de  vida  pelo  equilíbrio  do  meio

ambiente.  Diante  dos  fatos  apresentados,  e  considerando  a  legislação  vigente  quanto  à

contratação pelo setor Público, e das cominações legais e de deveres estabelecidos no Código

Florestal  Brasileiro,  sugere-se a abertura de processo licitatório na modalidade Pregão, na

forma Eletrônica para contratação do objeto em pauta. 
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6.3 Descrição do objeto

 A lista de principais espécies para arborização e reflorestamento de matas ciliares no

município de Piquet Carneiro: 

1. Árvores de pequeno a médio porte adequadas para plantio no semiárido, de grande

porte,  palmeiras,  trepadeiras  e  arbustos,  tudo  conforme  quantitativos  descritos  no

ANEXO I deste Termo de Referência. 

2.  O  lote  único  será  de  ampla  disputa.  Aos  licitantes  enquadrados  como

microempresas, empresas de pequeno porte e às cooperativas será garantido critério de

desempate,  preferência de contratação, conforme previsto na Lei  Complementar n°

123/2006, em seu Capítulo V – DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisições

Públicas.

6.4 Fundamentação legal

Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006; Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto Municipal nº 785

de 30 de setembro de 2005; Decreto Municipal nº 1886 de 07 de junho de 2017; Decreto

Municipal nº 1878 de 26 de maio de 2017; e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21

de Junho de 1993, com suas alterações, e do disposto no presente Edital e seus anexos. 

6.5 Estimativa de custos

Segundo Menis e Dorigan. (2016), no processo de reflorestamento de mata ciliar numa

área  de  6.000  m²,  o  custo  foi  da  ordem de  R$  36.072,00,  contemplado  a  mão  de  obra

necessária alusiva ao período, em que representou R$ 31.200,00, ou seja, 86,49 % do custo

total. 

Assim, diante de aludido estudo, calcula-se que o custo de aquisição de mudas seja de

R$ 1.882,00, o de construção de cercas de R$ 2.352,00, de análise de solo de R$ 105,00 e de

adubação R$ 236,00, perfazendo referidos insumos no total de R$ 4.575,00. 

Considerando,  a  proposta  de  intervenção,  que  além  do  plano  de  gestão  e  de

implantação do horto florestal municipal da ordem de 5.000 m², e de reflorestamento de mata
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ciliar na área piloto de 1 km² de raio, o objeto da consultoria contratada é o de fornecer uma

prateleira de projetos de reflorestamento de mata ciliares de no mínimo de 50 hectares.

Deste modo, tendo como base que a prateleira de projetos de reflorestamento deve

alcançar no mínimo 50 hectares, e que os insumos para uma área de 6.000 m² de mata ciliar

recuperada é de R$ 4.575,00, resultam em custos estimados da ordem de R$ 381.250,00.

Ressalte-se que, segundo o cronograma proposto, a empresa fornecedora de insumos

efetivar-se-á a entrega de material ao longo de um período de 3 (três) anos, sendo proposta a

meta de 15 a 20 hectares recuperados por ano, representa um custo de R$ 127.083,33 por ano

dispendidos na aquisição de insumos.

As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços serão provenientes da Secretaria

Municipal do Meio Ambiente, Tesouro Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias: 

XXXX.18.YYY.0124.2.273.3.3.90.39.00 - FONTE: TESOURO MUNICIPAL

XXXX.18.YYY.0039.1.233.3.3.90.39.00 - FONTE: TESOURO MUNICIPAL

6.6 Critérios de julgamento

1. Para julgamento das propostas será adotado o critério  de MENOR PREÇO DO

LOTE ÚNICO, observadas todas as condições definidas neste Edital; 

2. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata, pelo valor

unitário do LOTE;

3. A proposta final para o LOTE não poderá conter valor superior ao estimado pela

administração, sob pena de desclassificação;

4. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender

às  exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente,

verificando  sua  compatibilidade  e  a  habilitação  do  participante,  na  ordem  de

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a

este edital:

4.1. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no

art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo

pregoeiro,  será convocado na ordem de classificação, no “chat de mensagem”,

para ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado no LOTE, para, no

prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferência;

5. Serão desclassificadas as propostas comerciais:
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5.1. Em condições ilegais, omissões, ou conflitos com as exigências deste edital.

5.2.  Com preços  superiores  aos  praticados  no  mercado,  ou  comprovadamente

inexequíveis.

6. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

6.7 Prazo, local e condições de entrega

1.Quanto à prestação:

a.  Considerando-se  o  recebimento,  por  parte  do  vencedor,  da(s)  respectiva(s)

Ordem(ns) de Serviço(s)/Nota(s) de Empenho(s), os serviços deverão ser prestados

de forma parcelada, a requerimento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em

seu  endereço,  XXXXX,  ou  em  locais  a  serem  indicados  pela  Contratante  por

ocasião da assinatura do Contrato;

b. Os serviços deverão ser prestados em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir

da data de recebimento do fornecedor da Nota de Empenho ou outro instrumento

hábil;

c. A prestação dos serviços, incluindo o frete e o descarregamento do objeto, de

acordo com o item 2 do Termo de Referência, será de inteira responsabilidade do

licitante  vencedor  que  também será  responsável  por  toda  despesa  do  objeto  da

contratação,  comprometendo-se,  ainda,  integralmente com eventuais  danos a  ele

causados;

d. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que

justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega e aceitos

pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

2. Quanto ao recebimento:

a. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da

conformidade  do  objeto  com  as  especificações,  devendo  ser  feito  por  pessoa

credenciada pela contratante;

b. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após

a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as

condições  estabelecidas  foram  atendidas  e  consequentes  aceitações  das  Notas

Fiscais  pelo  gestor  da  contratação,  devendo  haver  rejeição  no  caso  de

desconformidade.
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c. Caso os itens licitados não atendam às especificações exigidas ou apresentem

defeitos, não serão aceitos, sujeitando-se o licitante às penas contratuais e legais.

6.8 Obrigação das partes

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento; 

b. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações

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

c.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  percentuais  de  acréscimos  ou

supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993,

tomando-se por base o valor contratual; 

d. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros,

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser

arguido  para  efeito  de  exclusão  ou  redução  de  sua  responsabilidade  o  fato  de  a

contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual; 

e. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir

sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência

social,  impostos,  encargos  sociais  e  outras  providências,  respondendo

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes

do  trabalho  e  legislação  correlata,  aplicáveis  ao  pessoal  empregado  na  execução

contratual;

f.  Prestar  imediatamente  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser

solicitados  pela  contratante,  salvo  quando  implicarem  em  indagações  de  caráter

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

g. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas,

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções  resultantes  da  execução  ou  de  materiais  empregados,  ou  em

desconformidade  com as  especificações  deste  termo,  no  prazo de  02  (dois)  dia(s)

contados  da  sua  notificação,  independentemente  das  penalidades  aplicáveis  ou

cabíveis; 

h. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-

se pelo período oferecido em sua proposta comercial,  observando o prazo mínimo

exigido pela Administração;
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i.  Providenciar  a  substituição  de  qualquer  lote  danificado,  cuja  situação  seja

considerada danificada pela fiscalização da contratante;

j. Serão por conta da licitante vencedora, todos os materiais necessários às execuções

de quaisquer serviços, assim como a mão-de-obra, obrigações sociais, seguros contra

acidentes de trabalho e outros.

2. A licitante vencedora será a única responsável pelo plantio e monitoramento das

mudas  no período de 01 (um) mês,  e  o  local  do plantio  será definido pelo órgão

LICITANTE.

a. A licitante vencedora obriga-se a acompanhar a execução dos serviços e a efetivar

retificações  que  se  fizerem  necessários  de  acordo  com  as  determinações  da

Contratante;

b. Os danos resultantes de imperícia ou falta de cuidados na execução dos serviços

serão de responsabilidades única e exclusiva da licitante vencedora, inclusive os ônus

decorrentes. 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a.  Solicitar  a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de

Serviço.  b.  Proporcionar  à  contratada  todas  as  condições  necessárias  ao  pleno

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece

a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações;

b. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente,

podendo,  em decorrência,  solicitar  providências  da  contratada,  que  atenderá  ou

justificará de imediato;

c.  Notificar  a  contratada  de  qualquer  irregularidade  decorrente  da  execução  do

objeto contratual;

d. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste

Termo; 

e. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

6.9 Acompanhamento e fiscalização

1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor de cada órgão

participante, especialmente designado(a) para este fim pela contratante, de acordo com

o  estabelecido  no  art.  67  da  Lei  Federal  nº  8.666/1993,  doravante  denominado

simplesmente de GESTOR; 
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2.  A  execução  de  contratos  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  será

acompanhada e fiscalizada pelo(s) servidor(es) devidamente designado(s) pela Portaria

pertinente, na qualidade de  gerente do Banco de Mudas, sob o aval e emitida pelo

gestor ordenador da Secretaria do Meio Ambiente. 

6.10 Pagamento

1. O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos

recursos do órgão participante e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação,

mediante  crédito  em conta  corrente  em nome da  contratada,  preferencialmente  na

Caixa Econômica Federal;

2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir

a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida;

3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento

das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo

não estiver de acordo com as especificações deste instrumento;

5.  Os  pagamentos  encontram-se ainda  condicionados  à  apresentação dos  seguintes

comprovantes: 

a.  Documentação relativa  à  regularidade  para  com a  Seguridade  Social  (INSS),

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal,

Estadual e Municipal. 

6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer

processo  de  reprografia,  obrigatoriamente  autenticada  em  cartório.  Caso  esta

documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de

sua autenticidade.
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6.11 Subcontratação

Será autorizado no fornecimento de lotes ou de itens – em que segundo o disposto no

Plano de Gestão e de Implantação de Horto Florestal Municipal e estando nele caracterizado

aludida muda e semente como sendo de ‘espécime rara’ de difícil aquisição – de mudas e

sementes de espécimes raras, sendo declarada a rastreabilidade de origem delas e estando

acompanhada de Nota Fiscal do fornecedor subcontratado.

6.12 Sanções

1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita,  sem

prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades: 

- Multas, estipuladas na forma a seguir: 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na

entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,99%, correspondente

a  até  30  (trinta)  dias  de  atraso,  calculado sobre  o  valor  correspondente  à  parte

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos

destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da

licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar

a  ata  de  registro  de  preços  e/ou  contrato,  ou  recusar-se  a  aceitar  ou  retirar  o

instrumento equivalente; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a

contratação direta, na hipótese do infrator retardar o procedimento de contratação

ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, de acordo com as

hipóteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso III, alíneas "a" usque "f", do

Decreto Municipal nº 1886/2017;

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do

valor da contratação direta, quando houver descumprimento das normas jurídicas

atinentes ou das obrigações assumidas de acordo com as hipóteses exemplificativas

previstas  no art.  55,  inciso IV,  alíneas  "a"  usque "o",  do  Decreto  Municipal  nº

1886/2017;
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e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou

do valor da contratação direta, na hipótese do infrator entregar objeto contratual em

desacordo com a qualidade, especificações e condições contratadas e/ou com vício,

irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se

destina; 

f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da

ata de registro de preços, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão

do contrato ou ao cancelamento da ata de registro de preços;

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a

rescisão do contrato ou cancelamento da ata de registro de preços e sua conduta

implicar  em  gastos  à  Administração  Públicas  superiores  aos  contratados  ou

registrados;

h)  Inserção  no  cadastro  de  empresas  inidôneas,  não  sendo  permitida  efetivar

contrato com a administração pública por um período de 5 (cinco) anos. 

2.  O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar

com a  Administração  Municipal  e  será  descredenciado  nos  sistemas  cadastrais  de

fornecedores,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  enquanto  perdurarem os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  neste

instrumento e das demais cominações legais.

3. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal

(DAM),  podendo  ser  substituído  por  outro  instrumento  legal,  em nome do  Órgão

contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na

forma da lei.

6.13 Informações complementares

1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em características com o objetivo da licitação, mediante apresentação de atestado(s)

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público e privado; 
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b. Para fornecimento dos itens referentes a Sementes e Mudas, constantes do Termo

de Referência – Anexo I, deste edital, os licitantes deverão apresentar comprovação

de Inscrição no RENASEM, em decorrência do disposto no art. 4 ° do Regulamento

(Decreto n°5.153/2004), da lei n°10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre

o Sistema Nacional de Sementes e Mudas – SNSM; 

c.  Inscrição da  licitação  no CFT/APP – Cadastro Técnico  Federal  de Atividade

Potencialmente  Poluidora  e  Utiliza  de  Recursos  Ambientais,  nos  termos  da

Instrução Normativa IBAMA N° 06 de 15 de março de 2013.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De  acordo  com  os  objetivos  propostos  neste  trabalho,  identificaram-se  os  custos

estimados para com a contratação de consultoria, alusiva a elaboração de plano de gestão e de

implantação de horto florestal municipal, de execução do horto florestal,  de aquisição das

mudas e preparo de solo afeitos a reflorestamento de área piloto de mata ciliar.

Verifica-se que muitas  foram as  dificuldades  enfrentadas  em projetos  capitaneados

pela administração pública no intuito de reflorestamento de matas ciliares face a longa data de

descuidos e de omissão de instituições,  de indisponibilidade financeira direcionada para o

tema, associado às barreiras comportamentais e componentes culturais já arraigados no meio

rural.

Contrapondo-se a importância da mata ciliar para com a eficiência e boa gestão de

recursos hídricos – alusivo à qualidade da água nas reservas em seus aspectos quantitativos e

qualitativos,  e de conservação de fauna e flora de espécies nativas da região – denota-se

aquém e insipientes as medidas até o momento tomadas no reflorestamento de mata ciliares

no município. 

Nesse viés, é que o presente estudo intenta em promover uma proposta de intervenção,

colocando-se no debate, para recepcionar recomendações e sugestões de pesquisas futuras que

resultem na mudança de cenário atual, contribuindo para o atendimento ao dispositivo legal

estampado  no  Código  Florestal  Brasileiro,  e  sendo-o  efetuado,  dele  obtendo  melhores

resultados que os atualmente obtidos face a severa escassez d’água presente no semiárido

nordestino. 

Assim,  para  o  manejo  adequado  de  um Horto  Florestal,  torna-se  de  fundamental

importância à elaboração de um Plano de Implementação e de Gestão, o qual deverá se tornar
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um instrumento efetivo de gerenciamento e de comunicação com as populações residentes no

entorno, e dele efetuar a reflorestamento de mata ciliares no município.
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ANEXO A - Matriz de avaliação para projetos de restauração de matas ciliares

    Fonte: Circular Técnica n.º 1. SIGAM (2010).
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