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RESUMO 

 

A preservação da área permanente do Córrego da Lagoa, manancial a montante da Represa de 

captação de São José do Rio Preto/SP, é de suma importância para o abastecimento público, 

além do aspecto ambiental. O objetivo geral é propor um projeto de recomposição da mata 

ciliar do Córrego da Lagoa, um dos afluentes que contribui para o abastecimento da represa 

de captação da cidade. Para atingir os objetivos específicos, será necessário sensibilizar os 

proprietários residentes ao longo do Córrego sobre a importância da preservação dos recursos 

hídricos, analisar as tipologias de uso do solo ao longo do Córrego, identificar as áreas 

passíveis de reflorestamento e avaliar a situação da vegetação nativa nas nascentes e as 

margens do Córrego da Lagoa. O reflorestamento em APP – Áreas de Proteção Permanente - 

é considerando de suma importância, pois, além de proteger as nascentes, formará um 

corredor ecológico, conectando as matas ciliares que exercem um papel fundamental na 

formação e manutenção dos recursos hídricos. O presente estudo traz referências acerca da 

preservação ambiental e de quais impactos negativos têm reflexo direto no dia a dia das 

cidades, ademais de como os Governos estão lidando com a situação. Fato que merece 

destaque é a Agenda 2030, que consiste em 17 Objetivos, 169 metas e 231 indicadores por 

meio dos quais estabelece compromissos sociais, ambientais e econômicos que devem ser 

cumpridos por governos, empresas, academia e sociedade civil até o ano de 2030, com grande 

enfoque sustentável. Por fim, este trabalho torna-se relevante por trazer alertas importantes 

sobre as consequências das ações antrópicas e os impactos que isso pode ocasionar para o 

meio ambiente, bem como as principais consequências no que se refere à proteção dos 

recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Área de Proteção Permanente; Reflorestamento; Córrego 

da Lagoa e São José do Rio Preto.  



 

ABSTRACT 

 

The preservation of the permanent area of the Córrego da Lagoa, source upstream of the São 

José do Rio Preto / SP catchment, is of great importance for public supply in addition to the 

environmental aspect. The general objective is to propose a restoration project of the creek 

forest of the Córrego da Lagoa, one of the tributaries that contribute to the supply of the dam 

of capture of the city. In order to achieve the specific objectives, it will be necessary to 

sensitize the resident owners along the Córrego da Lagoa on the importance of preserving 

water resources, analyze the typologies of land use along the stream, identify the areas for 

reforestation and evaluate the situation of native vegetation in the springs and the banks of the 

Córrego da Lagoa. The reforestation in APP - Areas of Permanent Protection is considered of 

paramount importance, since, in addition to protecting the springs, it forms an ecological 

corridor, connecting the riparian forests that play a fundamental role in the formation and 

maintenance of water resources. The present study provides references on environmental 

preservation and what negative impacts have a direct impact on the daily life of cities and 

how a government is dealing with the situation. A fact that deserves mention is the Agenda 

2030, which consists of 17 Objectives, 169 goals and 231 indicators through which it 

establishes social, environmental and economic commitments that must be fulfilled by 

governments, companies, academia and civil society by the year 2030 with sustainable 

approach. Finally, this work is important because it provides important warnings about the 

consequences of anthropic actions and the impacts that this can have on the environment and 

the main consequences for the protection of water resources. 

 

Keywords: Water resources; Permanent Protection Area; Reforestation; Córrego da Lagoa 

and São José do Rio Preto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A recuperação da área de preservação permanente do Córrego da Lagoa, manancial a 

montante da Represa de captação de São José do Rio Preto, cidade localizada na região 

Noroeste do Estado de São Paulo, com população estimada segundo o IBGE, em 2017, de 

450.657 pessoas, é de suma importância para o abastecimento público, além da sua 

importância ambiental. 

A área de preservação permanente deverá ser caracterizada no sentido de identificar 

quais impactos vêm recebendo ao longo dos anos, sejam eles naturais ou antrópicos. 

O objetivo geral do trabalho é propor um projeto de recomposição da mata ciliar do 

Córrego da Lagoa, um dos afluentes que contribuem para o abastecimento da represa de 

captação de São José do Rio Preto/SP.  

Para atingir os objetivos do trabalho, será necessário sensibilizar os proprietários 

residentes ao longo do Córrego sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, 

analisar as tipologias de uso do solo ao longo o Córrego da Lagoa, identificar as áreas 

passíveis de reflorestamento e avaliar a situação da vegetação nativa nas nascentes e as 

margens do Córrego da Lagoa. 

O reflorestamento em APP – Áreas de Proteção Permanente - é considerado de suma 

importância, uma vez que, além de proteger as nascentes, formará um corredor ecológico, 

conectando as matas ciliares que exercem um papel fundamental na formação e manutenção 

dos recursos hídricos.  

O presente estudo traz referências acerca da preservação ambiental e de quais 

impactos negativos têm reflexo direto no dia a dia das cidades, além de como os Governos 

estão lidando com a situação. Fato que merece destaque é a Agenda 2030, que consiste em 17 

objetivos, 169 metas e 231 indicadores por meio dos quais estabelece compromissos sociais, 

ambientais e econômicos que devem ser cumpridos por governos, empresas, academia e 

sociedade civil até o ano de 2030, com grande enfoque sustentável. 

Por fim, este trabalho é relevante, uma vez que traz alertas importantes sobre as 

consequências das ações antrópicas e os impactos que isso pode ocasionar para o meio 

ambiente, além das principais consequências no que se refere à proteção dos recursos hídricos, 

já que, no Brasil, a água de qualidade e em quantidade suficiente é um direito universal, de 
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todos, mas apenas 0,3% constitui a porção superficial de água doce presente em rios e lagos, 

por isso é dever de todos preservá-la, a fim de garantir a vida das futuras gerações. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O artigo 3º do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) considera área de preservação 

permanente – APP: 

[…] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 

2012). 

 

Nas últimas décadas, estudos voltados para as bacias hidrográficas como unidade de 

planejamento e gestão ambiental (Albuquerque (2015), Nascimento (2010; 2014), Tucci; 

Mendes (2006), Rodriguez; Silva; Leal (2011), entre outros) ganharam importante papel em 

razão das suas peculiaridades ambientais, tendo sido consideravelmente enriquecidos ante a 

enorme demanda pelos recursos hídricos e sua ligação com as atividades humanas. 

A utilização da bacia hidrográfica como uma unidade de análise de sistemas 

ambientais apresenta concepção mais adequada para se trabalhar com a proposta sistêmica, 

partindo da perspectiva do tripé formado pela dimensão ambiental, social e econômica 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

É importante destacar a existência da Política Nacional de Recursos Hídricos através 

da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e também da Política Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo, que foi instituída através da Lei Estadual nº7.663, de 30 de 

dezembro de 1991, as quais têm como objetivo assegurar a disponibilidade da água às futuras 

gerações, utilizá-la racionalmente e se prevenir contra eventos hidrológicos críticos. 

A Lei nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Programa de Regularização 

Ambiental – PRA, define a regularização das Áreas de Preservação Permanente (APPs), de 

Reserva Legal (RL) e de Uso Restrito (UR). Mesmo com todas estas obrigações não é raro se 

deparar com cursos d’água desprovidos de vegetação em suas margens SNIRH (2018). 

 

Segundo o artigo 225 da Constituição Federal (CF), 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 
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preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Contudo, na prática, esse 

artigo possui pouca relevância, uma vez que o planejamento inadequado da urbanização na 

maioria das cidades brasileiras vem ocasionando alterações no ambiente, tais como 

desmatamento, impermeabilização do solo, alteração da topografia, aterramento de áreas 

baixas ou alagadas e a veiculação de poluentes, os quais podem influenciar direta ou 

indiretamente na qualidade de vida da população. 

A Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) traz os 17 objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, dentre os quais é possível destacar: 

 

Objetivo 6 - Água Potável e Saneamento - Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos;  

Objetivo 13 - Ação Global contra a mudança do clima - Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 

Objetivo 14 – Vida na Água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, 

dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

Objetivo 15 – Vida Terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 

deter a perda de biodiversidade (OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2018).  

A Agenda 2030 consiste em 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores por meio dos 

quais estabelece compromissos sociais, ambientais e econômicos que devem ser cumpridos 

por governos, empresas, academia e sociedade civil até o ano de 2030. 

Desta forma, dentre os objetivos, o desenvolvimento sustentável tem uma relevância 

grande e demonstrada a preocupação do mundo para diminuir os impactos climáticos e sua 

preocupação com o meio ambiente. 

Outro ponto que merece destaque é o relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos 

no Brasil 2017, onde foi realizado um balanço da situação das águas do País, apontando que 

48 milhões de pessoas foram afetadas por secas (duradoura) ou estiagens (passageiras) no 

território nacional entre 2013 e 2016. Neste período, foram registrados 4.824 eventos de seca 

com danos humanos. Somente em 2016, ano mais crítico em impactos para a população, 18 

milhões de habitantes foram afetados por estes fenômenos climáticos que causam escassez 

hídrica, sendo que 84% dos impactados viviam no Nordeste (SNIRH, 2017). Verifica-se 

também o aumento do número de comitês de bacias hidrográficas estaduais criados no País, 

passando de 30 para 223 entre 1997 e 2016. Este crescimento se deu principalmente a partir 
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dos dez anos da Lei nº 9.433/97, que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos. Os 

comitês funcionam como um parlamento das águas e têm em sua composição representantes 

do Poder Público, da sociedade civil, de setores usuários de água e de comunidades 

tradicionais. Estes colegiados realizam a gestão descentralizada dos recursos hídricos em sua 

área de atuação (ANA, 2017). 

Segundo o Governo Federal (2010), o Brasil é um país que possui as legislações 

ambientais mais completas e avançadas do mundo. Até meados da década de 1990, a 

legislação cuidava separadamente dos bens ambientais de forma não relacionada. 

Entretanto todo arcabouço de legislação ambiental, infelizmente, não impede os 

grandes desastres e ocorrências que acontecem diariamente nas cidades, pois muitas leis são 

ignoradas, ou até mesmo burladas. 

Dentre as mais variadas leis, normas, decretos, destaco a Resolução Conama Nº001, 

de janeiro de 1986, que define o impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais. 

Sendo assim, toda e qualquer alteração hídrica no território poderá ser considerada um 

impacto ambiental, seja ele positivo ou negativo. 

Diante de tal fato, pode-se apontar que os processos erosivos, assoreamentos, perda da 

mata ciliar, urbanização mal planejada, exploração dos recursos naturais, dentre outros fatores 

são desencadeados em sua maioria por ações antrópicas e também de forma natural. 

Segundo Bertoni e Lombardo Neto (1990, p. 68), a erosão é o processo de 

desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo, causado pela água e pelo vento.  

De acordo com Toy e Hadley (1987) apud Cunha (1997), a erosão dos solos é um 

processo “normal” no desenvolvimento da paisagem, sendo responsável pela remoção do 

material de superfície por meio do vento, do gelo ou da água. Sob tais condições, a erosão é 

considerada um processo natural.  

No entanto, a erosão acelerada dos solos, isto é, aquela que ocorre em intensidade 

superior à erosão “normal” é, usualmente, consequência dos resultados das atividades 

humanas sob determinadas condições de clima, vegetação, solo e relevo (VILELA FILHO, 

2002). 
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Neste contexto, observamos que uma “simples” erosão ou até mesmo uma mais severa 

pode comprometer drasticamente uma paisagem e ocasionar prejuízos incalculáveis, tanto 

econômicos, mas principalmente ambientais.  

De acordo com os autores citados, a erosão tem relação direta com os assoreamentos, 

pois estes causam instabilidade, ocasionando deslocamentos repentinos de grandes massas de 

terra e rochas que desabam talude abaixo, causando, no geral, grandes tragédias. Segundo 

Infanti & Fornasari (1998), o assoreamento é um processo que consiste na acumulação de 

partículas sólidas (sedimento) em meio aquoso, ocorrendo quando a força do agente 

transportador natural é sobrepujada pela força da gravidade ou quando a supersaturação das 

águas permite a deposição. A intensificação deste processo (assoreamento) decorre, em geral, 

das atividades antrópicas, relacionado diretamente do aumento de erosão pluvial, por práticas 

agrícolas inadequadas e infraestrutura precária de urbanização, bem como da modificação da 

velocidade dos cursos d’água por barramentos, desvios, entre outros. 

 2.1 Descrição da área de estudo  

 

De acordo com a Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto (2017), a cidade 

está localizada ao Noroeste do Estado de São Paulo, sob as coordenadas 20º49’11’’ latitude 

sul e 49º22’46’’ longitude oeste. O município possui uma área total de 431,30 km²; área 

urbana = 117,43 km², com população estimada, em 2017, de 450.657 pessoas. A vegetação é 

composta por cerrado, cerradinho e capoeira, dependendo da fertilidade do solo e 

abastecimento hídrico. Caracteriza-se por um relevo pouco ondulado com espigões amplos e 

de modesta altitude (média de 500m). 

São José do Rio Preto está situada na mesorregião e microrregião homônimas, no 

noroeste do estado de São Paulo, distante 442 km de São Paulo, capital estadual, e 707 km 

de Brasília, capital federal, conforme figura 3. 

O Produto Interno Bruto (PIB) de São José do Rio Preto é o 61º maior 

do Brasil, destacando-se na área da prestação de serviços. De acordo com dados do IBGE, 

relativos a 2010, o PIB do município era de R$ 8.981,999. O PIB per capita é de R$ 21. 

991,26. 

 A agricultura é o setor menos relevante da economia de São José do Rio Preto. De 

todo o PIB da cidade, R$23.397 é o valor adicionado bruto da agropecuária. A indústria, 

atualmente, é o segundo setor mais relevante para a economia do município. R$1.386.439 do 

PIB municipal são do valor adicionado bruto da indústria (setor secundário). Grande parte da 
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renda oriunda do setor secundário é original do seu distrito industrial, que é composto em 

geral por micro, pequenas e médias empresas. Também possui relevante participação na área 

industrial da cidade o chamado Setor de Minidistritos e Centro Incubador de Empresas. 

São José do Rio Preto é a 18ª colocada no ranking das cidades brasileiras mais 

promissoras para se construir uma carreira profissional. A Firjan classificou a cidade como a 

2ª mais desenvolvida do país.  

O Município de São José do Rio Preto é cortado por um rio de médio porte - RIO 

PRETO – e alguns córregos afluentes: Córrego do Macaco, da Lagoa ou da Onça, do Canela, 

do Borá, da Piedade, da Felicidade, do São Pedro, da Anta e do Talhado e três lagos artificiais 

formados pelo Rio Preto, que está localizado na Bacia Hidrográfica do Turvo Grande. A sub-

bacia do rio Preto corresponde à unidade 15 da Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos -UGRHI, conforme figura 2. Esta sub-bacia é formada pelo rio Preto e toda a sua 

rede de afluentes, tanto da margem direita como da esquerda, e compreende doze municípios, 

os quais têm suas sedes na mesma ou a compartilham com outra. 

O principal rio que corta o Munícipio e dá nome à cidade, o Rio Preto, é o responsável 

pela formação das represas onde ocorrem a captação de água superficial, sendo um ponto de 

captação localizado no lago I e outro no lago III. Estas represas abastecem cerca de 30% da 

população da cidade, correspondendo a 36 milhões de litros de água, enquanto que outros 

40% são retirados do Aquífero Bauru, correspondendo a 48 milhões de litros; os outros 30% 

são captados do Aquífero Guarani, representando mais 36 milhões de litros.
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Figura 1 - Mapas: Brasil, Estado de São Paulo, Região Administrativa e Município 

 

Fonte: Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto/SP, 2017. 
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Figura 2 – Bacia Hidrográfica Turvo Grande, localizada no estado de São Paulo, e as suas 12 sub-bacias. Em 

destaque a sub-bacia 7, onde se localiza o Córrego da Lagoa. 

 

 
Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo Grande, 2018. 

 

A área de estudo compreende a Bacia de contribuição a montante da represa de 

abastecimento de São José do Rio Preto, sub-bacia da Lagoa, conforme figura 3, cuja 

extensão superficial é de 185,90 Km
2
, estando contidas porções territoriais do município de 

São José do Rio Preto, Distrito de Engenheiro Schimidt e do município de Cedral, localizados 

a Noroeste do Estado de São Paulo. 
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Figura 3 – Sub-bacia do Córrego da Lagoa.  

 

 
Fonte: Mapa IPT/CPT, 2009.
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Abaixo, segue uma tabela com a demanda total (superficial e subterrânea) em relação ao 

Q95% em 2015. De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica Turvo Grande, observa-se no 

município de São José do Rio Preto um acréscimo, na demanda total, de aproximadamente 

sete vezes do ano de 2007 para 2015.  

 

Gráfico 1 – Demanda total (superficial e subterrânea) em relação ao Q95% em 2015. 

 
Fonte: Plano de Bacia Turvo Grande, 2017. 

 

É importante destacar que mesmo com a demanda crítica, São José do Rio Preto/SP 

tem uma particularidade em relação à proteção das suas áreas de preservação permanente, 

pois através da Lei Municipal n° 8.296, de 26 de dezembro de 2000, define-se uma faixa de 

preservação mais restritiva para alguns córregos da cidade em relação à legislação federal, 

portanto, neste caso em específico, a faixa de preservação do Córrego da Lagoa é de 100 

metros em cada lado do córrego. Enquanto que na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 

2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, em seu artigo 4º considera-se APP as 

faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) trinta metros, para 

os cursos d´água de menos de dez metros de largura, que é o caso do Córrego da Lagoa objeto 

deste estudo. 

 Os principais problemas associados às águas subterrâneas estão na superexplotação e 

contaminação dos aquíferos. Como bem aponta Tucci (2003), a vulnerabilidade dos Aquíferos 

frente aos agentes poluidores depende das características das estruturas geológicas e de suas 

características hidrogeológicas, bem como das condições de uso e ocupação do solo. 

 Neste sentido, observa-se nas figuras abaixo as ocupações e atividades existentes ao 

longo do Córrego da Lagoa. 
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As pastagens são a principal razão da destruição das matas ciliares. A maior umidade 

das várzeas permite melhor desenvolvimento de pastagens na estação da seca e, por essa 

razão, os fazendeiros recorrem a essa opção mais barata. Abaixo, na figura 4, observa-se o 

gado pastando próximo a APP. 

 
Figura 4 - Atividade de pastagem na bacia do Córrego da Lagoa. 

 

 Fonte: O autor/2018. 

 

O uso das áreas naturais e do solo para a agricultura, pecuária, loteamentos e 

construção em geral contribuem para a redução da vegetação original, chegando, muitas 

vezes, à ausência da mata ciliar, como pode ser observado na figura 5. 

A ausência da mata ciliar amplia o escoamento da água da chuva na superfície, 

consequentemente, minorando o processo de infiltração e armazenamento no lençol freático. 

Com isso, reduzem-se as nascentes, os córregos, os rios e os riachos, além de outros impactos 

que podem ser ocasionados. 
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Figura 5 - Ausência de mata ciliar - Córrego da Lagoa. 

 

Fonte: O autor/2018. 

Na figura 6, observa-se a taboa, planta hidrófita (aquática) típica de brejos, 

manguezais, várzeas e outros espelhos de águas. Uma planta altamente adaptável, encontra-se 

espalhada por todo o mundo, e em algumas partes é até mesmo considerada uma praga.  

Segundo Mendes (2015), a taboa evapora em média quatro litros de água por dia. Um 

alqueire de taboa evapora uma média de 250 mil litros de água por dia. Se uma nascente não 

tem essa capacidade, o rio pode até secar. Plantas como a taboa têm uma evapotranspiração 

altíssima, portanto, não são bons indicadores quando encontradas nos rios. 

Figura 6 - Vegetação de várzea com predomínio de taboa. 

 

Fonte: O autor/2018 
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Figura 7 – Ação antrópica nas margens do Córrego com a queima da vegetação. 

 

 Fonte: O autor/2018. 

 

 

Segundo Castro (2013), as principais causas do assoreamento de rios, ribeirões e 

córregos, lagos, lagoas e nascentes estão relacionadas aos desmatamentos, tanto das matas 

ciliares quanto das demais coberturas vegetais que, naturalmente, protegem os solos. 

A exposição dos solos para práticas agrícolas, exploração agropecuária, mineração ou 

para ocupações urbanas, em geral, acompanhadas de movimentação de terra e da 

impermeabilização do solo, abrem caminho para os processos erosivos e para o transporte de 

materiais orgânicos e inorgânicos, que são drenados até o depósito final nos leitos dos cursos 

d’água e dos lagos. O assoreamento reduz o volume de água, torna-a turva e impossibilita a 

entrada de luz, dificultando a fotossíntese e impedindo renovação do oxigênio para algas e 

peixes, conduzindo rios e lagos ao desaparecimento. Na figura 7, observa-se uma ação 

antrópica de queimada na APP, enquanto na figura 8 é observado o leito do Córrego da Lagoa 

assoreado. 
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Figura 8 – Observa-se bolsões com o acúmulo de solo, ocasionando assoreamento. 

 

 Fonte: O autor/2018 

Na figura 9, é possível notar o ponto onde o Córrego da Lagoa desagua na Represa 

Municipal (lago 3), formado pelo Rio Preto. Uma área de águas superficiais, de extrema 

beleza natural e ótima opção de lazer e turismo, o Parque da Represa de Rio Preto é 

considerado o cartão postal da cidade, formando-se 3 grandes lagos. É possível fazer 

caminhada, pescar, apreciar a paisagem natural e cruzar com famílias inteiras de capivaras ou 

de patos e gansos, que encantam crianças e familiares.  

Em todo o complexo do Parque da Represa Municipal é possível encontrar 2 pistas de 

caminhada/ciclovia, sendo uma de 2.700 metros e outra de 2.900 metros de extensão, 

sanitários, 22 quiosques que formam a praça de alimentação, uma ilha no centro do lago, 

habitada por diversas aves e animais silvestres, 19 quiosques para lazer, playground, três 

academias da boa saúde, três academias ecológicas, paisagismo e arborização em toda 

extensão da pista de caminhada, dezenas de bancos e mesas no seu entorno, jardim japonês, 

quadra de areia, exposição de uma avião Impala AT-26ª, doado pela FAB, passarela sobre o 

lago que permite uma visão de todo o lago, de suas margens e da ilha, espaço preferido para 

se tirar fotos, academias ao ar livre, além de postos avançados da Guarda Municipal que faz a 

segurança do local. 
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Figura 9 – Ponto onde desagua o Córrego da Lagoa no Rio Preto, formando as Represas Municipais.  

 

 Fonte: O autor/2018. 

 

 

2.2 Proposta de Intervenção 

 

A proposta de intervenção consiste na recomposição da mata ciliar do Córrego da 

Lagoa, um dos afluentes que contribui para a represa de captação de São José do Rio Preto/SP. 

 

2.2.1 Identificação do problema 

 

O local objeto da intervenção enfrenta alguns problemas ocasionados pela ação 

antrópica, tais como ausência de mata ciliar, erosão, assoreamento, afetando diretamente na 

redução do volume e qualidade da água. 

De acordo com o último Inventário Florestal do Estado de São Paulo/2010, foi 

apontado que São José do Rio Preto/SP possui 4,4% de cobertura vegetal, conforme tabela 2, 

índice muito abaixo dos que são indicados, tendo como referência os parâmetros 

determinados pela ONU (Organização das Nações Unidas), que sugere o índice de 30% de 

cobertura vegetal nas áreas urbanas; caso esse valor seja inferior a 5%, caracteriza-se como 

área semelhante a regiões desérticas Nucci (2008). Isto vem configurar-se em um ambiente 

totalmente inaceitável para um bom padrão de qualidade ambiental, haja vista, que conforme 
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Nucci (2008), “áreas totalmente vazias sem nenhuma ou com menos do que 5% cobertos com 

vegetação, são áreas nomeadas de deserto florístico”. 

 Abaixo, pode-se observar na figura 1 o mapa do Estado de São Paulo, onde de 1990 a 

2001 houve uma recuperação da Mata Atlântica, e que possuía 13,9% de seu território com 

vegetação nativa. Em 2009, o uso de novas tecnologias e imagens de satélite mais detalhadas 

permitiram mapear um número maior de fragmentos de vegetação, mostrando que. hoje, 

temos 17,5% de cobertura vegetal nativa, número ainda baixo em relação ao tamanho do 

território. 

Segundo Kronka et al. (2005), na região administrativa de São José do Rio Preto, há 

cerca de 113.959 ha de vegetação remanescente, distribuídos entre mata, capoeira, cerrado, 

cerradão, campo cerrado e vegetação de várzea. No período de 1990-1992 a 2000-2001, essa 

região apresentou um decréscimo de área de vegetação natural de 12,6%, que equivalem a 

16.422 ha. Nessa mesma área, Kronka et al. (1998) constataram a existência de 37.807,60 ha 

de remanescentes de Cerradão, Cerrado e Campo cerrado, com nítido predomínio da forma 

savânica de Cerrado, seguido de Cerradão.  

O Inventário Florestal do Estado de São Paulo, realizado no ano de 2000, levou em 

consideração a divisão territorial constituída por bacias hidrográficas. Como resultado deste 

trabalho, observa-se o percentual de cobertura vegetal em São José do Rio Preto, que apontou 

1.309 hectares de floresta estacional semidecidual, 123 hectares de formação arbórea 

arbustiva em região de várzea e 466 hectares de savana, totalizando 1.898 hectares que 

representam 4,4 % de cobertura vegetal no Município, número bem abaixo do recomendado.  
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  Figura 10 – Mapa do Inventário Florestal da Vegetação Nativa do Estado de São Paulo. 

2001  

Fonte: Inventário Florestal do Estado de São Paulo.
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Figura 11 – Mapa do perigo de erosão em escala de análise regional do município de São José do Rio Preto/SP. 

 

Fonte: Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco a escorregamento - Volume I, 2009. 
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O mapa da figura 11 apresenta a distribuição regional de perigo de erosão no 

município. O perigo de erosão acorre em toda a região fora dos limites da planície de 

inundação dos rios. Há perigo de erosão em toda a mancha urbana e regiões circunvizinhas, 

com predomínio da gravidade média e intercalações de manchas de perigo alto e muito alto. 

Quanto à possível expansão urbana, deve-se tomar precauções de proteção da cobertura de 

solo, dada a situação definida nesse mapa. 

Em relação à área objeto deste estudo, na extensão do Córrego da Lagoa em São José 

do Rio Preto/SP, enfrentam-se vários problemas que merecem atenção especial. Todas as 

propriedades estão inseridas em área rural, onde se observa o desmatamento por parte dos 

agricultores, que estabelecem hortas, diferentes culturas agrícolas e a criação de animais nas 

áreas de preservação permanente. No recorte em estudo, foi possível identificar a existência 

de processos erosivos desencadeados devido à ausência da mata ciliar do córrego, em face da 

retirada da cobertura vegetal do solo, fazendo com que perdessem sua estabilidade, alterando 

a evolução dos processos pedogenéticos. No entanto, um conjunto de práticas e técnicas bem 

planejadas, voltadas para a conservação e manejo adequado, podem amenizar este crescente 

quadro de degradação. Essa deveria ser a meta e a tendência de vários setores, visando à 

conservação do solo. 

A conservação do solo é “a combinação de todos os métodos de manejo e uso da terra 

que protegem o solo contra o esgotamento ou deterioração por fatores naturais ou induzidos 

pelo ser humano” (CURI et al., 1993). 

Segundo a Embrapa, o princípio básico da conservação do solo deve ser o de manter a 

produtividade do solo próxima à sua condição original, ou o de recuperá-lo, caso sua 

produtividade seja baixa, usando-se, para tanto, sistemas de manejo capazes de controlar a 

ação dos agentes responsáveis pela degradação e erosão do solo. 

Outro ponto que merece destaque são os assoreamentos identificados ao longo do 

curso d’água, que, devido à movimentação irregular de solo nas propriedades, carreiam este 

material para o leito do córrego. Segundo Cabral (2005), o assoreamento é o principal 

problema que afeta os lagos, implicando na diminuição do volume de água utilizável e 

reduzindo a quantidade de energia gerada, tendo como causa principal a água da chuva que 

transporta sedimentos em suspensão ou diluição, os quais são retidos através da 

sedimentação/decantação e pelo atrito com a superfície de fundo. 

Fechando o ciclo de impactos negativos, tem-se como reflexo a redução do volume e 

qualidade da água na Represa de captação do Rio Pret,o na cidade de São José do Rio Preto. 

São pequenos cursos d'água como este que contribuem com um volume de água para 
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formação de três represas que compõem o sistema de coleta de águas superficiais para o 

abastecimento de São José do Rio Preto.  

Camargo (1998) traz uma reflexão atual do cenário encontrado nos grandes centros 

urbanos, onde o desenvolvimento sustentável traz implícito em si questões profundas e 

polêmicas para toda a sociedade humana – para muitas das quais ainda não se tem respostas. 

Conceitos como necessidades humanas, qualidade de vida, qualidade ambiental e palavras 

como cooperação, coletividade, globalização, entre outras tantas, veem suas próprias 

dimensões confrontadas com a complexidade das dimensões e dos desafios inerentes ao 

desenvolvimento sustentável. A própria palavra qualidade encontra seu ápice conceitual 

dentro das concepções do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento 

humano, por sua vez, ganha uma nova tônica. Toda esta reflexão nos faz pensar sobre a 

relação do desenvolvimento humano com o desenvolvimento sustentável. 

 

2.2.2 Justificativa 

A capacidade técnica da produção agropecuária e a manipulação e exploração dos 

minerais permitiram o crescimento das grandes cidades, o qual vem sendo obtido através da 

aplicação intensiva de novas tecnologias e pela conquista de novas fronteiras. Contudo, tem-

se observado efeitos negativos, principalmente com a degradação dos ecossistemas, até então 

estáveis e harmônicos. 

O crescimento demográfico urbano dos últimos 30 anos é um fator importante de 

pressão sobre os recursos hídricos. No período 1970-2000, a taxa de urbanização passou de 

menos de 56% para mais de 81% (IBGE, 2000). 

De acordo com a EMBRAPA (2016), ameaças como erosão, compactação e perda da 

matéria orgânica, entre outros, atingem quase um terço das terras do planeta. Amplo estudo 

envolvendo 600 pesquisadores de 60 países mostrou que mais de 30% dos solos do mundo 

estão degradados.  

A degradação dos solos no mundo é muito alta e pode trazer consequências 

desastrosas nas próximas décadas para milhões de pessoas nas áreas mais vulneráveis, por 

estes e por outros motivos deve-se recuperar áreas antes degradadas. 

A recuperação de Áreas de Preservação Permanente justifica-se então, uma vez que 

são responsáveis pela proteção de nossos recursos hídricos. Parece haver razoável consenso, 

em escala planetária sobre a necessidade de se reverter o atual quadro de degradação, 

adotando-se uma visão coletivista de propriedade e uma ética de compromisso e cuidado com 

a água. A comunidade científica já dispõe de considerável volume de conhecimentos sobre 
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todo o ciclo hidrológico e os processos de degradação da água. Contudo, o impacto das ações 

humanas sobre a sua disponibilidade e circulação ainda é a grande interrogação que estudos 

específicos precisarão responder com alguma urgência. 

Nas considerações de Tundisi: 

 

[...] a solução para os problemas da água está, por um lado, nos avanços 

tecnológicos necessários (soluções científicas e de engenharia) e, por outro, 

nos avanços políticos, gerenciais e de organização institucional em nível de 

bacias hidrográficas, consórcios de municípios, bacias interestaduais e 

internacionais (TUNDISI, 2003, p.206). 

 

Nesse sentido, deve haver uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos para acesso 

universal a abastecimento de água e saneamento no Brasil, só desta forma conseguir-se-á 

conciliar os avanços tecnológicos com os avanços políticos. 

A presente proposta foi pautada, levando-se em considerando a urgência de recuperar 

as nascentes e matas ciliares que exercem um papel fundamental na formação e manutenção 

dos recursos hídricos, através da recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

das nascentes, não só como ponto de partida estratégico para recuperação dos recursos 

hídricos, mas também para preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo, gerar trabalho, manter e ampliar a beleza cênica de 

uma paisagem e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

O recurso hídrico, como apontado acima, é de suma importância para os seres vivos, 

embora abundante no Planeta, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, apenas 0,3% 

constitui a porção superficial de água doce presente em rios e lagos.  

Segundo dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, cerca de 

86% do território do estado está localizado na bacia do rio Paraná. A quantidade de água é 

considerada boa, em grande parte por causa dos aquíferos situados, principalmente, na região 

oeste. A intensa utilização desses aquíferos, tanto para o abastecimento urbano, quanto para 

uso industrial, é fonte de grande preocupação por parte dos órgãos gestores estaduais que 

buscam disciplinar o seu uso.  

O Ministério do Meio Ambiente aponta também que, de maneira geral, o Brasil é um 

país privilegiado quanto ao volume de recursos hídricos, pois abriga 13,7% da água doce do 

mundo. Porém, a disponibilidade desse recurso não é uniforme. 

 Todo o recurso deve ser utilizado de forma consciente, pois, como apontado, 

disciplinamentos devem ser adotados para se evitar uma nova crise hídrica, como a que 

acorreu nos anos de 2014 - 2016. 
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O reflorestamento em APP – Áreas de Proteção Permanente – é considerado de suma 

importância, pois, além de proteger as nascentes, forma um corredor ecológico, conectando as 

matas ciliares que exercem um papel fundamental na formação e manutenção dos recursos 

hídricos. Este projeto foi proposto para a recuperação das áreas de preservação permanente 

(APPs) das nascentes, não só como ponto de partida estratégico para recuperação dos recursos 

hídricos, mas também para preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo, gerar trabalho, manter e ampliar a beleza cênica da 

paisagem e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em 

parceria com a Polícia Ambiental, fará a identificação dos proprietários rurais em toda a 

extensão do Córrego da Lagoa. A Polícia Ambiental possui um cadastro prévio das 

propriedades, realizado no ano de 2016, e precisará realizar novas diligências na área com a 

finalidade de atualizar os dados. Junto do trabalho de identificação das propriedades, será 

identificada a área que não está inserida no CAR – Cadastro Ambiental Rural – e os 

proprietários deverão ser orientados a procurar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Urbanismo para auxiliá-lo no cadastramento. O proprietário que manifestar interesse em ter 

sua área recuperada assinará uma carta de anuência, autorizando a Prefeitura Municipal a 

intervir em sua propriedade para recuperá-la. 

Outra proposta durante o levantamento é mapear o uso do solo e catalogar todos os 

problemas identificados, além do trabalho educativo com cunho orientativo que deverá ser 

realizado aos proprietários, alertando-os sobre a importância da conservação e uso do solo.  

Para a recuperação da Área de Proteção Permanente do Córrego da Lagoa será 

proposto um projeto de reflorestamento em toda sua extensão.  

Após todo o levantamento será elaborado um projeto de recomposição florestal com a 

técnica de plantio em área total, onde o plantio de mudas será na ordem de 1667 

mudas/hectare, usando o espaçamento 3m x 2m. As mudas, juntamente com o plantio e 

manutenção, serão adquiridas através de um processo licitatório. Este projeto se refere ao 

plantio de 53.500 mudas de espécies arbóreas nativas, em uma área que compreende 32,09 

hectares. 

2.2.3 Objetivo Geral 

 

Recompor a mata ciliar do Córrego da Lagoa, um dos afluentes que contribui para o 

abastecimento da represa de captação de São José do Rio Preto/SP. 
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2.2.4 Específicos 

 

 Sensibilizar, através de projetos de educação ambiental, os proprietários residentes ao 

longo do Córrego sobre a importância da preservação dos recursos hídricos; 

 analisar as tipologias de uso do solo ao longo o Córrego da Lagoa; 

 identificar as áreas passíveis de reflorestamento; 

 avaliar a situação da vegetação nativa nas nascentes e as margens do córrego da 

Lagoa. 

 

2.2.5 Resultados e Impactos esperados 

 

Como resultado, espera-se que a execução do projeto de intervenção venha a 

contribuir com a recuperação e recomposição da mata ciliar da sub-bacia do Córrego da 

Lagoa, permitindo, a um só tempo, com a redução dos processos de assoreamento, a 

minimização dos processos erosivos, além do estímulo à recuperação de outas áreas 

adjacentes. 

 

2.2.6 Ações de intervenção 

 

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em 

parceria com a Polícia Ambiental, fará a identificação dos proprietários rurais em toda a 

extensão do Córrego da Lagoa. A Polícia Ambiental possui um cadastro prévio das 

propriedades, realizado no ano de 2016, e precisará realizar novas diligências na área com a 

finalidade de atualizar os dados. Ao todo, existem 47 propriedades que correspondem a 126 

ha de vegetação nativa ciliar. Junto do trabalho de identificação das propriedades, será 

identificada a área que não está inserida no CAR – Cadastro Ambiental Rural – e o 

proprietário deverá ser orientado a procurar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Urbanismo que irá auxiliá-lo no cadastramento. O proprietário que manifestar interesse em ter 

sua área recuperada, assinará uma carta de anuência, autorizando a Prefeitura Municipal a 

intervir em sua propriedade a fim de recuperá-la. 

Durante o levantamento da Polícia Ambiental, através de GPSs, as áreas serão 

levantadas para posterior mapeamento, no qual serão apresentados o total das áreas em 

hectares disponíveis para reflorestamento e também a área ciliar total identificada em toda a 

extensão do Córrego. Os objetivos específicos da proposta consistem em identificar e 

catalogar possíveis focos de erosão, desmatamento e outros problemas no recorte, durante o 
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levantamento, e mapear o uso do solo, além do trabalho educativo com cunho orientativo que 

deverá ser realizado aos proprietários, alertando-os sobre a importância da conservação e uso 

do solo.  

Para a recuperação da Área de Proteção Permanente do Córrego da Lagoa será 

proposto um projeto de reflorestamento em toda sua extensão.  

Após todo o levantamento, será elaborado um projeto de recomposição florestal com a 

técnica de plantio em área total, no qual o plantio de mudas no porte de 1 metro de tamanho, 

será na ordem de 1.667 mudas/hectare, usando o espaçamento 3m x 2m. As mudas, 

juntamente com o plantio e manutenção, serão adquiridas através de um processo licitatório. 

Este Projeto se refere ao plantio de 53.500 mudas de espécies arbóreas nativas, em uma área 

que compreende 32,09 ha. 

Para isso, serão considerados os apontamentos da Resolução SMA nº 32/2014, que 

estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São 

Paulo e dá providências correlatas. Segue abaixo, as orientações que o projeto de 

recomposição para plantio em área total deve seguir: 

- 1) Em áreas de ocorrência das formações de floresta ombrófila, de floresta estacional 

semidecidual e de savana florestada (cerradão), sugere-se que o projeto de restauração 

ecológica que empregar a técnica de plantio em área total utilize, no período previsto em 

projeto, no mínimo oitenta espécies florestais nativas de ocorrência regional, dentre aquelas 

elencadas na lista oficial do Instituto de Botânica e/ou identificadas em levantamentos 

florísticos regionais, podendo ser computadas todas as formas de vida presentes na floresta. 

Contudo, sugere-se que o número de espécies arbustivas e arbóreas represente, no mínimo, 

70% do número total de espécies utilizadas. 

 - 1.1) Em relação à proporção de espécies a ser utilizada nas situações de plantio em área 

total, sugere-se: 

a. a utilização de, no mínimo, 40% de espécies zoocóricas nativas da vegetação regional; 

b. a utilização de, no mínimo, 5% de espécies nativas da vegetação regional, enquadradas em 

alguma das categorias de ameaça (vulnerável, em perigo, criticamente em perigo ou 

presumivelmente extinta); 

c. a escolha de espécies de modo a contemplar o plantio dos dois grupos ecológicos: pioneiras 

(pioneiras e secundárias iniciais) e não pioneiras (secundárias tardias e climácicas), 

considerando-se o limite mínimo de 40% para qualquer dos grupos, exceto para a savana 

florestada (cerradão).  
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- 1.2) Em relação à proporção de indivíduos a ser utilizada nas situações de plantio em área 

total, sugere-se que:  

a. o total dos indivíduos pertencentes a um mesmo grupo ecológico (pioneiro e não pioneiro) 

não exceda 60% do total dos indivíduos do plantio;  

b. nenhuma espécie pioneira ultrapasse o limite máximo de 10% de indivíduos do total do 

plantio; 

c. nenhuma espécie não pioneira ultrapasse o limite máximo de 5% de indivíduos do total do 

plantio;  

d. 10% das espécies implantadas, no máximo, tenham menos de 6 (seis) indivíduos por 

hectare.  

- 2) Para outras formações, sugere-se que o número de espécies a ser utilizado para a técnica 

de plantio em área total seja compatível com a respectiva formação vegetacional. 

As espécies que serão plantadas na área corresponde à listagem indicada pela 

Resolução SMA 21, de 21-11-2001, no qual são destacadas algumas espécies através de seu 

nome científico: Schinus terebinthifolius, Rollinia mucosa, Aspidosperma olivaceum, 

Jacaranda semisserrata, Croton urucurana, Eriotheca pentaphylla, Cordia superba, Rheedia 

gardneriana, Cedrela odorata, Cecropia hololeuca, dentre outras. 

As etapas do projeto consistem em: combate à formiga; aplicação de herbicida pós-

emergente em área total antes do plantio; aplicação de herbicida pré-emergente nas linhas de 

plantio; aplicação de herbicida pós-emergente após o plantio; preparo do solo; adubação; 

calagem; adubação de base e de cobertura; plantio; irrigação; replantio. 

 

2.2.7 Atores envolvidos 

 

Para a realização do projeto, dever-se-á contar com a participação e adesão dos 

proprietários locais, sob a coordenação da Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio 

Ambiente, que terão apoio da Polícia Ambiental na realização do levantamento das 

propriedades na extensão do Córrego da Lagoa. Na elaboração do projeto executivo de 

recomposição florestal, uma empresa especializada será contratada por meio de um processo 

licitatório, tendo dentre suas atribuições o auxilio técnico que visará o levantamento de todas 

as etapas do processo de intervenção e as melhores técnicas a serem empregadas em cada 

etapa. 
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2.2.8 Recursos necessários 

 

O projeto é totalmente viável tecnicamente, pois, com a recuperação da área, será 

garantido um aumento da vazão de água ao córrego e, consequentemente, terá uma 

contribuição maior para a represa de captação.  

 Os equipamentos necessários para a atividade são: 

Roçada Manual – a roçada deverá ser realizada fazendo-se uso de empenado, foice ou 

aparador costal mecanizado, que assegurem corte da vegetação mais rente possível ao solo; 

Roçada Mecanizada - A operação deverá ser realizada utilizando-se roçadeira hidráulica, três 

pontos, acoplada a trator agrícola de pneu; 

Aplicação mecanizada de herbicida - A operação deve ser conduzida utilizando-se trator e 

pulverizador de barra adaptado para execução deste serviço; 

Subsolagem - A operação deverá ser realizada com subsolador capaz de romper de 0,40 a 0,60 

metros de profundidade, acoplado a trator agrícola; 

Alinhamento mecanizado - O alinhamento deverá ser conduzido com subsolador, com 

profundidade de 40 a 60 centímetros, apoiado por equipamento balizador tipo “cambão” ou 

“bigode”. O alinhamento deverá acompanhar paralelamente as curvas de nível do terreno; 

Coveamento mecanizado - As covas serão abertas com 0,25 metros de diâmetro e 0,60 metros 

de profundidade nos locais previamente determinados, obedecendo ao sistema de quincôncio, 

com espaçamento de 2,00 metros na linha e 3,00 metros na entrelinha, utilizando, para isto, 

perfuratriz acoplada ao sistema hidráulico do trator agrícola; 

Preparo do solo das covas – a) Deverá ser misturado à terra de cada cova de plantio 100 

gramas de fertilizante NPK, fórmula 10-30-10, e 5 litros de matéria orgânica do tipo biosólido, 

esterco de curral curtido, turfa, composto orgânico, etc.; b) O solo preparado deverá ser 

devolvido à cova, deixando apenas uma abertura central com capacidade volumétrica de 

aproximadamente 1 litro e profundidade de 0,25 metros para a colocação do gel. 

Qualidade das mudas - Deverão ser produzidas em tubetes cujos volumes sejam de, no 

mínimo, 54 mililitros e com estrias verticais internas; 

Adubação de cobertura - Decorridos 2 meses do plantio, deverá ser aberta uma cova a cerca 

de 0,20m do colo, com uma profundidade de 0,20 metros, que deverá receber 100 gramas do 

fertilizante NPK 20-00-20 por muda; 

Irrigação - Esta operação consiste em colocar o equivalente a 1 litro de água por bacia de 

acumulação de cada cova plantada, de forma a hidratar novamente o gel, em períodos 

espaçados de 30 dias, somente quando houver estiagem anterior por período de 30 dias ou 
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quando, no período de 30 dias, a precipitação pluviométrica tiver sido menor do que 10 

milímetros, até o completo pegamento das mudas. 

 

2.2.9 Orçamento 

 

O valor total estimado, por meio de cotação com empresas que atuam no mercado, 

para a execução deste projeto de intervenção foi de R$ 5.398.150,00 (Cinco milhões, 

trezentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta reais), referentes ao plantio de 53.500 mudas 

de árvores nativas com as devidas manutenções no período de 36 (trinta e seis) meses. 

Descrição Qtde Unidade VALOR 

Unit. Total 

Mudas nativas – 1 metro 53.500 mudas R$ 15,00 R$ 802.500,00 

Serviço de plantio 53.500  unidades R$ 2,00 R$ 107.000,00 

Manutenção mensal (36 meses) 53.500 unidades R$ 2,20 R$ 4.237.200,00 

Tutores 53.500 unidades R$ 1,80 R$ 96.300,00 

Serviço de tutoramento das 

mudas 

53.500 unidades R$ 2,90 R$ 155.150,00 

TOTAL R$ 5.398.150,00 

 

2.2.10 Viabilidade 

 

O projeto torna-se viável dada a importância do assunto e o retorno ambiental que 

trará para a microbacia. No primeiro momento, o objetivo é buscar recursos próprios para sua 

execução. Não havendo, buscar fontes de financiamentos, preferencialmente, não 

reembolsáveis. Caso nenhuma das alternativas anteriores seja possível, poder-se-á ser 

viabilizado o projeto através de recursos vindos de compensações ambientais referentes aos 

cumprimentos de TCRAs – Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – não 

somente do Poder Público, mas também de empresas privadas. Pode-se também buscar 

alternativas que incentivem o produtor rural a proceder a ações de conservação da água e do 

solo em sua propriedade por meio do Programa “Produtor de Água” da ANA e “Programa 

Nascentes”, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Essas ações visam ao 

estímulo das políticas públicas relacionadas ao tema. 
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2.2.11 Riscos e Dificuldades 

 

A participação ativa dos proprietários das áreas rurais que se beneficiarão das ações de 

intervenções é de suma importância, pois muito desconhecem a importância desse processo. 

Esses proprietários apresentam problemas diferentes, suas aspirações, suas situações, bem 

como o entendimento da necessidade de recompor parte de sua propriedade com essências 

nativas, são complexas. 

Neste tipo de projeto, deve-se atentar para o período exato de sua implantação. O 

período das chuvas é ideal para o plantio de mudas para o reflorestamento das áreas ciliares. 

As chuvas são essenciais para o bom desenvolvimento das mudas, esse é o momento mais 

apropriado para dar início à restauração florestal, período este que compreende o mês de 

outubro a março. Este período contribui fortemente para o sucesso do plantio. Tal ação é 

essencial para garantir água em quantidade e qualidade. Neste sentido, haverá uma economia 

durante o processo de irrigação, comparado ao plantio fora do período de chuvas. Esse fator 

deve ser levado em consideração na hora do planejamento da execução do projeto. 

Outra etapa não menos importante é a manutenção. Se existisse uma escala de 

importância de 0 a 10, certamente a manutenção alcançaria a escala 10. A verdade é que não 

adianta plantar se não for manter, pois, sem a devida manutenção, o plantio poderá ser 

totalmente condenado, fazendo com que as mudas morram. Esse cuidado deve ser tomado 

durante os 36 (trinta e seis) meses iniciais. A manutenção consiste na irrigação, adubação, 

controle de pragas e plantas competidoras, tutoramento, capina, aceiro e replantio.  

 

2.2.12 Cronograma 

 
Atividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a 36

1. Demarcação das áreas

2. Terraceamento (curvas de nível)

3. Controle de formigas

4. Preparo de solo e  Abertura dos berços

5. Aquisição de mudas

6. Calagem

7. Adubação de plantio

8. Plantio e Tutoramento

9. Coroamento e roçada

10. Replantio

11. Adubação de cobertura

12. Irrigação

13. Monitoramento

36 meses
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2.2.13 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

O município dispõe de equipe técnica devidamente capacitada e preparada para 

acompanhar todas as etapas do projeto, inclusive assumindo todas as responsabilidades 

técnicas necessárias para aferir as medições. 

Esta equipe técnica é formada por profissionais do quadro de servidores da Prefeitura 

Municipal, mais especificamente da Secretaria do Meio Ambiente, que conta com 

engenheiros agrônomos, biólogos, engenheiros civis, técnicos agrícolas e estagiários das áreas 

correlatas. 

As visitas para avaliação das atividades serão bimestrais e a cada medição deverá ser 

elaborado e apresentado um relatório técnico e registro fotográfico pela empresa contratada, 

apresentando as condições e avanços do projeto de recomposição florestal. Os relatórios 

ficarão condicionados à aprovação para a liberação do pagamento. 

3 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.1Objeto 

Este termo de referência tem por objetivo definir e padronizar procedimentos a serem 

adotados para elaboração e apresentação de projetos de plantio de mudas de essências 

florestais nativas e sua respectiva manutenção, decorrentes de recuperação ambiental 

em Áreas de Preservação Permanente – APP. 

 

Objetiva, portanto, a contratação de serviços especializados de manutenção, em 

projetos de recuperação ambiental, referente ao plantio de 53.500 mudas de espécies 

arbóreas nativas, em uma área que compreende 32,09 ha, sendo que as mesmas serão 

plantadas, obedecendo ao espaçamento 3x2m. 

 

3.2 Justificativa 

As matas ciliares são elementos importantes no manejo e conservação de uma bacia 

hidrográfica, especialmente sob a ótica da manutenção ou melhoria dos aspectos 

qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos a que estão associadas. Estão 

relacionadas à proteção de mananciais pela estabilização de ribanceiras, prevenção de 

enchentes e contenção do carreamento de sedimentos e poluentes para os cursos 

d’água. Contribuem para a estabilização térmica e manutenção das características 

físio-químicas da água e fornecem alimento à ictiofauna, estabelecendo relações com 

o ambiente aquático. 

 

A recuperação da APP a ser desenvolvida tem como ambição resultar em um modelo 

de ação sustentável do ponto de vista cultural e financeiro para a recuperação das 
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matas ciliares da sub-bacia da Lagoa no município de São José do Rio Preto/SP, sendo 

sua nascente localizada sob as coordenadas 7.692,54N e 680,42E e até a foz sob as 

coordenadas 7.696,29N e 672,20E. 

 

Justifica-se essa decisão por inúmeras razões ambientais e, sobretudo, pela 

manutenção e esperada recuperação da vazão dos córregos e cursos d’água que 

contribuem com o volume de suas águas a represa de abastecimento da cidade. 

 

3.3 Descrição do objeto 

3.3.1 Seleção das espécies 

A listagem das espécies selecionadas para plantio deverá ser elaborada de acordo com 

o(s) Bioma(s) e o(s) ecossistema(s) de ocorrência natural da área de implantação do 

projeto, seguindo os ditames da legislação vigente. A escolha das mudas deve 

privilegiar as espécies que ocorrem naturalmente na região a ser recuperada e, 

respeitando-se as formações de ocorrência, recomenda-se a utilização de espécies 

ameaçadas de extinção e ou atrativas da fauna associada. As espécies escolhidas 

deverão ainda contemplar dois grupos ecológicos, sucessão: pioneiras e secundárias 

iniciai, e secundarias tardias e climácicas, considerando-se o limite mínimo de 40% 

para qualquer dos grupos. Com relação ao número de indivíduos por espécie, nenhuma 

espécie poderá ultrapassar o limite máximo de 20% do total do plantio. 

 

Deverão ser utilizadas espécies florestais de ocorrência regional, conforme a Tabela de 

Espécies Arbóreas Nativas: Indicação por Região e Ecossistema do Estado de São 

Paulo. O replantio deverá ser feito de modo que o número e a quantidade de cada 

espécie fique de acordo com as Resoluções SMA 032/2014, SMA n° 08/2008, nº 

044/2003 e nº 021/2001, resoluções estas que orientam o reflorestamento heterogêneo 

de áreas degradadas.  

 

Deverão ser utilizadas mudas oriundas de viveiro próprio ou de terceiros, desde que 

possuam certificado de inscrição no RENASEM (Registro Nacional de Sementes e 

Mudas), junto ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).  

 

A contratada deverá fornecer as mudas, realizar as ações de plantio e promover a sua 

manutenção durante o período de vigência do contrato, de forma a manter o “stand” 

inicial de implantação das áreas. As mudas deverão apresentar altura mínima de 

1,00m, estar devidamente acondicionadas em saco plástico, ser fitosanitariamente 

sadias e não apresentar enovelamento de raízes.  
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3.3.2 Preparo das Covas 

Trata-se da incorporação de insumos agrícolas, visando uma melhor nutrição vegetal, 

estruturação do solo, descompactação, propiciando um melhor desenvolvimento das 

mudas, principalmente em sua fase inicial.  

 

Plantio das árvores condicionadas em sacos, ou vasos de 8,00 litros:  

Nesta incorporação, serão misturados juntamente com metade da terra das covas:  

- 100 gramas de calcário dolomítico;  

- 200 gramas de fosfato natural;  

- 50 gramas de cloreto de potássio;  

- 5 litros de esterco de curral curtido.  

 

Esta mistura deverá ser colocada no fundo da cova e completada com o restante da 

terra, com o objetivo de disponibilizar condições ideais ao sistema radicular das 

mudas.  

 

3.3.3 Plantio das mudas 

 No plantio, propriamente dito, deve-se condicionar o sistema radicular das mudas nas 

covas, devendo ser respeitado o colo da planta, como nível de cobertura de solo e 

formação da coroa, evitando soterrar as mudas de árvores.  

 

3.3.4  Combate a formigas 

Toda a área de plantio, assim como ao redor da revegetação, deverá ser tratada com 

formicidas indicados por Técnico habilitado, no intuito de se evitar ataque desta 

natureza, o que prejudica, principalmente, o desenvolvimento inicial das mudas, assim 

como seu crescimento, retardando-o e, em casos extremos, provocando sua extinção. 

Esta operação deverá acompanhar todas as fases, desde a implantação até a 

manutenção, visto que não se consegue erradicação total com durabilidade.  

 

O combate a formigas deverá ser realizado continuamente dentro do período previsto 

no cronograma, utilizando produtos específicos para este fim, com registro no 

Ministério da Agricultura e recomendados por profissional habilitado, com emissão de 

receituário agronômico e ART.  

 

A aplicação destes produtos deverá ser realizada por pessoa habilitada e fazendo uso 

de EPI’s próprios para este fim.  

 

3.3.5 Controle de Gramíneas 

O controle de plantas invasoras deverá ser realizado, preferencialmente, através de 

métodos mecânicos, como roçadeiras tratorizadas ou manuais, rebaixando a vegetação 

a uma altura máxima de 10 centímetros.  
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O material oriundo das roçadas deverá ser depositado sobre a coroa, formando um 

colchão (mulching) de 10 centímetros, com o objetivo de proteger o coroamento, o 

solo do entorno da muda, reduzir a temperatura e o ressecamento do solo e evitar a 

mato competição.  

 

Quando houver necessidade de controle químico, os produtos deverão ser específicos 

para tal finalidade, com registro no Ministério da Agricultura e sob-recomendação de 

profissional habilitado, com emissão de receituário agronômico e ART.  

 

A aplicação de herbicidas deverá ser realizada por pessoa habilitada e fazendo uso de 

EPI’s próprios para tal finalidade.  

 

3.3.6  Coroamento 

Este procedimento colabora desde o pegamento das mudas até a diminuição da 

competição (de água, luz e nutrientes) com outras espécies vegetais invasoras. Trata-se 

da construção de um círculo de 0,60 metro de diâmetro, com um cordão de terra nas 

extremidades, em volta da muda plantada, com o intuito de aumentar a capacidade de 

armazenamento d’água durante as chuvas e irrigações. Este coroamento deverá ser 

mantido em perfeitas condições, até que a muda esteja devidamente implantada e 

adequada às condições da área. 

 

Roçada da linha e entrelinhas, com roçadeira costal e ou trator quando for possível. 

 

3.3.7  Aplicação de herbicida 

 A aplicação do herbicida em área total e ou parcial, com o uso de Glifosato, dosagem 

conforme produto comercial, orienta o uso de jato dirigido, em cone, e o uso de 

equipamento denominado popularmente de chapéu de napoleão, visando conter a 

deriva de aplicação e proteger a muda. O plantio deverá se manter isento de 

braquiária, capim gordura, colonião e outros. Contudo, quando houver presença do 

gramão e folhas largas, não há necessidade de combate e ou eliminação. 

 

Desta forma, esta ação ocorre em todas as fases de manutenção da área do plantio.  

 

3.3.8  Tutoramento  

Trata-se da colocação de "estacas de suporte" para as mudas com porte (altura) 

desproporcional ao diâmetro do caule, vindo a tombar em decorrência de ventos, 

chuvas, ou mesmo pelo próprio peso da copa em formação.  As estacas, devidamente 

amarradas (com folga para não afogar as plantas), sustentam as mudas, até o 

crescimento.  

 

Estas estacas serão de madeira, com comprimento de 1,90m, dos quais 0,4 m serão 

enterrados e o restante (1,50m) servirá de tutor, onde se fixará a muda, através de 
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amarrios devidamente folgados (em forma de oito), devendo ser dispostas fora do 

torrão, evitando o destorroamento, assim como danificação do sistema radicular.  

 

3.3.9  Irrigação  

Esta prática deverá se iniciar logo após o plantio, a fim de garantir a acomodação da 

terra em volta da muda, expulsando bolsões de ar e fornecimento d’água para as 

mesmas, durante toda a fase de pegamento e após a mesma, até que o sistema radicular 

atinja profundidades em que se obtenha água suficiente para a manutenção da planta.  

 

Esta irrigação deve acontecer antes de se atingir o Ponto de Murcha Permanente, que 

compromete a planta, levando-a à morte.  

 

3.3.10  Replante/Desbrota  

Etapas de ocorrência não obrigatória, pois, somente quando o plantio apresentar 

falhas, acontecerá o replantio.  

 

Visando manter o número de mudas no plantio, deve-se adequar as mudas a serem 

plantadas, em função do porte atual das mudas quando do replante, para que a 

formação das mesmas não fique desigual.  

 

Da mesma forma a desbrota nas áreas propícias ao desfrute dos moradores, pois a 

condução das copas permite a cobertura do solo e também o passeio pela área como 

um todo.  

 

3.3.11  Adubação de Cobertura  

Esta adubação visa oferecer nutrientes e estimular o desenvolvimento das plantas. 

Desta forma, recomenda-se a aplicação parcelada no período de setembro a fevereiro, 

em solo úmido e período chuvoso.  

 

A parcela recomendada é de 200 gramas/planta/ano, a cada 45 dias. Ou seja, 

recomenda-se a aplicação de 04 parcelas de 50,00 gramas, com intervalos de 45 dias 

entre parcelas, dando início em setembro, ou quando iniciar o período mais chuvoso 

do ano. 

 

3.3.12  Controle de Pragas e Doenças  

Consiste em monitorar o surgimento de pragas ou doenças e providenciar o controle 

dos mesmos, utilizando-se de produtos específicos para este fim, com registro no 

Ministério da Agricultura e recomendados por profissional habilitado, com emissão de 

receituário agronômico e ART.  
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A aplicação destes produtos deverá ser realizada por pessoa habilitada, fazendo uso de 

EPI’s próprios e adequados para este fim. 

 

3.4 Fundamentação legal 

A Lei nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, dispõe sobre o Programa de Regularização 

Ambiental - PRA – das propriedades e imóveis rurais, visando à recuperação e 

recomposição de áreas degradadas ao longo dos cursos d’água. 

 

A Lei Federal nº 12.651/2012 – que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 

define em seu artigo 3º, inciso II, Área de Preservação Permanente a área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. Em seu artigo 4º, considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 

rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei, inciso I, as faixas marginais de qualquer 

curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da 

calha do leito regular, em largura mínima de 30 até 500 metros, variando conforme 

largura do curso d’água. 

 

Essa licitação é regulamentada pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

redação dada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98 e Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 1996. 

 

3.5 Estimativa de custos 

O valor total estimado para a execução do objeto desta licitação será de R$ 

5.398.150,00 (Cinco milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta reais) 

3.6 Critérios de julgamento 

3.6.1 A Comissão Municipal de Licitação reunir-se-á em sessão fechada aos licitantes, 

para analisar e julgar as propostas 

3.6.2 Durante a análise das propostas, a Comissão Municipal de Licitação poderá 

convocar os proponentes para quaisquer esclarecimentos relativos às respectivas 

propostas, ou promover diligências destinadas a esclarecer ou instruir o processo. 

3.6.3 O critério de seleção da proposta será o de Menor Preço Global, sendo 

desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório 

da licitação e as propostas com valor global superior ao limite estabelecido no 

orçamento, constante das planilhas anexas ao presente edital, ou com preço 

global manifestamente inexequível, nos termos do disposto no artigo 48, inciso II, 

da Lei nº8.666/93, que institui e regulamenta as normas para licitação e contratos 

da administração pública (BRASIL, 1993). 
3.6.4 A Comissão Municipal de Licitação poderá, a qualquer tempo, verificar exatidão 

das informações prestadas pelos licitantes. Caso seja constatada a inveracidade de 

alguma informação, o licitante sofrerá penalidades cabíveis. 

3.6.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes envolvidos serão convocados. 
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3.6.6 Será assegurado o exercício do direito de preferências às microempresas e 

empresas de pequeno porte que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta primeira classificada. 

3.6.7 Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no subitem 6.6, a 

microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que a proposta será declarada a melhor oferta. 

 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferências e apresentar 

nova proposta; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo 

estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 

proposta; 

c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 

igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

3.6.8 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 

oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de porte pequeno. 

3.6.9 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 6.6, na ordem classificatória, para o exercício do direito de 

preferência. 

a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, 

e não configurada a hipótese prevista no subitem 6.9, será declarada a melhor 

oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame. 

3.6.10 A decisão final sobre a escolha do licitante vencedor terá seu resultado 

publicado no jornal Oficial do Município e no Diário Oficial do Estado. 

6.11 A municipalidade disponibilizará informações referentes à presente licitação no 

site da Prefeitura de São José do Rio Preto. 

3.6.12 As informações disponibilizadas no site constituem mera liberalidade, 

prevalecendo, para todos os efeitos, as publicações na imprensa oficial e os 

documentos juntados ao processo, disponível aos interessados, na Diretoria de 

Compras, localizado no 2º andar do Paço Municipal, para vistas e extração de cópias, 

observando os procedimentos de praxe. 

 

4. Prazo, local e condições de entrega 

4.1 O objeto desta contratação deverá ser executado em 36 (trinta e seis) meses, em 

conformidade com o estabelecido neste Termo e Referência, contados da data da 

emissão da Ordem de Início de Serviço, correndo por conta da Contratada as despesas 

de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da 

execução do objeto do contrato, podendo ser prorrogado ou renovado, mediante 

acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante Termo 

Aditivo, caso em que será aplicada para correção a variação do IPCA do período. 
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4.2 O recebimento definitivo, aceitação e fiscalização do objeto deste contrato serão 

feitos por servidores designados pelo Departamento Requisitante. O recebimento 

definitivo será dado, mensalmente, em até 02 (dois) dias úteis após a conclusão dos 

serviços de cada mês. 

 

§ 1.º O Departamento Requisitante, através dos servidores designados, poderá, em 

qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos serviços, reservando-se o 

direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, 

devendo a CONTRATADA corrigir as eventuais falhas imediatamente. 

 

I - A fiscalização averiguará, entre outros, os seguintes aspectos na execução do 

Contrato: 

a) Se todos os funcionários contratados estão devidamente registrados, mediante a 

conferência, sempre que necessária, do livro de registro e Carteira Profissional e se 

estão sendo observados os direitos estabelecidos em CCT; 

b)  No caso de substituição dos funcionários, deverá, a contratada, apresentar o 

comprovante do correto pagamento das verbas rescisórias, bem como o registro do 

novo funcionário. 

 

§ 2.º No caso dos Fiscais de Contrato constatarem irregularidades durante as 

fiscalizações, será emitido um termo de notificação para o contratado tomar ciência do 

ocorrido; esse termo conterá todos os dados necessários que identifiquem a empresa, 

data, assunto, observações, assinatura do responsável pela fiscalização, assinatura e 

data da ciência pelo responsável pela contratada. 

 

§ 3.º Cabe a Contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização dos serviços, sem prejuízo da obrigação da contratada fiscalizar seus 

empregados, prepostos e/ou subordinados, podendo o fiscal do contrato rejeitar, no 

todo ou em parte, os serviços julgados insatisfatórios ou que não atendam ao 

especificado no contrato. 

 

§ 4.º A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela empresa contratante. 

 

§ 5.º A existência e a atuação da fiscalização da Contratante em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à perfeita 

execução dos serviços e às suas consequências e implicações próximas ou remotas. 

 

§ 6.º A verificação e a confirmação da efetiva realização dos serviços contratados 

serão feitas mediante registro pela Contratante em formulário próprio, com ciência da 

empresa contratada, realizada pelo fiscal do contrato, que identificará, quando for o 

caso, para efeito de glosa de faturas, além das demais exigências constantes no 

presente contrato, as seguintes hipóteses: 
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I. Ocorrência do tipo “A”: Serviços não realizados; 

II. Ocorrência do tipo “B”: Serviços realizados de modo incorreto ou de qualidade 

insatisfatória; 

III. Ocorrência do tipo “C”: Não utilização de identificação pessoal e dos veículos, 

equipamentos e/ou materiais de segurança durante a execução dos serviços; 

IV. Ocorrência do tipo “D”: Utilização inadequada dos equipamentos e/ou materiais 

de segurança, identificações e veículos. 

 

§ 7.º Para efeito de emissão de fatura, a Contratante confirmará a realização dos 

serviços, no último dia útil do mês, em formulário próprio. 

 

5. Obrigação das partes 

5.1 Além das obrigações naturalmente decorrentes deste instrumento, são obrigações 

da CONTRATADA, durante todo o prazo de vigência contratual: 

I - Efetuar o pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução do contrato; 

II - Apresentar, sempre que solicitado, durante a vigência do contrato, documentos que 

comprovem o fiel cumprimento à legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais; 

III - Manter representante da empresa, no Município de São José do Rio Preto-SP, 

com plenos poderes para atender, encaminhar e/ou decidir todos os procedimentos 

e/ou determinações referentes ao presente Contrato; 

IV - Efetuar manutenções preventivas e corretivas, sempre que necessário, mantendo 

os veículos e equipamentos em perfeitas condições; 

V - Prestar os serviços objeto deste contrato, em conformidade com os requisitos de 

QUALIDADE, UTILIDADE E SEGURANÇA e às normas do Ministério do 

Trabalho, Código de Defesa do Consumidor, ABNT, Legislação de Trânsito, e demais 

pertinentes em vigência; 

VI - Obedecer aos horários, locais e trajetos determinados pela CONTRATANTE; 

VII - Responsabilizar-se pela conservação e manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos e equipamentos, devendo os mesmos estar em perfeitas condições de uso, 

conservação e funcionamento; 

VIII - Fiscalizar o trabalho de seus empregados, garantindo o fiel cumprimento da 

legislação e assegurando que apenas pessoal com conhecimento execute o serviço; 

IX - Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de CONCORRÊNCIA, 

durante a vigência deste contrato; 

X - Apresentar as alterações sofridas no(s) veículos(s) utilizado(s) na execução dos 

serviços, tão logo ocorrerem; 

XI - Comunicar qualquer substituição de funcionários, oficialmente, comprovando as 

condições exigidas para a execução do Contrato; 
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XII - Somente iniciar a execução dos serviços deste Contrato após receber a Ordem de 

Serviço emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo; 

XIII - Executar o objeto contratual de forma rigorosa, atendendo às ordens de serviço 

do Departamento requisitante. Na ocorrência de casos fortuitos, devidamente 

justificados e autorizados pelo Departamento requisitante, a contratada fica isenta das 

multas estabelecidas pelo atraso dos serviços, desde que solicite por escrito em até 01 

(um) dia útil posterior à ocorrência; 

XIV - A Contratada é responsável pelos danos que causar à licitante ou a terceiros, por 

si ou seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o poder 

público contratante de qualquer responsabilização; 

XV - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços descritos 

neste documento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, 

licença, greve, falta ou demissão, que não terá, em hipótese alguma, qualquer relação 

de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, conforme 

art. 71 da Lei nº 8.666/93; 

XVI - Providenciar a reposição, no prazo máximo de 3 (três) horas, de empregado em 

suas ausências, por qualquer motivo, de forma a suprir o quantitativo para a execução 

dos serviços; 

XVII - Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sempre que seus serviços sejam julgados insatisfatórios pelo gestor do Contrato ou sua 

conduta seja prejudicial ou inconveniente à disciplina ou ao interesse do serviço 

público, vedado o retorno do mesmo às dependências do CONTRATANTE para 

cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou férias de outros empregados; 

XVIII - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste 

documento, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios;  

XIX - Cumprir os prazos estipulados pelo gestor do Contrato. Caso haja necessidade 

de maior prazo, a CONTRATADA deverá formalizar imediata comunicação ao 

CONTRATANTE, justificando as causas e propondo novos prazos, que poderão ser 

aceitos ou não pelo gestor do Contrato; 

XX - Não modificar as especificações dos serviços sem autorização por escrito do 

gestor do Contrato. Os casos não abordados serão definidos pelo CONTRATANTE, 

de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão; 

XXI - Encaminhar ao gestor do Contrato, em 5 (cinco) dias corridos a partir do início 

do prazo de vigência do contrato, a relação dos empregados que executarão os 

serviços; 

XXII - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados 

necessários à perfeita execução dos serviços contratados; 

XXIII - Responsabilizar-se por quaisquer serviços executados em desacordo com as 

normas técnicas vigentes e pelas consequências resultantes de tais serviços; 
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XXIV - Dentre os documentos a serem fornecidos deverá constar, devidamente 

autenticados, a comprovação de sua regularidade referente aos recolhimentos das 

contribuições junto ao INSS, por intermédio da Certidão Negativa de Débito - CND e 

junto ao FGTS, por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, 

pagamento do salário, décimo terceiro salário, férias, vale-transporte, vale-

alimentação, relação de empregados alocados para prestação dos serviços, folha de 

ponto dos empregados e relatório técnico mensal; 

XXV - Qualquer atraso ou problema na fatura ou nos documentos exigidos como 

condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. Esse atraso no 

pagamento não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados 

nas datas regulamentares; 

XXVI - Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras ou 

veicular publicidade acerca do contrato, sem prévia aprovação por escrito do 

CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual; 

XXVII - Exigir que seus empregados cumpram com pontualidade o horário de 

prestação dos serviços, observando as disposições que forem baixadas pelo 

CONTRATANTE sobre o assunto; 

XXVIII - Proibir o uso de qualquer dependência do CONTRATANTE como 

alojamento ou moradia de pessoal ou fim diverso do permitido, mesmo que 

transitório; 

XXIX - Não contratar, durante a execução do contrato, servidor pertencente ao quadro 

de pessoal do CONTRATANTE; 

XXX - Atualizar as diversas programações operacionais e horários de acordo com as 

necessidades ou eventos previstos pelo CONTRATANTE; 

XXXI - Todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes da realização dos serviços 

aqui descritos correrão por conta da CONTRATADA, inclusive as referentes a 

transporte de funcionários, combustíveis, manutenção e substituição dos equipamentos 

e veículos, impostos, previdência social, etc., de modo que o valor proposto na 

contratação deste objeto constitua o único encargo a ser custeado pela 

CONTRATANTE; 

XXXII - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratual sem prévia 

e expressa anuência do CONTRATANTE. 

 

5.2 Além das naturalmente decorrentes deste instrumento, são obrigações da 

CONTRATANTE, durante todo o prazo de vigência contratual: 

I - Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do 

contrato; 

II - Fiscalizar a execução do objeto deste contrato podendo, em decorrência, solicitar 

fundamentadamente à CONTRATADA providências cabíveis para correção ou 

adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário; 

III - Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento 

do contrato; 
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IV - Zelar pela boa qualidade do serviço, bem como estimular sua eficiência, receber e 

apurar reclamações de usuários; 

V - Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no contrato; 

VI - Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis; 

VII - Emitir as ordens de serviço; 

VIII - Fornecer, quando necessário, os insumos (adubos e inseticidas), mudas, terra, 

água e energia elétrica; 

§ 1.º. As “Ordens de Serviço”, exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício, 

cabendo à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo expedi-las. 

 

6. Acompanhamento e fiscalização 

a) Durante a vigência deste Contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada por Gestor devidamente designado pelo CONTRATANTE; 

b) Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito 

pela Administração do CONTRATANTE, para representá-la sempre que for 

necessário; 

c) A atestação de conformidade dos serviços do objeto cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

7. Pagamento 

7.1 O pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA e aceitos 

definitivamente pela Administração será efetuado em parcelas mensais. 

 

7.2. O pagamento de cada parcela será efetuado em nome da CONTRATADA, 

mediante ordem bancária em conta corrente ou por meio de ordem bancária para 

pagamento de faturas com código de barras, até o 5º (quinto) dia útil, em horário 

bancário, do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após o recebimento da 

Nota Fiscal de Serviço(s)/Fatura(s). 

 

7.3. As faturas somente serão liberadas após o cumprimento de todas as cláusulas 

contratuais. 

 

7.4. Quando em desacordo com as exigências normativas e/ou contratuais necessárias 

ao pagamento, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA para 

cancelamento e nova emissão, em se tratando de erro impeditivo à sua correção. Não 

havendo necessidade de cancelamento, deverá ser retificada mediante carta de 

correção, reiniciando-se, em ambos os casos, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

pagamento, contado a partir da regularização das pendências. 

 

7.5. Considerar-se-á como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária. 
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7.6  Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de 

situação regular junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT), 

apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade 

expirada, a CONTRATADA será convocada a regularizar a documentação ou indicar 

o fato impeditivo do cumprimento da obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de restar caracterizado o descumprimento do contrato, punível com as sanções 

previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

8. Subcontratação 

8.1 Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da 

Contratante, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 

infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis. 

 

9. Sanções 

9.1 Para aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 

ficará impedido de licitar e de contratar com o Município. 

 

9.2. A multa por descumprimento do instrumento convocatório poderá ser aplicada 

quanto o adjudicatário recusar-se injustamente a aceitar, retirar ou assinar instrumento 

contratual ou nota de empenho, bem como a honrar a proposta apresentada, 

respeitados os prazos definidos no instrumento convocatório. 

 

9.3. Garantida ampla e prévia defesa, nos termos do art. 87, da Lei nº8.666/93, à 

CONTRATADA, poderão ser aplicadas cumulativamente as penalidades permitidas 

em lei e as constantes deste Instrumento, que são: 

a) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três centésimos por cento) por dia, 

calculada sobre o valor da entrega em atraso, cabível nos casos de atraso injustificado 

de até 30 (trinta) dias no cumprimento de prazos previstos neste termo para 

compromissos assumidos; 

b) multa por inexecução contratual parcial de 10% (dez por cento), calculada sobre o 

valor da parcela inadimplida, a ser aplicada no atraso injustificado superior a 30 (trinta 

dias); 

c) multa por inexecução contratual parcial, até o máximo de 15% (quinze por cento), 

calculada sobre o valor do serviço executado, conforme a gravidade da infração, 

cabível na rescisão contratual por culpa da CONTRATADA; 

d) multa por inexecução contratual total de até 20% (vinte por cento), calculada sobre 

o valor total do contrato, cabível na rescisão contratual por culpa da CONTRATADA. 
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9.4. As penalidades pecuniárias descritas neste termo poderão ser descontadas do 

pagamento devido pela CONTRATANTE, conforme permissibilidade contida na Lei 

nº8.666/93. 

 

9.5. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 

contemporaneamente à ocorrência do fato impeditivo do cumprimento da obrigação e 

indevidamente fundamentados, ficando a critério do CONTRATANTE a aceitação das 

justificativas apresentadas. 

 

9.6. Não havendo prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades pecuniárias 

referidas neste termo poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor 

sanção, a seu critério. 

 

10. Informações complementares 

10.1 - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de 

Concorrência é o Foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP. 

 

10.2 - Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, 

lida e achada conforme, vai assinada pelas partes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo se propôs como objetivo geral de elaborar um projeto de recuperação da 

área de preservação permanente do Córrego da Lagoa, manancial a montante da Represa de 

captação de São José do Rio Preto, sendo de suma importância considerando que este córrego 

contribui substancialmente para a formação de três lagos que compreende o Parque da 

Represa, cuja captação superficial abastece 30% da população da cidade.  

Busca-se com a recuperação da APP do Córrego da Lagoa e suas nascentes maior 

vazão de água, pois dada a sua importância, uma vez que tendo água o ano todo, mesmo em 

períodos de estiagem, não comprometeria criticamente o consumo de boa parte da população, 

como ocorrido em anos anteriores de fortes estiagens no Estado. 

Com a ação dos impactos negativos que a área vem sofrendo, pode-se considerar que o 

desaparecimento das nascentes resultará na redução do número de cursos d’água, significando 

a diminuição de água na região. Portanto, as nascentes têm um valor inestimável do contexto 

ambiental e devem ser tratadas com muita atenção.  

Outro ganho ambiental que a recuperação da área trará refere-se à fauna e flora, uma 

vez que o Parque da Represa já possui uma fauna exuberante que conta com mais de 111 
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espécies dentre aves, mamíferos, anfíbios, répteis e peixes, formando assim, um verdadeiro 

santuário em meio à cidade.  

O ganho vegetal com o plantio de aproximadamente 54.000 mil árvores será imenso, 

pois ampliará o percentual de cobertura arbórea da cidade. Os animais terão ainda seus habitat 

ampliados, formando um imenso corredor ecológico, interligando este córrego aos demais da 

região. 

Todavia, para que todas as ações programadas aconteçam, além de planejar é preciso 

executar, e, para isso, governo e sociedade civil devem estar ligados na busca do bem comum 

para a população, pois só assim conseguir-se-á uma cidade sustentável e que se preocupa com 

os pilares ambiental, social, econômico e institucional. 

Em um de seus livros “Cuidar da Terra, Proteger a Vida”, Leonardo Boff assevera que: 

“Em 1961, precisávamos de metade da Terra para atender às demandas humanas. Em 1981, 

empatávamos: precisávamos de uma Terra inteira. Em 1995 ultrapassamos em 10% sua 

capacidade de reposição, mas era ainda suportável”. 

Neste contexto, reforça-se que São José do Rio Preto é uma cidade que expande a cada 

dia e merece crescer de forma ordenada, desenvolvendo-se e avançando, não se esquecendo 

de manter e preservar seus recursos naturais, tendo em seu desenvolvimento as preocupações 

ecológicas, já que de nada adiantará ser uma cidade pujante, deixando de lado seus conceitos 

ambientais. 

Este estudo ressalta, entre outros, a necessidade de administrar o crescimento 

populacional e de controlar o esgotamento dos recursos. 

Para finalizar, nada melhor que a retomada ao Relatório Brundtland, documento que 

elege definitivamente o conceito de Desenvolvimento Sustentável, como “aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades” (Brundtland, 1988, p. 46).  
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