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RESUMO

O intenso crescimento urbano desordenado é reconhecido como fator de degradação

ambiental  e  desequilíbrio  ecológico,  além da crescente  demanda pela  utilização  dos

bens  ambientais  e  o  intenso  desenvolvimento  econômico.  Causando  danos  como

utilização  de  áreas  antes  preservadas,  poluição  causada  por  esgotos  e  a  falta  de

sensibilização da população. Assim, objetiva-se com este trabalho restaurar uma área de

preservação  permanente  localizada  no  entorno  do  lago  urbano  em Alto  Alegre-RR.

Será delimitada a área de estudo e posteriormente realizar a coleta de dados no campo

com aplicação de questionários  contendo perguntas  abertas e  fechadas no intuito  de

elaborar um diagnóstico socioeconômico e ambiental. Serão realizados diagnósticos do

meio físico, com coletas de dados primários e secundários da água e dados florísticos na

identificação de espécies. Para a recuperação da APP a área será isolada e realizada a

condução da regeneração natural e plantio de espécies nativas, e ao longo do tempo o

monitoramento  e  tratos  culturais.  Com  o  intuito  de  discutir  e  decidir,  junto  aos

moradores e administradores locais, os problemas ambientais detectados serão marcados

as  conferencias.  Com  a  implantação  deste  projeto  espera-se  substanciar  ações  de

intervenção  para  recuperar  a  APP  do  lago,  garantindo  assim  importante  função

hidrológica,  além  da  sensibilização  dos  governantes  e  população  em  geral  para

importância e valorização da proteção, recuperação da APP e construção de um espaço

de lazer como o principal foco deste trabalho, haja vista que, sem o entendimento dos

impactos negativos os atores envolvidos não atingirão o ponto de monitorar e manter o

espaço  implantado. Portanto,  torna-se  assim  necessário  um  envolvimento  do  poder

público, comunidade e outras instituições, visando o desenvolvimento de projetos que

visem o planejamento e a conservação das áreas preservadas.

Palavras-chave: Regeneração ambiental. Sensibilização ambiental. Recurso hídrico.
 



ABSTRACT

The  intense  disorderly  urban  growth  is  recognized  as  a  factor  of  environmental

degradation and ecological imbalance, in addition to the growing demand for the use of

environmental goods and intense economic development. It causes damages such as the

use of previously preserved areas, pollution caused by sewage and the lack of awareness

of the population. Thus, this work aims to restore a permanent preservation area located

near the lake in Alto Alegre-RR. The study area will be delimited and the data will be

collected in the field with questionnaires. Diagnostics of the physical environment will

be performed, with primary and secondary data collection of water, soil and floristic

data in the identification of species. For the recovery of APP the area will be isolated

and conducted the natural regeneration and planting of native species, and over time the

monitoring and cultural treatments. In order to discuss and decide, with the residents

and  local  administrators,  the  environmental  problems  detected  will  be  marked  the

conferences.  With  the  implementation  of  this  project,  it  is  hoped  to  substantiate

intervention actions to recover the APP from the lake, thus guaranteeing an important

hydrological function, in addition to sensitizing the government and the population in

general  to  the  importance  and  valorization  of  protection,  recovery  of  APP  and

construction  of  a  leisure  as  the  main  focus  of  this  work,  given  that,  without

understanding  the  negative  impacts,  the  actors  involved  did  not  reach  the  point  of

monitoring and maintaining the implanted space. Therefore, it is necessary to involve

the  public  power,  community  and  other  institutions,  aiming  at  the  development  of

projects that aim at the planning and conservation of the preserved areas.

Kei word:  Environmental regeneration. Environmental awareness. Water resource. 
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1. INTRODUÇÃO

Os impactos ambientais  em zona urbana ocorrem em contexto absolutamente

diferente daqueles existentes em área rural e, portanto, requerem solução legal e política

ajustada  às  peculiaridades  do  caso  concreto.  O  crescimento  urbano  desordenado  é

reconhecidamente  um  fator  de  degradação  ambiental  e  diminuição  do  equilíbrio

ecológico (FEDATTO JÚNIOR et al., 2006). A crescente demanda pela utilização dos

bens ambientais e o intenso desenvolvimento econômico propulsou o movimento, que

se alastrou mundialmente, a lutar pela defesa eficaz do uso moderado do meio ambiente

para evitar a devastação descontrolada e escassez de seus bens; o que acarretaria na

extinção das condições essenciais à vida (PINHEIRO e PROCÓPIO, 2008).

Sendo  assim,  de  acordo  com  Folharini  e  Arruda  (2010),  a  natureza  não

conseguiu  assimilar  coerentemente  essas  perturbações  que  começou  a  sofrer.  A

expansão urbana acaba tomando o lugar de áreas antes preservadas. A pavimentação

usada  nas  cidades  à  água  perde  o  poder  de  infiltração  no  solo  e  assim aumenta  o

escoamento superficial que poderá causar danos em regiões à jusante, aliado a esse fator

também  podemos  citar  a  poluição  causada  pelo  esgoto,  falta  de  conscientização

ambiental da população que lança pequenas latas e outros objetos no solo e em cursos

fluviais, o que compromete o funcionamento do sistema como um todo (FOLHARINI e

ARRUDA, 2010).

O município de Alto Alegre -RR, apesar de pequeno, tem uma população de

15.933  habitantes (IBGE, 2017), passa pelos mesmos problemas das grandes cidades,

tanto  em  abastecimento,  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  e  esgoto,  localizado  a

Centro-Oeste  do  Estado,  está  a  80  Km de  Boa  Vista.  Atualmente  destaca-se  como

potência  para  pecuária  de  corte  e  plantio  de  soja,  despontando  como  principal  do

Estado, mesmo tendo cerca de 70% de seu território demarcado em áreas de proteção

ambiental: FLONA, Estação ecológica de maracá e terras indígenas.

No Código de Postura do Município de Alto Alegre,  publicada no dia 08 de

dezembro de 2005, em seu artigo 131, ressalta que manterá o sistema permanente de

controle  da  poluição  mediante  providencias  disciplinadoras  relativas  aos  meios  e

condições ambientais do ar e das águas. A aprovação da Câmara Municipal para a lei nº

219/2009, que dispõe sobre a política ambiental,  equilíbrio ecológico,  preservação e

recuperação do meio ambiente e dá outras providências, norteou como será realizado o

sistema de controle da poluição no município (ALTO ALEGRE, 2009).
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A conquista por uma vida saudável consiste na garantia dos bens essenciais à

sadia  qualidade  de  vida,  que  nada  mais  é  que  a  satisfação  dos  fundamentos

democráticos impostos na Constituição Federal, como o da dignidade da pessoa humana

e da isonomia (PINHEIRO e PROCÓPIO, 2008).

A técnica adequada a cada área depende dos níveis de degradação e fonte de

propágulos,  sendo  necessário  o  acompanhamento  e  a  avaliação  dos  resultados  da

implantação das medidas  de recuperação.  No entanto,  o monitoramento  raramente  é

implementado  de  modo  sistemático  em  razão  da  dificuldade  de  se  estabelecerem

parâmetros  ou critérios  para avaliação do desempenho da restauração (ALMEIDA e

SÁNCHEZ, 2005).

 Dessa forma, considerando a importância de realizar a preservação, recuperação

e monitoramento da área de APP (Área de Preservação Permanente), o presente estudo

objetivou  a  recuperação  da  Área  de  Preservação  Permanente  (APP)  degradada  no

entorno  do  lago  urbano  em  Alto  Alegre-RR,  e  sensibilizar  a  população  local  da

importância  da  preservação  do  meio  ambiente.  Em  vistas  para  o  futuro  e

complementação deste projeto é indicado a construção de uma área de lazer no entorno

do lago.

2. OBJETIVO

Restaurar uma Área de Preservação Permanente (APP) degradada localizada no

entorno do lago urbano em Alto Alegre-RR. 

2.1 Objetivos Específicos

- Identificar a relação socioeconômica e ambiental existente na recuperação de

uma Área de Preservação Permanente (APP) degradada; 

-  Condução  da  regeneração  natural  e  plantio  de  espécies  nativas,  com

monitoramentos semanais e tratos culturais; 

-  Avaliar  o  processo  de  restauração  ecológica  em uma Área  de  Preservação

Permanente (APP) degradada;

- Desenvolver ações de educação ambiental para sensibilização ambiental com a

população local;

3.  METODOLOGIA
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O trabalho será dividido em três etapas: o levantamento bibliográfico, coleta de

dados no campo e a análise dos resultados. Para o levantamento bibliográfico quanto

aos  fins,  será  realizado  em acervos,  livros,  teses  e  artigos,  onde os  temas:  recursos

hídricos, áreas de proteção ambiental, uso e degradação ambiental na região serão focos

do levantamento para pesquisa. 

Para  a  delimitação  territorial  da  área  de  estudo  será  selecionado  a  área  de

influência da APP, uma faixa de 100 m a partir da margem do lago (conforme o Código

florestal). Para a aplicação dos questionários esta área conta com aproximadamente 60

habitações, no qual irá abranger um número considerável de moradores do entorno do

lago, a fim de traçar o perfil socioambiental bem como avaliar a dimensão de ocupação

ao longo do mesmo. 

Para  elaboração  do  diagnóstico  socioeconômico  e  ambiental,  cujo  principal

objetivo será avaliar a percepção de cada indivíduo acerca da problemática ambiental,

bem como as condições de saneamento e saúde em que a população está exposta. Os

questionários (serão construídos com a equipe responsável pela implantação do projeto)

conterão perguntas abertas e fechadas. Abordando temas como faixa etária, profissão,

separação  e  destinação  do  lixo,  compostagem,  entre  outros.  A  sistematização  dos

resultados será realizada após as coletas em campo e o tratamento dos questionários

aplicados.  

No diagnóstico do meio físico, serão coletados dados primários e secundários. A

coleta de dados primários compreende, sobretudo, a análise da qualidade dos recursos

hídricos presentes na área de estudo. Serão coletadas amostras de água no lago e levadas

para análise na Universidade Federal de Roraima (UFRR) e solicitados análises pela

CAERR (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima). Avaliando-se os parâmetros:

pH, turbidez, sólidos totais, sólidos sedimentáveis, DBO, DQO, nitrogênio, ferro total,

manganês total, óleos e graxas, detergentes, coliformes totais e fecais. Posteriormente,

os resultados serão comparados com os valores máximos permitidos, determinados na

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nº. 357 de 17 de

março de 2005. 

Posteriormente, será realizada uma análise florística na região para identificar as

espécies nativas pertencentes aquele ecossistema e as espécies exóticas,  comparando

com a  literatura  e  o  zoneamento  ecológico  econômico  da  região.  Os  demais  dados

utilizados para elaboração do diagnóstico do meio físico compreenderam a análise de

informações secundárias.  

http://www.caer.com.br/
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As coordenadas dos pontos de amostras de água e espécies serão identificadas

com  o  auxílio  GPS (“Global  Positioning  System”),  e  as  respectivas  coordenadas

geográficas tabeladas.

As ações de sensibilização ambiental desenvolvidas na região serão realizadas

em parceria com a Secretaria de Educação Municipal em dois períodos diferentes. Estas

compreenderam palestras e oficinas direcionadas a grupos de crianças, jovens e adultos,

buscando a  esclarecer  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  e  proteção  das  áreas  de

preservação no entorno do lago. 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Área de preservação urbana

O processo de ocupação do território brasileiro foi caracterizado pela destruição

dos  recursos  naturais,  com  a  substituição  de  florestas  por  outros  usos  dos  solos

reduzindo  drasticamente  a  cobertura  vegetal  e  deteriorando  os  cursos  de  água.  As

florestas ciliares, por estarem em locais estratégicos para a ocupação humana, são um

dos ecossistemas mais perturbados e/ou degradados entre os ambientes florestais, foram

ignoradas as funções ecológicas, econômicas, estéticas e sociais que a vegetação e os

cursos de água podem desempenhar na qualidade de vida da população de uma cidade

(RECH et al., 2015).

O meio urbano, por seus impactos mais acentuados sobre os recursos naturais,

causa,  geralmente,  degradação  de  ordem  e  importância  maior  e  mais  intensa,  se

comparado com o meio rural. Em se tratando de urbanização em áreas que margeiam

cursos de água, estes impactos acabam tomando proporções ainda maiores (CECONI,

2010)

Contudo, na prática, a preservação das APPs que margeiam os corpos d’água,

em zonas urbanas, é ignorada. As principais falhas na proteção dessas faixas ciliares se

dão pela ineficiência do cumprimento das normas jurídicas que as protegem em áreas

urbanas (ARAÚJO, 2002). 

Segundo o disposto no Código Florestal e suas atualizações, o entendimento a

ser  dado  às  APPs  é  de  que  são  áreas  totalmente  protegidas.  A  legislação  florestal

brasileira referente às APPs é muito rígida, restritiva e proibitiva, na qual a regra básica

é a intocabilidade, por se mostrar bastante restritiva em suas normas, a legislação carece

de regulamentos claros que possibilitem a intervenção nas APPs. Assim, a intervenção
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ilegal em APP parece ocorrer com grande intensidade. Isso se dá em função dos bens e

serviços auferidos pelo seu uso, já que, em certas situações, é impossível e inevitável

mantê-las intocadas (BORGES et al., 2011).

Há que se considerar que o objetivo de proteção das APPs não diferencia áreas

urbanas  de  rurais.  Em  cidades  com  alto  grau  de  impermeabilização  do  solo,  a

manutenção das APPs, talvez assuma importância ainda maior do que em áreas rurais

(BORGES et al., 2011). 

Assim, para entendimento do que é considerada uma área urbana consolidada, a

Resolução CONAMA 302/02 estabeleceu alguns critérios,  tais  como: definição legal

pelo Poder Público; densidade demográfica superior a cinco mil habitantes  por km²;

existência de, no mínimo, quatro equipamentos de infraestrutura urbana: malha viária

com canalização de águas  pluviais;  rede de abastecimento  de água;  rede de esgoto;

distribuição de energia elétrica e iluminação pública; recolhimento de resíduos sólidos

urbanos; tratamento de resíduos sólidos urbanos (CONAMA, 2002).

A Área de Preservação Permanente apresenta um importante papel no equilíbrio

dinâmico do ecossistema, sendo responsável pela manutenção da qualidade da água dos

rios, pelo controle do regime hídrico, pela redução da erosão das margens de rios, pela

manutenção da ictiofauna e melhoria dos aspectos da paisagem, melhorando a qualidade

de vida da população, proporcionando um ambiente mais saudável e agradável devido

ao enriquecimento do ar com umidade e consequentemente a diminuição da temperatura

(VILELA, 2006). 

As raízes  das árvores servem como fixadoras do solo das margens,  evitando

processos erosivos. Essa vegetação mantêm a quantidade e a qualidade das águas, pois

filtram de maneira natural os possíveis resíduos de produtos químicos como agrotóxicos

e fertilizantes, além de auxiliar na proteção da fauna local (KIMURA, 2014).

Pode melhorar a qualidade da água por reter grande parte de nitrogênio e fósforo

vindos  das  áreas  vizinhas  cultivadas,  a  eliminação  dessa  vegetação  favorece  a

eutrofização  ou  adubação  excessiva  do  corpo  d’água  com  esses  nutrientes.  A

sedimentação  diminui  a  penetração  da  luz  na  água,  afetando  o  crescimento  e  a

reprodução  de  plantas  aquáticas  benéficas,  causando  assoreamento  (CARPANEZZI,

2000). 

4.2 Percepção ambiental
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Em  áreas  urbanas,  os  rios  configuram-se  como  estruturas  de  fundamental

importância na construção da paisagem das cidades. Representam não apenas valores

ambientais,  mas também culturais  e  estéticos  que se materializam por meio de suas

inserções  paisagísticas,  usos  e  apropriações  (CARDOSO,  2008).  As  construções  às

margens de rios buscam uma boa paisagem para a cidade bem como um abastecimento

de água de fácil acesso. Contudo, com o consumo exacerbado de produtos e uma grande

produção de lixo, esse recurso acaba por ser degradado e inutilizável com a poluição

(REZENDE e GOMES, 2017).

Conscientes  de  que  a  degradação  ambiental  está  diretamente  ligada  à  vida

cotidiana, e que os aspectos ambientais investigados junto à população são aqueles para

os quais a deterioração é mais visível, portanto capazes de serem percebidos, muitos

pesquisadores passaram a estudar o comportamento humano, atitudes e condutas em

relação ao meio ambiente.  Nesse contexto, a percepção ambiental pode proporcionar

melhor  compreensão  acerca  do  comportamento  vigente  e  orientação  para  o

planejamento de ações futuras do poder público que visem à inserção de meios eficazes

para que a comunidade se sinta  parte  de um todo e repense ações  nocivas ao meio

ambiente (OLIVEIRA e COSTA, 2017).

A percepção ambiental é definida como sendo uma tomada de consciência do

ambiente  pelo  homem,  ou  seja,  o  ato  de  perceber  o  ambiente  que  se  está  inserido,

aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo (MARIN et al. 2003). Cada indivíduo reage

e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive.  As respostas ou

manifestações daí decorrentes são resultado das percepções dos processos cognitivos e

expectativas de cada pessoa.

Desta forma,  o estudo da percepção ambiental  é de fundamental  importância

para  que  possamos  compreender  melhor  as  inter-relações  entre  o  ser  humano  e  o

ambiente, suas expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas

(CAMPOS et al., 2012). A partir da percepção ambiental busca-se entender a lógica que

rege as relações estabelecidas entre os grupos humanos e os elementos naturais.

Segundo Rezende e Gomes (2017) em estudo de caso no perímetro urbano do

Rio Zutiua em Arame/MA, percebeu que as entrevistas realizadas contribuíram para o

acompanhamento  de  como ocorreu  a  degradação,  uma vez  que  foram entrevistadas

pessoas  de diferentes  idades  e  estas  por  sua vez  citaram diferentes  fatos  de grande

contribuição para uma comparação de percepção sobre o nível de degradação do rio. 
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 4.3 Importância e qualidade da água 

O  Brasil  possui  um  grande  potencial  hídrico  (11%  da  água  no mundo),  a

abundância de água que possui e a pequena valoração econômica (a água é considerada

bem  de  uso  comum  do  povo)  incentivam  a  cultura  do  desperdício.  No  entanto,  a

disponibilidade hídrica no Brasil diminuiu, entre 1980 e 2007, em 66%, principalmente

devido ao aumento populacional (VIOLA, 2008).

O déficit do setor de saneamento básico é elevado, sobretudo no que se refere ao

esgotamento  e  tratamento  de  esgotos,  com maior  carência  nas  áreas  periféricas  dos

centros  urbanos  e  nas  zonas  rurais,  onde está  concentrada  a  população  mais  pobre.

Diversos são os fatores que explicam o déficit dos serviços de água e esgoto no país.

Entre eles, destaca-se a fragmentação das políticas públicas e a carência de instrumentos

de regulação (NASCIMENTO e HELLER, 2005). 

O uso da água na cidade, tipicamente, tem um ciclo característico de impacto

ambiental negativo. A água é coletada de uma fonte local (rio, lago ou lençol freático), é

tratada,  utilizada  e  retorna  para  um  corpo  coletor.  Ocorrendo  alterações  nas

composições  de  sais,  matéria  orgânica,  temperatura  e  outros  resíduos  poluidores

(RAZZOLINI e GÜNTHER, 2008).

Esse conjunto de problemas está relacionado à qualidade e quantidade da água,

e, em respostas a essas causas, há interferências na saúde humana e saúde pública, com

deterioração da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico e social (TUNDISI,

2008). 

5. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Roraima  tem  uma  área  com  um  pouco  mais  de  224  km2 estando  inserido

integralmente na Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, Alto Alegre está inserido na

micro  bacia  do  Rio  Branco,  localizado  no  centro-oeste  do  Estado  de  Roraima,  na

mesorregião Norte, microrregião de Boa Vista. Tem uma população estimada de 15.933

pessoas, segundo o IBGE (2017). O setor agropecuário do município de Alto

Alegre apresenta um importante componente da economia local, tendo como destaque a

produção de soja, mandioca, milho e banana. Também possui relevância os produtos do

extrativismo vegetal,  tais  como madeira  em tora,  lenha  e carvão vegetal  (SEPLAN,

2014).
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As  áreas  protegidas  no  município  de  Alto  Alegre  somam  86% do  total  do

município,  são espaços que objetivam proteger  e  manter  a diversidade biológica,  os

recursos  naturais  e  culturais,  através  de  instrumentos  legais  ou  outros  meios

institucionais específicos. Esses espaços são criados e geridos nos diversos níveis da

administração  pública,  seja  federal,  estadual  ou municipal.  Consideraremos  as  áreas

protegidas em Unidades de Conservação (Lei 9.985 de 18 de julho de 2000) e Terras

Indígenas (TIs) (SEPLAN, 2014).

O lago objeto desse estudo está localizado no perímetro urbano do Município de

Alto alegre nas coordenadas 2°59'06,3"N 61°19'19,2"W (Figura 1). Existe um igarapé

que a mais de 30 anos atrás foi ampliado formando um açude para ser utilizado na

captação de água para abastecimento da cidade, por um período de aproximadamente 22

anos,  no  decorrer  desse  tempo  devido  a  constante  quedas  de  energia,  falta  de

manutenção e aumento da poluição gerando dificuldades na purificação da água e a

captação passou a ser do Rio Mucajaí, aproximadamente 20 km de distância da sede do

município. 

Figura 1. Imagem de satélite do lago, Alto Alegre - RR. Fonte: Google Earth, 2017.

No perímetro do lago que ocupa por volta de 6,94 ha de superfície de água, há

diversas propriedades particulares (chácaras) com trânsito livre de animais nas margens

do lago. Há também uma pequena ilha de terra firme próximo a margem onde habitam
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diversas capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris). Existe um único igarapé afluente do

lago que é utilizado como monge, para escoar o excesso de água no período de chuvas. 

6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

6.1. Identificação do Problema

O lago (Figura 2) objeto desse estudo está localizado no perímetro urbano do

Município de Alto Alegre. Existe um igarapé que a mais de 30 anos que foi ampliado

formando  um açude  para  ser  utilizado  na  captação  de  água  para  abastecimento  da

cidade, para isso toda a vegetação ciliar foi retirada. No decorrer desse tempo devido a

constante  quedas  de  energia,  falta  de  manutenção  e  aumento  da  poluição  gerando

dificuldades  na  purificação,  a  captação  da  água  passou  a  ser  no  Rio  Mucajaí,

aproximadamente 20 km de distância da sede do município de Alto Alegre.

 

Figura 2. Vegetação sobre a água e as margens do lago de Alto Alegre -RR.

Fonte: Auriane da Conceição Dutra da Silva, 2017

Nos documentos do Município não há nenhum registro da ampliação do lago ou

quando passou a ser utilizado para captação da água, foram solicitadas informações da

CAER (Companhia de águas e esgoto de Roraima), empresa responsável por serviços

de  abastecimento  de  água e  esgotamento  sanitário  no  Estado,  quanto  à:  período de

utilização do lado para abastecimento da cidade, vazão utilizada, quantidade de água
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com qualidade produzida, análise química e física da água, no entanto na unidade local

não havia nenhum dado ou pessoa responsável para passar informações.  Na unidade

central eles recusaram-se a passar informações, como consideraram que se tratava de

uma fiscalização comprometeram-se a regularizar as licenças ambientais para captação

de água e esgoto da cidade.

No perímetro do lago que ocupa por volta de 6,94 ha de superfície  de água,

existe  diversas  propriedades  particulares  (chácaras  irregulares)  com trânsito  livre  de

animais nas margens do lago, favorecendo a erosão. Há ainda a utilização da água para

uso na irrigação de propriedades agrícolas, que fazendo uso incorreto de agrotóxicos

contribuem para poluição do mesmo, a criação de tanques para peixes em cativeiro na

área aumenta o risco de erosão laminar fazendo com que outras áreas sejam alagadas.

Em outra margem do lago, a população residente avançou para as margens do

lago sem a devida organização urbana, aumentando assim a degradação com todo tipo

de  resíduos  poluentes,  agentes  químicos,  físicos  e  biológicos,  todos  esses  fatores

aumentam os impactos degradantes ao ambiente.

O comprometimento da qualidade da água para fins de abastecimento doméstico

é decorrente de poluição causada por diferentes fontes, tais como efluentes domésticos,

efluentes industriais e deflúvio superficial urbano e agrícola. Os efluentes domésticos,

por exemplo, são constituídos basicamente por contaminantes orgânicos, nutrientes e

microrganismos, que podem ser patogênicos. A contaminação por efluentes industriais é

decorrente  das  matérias-primas  e  dos  processos  industriais  utilizados,  podendo  ser

complexa,  devido  à  natureza,  concentração  e  volume  dos  resíduos  produzidos

(MERTEN e MINELLA, 2002).

6.2. Justificativa

Conforme definição da Lei nº 12.651/2012, Área de Preservação Permanente é

uma 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.

Segundo  o  código  florestal  12.651,  de  25  de  maio  de  2012, no  caso  dos

reservatórios  artificiais  destinados  à  geração  de  energia  elétrica  ou  abastecimento

público, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, a faixa a
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ser considerada como Área de Preservação Permanente deverá ser definida na licença

ambiental do empreendimento, no entanto terão de obedecer aos seguintes parâmetros:

- Zona rural a largura da faixa deverá medir entre 30m e 100m;

- Zona urbana, a largura da faixa deverá medir entre 15 e 30 metros.

Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia

ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de

servidão  administrativa  pelo  empreendedor  das  Áreas  de  Preservação  Permanente

criadas em seu entorno. Deverá também ser apresentado no âmbito do licenciamento

ambiental, o “Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório”, não

podendo seu uso exceder a 10% do total da Área de Preservação Permanente (não houve

planejamento algum no município de Alto Alegre).

As intervenções nos sistemas naturais em escala local e regional, resultantes da

ampliação das cidades, traz impactos diretos no sistema hidrológico local. O aumento

das áreas impermeabilizadas reduz a infiltração da água pluvial e com isso também a

recarga de lençóis freáticos, o que em médio/longo prazo pode resultar em dificuldades

de  abastecimento  pela  redução  da  vazão  dos  rios  durante  o  período  de  estiagem  e

mesmo pelo rebaixamento dos aquíferos. Associado a essa conjuntura, o aumento do

escoamento superficial, somado à canalização dos corpos fluviais e à ineficiência dos

sistemas  de  drenagem  pluvial,  ocasiona  o  aumento  das  situações  de  alagamentos

(RICETO, 2011).

Diante do exposto, em vista dos riscos e danos eminentes ao meio ambiente e

indispensável cumprimento da legislação vigente, considera-se de suma importância a

recuperação da área de preservação permanente do lago urbano em Alto Alegre/RR

6.3. Objetivo

Avaliar  o  processo de  recuperação  de uma Área  de Preservação Permanente

(APP) degradada no entorno do lago urbano, em Alto Alegre-RR

6.3.1 Objetivos específicos   

-  Realizar diagnósticos das condições de qualidade da água do lago, a partir da

coleta de amostras nos pontos de seu entorno;

-  Sensibilização da administração local  e  a  população da importância  de um

recurso hídrico de qualidade;
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- Identificação florística da área;

- Efetivação de um plano de regeneração vegetal da APP com espécies nativas;

6.4. Resultados e Impactos esperados

A recomposição da mata ciliar degradada constitui um dos fatores importantes,

juntamente  com  outras  práticas  conservacionistas,  como  a  proteção  da  zona  das

nascentes, através de uso adequado do solo, que é fundamental para recarga do lençol

freático, para fins de garantir a qualidade e quantidade de água. 

Com a implantação deste projeto espera-se substanciar ações de intervenção para

recuperar  a  APP  do  lago,  garantindo  assim  importante  função  hidrológica,

compreendendo: proteção da zona ciliar, filtragem de sedimentos e nutrientes, controle

de aporte de nutrientes de produtos químicos aos cursos d’água, controle de erosão das

ribanceiras dos canais e controle da alteração da temperatura do ecossistema aquático.

A sensibilização dos governantes e da população em geral para importância e

valorização da proteção e recuperação da APP e construção de um espaço de lazer é o

principal  foco  deste  trabalho,  haja  vista  que,  sem  o  entendimento  dos  impactos

negativos os atores envolvidos não atingiram o ponto de monitorar e manter o espaço

implantado.

6.5. Ações de intervenção

Dentre as atividades realizadas para efetivação do projeto estão: diagnóstico do

meio socioeconômico e físico da área de estudo; busca de soluções para a melhoria da

qualidade de vida da população envolvida por meio de ações de educação ambiental e

elaboração de um plano para a recuperação do ambiente degradado.

Para elaboração do diagnóstico socioeconômico e ambiental, será desenvolvido

e aplicado um questionário junto as famílias da comunidade (o maior número possível

de voluntários), cujo principal objetivo é avaliar a percepção de cada indivíduo acerca

da problemática ambiental, bem como as condições de saneamento e saúde em que a

população  está  exposta.  Os  questionamentos  abordarão  temas  como  faixa  etária,

profissão, separação e destinação do lixo, compostagem, entre outros.

No diagnóstico do meio físico, serão coletados dados primários e secundários. A

coleta de dados primários compreende, sobretudo, a análise da qualidade dos recursos

hídricos presentes na área de estudo. Para tal, amostras de água do lago serão levadas
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para analise  na Universidade  Federal  de Roraima e solicitados  analises  da CAERR.

Avaliando-se os parâmetros: pH, turbidez, sólidos totais, sólidos sedimentáveis, DBO,

DQO, nitrogênio,  ferro total,  manganês total,  óleos e graxas, detergentes,  coliformes

totais e fecais. Posteriormente, os resultados serão comparados com os valores máximos

permitidos,  determinados na Resolução do Conselho Nacional  do Meio Ambiente –

CONAMA, nº. 357 de 17 de março de 2005. Será realizado analise florística na região

para  identificar  as  espécies  pertencentes  aquele  ecossistema  e  as  espécies  exóticas,

comparando com a literatura e o zoneamento ecológico econômico da região. Os demais

dados  utilizados  para  elaboração  do  diagnóstico  do  meio  físico  compreenderam  a

análise de informações secundárias.

As  ações  de  sensibilização  ambiental  serão  realizadas  em  parceria  com  a

Secretaria  de  Educação  Municipal.  Estas  compreenderam  palestras  e  oficinas

direcionadas a grupos de crianças, jovens e adultos, buscando a sensibilização do uso

racional dos recursos naturais e proteção das áreas de preservação. 

Com  o  intuito  de  discutir  e  decidir,  junto  aos  moradores  e  administradores

locais, os problemas relacionados com a ocupação irregular, assim como a possibilidade

de realocação da população que ali reside, serão marcadas conferencias para explanação

da problemática e sensibilização para a tomada de decisão em resolver a questão. A

divulgação dos encontros será feita por meio da confecção e entrega de convites para

cada  família  localizada  na  região  e  administração  local,  tendo  como apoio  ainda  a

FEMARH e Ministério Público Estadual (se aceitar cooperar com o assunto). A partir

dos  dados  coletados  nas  reuniões  e  no  diagnóstico  ambiental  será  possível  propor

medidas para minimizar os impactos decorrentes desta ocupação irregular, recuperação

da APP e construção do espaço de lazer.

Para  a  efetiva  recuperação  da APP a  metodologia  é  relativamente  simples  e

segue a orientação do novo código florestal e a Resolução n° 429, de 28 de fevereiro de

2011,  que  dispõe  sobre  a  metodologia  de  recuperação  das  Áreas  de  Preservação

Permanente,  no  seu  artigo  3º  apresenta  os  métodos  que  poderão  ser  usados  para

recuperação de APP:

I - condução da regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas; e

III  -  plantio  de  espécies  nativas  conjugado  com a  condução  da  regeneração

natural de espécies nativas.
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Diante do levantamento ambiental da área que servirá de base para definição de

qual  método  será  utilizado,  serão  definidos  quais  espécies  serão  eliminadas  e

replantadas, além daquelas que serão protegidas para se multiplicarem. Em uma visão

geral as principais atividades a ser realizadas serão:

- Limpeza da área;

- Cerca para evitar entrada de pessoas e animais;

- Plantio de mudas de árvores nativas da região;

- Monitoramento da área.

Para recuperação a área será isolada evitando entrada de pessoas e animais. Em

seguida possivelmente será realizado junto a órgãos competentes a limpeza da área e do

lago.  Após  a  efetivação  do  plantio  as  arvores  serão  marcadas  e  monitoradas,  se

necessário  será  realizado  o  replantio.  A recuperação  da  vegetação  será  mais  rápida

quanto mais criarmos condições favoráveis. A limpeza ao redor das mudas e árvores

pequenas existentes e o preenchimento dos trechos vazios com plantio. Esses plantios

podem  seguir  técnicas  simples,  como  apenas  plantar  mudas  de  algumas  espécies

facilitadoras de rápido crescimento.

6.6. Atores envolvidos

Toda sociedade será envolvida, já que o meio ambiente equilibrado é um direito

e dever de todos preservar para a atual e futuras gerações.

A  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Turismo-  SEMATUR/Alto  Alegre,  se

responsabilizara em fornecer suporte técnico especializado para os estudos, analises e

monitoramento,  buscando  suporte  junto  a  Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente  e

Recursos  Hídricos  –  FEMARH/Roraima,  que  também  disponibilizará  mudas  para

plantio na área de estudo.

A administração municipal será consultada quanto a viabilidade de implantação

do projeto final, quanto as residências e chácaras no entorno do lago, e finalmente a

aprovação e disponibilização de recursos financeiros para execução do projeto.

A Secretaria de Educação municipal atuará em conjunto com a SEMATUR no

desenvolvimento de atividades de educação ambiental voltada para poluição e proteção

do meio ambiente.

O Ministério Público Estadual para auxiliar na ordem e garantia dos direitos da

população  quanto  ao  meio  ambiente  equilibrado,  a  sadia  qualidade  de  vida,  água

potável, entre outros diretos constitucionais. 
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6.7. Recursos necessários

Para  execução deste  projeto  será  necessário,  principalmente  boa vontade  por

parte do órgão ambiental e administração local, visto que movimentará um problema

ambiental que se arrasta há décadas e proverá prejuízos para alguns e benefícios para

todos.

Os recursos físicos como: material de expediente, apoio técnico e logístico serão

adquiridos  na  SEMATUR. Além de  parte  da  verba  necessária  para  implantação  do

projeto. 

6.8. Orçamento

Os  valores  mencionados  abaixo  são  aproximados  conforme  levantamento

superficial,  as  atividades  e  valores  podem  alterar  a  proporção  em  que  o  projeto  é

executado.

Quadro 1. Atividades do programa de recuperação de áreas degradadas 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
 (UNID.)

CUSTO 
R$

Coleta da água para análise 26 0,00
Coleta de informações 
socioeconômicas

50 
entrevistas

240,00

Coleta de informações florísticas 3 vistórias 480,00
Conferências 2 1.000,00
Logística de coleta, transporte e 
armazenamento de amostras coletas

12 0,00

Mudas de espécies nativas 1000 2.000,00
TOTAL 3.720,00

6.9. Viabilidade

A viabilidade técnica é de fácil execução para as atividades manuais tais como

limpeza das margens, isolar a área para regeneração natural da vegetação nativa, plantio

de árvores para reflorestamento. 

A parte difícil fica por conta de convencer os administradores a importância de

tal atividade e sensibilização da população dos benefícios da ação. Além da dificuldade

por parte da população em aceitar colaborar com a pesquisa e efetivação do projeto.
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A atividade tem baixo custo de execução já que podemos receber a doação de

mudas nativas (FEMARH), além de contar com os técnicos da própria secretaria para

controle e execução.

O pagamento para recuperação da APP do lago poderá ser feito com recursos da

Secretaria  de Meio Ambiente  e  Turismo de Alto Alegre,  RR, para tanto deverá ser

apresentado em assembleia do conselho de meio ambiente local para aprovação.

Para segunda etapa (construção do espaço de lazer) será necessário recorrer a

convênios ou emendas parlamentares para obtenção da verba para construção.

6.10. Riscos e Dificuldades

No processo de recuperação ambiental,  vários aspectos devem ser observados

com atenção, entre eles o ecológico, o social e o econômico. Dentre esses, o aspecto

financeiro demonstra ser o maior empecilho, muitas vezes inviabilizando iniciativas da

população, da administração local ou mesmo do órgão ambiental.  Em vista disso, há

necessidade  de  se  desenvolver  técnicas  que  reduzam  o  custo  de  implantação  e

promovam  a  recuperação  da  vegetação  nativa  de  forma  rápida  e  com  as  técnicas

adequadas.

Poderá ocorrer diversas divergências quanto a população que reside no entorno

do lago,  o  que  poderá  levar  a  não aceitação  do projeto  pela  população,  neste  caso

espera-se encontrar um consenso e buscar a alternativa adequada em que haja menos

prejuízos para os moradores e o meio ambiente. 

6.11. Cronograma

Quadro  2.  Atividades  do programa de  recuperação de áreas  degradadas  nasfases  de

implantação, manutenção e monitoramento.

Mês/ano DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO E FÍSICO
JANEIRO Levantamento de dados nos acervos - realizado em acervos, livros,

teses e artigos, onde os temas: recursos hídricos, áreas de proteção
ambiental, uso e degradação ambiental na região.

FEVEREIRO
Coleta da água para análise. Será  encaminhado  para  laboratório

institucional.

MARÇO
Coleta  de  informações
socioeconômicas.

Entrevista  com  a  população  pelos
funcionários  da  SEMATUR  e
cooperadores.

ABRIL
Coleta  de  informações
floristicas de espécies nativas.

In loco realizado pelos funcionários
da SEMATUR.

MAIO  E 
DEZEMBRO

Conferências Palestras  e  oficinas  de
concientização.
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Quadro 3. Atividades do programa de recuperação de áreas degradadas nas fases de

implantação, manutenção e monitoramento.

IMPLANTAÇÃO
ABRIL Isolamento da área para Isolamento da extensão revegetada com estacas de madeira e 

fio de arame farpado.
ABRIL Sinalização da área, Confecção e alocação de placas de aviso na área de recuperação.

MAIO
Abertura de covas para o plantio das mudas

JUNHO Plantio de mudas na época chuvosa.

PERMANENT
E

Limpeza manual da vegetação herbácea.

SETEMBRO
Tutoramento, fixação de tutores de bambu para suporte às mudas que também 
servirão para a fácil localização facilitando no monitoramento.

MANUTENÇÃO
OUTUBRO E 
DEZEMBRO

Adubação de cobertura de 30 a 90 dias apos plantio.

JULHO A 
DEZEMBR
O

Avaliação da sobrevivência das mudas e reposição de mudas mortas e replantio.

PERMANENT
E

Tratos silviculturais

FEVEREIR
O  A MAIO

Controle de incêndios por meio de aceiramento; e vigilância da área durante o 
período de seca.

PERMANENT
E

Programa de educação ambiental

MONITORAMEN
TO

PLANO DE
MONITORAM
ENTO

Atividades de Adubação de cobertura , tratos silviculturais, e prevenção de 
incêndios
com supervisão de profissional habilitado.

SUPERVISÃO
TÉCNICA

Acompanhamento e supervisão das atividades de implantação, manutenção e
monitoramento por profissional técnico e profissional habilitado.

6.12. Gestão, acompanhamento e avaliação

Atualmente,  diversas  técnicas  de  restauração  têm  sido  propostas  visando

maximizar os benefícios e acelerar o processo de recuperação da área, e alguns estudos

que visam avaliar técnicas ou métodos têm sido realizados, a técnica adequada a cada

área  depende  dos  níveis  de  degradação  e  fonte  de  propágulos,  sendo  necessário  o

acompanhamento  e  a  avaliação  dos  resultados  da  implantação  das  medidas  de

recuperação (RECH et al., 2015). 

No entanto, o monitoramento raramente é implementado de modo sistemático

em razão da dificuldade de se estabelecerem parâmetros ou critérios para avaliação do

desempenho da restauração, sendo poucas as avaliações a médio e longo prazo dessas

áreas.  Para  a  avaliação  de  áreas  restauradas  devem  ser  recolhidos  parâmetros  que
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forneçam  uma  informação  agregada  e  sintética  sobre  algum  aspecto  da  própria

vegetação,  do solo e da fauna,  para que se possa verificar  a eficiência  da cobertura

vegetal na proteção do solo, na produtividade dos ecossistemas ou mesmo sua função

como refúgio da vida silvestre (ALMEIDA e SÁNCHEZ, 2005).

Através do processo de regeneração natural, a floresta apresenta capacidade de

se  recuperar  com alta  densidade  qualitativa  e  quantitativa  e  para  que  isso  aconteça

alguns tratos devem ser seguidos como limpeza ao redor das mudas, combate contra

formigas  cortadeiras,  calagem  e  adubação  ao  redor  das  espécies,  conhecidas

popularmente como coroamento, controle de cipós, e o monitoramento que serve para

avaliar como está sendo o desempenho das comunidades jovens, estrutura estático e

diâmetro.

A recuperação  da  mata  ciliar  irá  proporcionar  uma consequente  melhoria  na

qualidade  do  recurso  hídrico.  Portanto,  para  que  essa  qualidade  seja  mantida,  é

necessário impedir o lançamento de esgotos sem tratamento no lago e entorno, e proibir

a disposição de lixo nas suas margens. Tendo em vista o histórico de ocupação irregular

na  área,  e  que  o  uso  futuro  de  uma APP deve  ser  a  preservação,  recomenda-se  o

isolamento  da  mesma,  a  fim  de  que  a  mata  ciliar,  solo  e  recurso  hídrico  sejam

protegidos.

7.  TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto    

SERVIÇOS  DE  RECUPERAÇÃO  DE  UMA  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO

PERMANENTE NO ENTORNO DO LAGO URBANO NO MUNICÍPIO DE ALTO

ALEGRE, RORAIMA.

2.  Justificativa   

As intervenções nos sistemas naturais em escala local e regional, resultantes da

ampliação  das  cidades,  por  exemplo,  impactos  diretos  no  sistema

hidrológico/hidrográfico  local.  O  aumento  das  áreas  impermeabilizadas  reduz  a

infiltração (componente perpendicular) da água e com isso também a recarga de lençóis

freáticos, o que pode em médio/longo prazo resultar em dificuldades de abastecimento

pela  redução  da  vazão  dos  rios  durante  o  período  de  estiagem  e  mesmo  pelo

rebaixamento dos aquíferos.  Associado a essa conjuntura,  o aumento do escoamento
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superficial  (componente  paralela),  somado  à  canalização  dos  corpos  fluviais  e  à

ineficiência  dos sistemas de drenagem pluvial,  ocasiona o aumento das situações de

alagamentos (RICETO, 2011).

O  rearranjo,  o  planejamento  e  a  adequada  ocupação  dos

espaços  são  uma  necessidade  emergencial  em  grande  parte  dos

centros urbanos brasileiros e já existem estudos e alternativas para a

melhoria  da  qualidade  ambiental  das  cidades.  Entre  esses

mecanismos, apesar de não serem reconhecidas por muitos, estão as

áreas  de  preservação  permanentes  (APP),  previstas  também  em

áreas  urbanas,  em âmbito  federal  pelo  Código  Florestal  Brasileiro

(CFB)  desde  1965.  Tais  áreas  são  importantes  mecanismos  de

melhoria da qualidade ambiental  na medida em que são criadas e

mantidas segundo o estabelecido nesses documentos.

A importância da preservação ou restauração das APPs fundamenta-se no amplo

espectro de benefícios que traz ao ecossistema, exercendo função protetora sobre os

recursos naturais bióticos e abióticos. O Brasil apresenta hoje um quadro avançado de

urbanização,  este  crescimento  acelerado  não  foi  acompanhado  com  infraestruturas

necessárias  para  abastecimento  adequado  da  população  e  preservação  dos  recursos

naturais,  especialmente  os  recursos  hídricos.  Portanto,  é  importante  analisar  mais

profundamente  a  função  que  essa  APP  exerce  no  ambiente  urbano  atualmente,

compreender  o  seu  significado  histórico  e  ambiental,  já  que  percebemos  uma

incoerência  de  valores  sendo  adotados  como  políticas  públicas,  e  refletindo  numa

tipificação de cidade alheia aos valores que a sociedade demanda.

3. Descrição do Objeto  

O município de Alto Alegre está agregado na micro bacia do Rio Branco, que

por  sua  vez  está  inserido  integralmente  na  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Amazonas,

localizado no centro-oeste do Estado de Roraima, na mesorregião Norte, microrregião

Boa  Vista.  O  lago,  objeto  desse  estudo  está  localizado  no  perímetro  urbano  do

Município de Alto alegre nas coordenadas 2°59'06,3"N 61°19'19,2"W. 

Existe um igarapé que a mais de 30 anos foi ampliado formando um açude para

ser utilizado na captação de água para abastecimento da cidade, utilizado principalmente

na  estação  seca.  A  Área  de  Preservação  Permanente  foi  totalmente  degradada,  a
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população  descarta  dejetos  sem  a  devida  atenção,  observa-se  elevada  presença  de

macrófitas bioindicadoras de água poluída. 

No perímetro do lago que ocupa por volta de 6,94 ha de superfície  de água,

existe diversas propriedades particulares (chácaras) com trânsito livre de animais nas

margens dos lagos. Há também uma pequena ilha de terra firme próximo a margem

onde  habitam  diversas  capivaras.  Existe  um  único  igarapé  afluente  do  lago  que  é

utilizado como monge, para escoar o excesso de água no período de chuvas. 

4. Fundamentação Legal  

Conforme definição da Lei nº 12.651/2012, Área de Preservação Permanente é

uma 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.

Segundo  o  código  florestal  12.651,  de  25  de  maio  de  2012, no  caso  dos

reservatórios  artificiais  destinados  à  geração  de  energia  elétrica  ou  abastecimento

público, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, a faixa a

ser considerada como Área de Preservação Permanente deverá ser definida na licença

ambiental do empreendimento, no entanto terão de obedecer aos seguintes parâmetros:

- Zona rural a largura da faixa deverá medir entre 30m e 100m;

- Zona urbana, a largura da faixa deverá medir entre 15 e 30 metros.

Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia

ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de

servidão  administrativa  pelo  empreendedor  das  Áreas  de  Preservação  Permanente

criadas em seu entorno. Deverá também ser apresentado no âmbito do licenciamento

ambiental, o “Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, não

podendo seu uso exceder a 10% do total da Área de Preservação Permanente (não houve

planejamento algum no município de Alto Alegre).

5. Estimativa de Custos  

Os  valores  mencionados  abaixo  são  aproximados  conforme  levantamento

superficial,  as  atividades  e  valores  podem  alterar  a  proporção  em  que  o  projeto  é

executado.

OBJETO MESES VALOR TOTAL
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UNITÁRI

O
SERVIÇOS  DE  RECUPERAÇÃO  DE

UMA  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO

PERMANENTE  NO  ENTORNO  DO

LAGO  URBANO  NO  MUNICÍPIO  DE

ALTO ALEGRE, RORAIMA.

12 R310,00
R$

3.720,00

6. Critérios de Julgamento  

Deverão ser analisados os impactos do empreendimento sobre a comunidade,

meio ambiente  e  ordenamento  urbano de forma integrada,  considerando as fases  de

planejamento,  instalação  e  operação  do  projeto.  Essa  avaliação  preliminar,  deverá

abranger os impactos benéficos e desfavoráveis do empreendimento, bem como levar

em  conta  o  fator  tempo,  determinando,  na  medida  do  possível,  uma  projeção  dos

impactos  imediatos,  a  médio  e  longo  prazo:  temporários,  permanentes  e  cíclicos,

reversíveis e irreversíveis; locais, regionais e estratégicos.

7. Prazo, Local e Condições de Entrega  

Após a administração local aprovar o projeto o prazo para entrega da primeira

etapa (avaliação e implantação) será de 24 meses, na sede do município de Alto Alegre

pela RR205, 2°59'06,3"N 61°19'19,2"W. Para cada etapa será estabelecido prazos para

conclusão.

O objetivo das condições de entrega do projeto final (após cinco anos) é que a

APP esteja próxima da situação original imediatamente antes da degradação.

8. Obrigação das Partes  

O  contratado  compromete-se  a  prestar  o  serviço  de  recuperação  da  área

degradada  no  período  acordado  conforme  projeto  aprovado  pela  administração

(contratante).

O contratante compromete-se entregar o valor integral acordado, a monitorar e

fiscalizar a implantação do projeto.

Ambos ficam obrigados a cumprir as cláusulas contratuais.  

9. Acompanhamento e Fiscalização  
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O  contratante  permanecerá  em  constante  acompanhamento  e  fiscalização  da

implantação do projeto. Após realizara o monitoramento e avaliação do desempenho da

restauração da APP.

10. Pagamento  

Os recursos para pagamento da execução do projeto de recuperação da APP do

lago poderão ser realizados com fundos da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de

Alto Alegre, RR, para tanto deverá ser apresentado em assembleia do conselho de meio

ambiente local para aprovação.

11. Subcontratação  

Caso  haja  algum  empecilho  para  a  obtenção  da  doação  das  mudas,  será

contratado  empresa  para  fornecer  as  mudas  de  espécies  nativas  necessárias  para  a

reflorestamento. 

12. Sanções  

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida

a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções (BRASIL, 1993):

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13. Informações complementares  

O presente  contrato,  terá  vigência  por  prazo  de cinco anos,  porém,  havendo

interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contraria, por escrito,

com antecedência mínima de trinta (30) dias.

A  rescisão  do  presente  instrumento  de  contrato,  não  extingue  os  direitos  e

obrigações que as partes tenham entre si a para com terceiros.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ocupações  em APP na área de estudo estão em desconformidade com as

disposições legais relacionadas, uma vez que são ocupadas por loteamentos irregulares e

construção  de  barragem  para  uso  no  abastecimento  da  cidade  sem  o  adequado

licenciamento  ambiental.  A  presença  da  comunidade  nesse  local  e  a  disposição

inadequada  de  resíduos  líquidos  e  sólidos  em cursos  d’água  e  no  solo  permitem a

proliferação de roedores e insetos, mau cheiro, além de promover a contaminação do

meio ambiente.

Percebe-se que,  a  falta  de consciência  e  educação ambiental  faz  com que,  a

administração e a comunidade aja de forma prejudicial ao meio. Torna-se necessário,

portanto, um envolvimento do poder público, comunidade e outras instituições, visando

o  desenvolvimento  de  projetos  ambientais  a  fim  de  que  ocorra  a  sensibilização  e

instrução da população local. 

Com a realização deste trabalho é possível observar a importância da aplicação

do  Plano  de  Recuperação  da  APP,  além  disso,  é  indispensável  que  os  projetos  de

Educação Ambiental sejam mantidos de forma contínua visando à proteção integral da

área, bem como a sensibilização em relação ao uso dos recursos naturais.
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