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RESUMO

A  presença  das  matas  ciliares  exerce  um  papel  fundamental  para  o  equilíbrio
ecológico contribuindo para a preservação dos recursos hídricos através da redução
dos  processos  erosivos,  de  assoreamento  dos  corpos  d’água  e  da  melhoria  da
qualidade da água disponível. A expansão das atividades econômicas agropastoris
na região promoveu um intenso avanço no processo de desmatamento ao longo da
Bacia Hidrográfica do Rio Colônia, fazendo com que as pastagens representassem a
maior  classe de uso da terra nesta bacia alcançando valores acima de 70% da
ocupação total. O objetivo deste trabalho foi propor a recomposição de um trecho da
Área de Preservação Permanente (APP) de um segmento do Rio Colônia localizado
no  município  de  Itapé  –  BA,  totalizando  aproximadamente  1,74  hectares.  Para
elaboração do trabalho foram utilizadas imagens de satélite disponíveis através do
software  Google  Earth,  visitas  em  campo  e  coleta  de  dados  e  de  demais
informações  de  outros  projetos  elaborados  e  em  execução  na  mesma  Bacia
Hidrográfica.  Neste  trabalho  estão  apresentadas  as  diretrizes  técnicas  para
implantação e manutenção da área a ser objeto do plantio de mudas, bem como, foi
elaborado  um  orçamento  estimado  e  o  respectivo  cronograma  de  execução  do
projeto além do Termo de Referência necessário para compor o processo licitatório
necessário para contratação da empresa que irá executar os serviços de reabilitação
florestal. Diante da pouca representatividade dos remanescentes florestais na APP
do Rio Colônia, da sua importância para o equilíbrio ecológico e da contribuição da
presença desta para a manutenção da qualidade da água do manancial, corrobora-
se  a  importância  da  elaboração  e  execução  deste  projeto  de  intervenção  como
contribuição para a gestão de recursos hídricos no município e no estado. 

Palavras-chave: Matas ciliares. Bacia Hidrográfica. Projeto de Intervenção.



ABSTRACT

The  presence  of  riparian  forests  plays  a  key  role  in  the  ecological  balance
contributing to the preservation of water resources by reducing erosion, siltation of
water  bodies  and  the  improvement  of  the  quality  of  the  water  available.  The
expansion of economic activities in the region had promoted an intense advance in
the process of deforestation along the Watershed of the River Colony, making the
pastures represent the largest class of land use in the basin reaching values above
70% of the total occupation. The aim of this study was to propose the restoration of a
stretch of  Permanent  preservation area (APP) of  a  segment  of  the River  Colony
located  in  the  city  of  Itapé-BA,  totaling  approximately  1.74  hectares.  For  the
preparation of the work were used satellite images available through Google Earth
software, field visits and data collection and other information from other projects
developed  and  running  in  the  same watershed.  In  this  paper  are  presented  the
technical guidelines for the implementation and maintenance of the area to be object
of  planting  seedlings,  as  well  as,  a  estimated  budget  and  the  schedule  of
implementation  of  the  project  in  addition  to  the  term  of  reference  necessary  to
compose the bidding process required for recruitment of the company that will run
the forest rehabilitation services. Given the low representation of the forest remnants
in the APP the River Colony, of your importance to the ecological balance and the
presence  of  this  contribution  to  the  maintenance  of  water  quality  of  the  source,
corroborates the importance of preparation and implementation of this intervention
project as a contribution to the management of water resources in the city and in the
State. 

Key words: riparian forests. The Water Catchment Area. Intervention project.
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processo ocasionou que as pastagens representassem a maior classe de uso e ocupação do solo 

desta bacia apresentando valores acima de 70%. Estas tendências de ocupação também foram 

observadas através dos estudos realizados no mapeamento por drone da bacia de inundação da 

Barragem do Rio Colônia e através das inspeções em campo realizadas na área objeto deste projeto 

de intervenção......................................................................................................................................62
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Problema

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1990), bacia hidrográfica é

entendida como a área fisiográfica drenada por um curso d’água, ou por um sistema

de cursos d’água conectados e que convertem direta ou indiretamente para um leito

ou espelho d’água. Nestas áreas a atuação dos diversos fatores climáticos influencia

o comportamento de seu ciclo hidrológico, o que as transformam em unidades ideais

de planejamento ambiental integrado.

No Brasil, de acordo com o estabelecido na Lei nº 9.433 de 8 de janeiro

de 1997, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política

Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  atuação  do  Sistema  Nacional  de  Recursos

Hídricos. Desta forma, torna-se perceptível o papel estratégico e fundamental que

estas unidades possuem para o planejamento ambiental estratégico, a preservação

dos  recursos  naturais  e  sustentabilidade  das  atividades  antrópicas  ao  longo  da

bacia.

A Bacia Hidrográfica do Rio Colônia está localizada na região sudeste

do estado da Bahia e é uma sub-bacia do complexo hidrográfico do Rio Cachoeira.

Possui uma área de drenagem de aproximadamente 2.339 km2 e perímetro de 323

km, sendo a extensão do seu curso d’água principal de 137 km. As nascentes do Rio

Colônia surgem nas imediações da divisa entre os municípios de Itororó e Caatiba,

na serra do Ouricana, em altitude na ordem de 720 m. Após a sua confluência com o

Rio Salgado, o Rio Colônia passa a receber a denominação de Rio Cachoeira até a

sua foz no oceano Atlântico.

De  acordo  com  Leão  e  Gouvêa  (1980),  originalmente  a  bacia

hidrográfica do Rio Colônia era formada por uma vegetação denominada, de floresta

tropófila  de  enclave  xerófilo  conhecida  regionalmente  como  mata  mesófila  Sul

Baiana  (Floresta  Latifoliada  subcaducifólia  pluvial),  tendo  ainda,  como

remanescentes, o Itapicuru (Goniorrachis marginata), o Pau d’Arco (Tabebuia spp.),

a Aroeira (Astronium urundeuva), a Barriguda (Ceiba erienthos) e o Gravatá de chão

(Bilberaiaspp). O desmatamento e a retirada da referida vegetação foram iniciados



no  início  do  século  XVIII,  com  a  instalação  das  primeiras  pastagens  de  capim

colonião  e  capim  sempre  verde,  para  criação  bovina.  Apesar  do  surgimento  da

cacauicultura  na  segunda  metade  do  século  XVIII  trazer,  para  a  região,  o

impulsionamento  do  processo  de  ocupação  da  terra,  dinâmica  demográfica  e

ampliação  da  expansão  da  atividade  cacaueira,  esta  atividade  encontrou  limites

naturais e socioeconômicos no sentido Leste (Oeste na bacia do Rio Colônia).  Até o

início do século XX a maioria da área da Bacia Hidrográfica do Rio Colônia não tinha

sido ocupada pela cacauicultura e este processo de ocupação veio a ocorrer por

volta dos anos 70 e 80. 

A partir  da expansão das atividades econômicas agropastoris houve

um intenso processo de retirada da cobertura vegetal  originalmente presente  na

região antes da chegada da cultura cacaueira.   Este processo de desmatamento

intenso  fez  com  que,  de  acordo  com  Silva  et  al  (2011),  as  pastagens

representassem a maior classe de uso da terra na Bacia Hidrográfica do rio Colônia

alcançando valores acima de 70% da ocupação total.  A utilização extensiva dos

pastos  consolidou  o  avanço  destes  inclusive  sobre  as  Áreas  de  Preservação

Permanente  (APP)  situadas  nas  proximidades  do  curso  d’água  principal  do  Rio

Colônia e de seus afluentes.

A partir  dos estudos de levantamento aéreo por  meio de drone para

criação de um Ortomosaico Georreferianciado da área de alagamento da Barragem

do Rio Colônia e o mapeamento da cobertura vegetal existente, desenvolvidos pela

empresa Ambienger  Engenharia  Ambiental  Ltda a serviço  da Empresa Baiana de

Águas e Saneamento (EMBASA) entre os meses de setembro e outubro 2017, foi

possível constatar a presença de aproximadamente 241,23 hectares de vegetação

englobando  espécimes  de  grande  porte  e  arbustivas  de  maior  densidade.  Estes

valores representaram cerca  de 18,25% da ocupação do solo da  bacia hidráulica

desta  barragem,  levando  em consideração  que  serão  1.321,94  hectares  de  área

alagada em sua cota máxima de inundação. A pouca representatividade da presença

de vegetação nativa deste estudo demonstra uma tendência de uso e ocupação do

solo ao longo de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Colônia, onde a maior parte da

cobertura  vegetal  originalmente  existente  já  foi  removida  pela  ocupação  e

estabelecimento das atividades produtivas ao longo desta bacia.



1.2 Justificativa

O tipo de uso e ocupação do solo atrelada às atividades antrópicas

realizadas  ao  longo  da  bacia  hidrográfica  do  Rio  Colônia  proporcionaram  a

intensificação  do  processo  de  desmatamento  da  vegetação  nativa  presente

especialmente aquela que compunha a mata ciliar do referido manancial. 

A presença das matas ciliares exerce um papel fundamental  para o

equilíbrio ecológico contribuindo para a preservação dos recursos hídricos através

da redução dos processos erosivos e assoreamento dos corpos d’água, a entrada

de poluentes no meio aquático e, por conseguinte, a melhoria da qualidade da água

disponível. Possuem ainda importante papel na conservação da biodiversidade e na

facilitação do processo de fluxo gênico de fauna e flora.

Considerando o histórico de desmatamento das matas ciliares do Rio

Colônia e a importância que há na sua presença, a execução de um projeto que

promova  a  reabilitação  florestal  de  uma  área  situada  na  Área  de  Preservação

Permanente (APP) de um trecho deste manancial torna-se auto justificável haja vista

todos os benefícios que serão obtidos por intermédio desta intervenção.

1.3 Objetivos

1.3.1 Geral

Este  trabalho  tem  como  objetivo  recompor  um  trecho  da  Área  de

Preservação  Permanente  (APP)  de  um  segmento  do  Rio  Colônia  localizado  no

município de Itapé – BA, totalizando aproximadamente 1,74 hectares. 

1.3.2 Específicos

 Colaborar  através  deste  projeto  para  gestão  e  preservação  dos  recursos

hídricos no estado da Bahia;

 Estabelecer  as  diretrizes  e  os  critérios  de  natureza  técnica  e  ambiental

necessários para dar suporte ao planejamento, orientação e condução dos

trabalhos de reabilitação florestal propostos; 
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 Contribuir para a conservação da biodiversidade local, promovendo o retorno

das interações flora-solo-fauna e o equilíbrio ambiental.

1.4 Metodologia

A  área  definida  para  este  trabalho  está  situada  próximo  às

coordenadas UTM 451820 E e 83552257 S (DATUM SIRGAS 2000, 24S) e trata-se

do entorno da captação de água bruta utilizada para o Sistema de Abastecimento de

Água (SAA) do Município de Itapé – BA , localizada no Rio Colônia, curso hídrico

pertencente à bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, a qual é operada pela Empresa

Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA).

Os  limites  do  trabalho  foram  definidos  através  da  plotagem  das

coordenadas do ponto de captação, as quais foram obtidas na primeira inspeção in

loco realizada.  A  partir  deste  ponto  foram  delimitados,  paralelamente  ao  curso

d’água do Rio Colônia através do software Google Earth, dois pontos situados em

um alcance  de  100  metros,  sendo  estes  a  montante  e  a  jusante  da  captação,

nomeando-os de Limite Superior e Limite Inferior do projeto, respectivamente, como

pode ser visualizado através da Figura 01. 

Figura 01 – Demonstrativo dos limites da área em estudo localizada no Município de Itapé – BA .



Área objeto do Projeto de Intervenção

Fonte: Google earth, editado pelo autor.

Na etapa seguinte, fazendo uso do software Qgis juntamente com as

imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Earth, foi traçado manualmente o

curso do Rio Colônia entres os pontos limites superior e inferior do projeto. A partir

deste traçado foi avaliada a largura média deste trecho do manancial no intuito de se

determinar, em conformidade com o artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/12 (Novo

Código Florestal),  qual  seria  a  delimitação da Área de Preservação Permanente

(APP) para este trecho. A largura média encontrada para este trecho do rio situou-se

entre 10 e 50 metros, e, portanto, sua APP é de 50 metros de largura em cada

margem.

Ainda utilizando-se o software Qgis foram criados dois polígonos que

representam a Área de Preservação de Permanente, um para cada margem, deste

trecho do Rio Colônia, a qual também consiste na área objeto deste trabalho para

recomposição  florestal  que  totalizou  aproximadamente  1,74  hectares,  conforme

demonstrado através da Figura 02.

Figura 02 – Delimitação da APP do trecho do Rio Colônia que será objeto do trabalho, localizado no
Município de Itapé - BA



Fonte: Google earth, editado pelo autor.

Após a delimitação da área que será objeto do trabalho, foi realizada

outra inspeção no local com o intuito de se avaliar o estado de degradação em que

se encontra esta área. O objetivo desta etapa foi  identificar em que proporção a

vegetação ciliar nativa foi removida, se ainda existem espécimes ou fragmentos de

vegetação isolados no intuito de que fosse determinado qual seria o procedimento

metodológico adotado no projeto para recuperação deste trecho de APP de acordo

com o estabelecido na Instrução Normativa (IN) nº 05/2009 do Ministério do Meio

Ambiente.  Após  esta  avaliação,  não  foi  constatado  em  campo  a  presença

significativa de processos ecológicos que indicassem a existência de regeneração

natural tais como: banco de sementes, de plântulas, rebrota, dentre outros. Apesar

de  ter  sido  detectada  a  presença  de  alguns  pequenos  fragmentos  florestais  e

algumas espécies isoladas, a ausência de sucessão ecológica conduziu a adoção

do plantio de mudas de espécies nativas como técnica para recuperação florestal

deste  trecho  de  mata  ciliar  do  Rio  Colônia  como  a  opção  mais  eficiente  para

elaboração deste projeto.

Para  definição  da  estratégia  e  das  etapas  de  revegetação,

monitoramento e manutenção deste trecho de APP do Rio Colônia, além de serem

observadas  as  recomendações  contidas  na  IN  nº  05/2009,  foram  avaliados  os

procedimentos metodológicos de reabilitação da Área de Preservação Permanente

do entorno do futuro reservatório da Barragem do Rio Colônia contemplados no seu

Plano de Conservação do Entorno do Reservatório (GEOHIDRO, 2012).

Para  definição das espécies  de vegetação nativa  que deveriam ser

utilizadas durante o processo de recuperação foi  observada a lista das principais

espécies de Floresta Estacional e da mata ciliar contempladas no quadro 4.1 do

referido plano e também o conteúdo dos relatórios de acompanhamento do Plano de

Resgate de Flora da Barragem do Rio Colônia, os quais indicaram quais foram as

mudas e sementes de espécies de ocorrência na região que foram resgatadas em

campo  antes  do  enchimento  do  lago.  Fazendo  uso  destas  informações  na

elaboração  deste  projeto,  a  reabilitação  florestal  por  ele  proposta  retratará  mais

fidedignamente a flora de ocorrência regional.   



Na etapa seguinte, após a finalização da fase de estabelecimento das

diretrizes técnicas deste projeto intervenção, foi  elaborado o orçamento estimado

necessário  para  sua execução tendo como base a última versão disponível  das

tabelas  de  preços  unitários  e  composições  da  Empresa  Baiana  de  Águas  e

Saneamento  (EMBASA)  e  o  respectivo  Termo  de  Referência.  A  metodologia

adotada  para  elaboração  deste  orçamento  levou  em  consideração  as  mesmas

diretrizes, padrões e mecanismos adotados para preparação de outros orçamentos

para  execução  de  planos  de  reabilitação  de  matas  ciliares  em  outros  projetos

conduzidos por esta empresa.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Referencial teórico

As matas ciliares servem como um filtro para as impurezas, evitando a

eutrofização da água, fixando as partículas do solo e mitigando possíveis impactos

negativos sobre o manancial, exercendo importante papel na proteção dos cursos

d'água contra o assoreamento e a contaminação com defensivos agrícolas. 

De acordo com Sperling (2005), a água, devido às suas propriedades

de  solvente  e  à  sua  habilidade  de  carregar  partículas,  incorpora  a  si  diversas

impurezas, que definirão sua qualidade. Esta qualidade é resultante de fenômenos

naturais e da atuação do homem. De maneira geral, pode-se dizer que a qualidade

de uma água é função das condições naturais e da interferência dos seres humanos.

Segundo Veiga et al (2003), a qualidade da água dos cursos d’água é a

consequência da interação entre o clima, a geologia, o solo e a vegetação da bacia

hidrográfica.  A  mata  ciliar  tem  como  finalidade  proteção  do  solo,  dos  recursos

hídricos, da biodiversidade, prevenção de inundações e assoreamento, melhoria da

qualidade da água.

A qualidade da água dos rios é o resultado da interação entre o clima,

a geologia, o solo e a vegetação da bacia hidrográfica. O papel desempenhado pela

mata ciliar concorre tanto para diminuir a ocorrência do escoamento superficial, que

pode  causar  erosão  e  arrastar  nutrientes  e  sedimentos  para  os  cursos  d’água,



quanto desempenhar um efeito de filtragem superficial e sub-superficial dos fluxos

de águas para os canais (VEIGA, 2003).

Os  estudos  desenvolvidos  por  Dias  e  Pott  (2013)  nas  águas  do

Córrego  Bom  Jardim,  em  Brasilândia/MS,  constataram  a  grande  relação  da

qualidade da água com a mata ciliar existente nos pontos de coleta adotados no

estudo. As principais alterações observadas foram com relação à turbidez da água,

a quantidade de sedimentos presente nela e a sua temperatura.

De acordo com os estudos realizados por Silva et al  (2016) no Rio

Itapecerica, em Divinópilis/MG, o Índice de Qualidade das Águas (IQA) para o trecho

em  estudo  apresentou  classificações  que  variaram  de  médio  a  ruim  onde  foi

constatado também que grande parte da mata ciliar do respectivo manancial, nos

trechos em estudo, encontrava-se degradada, com vestígios de ação antrópica e

lançamento de efluentes. Apesar da presença de vegetação na mata ciliar interferir

na  qualidade  da  água  do  manancial,  ela  não  é  a  única  responsável  por  estas

alterações  já  que  vários  outros  fatores  antrópicos  também  exercem  importante

interferência.

2.2 Descrição da área de estudo

2.2.1 Localização da área objeto do estudo

A área objeto deste projeto de intervenção está situada no Município de

Itapé, na região sul do Estado da Bahia. Trata-se de uma área localizada no entorno

da captação de água bruta utilizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento

(EMBASA) para o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Itapé no entorno

das coordenadas UTM 451820,878 e 8352257,737 (DATUM SIRGAS 2000, 24L). O

acesso a  este  local  é  realizado através da BR 415 até  a entrada do distrito  de

Entroncamento de Itapé onde se acessa a BA 120 percorrendo-a por cerca de 4 Km

até  se  chegar  a  sede  do  município  de  Itapé.  Chegando  em  Itapé  deve-se

permanecer na BA 120 sentido Itaju do Colônia até uma estrada vicinal localizada à

cerca de 2,4 Km do centro da cidade, na margem esquerda da referida rodovia. O

ponto  de  referência  para  acessar  esta  estrada  é  a  localização  da  Estação  de

Tratamento de Água (ETA) do SAA de Itapé. Acessando a estrada vicinal percorre-



se uma distância  de  cerca  de  200  metros  até  o  ponto  de captação do  referido

sistema.

A delimitação da área a ser contemplada pelo projeto foi realizada a

partir  do  ponto  de  captação  de  água  bruta,  percorrendo  aproximadamente  100

metros a montante e a jusante do mesmo, observando também a projeção da Área

de  Preservação  Permanente  deste  trecho  do  Rio  Colônia  (50  metros  de  cada

margem).

2.2.2 Caracterização socioeconômica

O Município de Itapé está localizado na região sul do estado da Bahia

e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma

área de 444,8 km² e população de 10.995 habitantes (Censo 2010) limitando-se com

Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Jussari e Itaju do Colônia. Ainda de acordo com o

IBGE (2010), 65,3% da população de Itapé vivem na zona urbana (Sede) e 34,7%

vivem na zona rural.

Os maiores índices pluviométricos ocorrem no período de novembro a

abril,  sendo  os  meses  de  maior  incidência  março,  dezembro,  abril  e  novembro,

respectivamente em ordem decrescente (CLIMA TEMPO, 2018). 

O acesso à Sede do município é realizado através da rodovia federal

pavimentada BR-415 e da rodovia estadual não pavimentada BA-120. Suas vias de

circulação  não  são  totalmente  pavimentadas  e  60%  delas  têm  estruturação  de

drenagem de águas pluviais.

No que diz respeito à educação, a Sede é dotada de nove escolas de

administração municipal. Já com relação à Saúde, possui postos de saúde, centro

de saúde e consultórios médicos. São ao todo cinco  Postos de Saúde, um  Centro

de  Saúde  e  ainda  dispõe  de  consultórios  privados  que  atendem  na  área  de

odontologia.

O município de Itapé dispõe atualmente de sistema de abastecimento

de  água  operado  sob  regime  de  concessão  pela  Empresa  Baiana  de  Águas  e



Saneamento (EMBASA),  sistema de coleta de resíduos sólidos,  posto telefônico,

posto policial, serviço bancário, hotel, energia elétrica, correio, farmácia, comércio,

mercados, bares e feira livre que é realizada aos sábados. Possui também indústria

de artesanato.

2.2.3 Clima

A  distância  do  oceano  Atlântico  e  o  efeito  da  continentalidade

influenciam diretamente nas lâminas de água precipitadas, temperaturas, umidades

relativas, evaporação e ventos da região. Isto faz com que as áreas localizadas mais

a oeste da bacia hidrográfica do Rio Colônia apresentem comportamento climático

diferente daquelas áreas situadas mais próximas do litoral.

De acordo com o exposto no EIA/RIMA da Barragem do Rio Colônia

(GEOHIDRO,  2011)  existem  duas  regiões  climáticas  distintas,  uma  delas  está

compreendida até as proximidades da estação meteorológica de Jussari  onde foi

verificado excesso hídrico durante todo o ano e a segunda região é representada

pela estação de Itaju do Colônia, onde existe déficit hídrico durante praticamente

todos os meses do ano. A formação dos solos da bacia, da vegetação natural e a

exploração  agropecuária  da  região  são  resultantes  da  variedade  climática

encontrada nestas localidades.

O clima do entorno da área objeto deste projeto de intervenção varia de

subúmido a subúmido seco, ou seja, clima tropical úmido a clima tropical chuvoso de

savana,  com chuvas  de  verão  e  amplitudes  térmicas  médias  inferiores  a  2  °C,

sofrendo a influência do efeito de continentalidade aliado ao fator altitude.

De acordo com os dados obtidos durante a execução do Estudo de

Impacto Ambiental (EIA) da Barragem do Rio Colônia (GEOHIDRO, 2011), os dados

de pluviometria regional representados pelas 5 estações pluviométricas estudadas,

esta  área  está  situada  numa  região  privilegiada  no  que  se  refere  à  chuva.  A

oscilação da precipitação média anual para os postos pluviométricos selecionados

foi de 872 mm e 1422 mm para altitudes variando entre 153 m e 243 m, quando foi

considerada  a  sub-bacia  do  rio  Colônia  e  entre  900  mm  e  2.000  mm,

aproximadamente,  para  altitudes  que  variam  entre  cerca  de  800,0  e  0,0  m

respectivamente,  quando  avaliada  a  bacia  hidrográfica  do  rio  Cachoeira.  Desta



forma é perceptível que as precipitações diminuem à medida que se afastam do

litoral.  A precipitação média anual registrada no posto de Itaju do Colônia (posto

mais próximo ao eixo da barragem o qual dista cerca de 6 km da área de estudo)

destoa dos demais postos devido ao efeito orográfico das serras existentes a leste

deste  posto  (Serra  Talhada,  Serra  do Olimpo e Serra  do Ouro)  que reduzem a

precipitação sobre esta localidade. Assim sendo, de acordo com GEOHIDRO (2011),

a  redução  observada  entre  estas  regiões  aliada  à  baixa  capacidade  de

armazenamento do solo, é refletida no escoamento superficial, justificando que os

córregos que nascem nas encostas oeste destas serras e que contribuem para o rio

Colônia, sejam quase sempre temporários.

Quadro 01 – Precipitações médias anuais para o período 1970 – 2004

Ordem Série
Precipitação

Observada (mm)

Número de

Anos
Altitude (m)

1 São José 1.409,4 35 153
2 Lomanto Júnior 1.422,2 30 151
3 Floresta Azul 1.052,1 35 210
4 Itaju do Colônia 872,2 35 182
5 Santa Cruz da Vitória 1.011,2 35 243

Fonte: EIA/RIMA da Barragem do Rio Colônia (GEOHIDRO, 2011).

Figura 03 – Variação sazonal dos postos pluviométricos

Fonte: EIA/RIMA da Barragem do Rio Colônia (GEOHIDRO, 2011).



2.2.4 Hidrografia

A extensão territorial  do município  de Itapé é banhada por três rios

principais, a saber: Colônia, Salgado e Cachoeira. O rio Cachoeira nasce a partir da

confluência dos rios Salgado e Colônia, pouco acima (2 km) da sede do município,

e, após passar por Ferradas, corta as cidades de Itabuna e Ilhéus misturando suas

águas com a dos rios  Fundão e  Santana  vindo a  formar  um grande  estuário  e

desaguando no Oceano Atlântico, em Ilhéus.

Figura 04 – Mapa ilustrativo da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira e dos rios principais.

Fonte: O próprio autor

A  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Cachoeira  está  situada  a  sudeste  do

Estado da Bahia e constitui um sistema socioecológico de maior importância para

essa região do estado. É caracterizada por marcante diversidade de áreas agrícolas

que  se  distribuem  por  diferentes  características  naturais  e  ocupação  antrópica.

Atualmente esta bacia está situada na Região de Planejamento e Gestão das Águas

(RPGA) nº VII – RGPA do Leste juntamente com as bacias dos Rios Almada, Una e

Doce.

Esta bacia hidrográfica possui área de drenagem de aproximadamente

4.242 km2 sendo formada por três rios principais: o rio Colônia, que nasce na serra

da Ouricana, a uma altitude de cerca de 750 m, nos municípios de Itororó e Caatiba;

o rio Salgado, que nasce na serra do Bule, a uma altitude aproximada de 600 m, no



município de Firmino Alves e possui um curso de 64 km e o rio Piabanha, menor de

todos,  que  nasce  na  serra  do  Olimpo,  a  uma  altitude  de  cerca  de  800  m,  no

município de Jussari.

A sub-bacia hidrográfica do Rio Colônia, bacia onde será desenvolvido

este projeto de intervenção, apresenta uma área de drenagem de aproximadamente

2.339 km2 e perímetro de 323 km, com uma extensão do seu curso d’água principal

de 137 km.

No  que  diz  respeito  à  qualidade  de  suas  águas,  o  Plano  de

Monitoramento de Qualidade da Água e Sedimentos (PMQAS) da Barragem do Rio

Colônia,  executado  pela  empresa  Ambienger  Engenharia  Ambiental  Ltda.,  sob

contrato nº 4600011304/16 firmado com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento

como  parte  do  escopo  dos  Planos/Programas  Ambientais  do  referido

empreendimento, compreende a coleta de amostras e análises laboratoriais em 5

pontos de monitoramento ,  sendo 4 deles localizados no Rio Colônia.  Além dos

pontos coletados pela empresa, este plano avalia ainda conjuntamente também os

resultados de outros 3 pontos que são monitorados pelo Instituto de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos (INEMA). 

Foram  realizadas  três  campanhas  de  monitoramento,  a  saber,  nos

meses  de  Julho/2017,  Outubro/2017  e  Janeiro/2018.  As  informações  prestadas

neste projeto de intervenção referem-se às duas primeiras campanhas do referido

plano.

A  localização  dos  pontos  de  coleta  e  a  identificação  dos  mesmos

encontram-se no Quadro 02.

Quadro 02 – Pontos de monitoramento do PMQAS localizados no Rio Colônia

Nomenclatura do ponto Coordenadas

(24 L – UTM)

Referência de localização

P1 431945 E 8333960 S A  montante  do  reservatório  da

Barragem
P2 443968 E 8347137 S Dentro do reservatório previsto
P3 447943 E 8349119 S A jusante do reservatório da Barragem
P4 451847 E 8352264 S No local de captação do SAA de Itapé

Fonte: Relatório de atividades do PMQAS (Ambienger, 2017).



Os Quadros 03 e 04 contemplam os resultados dos cálculos do Índice

de Qualidade das Águas (IQA) e do Índice de Estado Trófico (IET) para as duas

primeiras campanhas do PMQAS.

Quadro 03 – Resultados do IQA para os pontos do PMQAS localizados no Rio Colônia nas duas
primeiras campanhas

Ponto Campanha IQA Classificação

P1
Julho/2017 51 Aceitável
Outubro/2017 56 Boa

P2
Julho/2017 52 Boa
Outubro/2017 51 Aceitável

P3
Julho/2017 55,85 Boa
Outubro/2017 55 Boa

P4
Julho/2017 50 Aceitável
Outubro/2017 50 Aceitável

Fonte: Relatório de atividades do PMQAS (Ambienger, 2017).

Quadro 04 – Resultados do IET para os pontos do PMQAS localizados no Rio Colônia nas duas
primeiras campanhas

Ponto Campanha IET Classificação

P1
Julho/2017 58,88 Mesotrófico
Outubro/2017 59,00 Mesotrófico

P2
Julho/2017 58,8 Mesotrófico
Outubro/2017 58,72 Mesotrófico

P3
Julho/2017 59,08 Eutrófico
Outubro/2017 59,12 Eutrófico

P4
Julho/2017 59,25 Eutrófico
Outubro/2017 59,36 Eutrófico

Fonte: Relatório de atividades do PMQAS (Ambienger, 2017).

As  duas  primeiras  campanhas  de  monitoramento  do  PMQAS

retrataram através dos parâmetros analisados e de seus índices IQA e IET que a

qualidade da água do Rio Colônia nos pontos situados na região da barragem sofre

uma grande influência dos usos antrópicos desenvolvidos da região, principalmente

no que se refere ao lançamento de efluentes sanitários, que propicia a ampliação

das cargas orgânicas e de concentrações de nutrientes, bem como a depleção dos

níveis  de  oxigênio dissolvido.  Foi  observado que esta deterioração da qualidade

obedece a dinâmica em que os efeitos se ampliam de maneira coincidente com o

sentido fluxo do rio Colônia/Cachoeira.

Foi constatado também que as atividades agropecuárias desenvolvidas

na região também exercem importante influência sobre a qualidade da água deste



manancial  principalmente  no  que  se  refere  às  alterações  dos  níveis  tróficos

ocasionada pela ampliação das concentrações de fósforo total.

2.2.5 Solos

De  acordo  com  os  estudos  realizados  durante  a  elaboração  dos

EIA/RIMA da Barragem do Rio Colônia, os solos de ocorrência na região encontram-

se listados no Quadro 05 acompanhados de uma descrição breve e sucinta acerca

dos mesmos.

Quadro 05 – Solos presentes na região do projeto de intervenção.
Classe do Solo Descrição

ARGISSOLO 
VERMELHOAMARELO

Esta classe de solos apresenta como característica diagnóstica principal
um aumento significativo no teor de argila em pequena distância vertical
da profundidade no perfil, a partir da superfície. Este aumento textural
provoca  transições  entre  os  horizontes,  que  podem  ser  claras  ou
abruptas,  nunca  difusas.  Complementarmente,  podem  apresentar
estrutura bem desenvolvida, em blocos subangulares ou angulares. É
comum  nestes  solos  terem-se  texturas  arenosas  ou  médias  em
superfície  e  logo  abaixo,  texturas  argilosas,  denominando-se  de
mudança textural abrúpta.

CAMBISSOLO HÁPLICO

É uma classe de solo  medianamente profunda (entre 50 e  100 cm),
relativamente porosa e bem a moderadamente drenada, de fertilidade
variável,  porque  são  desenvolvidos  de  distintos  materiais  de  origem
(rochas),  que  apresentam diferentes  reservas  mineralógicas  capazes
de, por alteração, fornecer nutrientes às plantas.

CHERNOSSOLO
ARGILÚVICO

É  um  solo  pouco  profundo,  geralmente  entre  50  e  100  cm  de
profundidade,  medidos  da  superfície  até  a  rocha  semialterada,  com
textura que varia de média (entre 15 e 35 % de argila) nos horizontes
superficiais  até  textura  argilosa  (entre  35  e  60  %  de  argila)  nos
horizontes subjacentes. Os horizontes superficiais desta classe de solo
têm significativa espessura; cores escuras; com altos teores de matéria
orgânica;  estrutura  granular  ou  em  blocos  subangulares,  com  bom
desenvolvimento,  significando  que  não  podem  ser  maciços  e  duros
simultaneamente. Adicionalmente, tem alto teor em cálcio e magnésio e
baixo  ou  nulo  em  alumínio,  o  que  configura  alta  fertilidade  ou  alta
saturação  por  bases  (indicando  que  mais  de  50%  das  cargas  são
ocupadas por cátions básicos) ou, de outra forma, diz-se que possuem
caráter eutrófico.
São solos hidromórficos, formados em terrenos planos, baixos e sujeitos
a  alagamentos  periódicos.  São  constituídos  por  materiais  em  geral
argilosiltosos, gleizados (que mantém cores acinzentadas, significando



GLEISSOLO HÁPLICO
redução dos óxidos de ferro pelo excesso de água por longos períodos),
com alta saturação por bases e argila de atividade alta (alta capacidade
de troca de cátions), o que provoca expansão ou dilatação da massa do
solo por absorção de água e, por outro lado, enormes fendilhamentos
ou rachaduras, quando secos. 

GLEISSOLO SÁLICO
SÓDICO

São compostos por sedimentos de granulometria  fina,  principalmente
silte  e  argila,  com muita  matéria  orgânica,  dando aspecto lodoso ao
material  depositado  e  onde  se  desenvolvem  plantas  tolerantes  e
adaptadas a estas condições. São solos halomórficos (presença de sais
solúveis) e hidromórficos (presença permanente de água no perfil  do
solo),  sem  condições  de  drenagem  e  praticamente  sem
desenvolvimento  pedogenético,  ou  seja,  sem  permitir  o
desenvolvimento dos horizontes ou camadas do solo, e submetidos ao
nível freático oscilante das marés. Podem apresentar teores variáveis
de  enxofre,  sendo,  neste  caso,  denominados  tiomórficos,  ou
acumulações  de  nitrogênio,  fósforo  e  metais  pesados,  retidos  pelas
raízes, sedimentos e organismos animais.

LATOSSOLO AMARELO

Esta  classe  compreende  solos  minerais,  não-hidromórficos,  muito
profundos (espessura maior que 2 m) com sequência de horizontes que
apresentam transições difusas entre si  e características de avançado
estágio  de intemperização (alteração por  agentes físicos,  químicos e
biológicos),  resultando  em  quase  completa  alteração  dos  minerais
menos resistentes e dos argilo-minerais  de estrutura mais complexa,
seguido  de  concentração  residual  de  argilas  mais  simples,  óxidos  e
minerais mais resistentes. 

LATOSSOLO 
VERMELHOAMARELO

Latossolo Vermelho-Amarelo representa um solo em estágio avançado
de
intemperização  dos  constituintes  minerais  primários  e  mesmo  dos
secundários menos resistentes. Portanto, há uma concentração relativa
de  argilominerais  resistentes  e  óxidos  de  ferro  e  alumínio,  com
inexpressiva mobilização ou deslocamento de argilas, redundando em
pouco ou nulo aumento do teor de argila dos horizontes superiores para
os horizontes inferiores.

LUVISSOLO CRÔMICO

São  solos  pouco  profundos  a  rasos,  avermelhados,  com  nítida
diferenciação dos horizontes, seja pela estrutura bem desenvolvida dos
horizontes subsuperficiais (abaixo da superfície), ou seja pelo acréscimo
de argila que apresentam em pouco espaço vertical do perfil. Mantêm,
ainda,  como  características  complementares  e  obrigatórias,  a  alta
saturação  por  bases  (caráter  eutrófico,  boa  fertilidade)  e  a  alta
capacidade de troca da fração argila (significando que podem reter alto
conteúdo de elementos bases importantes para a nutrição das plantas),
com presença de alguns minerais primários (que não foram alterados)
capazes  de  fornecer  nutrientes  às  plantas,  o  que  lhes  configura
propriedades de alta fertilidade.

NEOSSOLO FLÚVICO

São representados por depósitos aluvionais de texturas indiferenciadas,
tanto arenosas, quanto argilosas ou síltico-argilosas, em seqüências e
espessuras variáveis  conforme a energia  dos eventos hidrológicos  e
natureza  dos  sedimentos  transportados.  Os  argilosos  são  eutróficos
(mais de 50% de saturação por bases) e os arenosos são distróficos
(menos  de  50%  de  saturação  por  bases),  cuja  diferenciação  está



basicamente na concentração de nutrientes e na saturação por bases. 

NEOSSOLO LITÓLICO

São solos rudimentares (elementares, pouco desenvolvidos) em que se
dá  a  formação  de  um  horizonte  superficial  pouco  espesso,  com
atividade  biológica  animal  e  vegetal,  produzindo  matéria  orgânica,
assentado  sobre  uma  camada  fragmentada  de  rocha  semialterada,
onde  os  processos  de  formação  do  solo  não  foram suficientemente
ativos para transformá-la, ou a ação de fatores externos como as fortes
declividades  favoreceram  as  remoções  destas  alterações  mais
rapidamente  que  suas  formações,  resultando  solos  pouco
desenvolvidos e rasos (com espessuras em geral inferiores a 50 cm).

NEOSSOLO
QUARTZARÊNICO 

Esta classe de solo ocorre em ambiente de restinga na faixa litorânea,
constituída  por  material  silicoso,  com  grande  espessura,  pobre  em
nutrientes, textura arenosa em todo o perfil e com pouca diferenciação
de horizontes.

VERTISSOLO EBÂNICO

Os  Vertissolos  Ebânicos  (de  cores  escuras,  quase  pretas)
compreendem  solos  argilosos  constituídos  por  material  mineral  que
apresenta um horizonte vértico (superfícies de compressão e fricção,
devido às expansões e contrações das argilas) dentro de 100 cm de
profundidade e pequena variação textural ao longo do perfil.

FONTE: EIA/RIMA da Barragem do Rio Colônia (GEOHIDRO, 2011)

É  comum  na  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Colônia  a  ocorrência  de

afloramentos de rocha, principalmente nas proximidades dos cursos d’água ou nas

quebras de relevo, com acentuação da declividade, onde são circundados por solos

litólicos ou solos de moderada profundidade. Há uma redução dos percentuais de

infiltração das lâminas d’água precipitadas resultante do impedimento rochoso o que

favorece a ocorrência de escoamento superficial  o que,  sob intenso pisoteio dos

animais, proporciona a intensificação do processo erosivo das encostas.

2.2.6 Cobertura Vegetal

A vegetação primária de ocorrência ao longo da bacia hidrográfica do

Rio Cachoeira (onde está inserida a micro-bacia do Rio Colônia), a partir da região

de sua desembocadura no Oceano Atlântico, para montante, pode ser definida em

quatro tipologias fundamentais, como listado a seguir:

 Área das formações pioneiras;

 Floresta Ombrófila Densa;

 Floresta Estacional Semidecidual; e

 Região de transição para Floresta Estacional Decidual.



As áreas das formações pioneiras Representam as comunidades em

evolução,  de  influência  aluvial  (rios)  ou  marítima,  com  vegetação  de  primeira

ocupação.  São  áreas  pedologicamente  (solos)  instáveis  pelo  constante

rejuvenescimento através dos processos de novas deposições e remoções, fluviais

ou marinhas. Todas as formações situadas ao longo dos rios e praias, nas dunas,

em torno de lagos e lagoas, áreas de desembocaduras dos rios, são constituídas por

vegetação de primeira ocupação (pioneiras).

Nessas  comunidades  vegetais  são  encontradas  espécies  desde

herbáceas campestres até arbóreas de manguezal. É evidente que são dependentes

das  condições  de  adaptação  e  da  dispersão  (espalhamento)  das  sementes  e

propágulos (órgãos de multiplicação vegetativa das plantas) pelas correntes fluviais

e marés, pelos ventos ou pelos pássaros.

A Floresta Ombrófila Densa, também denominada de Floresta Higrófila

ou  Floresta  Pluvial  Tropical,  é  constituída  por  fanerófitas  (plantas  lenhosas  com

gemas e brotos de crescimento protegidos e localizados acima do solo), ombrófilas,

sem resistência  à  seca.  Sua  folhagem é  sempre  verde,  aceitando  que  algumas

árvores do dossel superior possam se manifestar sem folhas por alguns dias. Por

isto ocupam áreas próximas ao litoral,  onde há ausência de período seco ou, se

existir,  é  por  um período muito  curto,  durante o ano (menor que dois  meses)  e

temperaturas acima de 25ºC.

Esta floresta pode ocupar desde áreas planas das planícies aluviais até

áreas  forte  onduladas  ou  com fisionomia  montanhosa,  modificando-se  apenas  a

estrutura florestal conforme a preferência de algumas espécies pela proximidade dos

riachos.  São  representantes  desta  unidade  fitoecológica  as  seguintes  espécies:

juerana (Parkia pendula); maçaranduba (Manilkara sp); paraju (Manilkara longifolia);

matataúba  (Didymopanax  morototoni);  mulungus  (Erythrina  spp);  vinhático

(Platymenia foliosa); candirana (Symphonia globulifera); ingás (Inga spp); itapicuru

(Goniorrhachis marginata); jequitibá (Cariniana sp); palmeira juçara (Euterpe edulis);

entre muitas outras.

A Floresta Estacional Semidecidual, também denominada de Floresta

Mesófila, é uma unidade vegetacional vinculada ao clima de duas estações, uma



chuvosa  e  outra  seca,  com  estacionalidade  foliar  dos  indivíduos  arbóreos

dominantes, os quais têm adaptação à deficiência hídrica.

A percentagem das árvores caducifólias no conjunto florestal situa-se

em torno de vinte a cinqüenta por cento na época climaticamente desfavorável. É

constituída  por  fanerófitas  que  possuem as  gemas foliares  protegidas  contra  as

secas, sendo as folhas adultas esclerófilas ou membranáceas deciduais.

Esta formação por  apresentar  estacionalidade foliar  é  composta  por

indivíduos que possuem meios de proteção contra a deficiência d’água e, em vista

disso,  na  época  seca,  além  da  perda  de  folhagem  há  dormência  das  gemas.

Ocupam tanto áreas acidentadas quanto as planícies dos riachos e rio Colônia. Nas

várzeas e mata de galerias são mais freqüentes as espécies: gameleira (Ficus sp),

jenipapo (Genipa americana),  ingazeira (Inga affinis),  angelim (Andira stipulacea),

eritrina (Erytrina glauca) e cajazeira (Spondias spp).

A  região  de  transição  para  Floresta  Estacional  Decidual  foi  assim

denominada  no  EIA/RIMA  da  Barragem  do  Rio  Colônia  por  não  constituir-se

propriamente uma região fitoecológica definida, se tratando na verdade apenas de

uma área de transição que ocupa parte das cabeceiras do rio Colônia, a montante

de Itaju do Colônia.

O  conceito  desta  região  é  semelhante  ao  da  Floresta  Estacional

Semidecidual, apenas aumenta o período seco e conseqüentemente a percentagem

de decidualidade foliar. A submata é também decidual, aumentando o número de

plantas  graminóides  e  herbáceas,  podendo  surgir,  de  forma  não  significativa,

espécies representativas da flora caducifólia, como algumas cactáceas, entre outras.

2.3 Proposta de intervenção

2.3.1 Identificação do problema

A área proposta para o projeto de intervenção, situada no entorno das

coordenadas  UTM  451820  E  e  8352257  S  (DATUM  SIRGAS  2000,  24  S),

apresentou, através das análises de imagens de satélite e do que foi  constatado

mediante a realização das visitas em campo, um uso e ocupação do solo no seu

entorno  que  corrobora  os  dados  dos  estudos  já  apresentados  neste  projeto  de



intervenção, ou seja, esta área é ocupada em sua maior parte por pastagens com a

presença de algumas espécies arbóreas isoladas ou pequenos fragmentos florestais

remanescentes conforme registros fotográficos contemplados nas Figuras 05 e 06.

Figura 05 – Vista panorâmica da área objeto do projeto de intervenção

Fonte: O próprio autor

Figura 06 – Registros fotográficos das duas margens do rio na área objeto do projeto de intervenção

Fonte: O próprio autor



A ausência desta vegetação na APP do Rio Colônia contribui para a

intensificação dos processos erosivos resultantes da ação da água da chuva sobre o

solo e para que este manancial esteja desprotegido principalmente com relação ao

arraste  de  nutrientes  e  sedimentos  para  o  corpo  hídrico  em  virtude  da

potencialização do escoamento superficial,  o que poderá causar diretamente, por

conseguinte,  alterações consideráveis  e  abruptas  na qualidade da água captada

para tratamento na ETA do SAA de Itapé.

Foi verificado também que a captação de água bruta existente para o

sistema que abastece o município, que é operada pela Empresa Baiana de Águas e

Saneamento  (EMBASA)  e  é  composta  por  um  flutuante  posicionado  próximo  à

margem esquerda do Rio Colônia, no entorno das supracitadas coordenadas, não

dispõe de barreiras físicas que impeçam o acesso aos equipamentos, deixando-os

expostos.

2.3.2 Justificativa

Diante dos dados apresentados resultantes de estudos acerca do uso e

ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio Colônia que constataram que grande

parte  da  mata  ciliar  deste  manancial  e  de  seus  afluentes  foi  desmatada  para

implantação das atividades produtivas da região, e, levando-se em consideração a

influência que a presença desta vegetação nas APPs dos mananciais exerce sobre

a  qualidade  de  suas  águas,  justifica-se  a  elaboração  do  presente  projeto  de

intervenção no entorno da captação para o SAA de Itapé em virtude dos benefícios

oriundos desta recomposição florestal para a preservação ambiental deste recurso

hídrico e a qualidade de suas águas além da contribuição para restabelecimento das

interações fauna-flora no entorno da área objeto desta intervenção.

2.3.3 Objetivo

2.3.3.1 Geral

Este  projeto  de  intervenção  tem  como  objetivo  promover  a

recomposição florestal de aproximadamente 1,74 hectares de mata ciliar situados na

Área de Preservação Permanente (APP) de um trecho do Rio Colônia no entorno de

onde é realizada a captação de água bruta para o Sistema de Abastecimento de



Água (SAA) do município de Itapé – BA, operado atualmente pela Empresa Baiana

de Águas e Saneamento (EMBASA).

2.3.3.2 Específicos

 Criar  uma  faixa  de  proteção  no  entorno  das  instalações  e  equipamentos

utilizados para captar água bruta no manancial;

 Recuperar  a  biodiversidade  da  área  através  da  recomposição  florestal  de

parte deste trecho de APP;

 Promover a integração e conexão entre alguns fragmentos florestais isolados

e remanescentes que encontram-se dispersos no entorno desta área visando

reduzir o impacto da fragmentação da vegetação nativa e seu consequente

empobrecimento gênico;

 Contribuir para redução dos processos erosivos, assoreamento e as perda de

solo conduzindo à uma melhoria na quantidade e qualidade da água para

abastecimento público;

 Fornecer proteção, alimento e abrigo para a fauna silvestre;

2.3.4 Resultados e impactos esperados

Dentre os diversos resultados e impactos resultantes do sucesso do

projeto recuperação de um trecho de mata ciliar do Rio Colônia, podem ser citados

os seguintes:

- recuperação de parte da cobertura vegetal de ocorrência regional para o

trecho objeto deste projeto de intervenção;

-  diminuição  dos  processos  erosivos  e  da  ocorrência  de  escoamento

superficial  no solo da Área de Preservação Permanente do entorno deste

trecho do Rio Colônia;

 -  redução no assoreamento e arraste de sedimentos para o corpo hídrico

decorrentes  do  escoamento  superficial  nas  margens  deste  manancial

causado pela ação da água da chuva diretamente sobre o solo;



- atenuação das possíveis alterações na qualidade da água captada no SAA

de Itapé durante os períodos de maior índice pluviométrico;

- redução dos custos com produtos químicos utilizados no tratamento da água

captada e disponibilizada para a população;

- incremento na infiltração da água pluvial e consequentemente melhoria no

balanço hídrico do manancial;

- recomposição de parte dos habitats naturais da fauna de ocorrência natural

da região;

-  contribuição  para  o  restabelecimento  das  interações  fauna-flora  da

localidade;

-  promoção  da  sensibilização  da  população  quanto  à  importância  da

preservação das matas ciliares do Rio Colônia.

2.3.5 Ações de intervenção

As ações de desenvolvimento deste projeto de intervenção deverão ser

serão  distribuídas  em três  etapas,  a  saber:  Levantamento  e  cadastramento  das

propriedades rurais; Assinatura de anuência/Termo de compromisso; e Operações

técnicas de implantação e manutenção do projeto.

2.3.5.1 Levantamento, Cadastramento das Propriedades rurais e apresentação

do projeto

Nesta etapa, a equipe executora do projeto deverá atuar em parceria

com  a  Prefeitura  Municipal  de  Itapé  no  intuito  de  identificar  e  listar  todas  as

propriedades rurais existentes no perímetro de implantação do projeto para então

cadastrá-las,  a  fim  de  caracterizar  as  suas  atividades,  o  uso  de  agrotóxicos  e

existência de captações particulares de água bruta, bem como identificar a situação

de  dominialidade  do  imóvel,  se  registrado  em  cartório  ou  simplesmente  posse

mansa e pacífica. Durante este processo será possível realizar o contato inicial com

os proprietários destas áreas no qual será apresentada a existência do Projeto de

recuperação da mata ciliar, realizando a sensibilização ambiental dos mesmos para



que exista o apoio posterior na manutenção dos processos de reabilitação florestal

após conclusão da etapa de manutenção do projeto.

2.3.5.2 Assinatura de anuência/Termo de Compromisso

Após a realização do cadastramento de todas as propriedades rurais e

a  apresentação  do  projeto  de  intervenção,  tendo  sido  alcançado  o  objetivo  de

sensibilização quanto à importância do projeto, será solicitada a assinatura de uma

Carta de Anuência ou Termo de Compromisso para que se tenha a autorização de

utilização da área que pertence à propriedade rural cadastrada como também para

estabelecer  diretrizes  às  quais  o  proprietário  da  área  a  ser  recuperada  se

compromete a cumprir. A assinatura do termo deverá ser feita pelos proprietários no

entorno das áreas a serem reabilitadas, mas, as ações de apresentação do projeto

devem contar com a participação de suas respectivas famílias e também com a

presença de todos os funcionários que possam existir nestas propriedades rurais. 

2.3.5.3 Operações técnicas de implantação e manutenção do projeto

2.3.5.3.1 Implantação

Arranjo de plantio, quantidade e distribuição de mudas

O processo de distribuição de mudas na área do projeto deverá tentar

reproduzir o modo como as árvores crescem na natureza. Primeiramente nascem as

espécies  que  precisam  de  luz  para  germinar  e  que  crescem rápido,  chamadas

pioneiras, depois aparecem as espécies que precisam de meia sombra das outras

árvores para crescer,  chamadas secundárias,  e por fim aparecem as climácicas,

estas mais exigentes de solos férteis e muito dependentes de sombras para seu

crescimento. Portanto, no plantio deve-se colocar uma linha com as pioneiras e uma

linha de espécies secundárias que irão crescer devagar na sombra das primeiras.

Ao distribuir as mudas no campo deve-se procurar evitar o plantio de mudas da

mesma espécie lado a lado para evitar a alelopatia.

O  arranjo  a  ser  formado  para  plantio  neste  trecho  de  APP deverá

obedecer ao espaçamento de 3 x 3 metros, com distribuição alternada em forma de

quincôncio.  Portanto,  como  pode  ser  observado  na  Figura  07,  para  evitar-se  o

prejudicial  efeito de borda sobre as mudas, deverá realizar o plantio de espécies



pioneiras  nas  bordaduras  para  sombreamento  e  fornecimento  de  melhores

condições para desenvolvimento das espécies climácicas.

A partir do layout de plantio estabelecido e tendo conhecimento da área

total de projeto foi possível estabelecer um total de aproximadamente 1933 mudas a

serem plantadas na fase de implantação da reabilitação. 

Figura 07 – Layout de plantio das mudas

LEGENDA:        Espécies pioneiras ou secundárias

                                     Espécies climácicas

3m

3m



Fonte: O próprio autor

A composição do plantio deverá ser de 60% de espécies pioneiras de

rápido crescimento, conjugado com o plantio de 40% de espécies secundárias e

clímax.  As  espécies  frutíferas  deverão  estar  distribuídas  nestes  três  grupos

ecológicos.  Desta  forma,  a  distribuição das mudas por  grupos deverá  ser:  1160

mudas de espécies pioneiras (60%), 483 mudas de espécies secundárias (25%) e

290 mudas de espécies climácicas (15%). 

Aquisição e transporte das mudas

As mudas a serem plantadas no projeto poderão ser obtidas através de

doação  junto  ao  viveiro  de  mudas  implantado  durante  a  execução  dos

Planos/Programas Ambientais da Barragem do Rio Colônia. Este viveiro produziu

espécies oriundas do resgate de flora realizado na bacia hidráulica a ser inundada

pelo  lago  do  reservatório,  e  portanto,  contemplam  as  espécies  vegetais  de

ocorrência na região.

Contudo,  caso  este  viveiro  não  tenha  a  capacidade  de  fornecer  a

quantidade  de  mudas  necessária  a  execução  do  projeto,  foi  previsto  em  seu

orçamento  o  custo  referente  a  aquisição  destas.  Estas  mudas,  caso  sejam

compradas, deverão ser adquiridas em viveiros credenciados e existentes na região.

Estes viveiros deverão possuir  linhas de produção de mudas nativas e todos os

grupos de espécies previstas inclusas em seus estoques. Para efeito de transporte e

plantio das mudas deve ser considerado o tamanho das mesmas (mínimo de 50 cm)

e  principalmente  o  tipo  de  recipiente.  As  mudas  de  tubetes  deverão  ser

condicionadas  em  caixas  plásticas  especiais  dispostas  horizontalmente  e  as

embalagens podem ser  transportadas em caixas ou simplesmente  colocadas na

carroceria  de  um caminhão,  tomando  o  cuidado  para  a  proteção  contra  ventos.

Deverá ser dispensado todo o cuidado ao manuseio das mudas pelos operários, a

fim de prejudicá-las o mínimo possível.



Implantação da cerca divisória e sinalização 

Esta etapa é de extrema importância para o sucesso do projeto de

reabilitação  florestal,  pois  é  através  dela  que  a  área  que  sofrerá  intervenção

permanecerá  protegida  e  isolada  contra  a  invasão  de  animais  e  atividades

antrópicas que possam prejudicar a execução do plano.

Considerando o perímetro da área que será objeto deste projeto de

intervenção serão necessários aproximadamente 578 metros de cerca. Estas cercas

deverão ser  construídas,  com arame farpado (4 fios),  com estacas de 2,0m em

2,0m, e mourões a cada 18m.

Tão importante quanto o cercamento da área será a devida sinalização

dos trabalhos de reabilitação deste trecho de APP através de placas educativas e de

advertência  aos  frequentadores  dos  mananciais.  Estas  placas  deverão  ser

construídas com material durável e em cores que contrastem com o verde da mata,

assim como serem afixadas em locais estratégicos.

Limpeza e roçagem da área

Esta etapa compreende a eliminação de plantas competidoras como

bambus,  lianas  (cipós),  gramíneas  (braquiárias),  ciperáceas  (tiriricas)  e  outras

plantas  prejudiciais  às  espécies  plantadas.  Considerando  as  características  das

áreas de matas ciliares, todas as operações serão executadas manualmente através

de capina, sem utilização de produtos químicos (herbicidas). O preparo do terreno

deverá ser conduzido no sentido de alterar o  mínimo possível  os fragmentos de

vegetação existentes na área objeto da presente intervenção. Todas as operações

de limpeza do terreno deverão ocorrer sem eliminação total da vegetação existente

– limpeza em linhas (respeitando as curvas de nível – ou apenas coroamento onde

forem plantadas  as  mudas  e  roçagem seletiva).  Ademais,  todas as  operações -

menos o controle das formigas - serão concentradas apenas nos locais específicos

de plantio.

Controle de formigas

Apesar de não ter sido identificada a presença de formigueiros na área

durante a visita de campo para elaboração deste projeto, caso sejam identificados



quando  o  mesmo for  executado,  deverá  ser  realizada  a  tentativa  de  eliminação

destes  formigueiros,  através  do  uso  de  formicida  granulado  tipo  isca  de  pouco

impacto ambiental, pois sua ação desenvolve-se no subsolo. É importante que seja

utilizado um porta-isca, com finalidade de evitar o consumo do produto por animais

silvestres. O formicida indicado (Mirex-S) é de baixa toxidade quanto aos efeitos

imediatos, mas esse enquadramento de baixa toxidade não leva em consideração

os efeitos cumulativos nos humanos e animais, mas ainda assim é classificado como

faixa verde pela ANVISA/IBAMA/MAPA.

Marcação e abertura das covas para plantio

As mudas deverão ser plantadas no espaçamento básico de 3,0 x 3,0

metros. Este espaçamento será feito  utilizando distribuição em linhas alternadas,

formando quinquôncios, sendo que este espaçamento permite melhor e mais rápido

recobrimento e proteção das áreas ciliares. Considerando a largura da área ciliar a

ser recuperada, a marcação das covas será feita através de balizas ou compassos.

A  covas  previamente  marcadas  deverão  ser  abertas  com  as  dimensões  de

40x40x40cm.

Adubação e correção na cova de plantio

Antes do início da etapa de plantio, deverão ser retiradas amostras de

solo  da  área  a  ser  reabilitada  e  encaminhadas  para  análise  em um laboratório

especializado  no  intuito  de  que  sejam  identificadas  as  limitações  e  qualidades

químicas  de  fertilidade  do  solo  encontradas.  Para  que  as  dosagens  sejam

adequadamente dimensionadas foram previstos os custos referentes a análise de

amostras de solo no orçamento de execução deste projeto de intervenção.

Plantio

O plantio das mudas deverá ser realizado preferivelmente nos meses

onde  tiver  maior  concentração  de  chuvas,  para  tanto,  o  cronograma  de  plantio

deverá ser ajustado para estar de acordo com variações dos índices pluviométricos

ocorridos nos últimos anos. Na operação de plantio a muda deve ser retirada de seu

recipiente procurando-se evitar o destorroamento das mesmas - no caso de sacolas

plásticas  estas  devem  ser  recolhidas;  no  caso  de  tubetes,  estes  devem  ser



reencaminhados aos viveiros de origem. É conveniente molhar as mudas antes do

plantio para evitar o destorroamento das mesmas. Um detalhe importante no plantio

é atentar para o fato de escolher espécies tolerantes à inundação para o plantio

mais próximo à margem do rio. O colo da muda deve ficar em nível com a superfície

do terreno e o substrato original, recoberto por uma leve camada de terra. Todo

excesso de terra, após o plantio, será depositado ao redor da muda, em um raio

mínimo de 30 centímetros, assegurando assim o melhor armazenamento de água

das chuvas.  Na distribuição das mudas na área deve-se procurar  imitar o  modo

como as  árvores  crescem na natureza.  Primeiramente  nascem as espécies  que

precisam de luz para germinar e que crescem rápido, chamadas pioneiras, depois

aparecem as espécies que precisam da sombra das outras árvores para crescer,

chamadas  secundárias.  Portanto,  no  plantio  deve-se  colocar  uma  linha  com  as

pioneiras e uma linha de espécies secundárias que irão crescer devagar na sombra

das primeiras. Ao distribuir as mudas no campo deve-se procurar evitar o plantio de

plantas da mesma espécie lado a lado. O arranjo a ser formado no entorno do corpo

hídrico deverá ter plantas com espaçamento de 3,0 x 3,0 metros, com distribuição

alternada  em  forma  de  quincôncio.  Dar  preferência  às  mudas  acomodadas  em

tubetes,  pois  além de  facilitar  o  transporte  e  disposição  das  mudas  no  campo,

aumentando  o  rendimento,  esses  recipientes  são  reutilizáveis,  ao  contrário  dos

saquinhos plásticos.

Tutoramento

O tutor deve ser colocado em posição vertical enterrado dentro da cova

e ter sua altura proporcional ao tamanho da muda. A planta é presa ao tutor por

amarrios em forma de ‘oito deitado’, com fitilho, sisal, palha de bananeira ou outro

material qualquer que não fira o tronco.

Irrigação

A recomendação de realizar o plantio das mudas no período de maior

índice  pluviométrico  deverá  ser  observada  com atenção,  já  que  este  projeto  de

intervenção não contempla a implantação de nenhum sistema de irrigação adicional

para as mudas. Após as mudas serem plantadas no período chuvoso indicado, elas

deverão chegar ao período de menor índice pluviométrico em condições fisiológicas



de suportarem o “stress hídrico”,  daí a importância de adquirirem-se mudas com

pelo menos 50 cm da altura. Todavia, quando a quantidade de chuva for insuficiente

ou não ocorrer, principalmente no período inicial de desenvolvimento das mudas até

seu  efetivo  estabelecimento,  como  medida  emergencial  para  não  se  perder  as

mudas plantadas poder-se-á lançar mão de regadores manuais, com uso da água

do próprio rio Colônia que poderá ser utilizada para tal fim.

2.3.5.3.2 Manutenção

A etapa de manutenção consiste nos cuidados a serem tomados após

o plantio e sempre que se fizerem necessários, envolvendo o controle das formigas

cortadeiras, limpeza da área, replantio e o coroamento das mudas. Foi projetado um

período mínimo de 4 meses para implantação mais 8 meses para manutenção do

projeto, totalizando 12 meses de projeto. Todavia, será fundamental para o sucesso

do plantio o envolvimento e a corresponsabilização dos proprietários das áreas de

mata  ciliar  reabilitadas,  para  tanto  se  deve  procurar,  através  de  atividades  de

extensão rural, estimulá-los a realizarem a manutenção após encerramento deste

projeto.

As atividades a serem realizadas durante a etapa de manutenção e

que visam consolidar estabelecimento do plantio são as seguintes: 

 Replantio entre 30 e 60 dias após o plantio (em termos gerais estima-se 5%

do total plantado o número de mudas para o replantio); 

 Coroamento  a  cada  três  meses  durante  o  primeiro  ano  de  plantio,  que

consiste  na  roçagem  mecânica  e  manual  ao  redor  das  covas  que  será

realizado para evitar a competição aérea e radicular entre as ervas daninhas

e as mudas. Deverá ter um raio mínimo de 80 cm a partir do caule da muda;

 Adubação foliar;

 Aplicação do mulch (matéria orgânica); 

 Controle de pragas e doenças, incluindo controle à formiga; 

 Eliminação de plantas não desejáveis; 

 Vigilância contra incêndios; 

 Reforma e manutenção das cercas. 



Os trabalhos de manutenção das áreas deverão ter início 60 (sessenta)

dias após o plantio das mudas, independente da conclusão ou não dos trabalhos de

implantação, com repetição mensal. 

2.3.5.3.3 Espécies recomendadas para plantio

No  Quadro  06  encontram-se  listadas  as  principais  espécies  de

ocorrência em Floresta Estacional Semidecidual e Mata Ciliar mencionadas no Plano

de Conservação do Entorno do Reservatório da Barragem do Rio Colônia. 

Quadro 06 – Principais espécies da Floresta Estacional Semidecidual e da Mata Ciliar

Nome Vulgar Nome Científico Família

Amora-da-mata Helicostylis tomentosa Moraceae

Angelim Andirasp Fabaceae

Angico Anadenantheraspp Mimosaceae

Araçá-da-mata Psidiumlittorale Myrtaceae

Arapiraca Anadenanthera colubrina Mimosaceae

Aroeira Myracrodruonurundeuva (V) Fabaceae

Aroeirinha/Fruta-de-sabiá Schinusterebinthifolius Anacardiacae

Batinga Eugenia rostrifolia Myrtaceae

Braúna Schinopsis brasiliensis (V) Fabaceae

Bromélia Aechmeasp Bromeliaceae

Buri Polyandrococoscaudesces Arecaceae

Cabelouro Lonchocarpusguillemineanus Fabaceae

Cajazeira Spondiasmombin Anacardiceae

Camboatã Cupania racemosa Sapindaceae

Canafístula Senna multijuga Caesalpiniaceae

Carobinha Jacarandaspp Bignoniaceae

Catolé Attaleaoleifera Arecaceae

Cedro Cedrelasp Meliaceae

Coração-de-Negro Peltogynediscolor Caesalpiniaceae

Dendezeiro Elaeisoleifera Arecaceae

Eritrina-da-baixa Erythrina fusca Fabaceae

Eritrina-do-alto Erythrinapoeppigiana Fabaceae

Escada-de-macaco (cipó) Bauhiniasmilacina (V) Leguminosae

Farinha seca/Faveiro Peltophorumdubium Caesalpiniaceae

Faveca-vermelha Arapatiellapsilophylla Caesalpiniaceae

Fruta-de-aracuã Swartziasp Fabaceae

Gameleira Ficussp Moraceae

Goiabeira Psidiumguajava Myrtaceae

Gonçalo Astroniumgraveolens Anacardiaceae

Gravatá Aechmeasp Bromeliaceae

Grão-de-burro Swartziamacrostachya Fabaceae



Imbaúba Cecropiasp Cecropiaceae

Ingazeiro Ingasp Mimosaceae

Inhaíba Lecythislurida Lecythidaceae

Itapicuru Goniorrhachismarginata Caesalpiniaceae

Jacarandá-da-bahia Dalbergianigra (V) Fabaceae

Jacarandá-de-espinho Machaeriumaculeatum Fabaceae

Jaqueira Artocarpusintegrifolia Moraceae

Jenipapeiro Genipa americana Rubiaceae

Jequitibá rosa Carinianalegalis Lecythidaceae

Jequitibá branco Carinianaestrellensis Lecythidaceae

Jitaí amarelo Apuleialeiocarpa Caesalpiniaceae

Laranjeira-brava Zollerniailicifolia Fabaceae

Louro Cordiasp Boraginaceae

Louro pardo Cordiatrichotoma Boraginaceae

Maçaranduba Manilkarasp Sapotaceae

Madeira-nova/Pau-amendoim Pterogynenitens Caesalpiniaceae

Mamão-de-veado Jacaratiaheptaphylla Caricaceae

Matataúba Didymopanaxmorototoni Araliaceae

Monzê Albiziapolycephala Mimosaceae

Muçutaíba Dalbergiaglauscescens Fabaceae

Pati/palmeira Pati Syagruspseudococos Arecaceae

Pau-brasil/Ibirapitanga Caesalpiniaechinata (E) Fabaceae

Pau d’Alho Gallesiaintegrifolia Phytolaccaceae

Pau d’Arco amarelo Tabebuia sp Bignoniaceae

Pau d’arco/Ipê “chifre-de-bode” Tabebuia sp Bignoniaceae

Pau ferro Caesalpiniaferrea Caesalpiniaceae

Pau-paraíba Tabebuia cassinoides Bignoniaceae

Pau-pereira Aspidospermadiscolor Apocynaceae

Pau-pombo Tapiriraguianensi Anacardiaceae

Pau-viola Citharexylummyrianthum Verbenaceae

Pequizeiro Caryocar edule Caryocaraceae

Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae

Sapucaia-de-castanha Lecythispisonis Lecythidaceae

Tucum/palmeira Tucum Astrocaryumaculeatum Arecaceae

Unha-de-vaca/Pata-de-vaca Bauhiniaforficata Caesalpiniaceae

Vinhático Platymenia foliosa Mimosaceae

E = Espécies ameaçadas de extinção. V = Espécies vulneráveis.
Fonte: Plano de Conservação do Entorno do Reservatório da Barragem do Rio Colônia (GEOHIDRO,
2012)

Durante a execução do Plano de Resgate de Flora, parte integrante

dos Planos e Programas Ambientais da Barragem do Rio Colônia, entre os meses

de Junho/2017 e Fevereiro/2018, foram resgatadas 32.332 plântulas de espécies

diversas de ocorrência na mata ciliar do referido manancial. As principais espécies

resgatadas encontram-se listadas no Quadro 07. 



Quadro 07 – Principais espécies resgatadas durante o PRFF da Barragem do Rio Colônia

Nome Vulgar Nome Científico Família

Angelim
Andira 

sp.

 Fabaceae

Graviola
Annona muricata 

L.
 Annonaceae

Jaca
Artocarpus 

heterophyllus
 Moraceae

Monzê
Albizia 

polycephala
 Fabaceae

Aroeira-do-campo
Myracrodruon 

urundeuva
Anacardiaceae

Biribiri
Averrhoa 

bilimbi
 Oxalidaceae

Pata-de-vaca
Bauhinia 

sp.
 Fabaceae

Urucum
Bixa 

orellana
 Bixaceae

Tangerina
Citrus 

sp.
 Rutaceae

Sombreiro mexicano
Clitorea 

sp.
 Fabaceae

Camboatã
Cupania 

sp.
 Sapindaceae

Limão
Citrus 

sp.
 Rutaceae

Falso pau Brasil/Tento Carolina
Adenanthera 

pavonina
 Fabaceae

Laranja
Citrus 

sinensis
 Rutaceae

Itapicuru
Goniorrhachis 

marginata
 Fabaceae

Pau ferro
Caesalpinia 

ferrea
 Caesalpiniaceae

Copaíba
Copaifera 

langsdorffii
 Fabaceae

Cássia
Cassia 

grandis
 Fabaceae

Putumuju
Centrolobium 

microchaete
 Fabaceae

Coração de nego
Caesalpinia 

sp.
 Fabaceae

Cássia
Cassia 

sp.
 Fabaceae

Eritrina
Erythrina 

glauca
 Fabaceae



Dendê
Elaeis 

oleifera
 Palmae

Pitanga
Eugenia 

uniflora
 Myrtaceae

Pau d’alho
Gallesia 

integrifolia
 Phytolacaceae

Jenipapo
Genipa 

americana
 Rubiaceae

Algodão
Guazuma 

crinita
 Malvaceae

Seringa
Hevea 

brasiliensis
 Euphorbiaceae

Ingá
Inga 

sp.
 Fabaceae

Marinheiro
Trichilia 

sp.
 Chrysobalanaceae

Cabelouro   NI    NI

Sapoti
Manilkara 

zapota
 Sapotaceae

Goiaba
Psidium 

guajava
 Myrtaceae

Abio amarelo
Pouteria 

sp.
 Sapotaceae

Abio verde
Pouteria 

sp.
 Sapotaceae

Palmeira
Syagrus 

pseudococos
 Arecaceae

Aroeirinha – pimenteira
Schinus 

terebinthifolius

 Anacardiaceae

Jamelão/jambolão
Syzygium 

cumini

 Myrtaceae

Cajá
Spondias 

mombin

 Anacardiaceae

Sete cascas
Samanea 

tubulosa

 Fabaceae

Tamarindo
Tamarindus 

indica

 Fabaceae

Amendoeira-da-praia
Terminalia 

catappa

 Rosaceae

Pau d’arco
Tabebuia 

sp.

 Bignoniaceae

Caraíba
Tabebuia 

sp.

 Bignoniaceae

Baba-de-boi
Cordia 

sp.

 Boraginaceae

Ingá comum
Inga 

edulis

 Fabaceae



Anduzinho
Senna 

sp.

 Fabaceae

Mulungum
Erythrina 

mulungu

 Fabaceae

Itaí
Luthea 

divaricata

 Malvaceae

Massaranduba
Manilkara 

triflora

 Sapotaceae

Laranja Brava
Zanthoxylum 

rhoifolium

 Rutaceae

Pati Syagrus botryophora Arecaceae

Trapiá Crateva tapia Brassicaceae

Olho de boi Dioclea violacea Fabaceae

Olho de cabra Ormosia arborea Fabaceae

Xixi de macaco/sombreiro Spathodea campanulata Bignoniaceae

Vascaína Swartzia apetala Fabaceae

Ingá do rio Inga sp. Fabaceae

Jacarandá Machaerium sp. Fabaceae

Jequitibá Cariniana sp. Lecythidaceae

Laranjeira Seguieria langsdorffi Phytolaccacae

Juá Ziziphus joazeiro Rhamnaceae

Louro Ocotea sp. Lauraceae

Pau Brasil Parapiptadenia sp. Fabaceae

Pau viola Caesalpinia sp. Fabaceae

Pau Paraíba Simarouba amara Simaroubaceae

Pau pombo Tapirira guianenses Anacardiaceae

Sete capotes Campomanesia guazumifolia Myrtaceae

Fonte: Relatórios de Atividades de Execução dos Planos e Programas Ambientais da Barragem do
Rio Colônia (Ambienger)

As espécies a serem selecionadas para plantio  durante a execução

deste projeto deverão ser estar contidas preferencialmente dentro da listagem do

Quadro 07, pois, retratam a flora de ocorrência natural da região do estudo, podendo

ser complementado no arranjo de plantio com aquelas listadas no Quadro 06.

2.3.6 Recursos necessários

Os  recursos  necessários  para  implementação  deste  projeto  de

intervenção são compostos por um conjunto de elementos necessários à execução

do  mesmo,  sendo  subdivididos  em:  recursos  financeiros,  recursos  humanos  e

recursos materiais.



Os  recursos  financeiros  referem-se  ao  valor  a  ser  investido  para

implantação  e  manutenção  do  projeto  e  encontram-se  descritos  com  maior

detalhamento  no  item  “2.3.7  Orçamento”.  Para  que  seja  possível  executar  este

projeto  há  que  se  considerar  a  obtenção  de  fontes  de  recursos  externas  para

viabilizar a sua execução.

Quanto aos recursos humanos estes referem-se à equipe necessária

ao  desenvolvimento  deste  projeto  de  intervenção,  a  qual  deverá  ser  composta

minimamente por: 01 Engenheiro Agrônomo ou Florestal, 01 Técnico Agrícola, 02

trabalhadores de campo, conforme carga horária dimensionada no orçamento. Pode

ser incluso também neste grupo os proprietários das áreas que serão submetidas às

intervenções,  pois,  possuem papel  fundamental  para  o  sucesso do processo  de

reabilitação florestal após a conclusão da etapa de manutenção do projeto.

Os recursos materiais estão relacionados às maquinas, equipamentos,

ferramentas, materiais didático e de consumo, dentre outros, indispensáveis para o

bom desenvolvimento do projeto. Nem todos estes materiais encontram-se explícitos

na planilha de orçamento, contudo, eles foram previstos e encontram-se inseridos

nas  composições  utilizadas  para  elaboração  do  mesmo.  Dentre  estes  recursos

podem ser  citados os seguintes:  trator  esteira,  caminhão basculante,  estacas de

madeira,  arame  farpado,  mudas  nativas,  cavadores,  enxadas,  enxadetas,  facão,

luvas,  pulverizador  agrícola,  carros  de  mão,  tutores  de  madeira,  placas  de

sinalização, adubo, fertilizante, fosfato, dentre outros.

2.3.7 Orçamento

O orçamento previsto para implantação deste projeto de recuperação

de aproximadamente  1,74 hectares  de um trecho da mata  ciliar  do  Rio  Colônia

situado  no  entorno  da  captação  de  água  bruta  para  o  SAA  de  Itapé  é  de  R$

300.349,36 (trezentos mil, trezentos e quarenta nove reais e trinta e seis centavos).

O  orçamento  para  implantação  deste  Projeto  de  Intervenção  de

intervenção foi composto com base nos custos referentes a:

 Mobilização  e  instalação  do  canteiro  de  obras:  implantação  de  um

canteiro  de  obras  próximo  da  área  de  intervenção  com  o  intuito  de



prover  para  os  funcionários  a  estrutura  mínima  necessária  para

execução  dos  serviços  composta  por:  almoxarifado  para  guarda  de

ferramentas e equipamentos de proteção individual, sanitários, vestiário,

refeitório, escritório, dentre outros;

 Desmobilização de canteiro de obras: desmobilização e demolição das

estruturas do canteiro e destino final do entulho gerado;

 Acompanhamento  técnico  da  execução  dos  serviços:  trata-se  de  um

valor mensal a ser desembolsado para acompanhamento periódico dos

serviços por uma equipe técnica qualificada;

 Implantação da mata ciliar: execução de todas as etapas necessárias

para plantio das mudas, desde o preparo do terreno ao tutoramento das

mudas; 

 Manutenção da mata ciliar: englobam os custos referentes à execução

das etapas de manutenção do projeto durante o período de 8 meses; e

 Relatórios  de  acompanhamento:  consistem  no  somatório  dos  custos

relacionados à elaboração, revisão e impressão de relatórios mensais de

acompanhamento dos serviços de implantação e manutenção.

O  orçamento  estimado  para  execução  do  projeto  de  intervenção

encontra-se demonstrado no Quadro 08.

Quadro 08 – Estimativa de orçamento para execução do projeto de intervenção 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE REABILITAÇÃO DE UM TRECHO
DA MATA CILIAR NA APP DO RIO COLÔNIA

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (BDI de 26,19%): R$ 300.349,36

Item Descrição Unidade Quantidade
Valor

Unitário
Valor total

1.
Mobilização e Instalação do Canteiro de 
Obras

Unidade 1 R$ 46.893,78 R$ 46.893,78

2. Desmobilização de Canteiro de Obras Unidade 1 R$ 4.419,60 R$ 4.419,60

3.
Acompanhamento Técnico da Execução 
dos Serviços

mês 12 R$ 7.995,65 R$ 95.947,80



3.1 Engenheiro Agrônomo ou Florestal hora 40 R$ 67,75 R$ 2.710,00

3.2 Técnico Agrícola hora 88 R$ 23,63 R$ 2.079,44

3.3 Veículo 4x4 Gabine Dupla sem motorista mês 1 R$ 2.466,21 R$ 2.466,21

3.4 Gasolina comum L 200 R$ 3,70 R$ 740,00

4. Relatórios de Acompanhamento unidade 12 R$ 2.055,48 R$ 24.665,76

4.1 Engenheiro Agrônomo ou Florestal hora 28 R$ 67,75 R$ 1.897,00

4.2 Auxilair Administrativo hora 8 R$ 12,46 R$ 99,68

4.3 Custos com impressão do relatório unidade 1 R$ 58,80 R$ 58,80

5. Implantação da mata ciliar unidade 1 R$ 47.809,63 R$ 47.809,63

5.1
Limpeza manual do terreno em áreas de 
ETAs e ETEs incluindo raspagem, 
juntamento e expurgo do material

hectare 1,74 R$ 810,29 R$ 1.409,90

5.2
Cerca com 05 fiod de arame farpado 16 
BWG 4" X com estaca de madeira de lei com
dimensões de 0,10 x 0,10 x 2,10 m

metro 578 R$ 29,01 R$ 16.767,78

5.3
Abertura manual de covas, inclusive 
marcação

Unidade 1933 R$ 3,89 R$ 7.519,37

5.4

Plantio de mudas nativas para cinturão verde
ou mata ciliar, incluindo fertilização manual 
com mistura de solo e fechamento de cova, 
exceto fornecimento de mudas

Unidade 1933 R$ 3,12 R$ 6.030,96

5.5
Fornecimento de materiais para plantio de 
mudas 

Unidade 1 R$ 7.717,83 R$ 7.717,83

5.6 Tutoramento de mudas Unidade 1933 R$ 2,63 R$ 5.083,79

5.7
Análise de amostras de solo para adubação 
e correção

Unidade 1 R$ 800,00 R$ 800,00

5.8
Placa de sinalização e advertênca, incluindo 
fornecimento, transporte, instalação e 
remoção

m2 50 R$ 49,60 R$ 2.480,00

6. Manutenção da mata ciliar unidade 1 R$ 18.277,02 R$ 18.277,02

6.1
Aplicação manual de formicidas, com 
fornecimento de material

m2 10000 R$ 0,46 R$ 4.600,00

6.2 Coroamento das mudas unidade 290 R$ 1,43 R$ 414,70

6.3
Manutenção com aplicação de fertilizante e 
adubo foliar, incluindo adubação de 
cobertura

hectare 1 R$ 6.516,98 R$ 6.516,98



6.4

Reparo de cerca com 04 fios de arame 
farpado 16 BWG 4" X 4", com estaca de 
madeira tipo eucalipto tratado ou similar com
dimensões de 0,10 a 0,12 X 2,10 m

metro 289 R$ 9,21 R$ 2.661,69

6.5 Replantio de mudas com fertilização manual unidade 290 R$ 7,71 R$ 2.235,51

6.6 Fornecimento de materiais para manutenção unidade 1 R$ 1.848,14 R$ 1.848,14

Fonte: O próprio autor

2.3.8 Viabilidade

A  análise  de  viabilidade  econômica  e  financeira  tem como  objetivo

principal avaliar se determinado projeto possui condições de atender as expectativas

dos investidores para se decidir acerca do investimento ou não em um determinado

projeto.

No  caso  específico  deste  projeto  de  intervenção  esta  análise  de

viabilidade  não  poderá  se  limitar  somente  à  verificação  se  o  mesmo  possui  a

capacidade  de  gerar  recuperação  do  capital  e/ou  sua  remuneração,  pois,  os

benefícios em se promover a recuperação ambiental de uma mata ciliar nem sempre

são mensuráveis em termos financeiramente quantitativos.

A melhoria na disponibilidade hídrica, a redução de processos erosivos

no solo, a melhoria na qualidade da água utilizada pela população, a redução nos

custos com produtos químicos no tratamento de água, a recuperação do habitat da

fauna  de  ocorrência  na  região  e  a  sensibilização  ambiental  decorrente  do

engajamento  da  população  no  desenvolvimento  das  ações  de  recuperação

ambiental são alguns dos benefícios esperados pela execução do projeto. Diante

disto, a análise de viabilidade econômica e financeira deverá ponderar se diante dos

benefícios  apresentados e  que  poderão  ser  constatados a  curto,  médio  e  longo

prazo,  compensarão  o  investimento  a  ser  realizado,  não  somente  em  termos

financeiros, mas em termos responsabilidade socioambiental e gestão de recursos

hídricos.

Cabe salientar  ainda que,  diversas ações poderão ser  adotadas ao

longo do projeto no intuito de se reduzir os custos com a sua implantação, tais como:

obtenção das mudas junto ao viveiro de mudas da Barragem do Rio Colônia ao



invés da sua aquisição; plantio próximo ao período chuvoso para reduzir custos com

irrigação, dentre outras.

2.3.9 Riscos e Dificuldades

Os principais riscos e/ou dificuldades deste projeto residem sobre a

obtenção de recursos financeiros para sua execução, o isolamento destas áreas das

ações antrópicas que provocaram o seu estado de degradação atual  e  sobre  a

necessidade do estabelecimento de uma parceria com os proprietários das áreas

que serão objeto das ações de intervenção.

Um processo de reabilitação florestal  de um ecossistema degradado

não se faz de modo abrupto. A reconstrução ocorre de maneira gradativa, tentando

reproduzir a sucessão natural desde seu começo, tal como ocorre na natureza após

cada distúrbio forte. Neste processo se demanda tempo e principalmente a cessão

das  influências  antrópicas  que  causaram  o  estado  de  degradação  encontrado

anteriormente. Desta forma, entendendo que todo projeto técnico possui início, meio

e fim, e sabendo da inviabilidade financeira em se estender o cronograma de um

projeto que objetive a recomposição florestal até que todo o processo de sucessão

vegetacional, ou boa parte dele, esteja concluído, a atuação dos proprietários das

áreas  que  sofrerão  intervenção após a  conclusão das atividades  previstas  é  de

suma  importância  para  o  sucesso  do  projeto,  imputando  a  estes  uma  co-

responsabilidade destes sobre o seu êxito. Portanto, a atividade de conscientização

ambiental dos proprietários, suas famílias e funcionários como etapa inicial  deste

projeto consiste em uma das ações para reduzir este risco. Outra delas trata-se da

assinatura do termo de compromisso de preservar estas áreas após a conclusão do

projeto de intervenção,  o  que poderá exercer  importante  papel  de  envolvimento,

inclusão e no sentimento de responsabilidade destas pessoas.

A implantação de  cercas  de isolamento  da  área  que será  plantada

também  será  prevista  neste  projeto  no  intuito  de  manter  este  local  isolado  de

possíveis  interferências  antrópicas  que  possam  ocasionar  o  insucesso  da

intervenção proposta.

A ausência de um planejamento adequado e acompanhamento técnico

de execução deste projeto é um risco que pode contribuir para o seu insucesso.



Portanto,  no  intuito  de  mitigá-lo,  foi  previsto  também  no  seu  orçamento  um

profissional de nível superior especializado na área para exercer a responsabilidade

técnica sobre sua execução.



2.3.10 Cronograma

Item Descrição

Meses

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

1 Levantamento,  Cadastramento  das

Propriedades Rurais e apresentação

do projeto

2 Assinatura  de  anuência/Termo  de

Compromisso

3 Roçagem,  capina  manual,

cercamento e isolamento da área

4 Controle das formigas cortadeiras

5 Coveamento,  Adubação e  Correção

do Solo



6 Plantio das mudas e implantação das

placas de sinalização

7 Monitoramento e controle de pragas

e doenças

8 Replantio

9 Limpeza, cororamento e aplicação de

“mulch”

10 Podas de condução e formação

11 Adubação  foliar  e  tutoramento  das

mudas

12 Reforma e manutenção da cerca



2.3.11 Gestão, acompanhamento e avaliação 

A  execução  deste  Projeto  de  Intervenção  deverá  estar  associada  à

coordenação por parte do gestor sobre todos os recursos relativos a ele (recursos

técnicos,  materiais,  humanos  e  financeiros)  no  intuito  de  utilizá-los  de  forma

harmônica para cumprimento das metas e objetivos do projeto.

A principal função do gestor deste projeto será coordenar as ações e

fazê-las ocorrer no tempo certo, no lugar correto, usando os recursos necessários.

Saber de antemão o que deve ser feito, quando deve ser feito, quem fará e quanto

custará é necessário para que se possa medir e avaliar o andamento do projeto e

comparar o que estava previsto com o que foi de fato realizado.

Este  projeto  está  planejado,  organizado  e  distribuído  em  etapas  de

execução contemplando fases e  ações conectadas e  inter-relacionadas.  A gestão

deste projeto deverá observar cuidadosamente o seu cronograma de execução, pois,

as ações foram distribuídas ao longo do tempo de forma que, algumas etapas não

devem ser iniciadas antes da conclusão de outras, sob o risco de comprometer a

eficiência na execução da intervenção. 

O  PMBOK,  o  livro  de  boas  práticas  em  gestão  de  projetos  do  PMI

demonstra a importância da gestão de nove áreas de conhecimento em projetos:

Integração, Custos, Escopo, Tempo, Comunicação, Aquisições, Recursos Humanos,

Qualidade e Riscos do Projeto. Recomenda-se ao longo da execução deste projeto de

intervenção que devam ser  monitoradas pelo menos quatro dimensões expressas

pelo acompanhamento das Metas, do Escopo, do Tempo e Custos do Projeto.

Estas dimensões estão intimamente conectadas e contribuem para que

o gestor mantenha o controle do projeto e precisam ser acompanhadas durante todo

o tempo de execução. É evidente a interconexão destas dimensões, pois, os recursos

financeiros  previstos  estão  associados  a  ações  a  serem  concretizadas  em  um

determinado prazo e que contribuiriam para se cumprir as metas e assim alcançar os

objetivos do projeto de intervenção. A ocorrência de atrasos na execução do projeto

pode gerar descompassos no orçamento previsto, especialmente se há um conjunto

expressivo  de  custos  fixos,  da  mesmas  forma,  gastos  acima  do  previsto  podem



comprometer o prazo de execução do projeto, e não avançar no cumprimento das

metas compromete os resultados do projeto.

A  avaliação  deste  projeto  de  intervenção  deverá  ser  realizada

periodicamente e após a conclusão de cada etapa de execução prevista pelo mesmo.

Os relatórios mensais de acompanhamento do projeto, os quais estão previstos nos

custos  de  execução,  deverão  ser  utilizados  como  uma  ferramenta  importante  de

avaliação de sua execução.

Para avaliação deste projeto de intervenção poderão ser considerados

três critérios, a saber: Eficiência, Eficácia e Efetividade. Os dados necessários para

proceder  com esta  avaliação estão contemplados nas ações de monitoramento  e

acompanhamento.

No critério Eficiência deverá ser avaliada a otimização na aplicação dos

recursos financeiros e materiais em relação aos resultados alcançados pelo projeto.

Quanto à Eficácia, esta será demonstrada através da capacidade demonstrada pelo

projeto de atingir os objetivos e metas previamente estabelecidos. No que diz respeito

ao critério Efetividade, deve ser avaliada a capacidade que os resultados do projeto

têm de produzir  mudanças significativas  e  duradouras.  Avaliar  estes  critérios,  em

grande  parte  dos  casos,  envolve  uma  análise  de  cenários  em  tempos  distintos,

buscando-se sempre avaliar como era antes e após o projeto executado.

2.4 TERMO DE REFERÊNCIA

2.4.1 Objeto

O Objeto do presente termo de referência é a execução de um Projeto

de Intervenção que visa promover a reabilitação florestal de um trecho de mata ciliar

do Rio Colônia, no município de Itapé-BA, no entorno da captação de água bruta

utilizada pela Embasa para o Sistema de Abastecimento do referido município.

2.4.2 Justificativa

As atividades de uso e ocupação do solo desenvolvidas ao longo da

bacia  hidrográfica  do  Rio  Colônia  promoveram  um  intenso  processo  de

desmatamento da vegetação nativa existente, inclusive as matas ciliares.  A presença

desta  vegetação  no  entorno  de  mananciais  exerce  um  papel  fundamental  para



equilíbrio dos processos ecológicos e também para a manutenção da qualidade da

água deste recurso hídrico. 

Diante do contexto apresentado, a realização de um processo licitatório

para  execução  deste  projeto  de  intervenção  que  irá  promover  a  recomposição

florestal de um trecho de mata ciliar do Rio Colônia situada no município de Itapé

(BA) torna-se auto justificável diante de todos os resultados e benefícios resultantes

desta intervenção e que já foram expostos neste trabalho. 

2.4.3 Descrição do objeto

Este  Termo  de  Referência  prevê  a  execução  de  um  Projeto  de

Reabilitação de um trecho de aproximadamente 1,74 hectares da Mata Ciliar do Rio

Colônia localizado no município de Itapé – BA. Este projeto englobará a recuperação

ambiental destas áreas através do plantio de aproximadamente 2.223 mudas nativas,

considerando o replantio na etapa de manutenção.

2.4.4 Fundamentação legal

O presente Termo de Referência e seu respectivo processo licitatório

estão fundamentados na Lei  Federal  nº  8.666 de 21 de Junho de 1993,  Lei  de

Licitações e Contratos Administrativos.

2.4.5 Estimativa de custos

O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários

foi de  R$ 300.349,36 (trezentos mil, trezentos e quarenta nove reais e trinta e

seis centavos).

2.4.6 Critérios de julgamento

O processamento e julgamento da licitação obedecerão às disposições

dos artigos 43 ao 52 da Lei Federal nº 8.666/1993.

No dia,  horário e local  indicados no Preâmbulo do Edital,  em sessão

pública,  a  Comissão  de  Licitação  procederá  ao  recebimento  dos  envelopes  de

HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, processando em seguida à abertura do

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO.



Após proceder a análise referente à HABILITAÇÂO, será procedida a

devolução  do  ENVELOPE  Nº  02  –  PROPOSTA  DE  PREÇOS  fechado  aos

concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha

havido recurso ou após sua denegação.

Em  seguida  será  realizada  a  abertura  do  ENVELOPE  Nº  02  –

PROPOSTA  DE PREÇOS  das  empresas  consideradas  habilitadas,  sendo  feita  a

verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e

especificações  do  edital,  promovendo-se  a  desclassificação  das  propostas

desconformes ou incompatíveis.

O julgamento e a classificação das propostas serão realizados de acordo

com a ordem crescente dos preços propostos.

Posteriormente ocorrerá a deliberação da Comissão de Licitação sobre a

classificação das três primeiras propostas de preço apresentadas.

Em  seguida  ocorrerá  a  deliberação  final  da  autoridade  competente

quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no

prazo de até 10 (dez) dias após o julgamento. 

A abertura dos envelopes relativos aos documentos de habilitação e das

propostas de preço será realizada sempre em ato público previamente designado, do

qual  se  lavrará  ata  circunstanciada,  assinada  pelos  Licitantes  presentes  e  pela

Comissão.

Ultrapassada  a  fase  de  habilitação  dos  concorrentes  e  abertas  as

propostas  de  preço,  não  cabe  desclassificação  por  motivo  relacionado  com  a

habilitação,  salvo  em  razão  de  fatos  supervenientes  ou  só  conhecidos  após  o

julgamento.

Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos

licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.



É  facultado  à  Comissão  ou  autoridade  superior  do  órgão  que  está

promovendo  o  referido  certame,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

A Comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de três dias úteis

para  a  juntada  posterior  de  documentos  cujo  conteúdo  retrate  situação  fática  ou

jurídica já existente na data da apresentação da proposta.

Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante

ato motivado da Comissão de Licitação. 

2.4.7 Prazo, local e condições de entrega

O  ENVELOPE  Nº  1  –  HABILITAÇÃO  e  o  ENVELOPE  Nº  2  –

PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser entregues em mãos no dia 14/08/2018, às

09h00min na Sala de Licitações localizada no Edifício situado na Avenida Treze de

Maio,  nº  2081,  Benfica,  Fortaleza  -  CE,  CEP 60.040-531  e  deverão  atender  aos

seguintes requisitos:

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO

O  ENVELOPE  Nº.  01  deverá  conter  conterá  todos  os  documentos

relacionados à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica,  Qualificação Econômico-

Financeira e Regularidade Fiscal preconizados dos artigos 28 a 33 da Lei nº 8.666/93

e conforme disposto no Edital  deste processo licitatório.  Toda esta documentação

deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, numerados, carimbados e rubricados, sem

emendas ou rasuras, encabeçados por índice relacionando os mesmos e as folhas

em que se encontram.

Os  documentos  do  ENVELOPE  Nº.  1  deverão  ser  apresentados  no

original,  publicação  em Órgão  da  Imprensa  Oficial,  ou  por  qualquer  processo  de

cópia,  desde  que  devidamente  autenticada  por  cartório  ou  oficial  de  registro

competente.

A  comissão  poderá  solicitar  a  exibição  dos  originais  das  cópias

apresentadas, a fim de conferência e para, excepcionalmente, efetuar a autenticação

durante a sessão. 



Uma das vias dos documentos de habilitação PODERÁ ser apresentada

em cópia simples.

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Os  elementos  do  ENVELOPE  Nº  02,  devem  ser  apresentados

encabeçados por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se

encontram, em 02 (duas) vias, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas

ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada, obedecida a seguinte ordem: 

 Apresentar a carta  proposta devidamente preenchida,  obedecendo às

seguintes condições: 

 Multiplicador único “K” proposto, em algarismo e por extenso, com

dois decimais; 

 Prazo  de  execução  das  obras/serviços,  em  algarismos  e  por

extenso; 

 Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da

data da realização da licitação. 

 Declarar,  na proposta de preços,  que nos preços unitários propostos,

decorrentes  da  aplicação  do  multiplicador  único  “K”  sobre  os  preços

unitários  da  planilha  de  orçamento  apresentada,  estão  inclusos  e

diluídos  os  custos  que  envolvem  a  perfeita  execução  do  objeto

contratual, todos os custos relativos a mão-de-obra, encargos sociais e

trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como os

custos e as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias

a  total  execução  dos  serviços,  incluídos  todos  os  impostos  e  taxas

incidentes sobre os insumos e serviços utilizados para a prestação dos

serviços, as despesas com "knowhow", "royalties", ensaios, divulgação e

quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços, de modo que

os  mesmos  se  constituem  na  única  remuneração  pelos  serviços

contratados;



 Uma das vias da proposta de preços poderá ser apresentada em cópia

simples.

A  proposta  de  multiplicador  único  “K”  deverá  incidir  linearmente  em

todos os preços unitários dos serviços constantes da planilha de preços unitários.

Assim sendo, este multiplicador determinará o preço proposto para a execução total

do objeto licitado, bem como para cada item que o compõe.

Havendo divergência entre o multiplicador “K”proposto e quaisquer dos

valores  globais  e  unitários  contidos  na  proposta  de  preços,  estes  últimos  serão

corrigidos e adequados, para efeito de contratação. 

O multiplicador deverá ser limitado a 02 (duas) casas decimais, sendo

que, se o produto resultar em dízima periódica, serão desprezadas as demais casas

decimais. Será desclassificada a proposta que contiver multiplicador “K” superior a

1,00 (um). 

2.4.8 Obrigação das partes

2.4.8.1 Da contratada

Na composição do orçamento de execução do Projeto de Reabilitação

de Matas Ciliares, apresentado na fase de Licitação, a Contratada deverá incluir todos

os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos

definidos nestas recomendações e nos projetos.

A  Contratada  deve  estar  plenamente  informada  de  tudo  o  que  se

relaciona com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais e locais, e

tudo o mais que possa influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos,

especialmente  no  que  diz  respeito  a  transporte,  aquisição,  manuseio  e

armazenamento  de  materiais  e  insumos;  disponibilidade  de  mão  de  obra,  água,

energia  elétrica;  vias  de  comunicação;  instabilidade  e  variações  meteorológicas;

vazões dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e condição do

solo; tipos dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a

execução dos trabalhos; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter



informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e

no custo dos serviços contratados.

A Contratada também deve estar plenamente informada de tudo o que

se relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram

na superfície do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser

obtida por meio de reconhecimento e investigações dos locais dos serviços.

A Contratada responsabilizar-se-á plenamente por todas as providências

relativas  aos  insumos  agrícolas,  equipamentos  e  respectivos  fornecimentos,  ao

pessoal empregado nos serviços, e, em geral, aos meios e elementos usados para

execução dos serviços, de modo que sejam perfeitamente adequados e suficientes,

independentemente  da  aprovação  da  Fiscalização.  A  aprovação  da  Fiscalização

relativa à organização do escritório proposto pela Contratada não eximirá esta última,

em caso algum, de todas as responsabilidades inerentes à perfeita realização dos

serviços, no tempo e pelo custo previsto no Contrato.

A Contratada não dará início a qualquer serviço sem que sua locação

tenha sido verificada pela Fiscalização, mas tal verificação não eximirá a Contratada

da responsabilidade da exata execução dos trabalhos

São responsabilidades da Contratada:

a) fornecer todos os insumos agrícolas, mão de obra, equipamentos maquinários

e implementos necessários à execução dos serviços e seus acabamentos; 

b) manter o escritório e os depósitos em perfeitas condições de asseio, livres de

obstáculos, detritos, etc. e, após a conclusão dos trabalhos, remover todas as

instalações, sucatas e detritos, de modo a restabelecer o bom aspecto local.

Quando necessário,  a  fim de evitar  o  levantamento  de poeira,  deverá  ser

molhado o local muito transitado;

c) permitir a inspeção e controle por parte da Fiscalização de todos os serviços,

materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar durante a execução

dos  trabalhos.  Tais  inspeções  não  isentam  a  Contratada  das  obrigações

contratuais  e  das  responsabilidades  legais,  nos  termos  do  Código  Civil

Brasileiro;



d) colocar à disposição da Fiscalização todos os meios, de qualquer natureza,

necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição;

e) efetuar o pagamento de licenças,  taxas,  impostos,  emolumentos,  multas e

demais  contribuições  fiscais  que  incidam  ou  venham  a  incidir  sobre  os

serviços e o pessoal dela incumbido, estando incluídos os seguros e encargos

sociais,  que  em  conjunto  são  de  inteira  e  exclusiva  responsabilidade  da

Contratada;

f) proteger todas as propriedades públicas ou privadas contra quaisquer perigos

devido  a  execução  dos  trabalhos.  Não  deverá  ser  interrompido  o

funcionamento de quaisquer serviços de utilidade pública. Para isso, deverá a

Contratada manter, com o auxílio de todos os esforços e meios possíveis, a

plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços;

g) os  danos  causados  às  instalações  de  terceiros  (cercas  divisórias,  mata-

burros,  currais,  estábulos  ou  qualquer  outra  estrutura  agrícola)  serão

reparados pela Contratada, devendo esta analisar as interferências antes das

intervenções almejadas;

h) implantar  e  manter  placas  sinalizadoras  dos  serviços,  conforme  modelo

aprovado  pela  Contratante,  próximas  a  locais  de  trânsito  de  pessoas  e

veículos;

i) cumprir rigorosamente a legislação sobre Segurança e Higiene do Trabalho e

Seguridade Social em vigor no Brasil;

j) manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho;

k) afastar  dos  trabalhos,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer

empregado seu, cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, por

qualquer forma;

l) responsabilizar-se  pelo  transporte  de  seu  pessoal,  que  deve  residir  em

localidades próximas ao local dos trabalhos;

m) adotar as medidas necessárias à prevenção de acidentes e segurança no

trabalho;



n) responsabilizar-se,  em  qualquer  caso,  por  danos  e  prejuízos  causados  a

pessoas e propriedades em decorrência da execução dos trabalhos e das

instalações que ocupam, correndo às suas expensas;

o) obedecer à legislação em vigor para o armazenamento, transporte e uso de

agrotóxicos (antes da aplicação de qualquer inseticida, herbicida, formicida e

defensivos em geral, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização o plano e

a técnica de trabalho a serem utilizados);

2.4.8.2 Da contratante

É responsabilidade da Contratante realizar os pagamentos dos serviços

executados pela Contratada de acordo com o Contrato.

2.4.9 Acompanhamento e fiscalização

A execução dos serviços de reabilitação de matas ciliares de um trecho

da  APP  do  Rio  Colônia  terá  a  sua  fiscalização  executada  por  equipe  técnica

devidamente qualificada indicada pela Contratante.

Esta equipe terá como responsabilidades:

a) representar a Contratante como fiscalizador e supervisor dos serviços junto a

outros órgãos e Empresas; 

b) fiscalizar  e  exigir  o  fiel  cumprimento  do  Contrato  e  seus  aditivos  pela

Contratada e Fornecedores;

c) verificar o fiel cumprimento, pela Contratada, das obrigações legais e sociais,

da disciplina nos serviços,  da  segurança dos trabalhos e  do público e de

outras medidas necessárias à boa administração dos serviços;

d) verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da Contratante.

e) zelar pela fiel execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência;

f) controlar  a  qualidade  dos  materiais  utilizados  e  dos  serviços  executados,

rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;

g) assistir  à Contratada na escolha dos métodos executivos mais adequados,

para melhor qualidade e economia dos serviços;



h) exigir da Contratada a modificação da técnica de execução inadequada e a

recomposição dos serviços não satisfatórios;

i) revisar,  quando  necessário,  os  projetos  e  as  recomendações  técnicas,

adaptando-as às situações específicas de local a ter resgate de flora e de

fauna realizado;

j) dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias das recomendações;

k) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela Contratada quanto à

produtividade, exigindo da Contratada acréscimo e melhorias necessárias à

execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

l) analisar  e  se  pronunciar  quanto  a  alterações  metodológico-procedimentais

propostas pela Contratada.

2.4.10 Pagamento

Os serviços e fornecimentos de materiais realizados e aprovados pela

fiscalização serão medidos mensalmente e pagos de acordo com os preços unitários

resultantes da multiplicação do “k” proposto pelos preços unitários dos produtos e/ou

serviços.

As medições serão executadas pela Fiscalização, abrangendo serviços

e  fornecimentos  realizados  e  aceitos,  conforme  estabelecido  no  documento

contratual.

A  Contratada  deverá  facilitar  o  acesso  da  Fiscalização  ao  local  de

execução  dos  serviços,  bem como  colocar  à  disposição  os  meios  necessários  à

execução da medição.

Para  qualquer  serviço  não  previsto  ou  instalação  especializada,  não

constante do Contrato de empreitada, a Contratante se reserva o direito de contratá-

los com terceiros, sem que caiba à Contratada qualquer reivindicação de indenização

ou pagamento.

Os  serviços  e  fornecimentos  serão  pagos  em  conformidade  com  os

boletins de medição mensais aprovados pela Fiscalização, após entrega e aprovação

pela  Contratante  dos  Relatórios  Mensais  de  Acompanhamento,  nos  quais  devem



estar descritos todos os serviços executados no período de referência do Relatório e

demonstrar  que  a  execução  do  plano  encontra-se  em  conformidade  com  o

cronograma estabelecido.

Nos boletins mensais  de medição deverão constar  todos os  serviços

executados  no  período  de  referência  e  o  produto  referente  ao  Relatório  de

Acompanhamento  o  qual  também deverá  ser  elaborado mensalmente  e  estar  em

conformidade com os produtos estabelecidos na planilha orçamentária e neste termo

de referência.

2.4.11 Subcontratação

Não será permitida a subcontratação para os serviços que constituem o

objeto deste Termo de Referência e respectivo processo Licitatório.

2.4.12 Sanções

As sanções previstas para este contrato são aquelas preconizadas na

Lei Federal nº 8.66/93 em seus artigos 81 ao 108.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,

caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  às

penalidades legalmente estabelecidas.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à

multa de mora, na forma prevista contrato.

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  a  Contratante  poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

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

III  -  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 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 item anterior.

2.4.13 Informações complementares

A  qualquer  tempo,  antes  da  data  fixada  para  apresentação  das

propostas, poderá a Comissão, se necessário, modificar este instrumento, hipótese

em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a  formulação  das

propostas.

Na eventualidade da não realização da licitação na data aprazada será

marcada nova data e hora, utilizando-se dos mesmos procedimentos da divulgação

anterior, além de comunicação aos adquirentes do edital.

Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação, a

critério da Comissão de Licitação, simples omissões, falhas ou irregularidades formais

na  documentação  de  habilitação  e  proposta,  desde  que  sejam  irrelevantes,  não

prejudiquem o perfeito entendimento e não comprometam, restrinjam ou frustrem a

lisura  do  procedimento  e  o  caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório  ou

contrariem a legislação pertinente.

Os  casos  omitidos  neste  Edital  serão  dirimidos  pela  Comissão  de

Licitação, com observância da legislação em vigor,  bem como na jurisprudência e

doutrina aplicáveis.

Após o término do contratado a Contratada tem o prazo de 12 meses

subsequentes para requerer da Contratante o Atestado de Prestação de Serviços.

A participação no processo implica o conhecimento e a tácita aceitação

das  condições  estabelecidas,  das  quais  os  interessados  não  poderão  alegar

desconhecimento.

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

interessados poderão obter informações complementares junto a Contratante.



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os estudos realizados ao longo da elaboração deste

trabalho, foi constatado que houve um avanço intenso no desmatamento ao longo

da Bacia Hidrográfica do Rio Colônia em virtude do estabelecimento e intensificação

das  atividades  antrópicas  nela  desenvolvidas.  Este  processo  ocasionou  que  as

pastagens representassem a maior classe de uso e ocupação do solo desta bacia

apresentando valores acima de 70%. Estas tendências de ocupação também foram

observadas através dos estudos realizados no mapeamento por drone da bacia de

inundação  da  Barragem  do  Rio  Colônia  e  através  das  inspeções  em  campo

realizadas na área objeto deste projeto de intervenção.

A ausência de matas ciliares ao longo do Rio Colônia pode causar

interferências  no  equilíbrio  ecológico  além  de  contribuir  para  intensificação  dos

processos erosivos e de assoreamento deste manancial. Um dos indicativos destas

interferências pode ser observado através dos resultados da primeira (julho de 2017)

e  da  segunda  (outubro  de  2017)  campanha  de  monitoramento  do  Programa de

Monitoramento da Qualidade da Água da Barragem do Rio Colônia, com relação

especificamente ao parâmetro Turbidez no ponto amostral nº 04, o qual corresponde

exatamente ao local de captação para o SAA de Itapé, ponto central deste projeto de

intervenção. No mês de Julho (1ª campanha) a precipitação média para o município

é de 123mm enquanto no mês de Outubro (2ª campanha) é de 114mm (CLIMA

TEMPO, 2018) sendo que, nestes meses os resultados do monitoramento para o

parâmetro  turbidez  foram de  51  e  39,50  NTU,  respectivamente.  Desta  forma,  é

possível  inferir  que,  embora  não  seja  o  único  fator  que  cause  interferência  na

qualidade da água de um manancial, a ausência de vegetação ciliar contribui para a

inserção de contaminantes no meio líquido, o que pode provocar variações abruptas

na qualidade da água do manancial, constatados aqui por meio da turbidez, mas que

também podem ocorrer para outros parâmetros: 

As  constatações  apresentadas  anteriormente  acerca  da  pouca

presença da vegetação ciliar ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Colônia e das

interferências  resultantes  disto  sobre  a  qualidade  da  água  deste  manancial

corroboram a relevância da realização deste estudo e da elaboração deste Projeto



de Intervenção como contribuição salutar para a Gestão de Recursos Hídricos no

município de Itapé e no estado da Bahia.

Este Projeto de Intervenção foi desenvolvido através das informações

obtidas  de  outros  projetos  elaborados  e  executados  na  região,  fato  este  que

possibilitou que fossem consideradas as peculiaridades regionais que podem causar

interferência  em  sua  execução  maximizando,  por  conseguinte,  as  chances  de

sucesso em sua implantação.

Cabe  salientar  ainda  o  papel  fundamental  a  ser  exercido  pelos

proprietários das áreas que serão objeto deste projeto de intervenção principalmente

no tocante à manutenção do isolamento destas áreas de influências antrópicas após

a conclusão de todas as  etapas deste  projeto,  pois,  através disto  será  possível

contribuir  para  a  continuidade do processo de sucessão vegetacional,  fator  este

imprescindível para o sucesso da reabilitação florestal.
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