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Apresentação e Descrição do Objeto 

O objeto deste projeto é uma nascente presente na área do Parque Jardim Botânico, 

Serra - ES, que está presente em área degradada com a presença de bananeira. O 

nome do projeto será “Projeto Tororó” com Subtítulo “Nascente: Fonte de Vida”. O 

termo “Tororó” vem do Tupi antigo “Tororoma”, que significa, jorro de água, ou seja, 

nascente. Acreditamos que este nome representa tudo que queremos mostrar com 

esse projeto, que recuperando nossos recursos hídricos estaremos preservando a 

vida de todo meio ambiente, os humanos e os demais animais, vegetais e micro-

organismos tão importantes para o equilíbrio ambiental. 

Dessa forma, o Projeto Tororó fará a proteção da nascente usando um método 

inovador de baixo custo e a recuperação florestal do entorno da nascente, numa área 

de 777,04m², com o intuito de aumentar sua vazão. Além disso serão feitas palestras, 

atividade lúdicas e mutirões com o público alvo do projeto para sua sensibilização, 

comunidade, alunos de escola local e alunos da faculdade Multivix, parceira do 

projeto. 

Currículo e Histórico institucional 

A Associação Ambientalista Amigos do Mestre Álvaro, desde sua formalização em 02 

de fevereiro de 2017, vem atuando, sobretudo, com as questões políticas de proteção 

ambiental através da fiscalização, monitoração, defesa, proteção, educação, 

promoção de eventos de cunho educativos e inclusivos.  

Realizações: 

1. Articulação da alteração da Lei Municipal do Dia do Mestre Álvaro; 

2. Articulação da criação da Lei Municipal de Proibição de Atividade de Motocross na 

APA Mestre Álvaro; 

3. Articulações políticas na Câmara Municipal da Serra sobre mudança do PDM x 

Parcelamento da área de turfas (alagados); 

4. Articulação idem sobre veto do PL 27 que autorizava a deposição de areia 

contaminada com minério de ferro no território municipal; 

5. Parceria com a SEMMA na semana do meio ambiente no projeto de limpeza de 

trilhas ecológicas; 
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6. Ações junto ao Ministério Público – MPES – na questão da deposição e uso de 

escória de alto forno e aciaria no aterro do Contorno BR 101 M. Álvaro; 

7. Combate a incêndio e condecoração pela Câmara Municipal da Serra; 

8. Parceria com os Agentes Comunitários na realização da trilha inclusiva com 

deficientes visuais; 

9. Soltura de animais recuperados na parceria CETAS/IBAMA; 

10. Integração da equipe técnica da SEMMA para melhoramento das trilhas do Mestre 

Álvaro; 

11. Participação na formação de Agentes Ambientais e Condutores em meio natural; 

12. Suplência na Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental da 

Serra ES – CIMEAS; 

13. Articulação da Sessão Solene em comemoração ao dia do Mestre Álvaro na 

Câmara Municipal da Serra; 

14. Audiência no IDAF sobre Municipalização da APA; 

15. Audiências e articulações diversas. 

Justificativas 

O temário relacionado ao uso racional dos recursos hídricos para diferentes fins, tais 

como o consumo humano e animal, recreação, geração de energia, produção de 

alimentos entre outros, vem notoriamente ganhando destaque em todos os setores da 

sociedade.  

São evidentes os casos de mau uso dos recursos em todas as regiões do país, o que 

tem levado à intensificação de graves problemas de cunho socioambiental. Dentre as 

principais causas da degradação destacam-se o crescimento populacional 

desordenado, o avanço da fronteira agropecuária sobre Áreas de Preservação 

Permanente (APP’s), a expansão da extração mineral sem a reparação do dano 

ambiental e a falta de planejamento integrado de uso, manejo e conservação do solo 

nas áreas urbanas e rurais. Destaca-se neste contexto a crescente pressão sobre as 

áreas florestadas, onde a ascensão dos índices de desmatamento tem priorizado a 

pauta do MMA para ações preventivas, de planejamento e repressivas à degradação.  
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Estima-se que haja, no Brasil, 174 milhões de hectares passíveis de recuperação 

florestal. Isto corresponde a 20,4% do território nacional. Deste montante, 98 milhões 

de hectares estão sujeitos à desertificação, o que equivale a 11,4% do país. Supondo 

que 20% da superfície total degradada corresponda à APP’s necessitando de 

restauração - incluindo neste contexto os terrenos que circundam as nascentes; bem 

como, os que se situam nas margens de rios, lagos e de reservatórios artificiais - 

presume-se a existência de cerca de 35 milhões de hectares de áreas prioritárias para 

a restauração florestal. 

Considerando a urgente necessidade da implementação de ações que, construídas a 

partir do envolvimento social, exercem um papel fundamental na formação e 

manutenção dos recursos hídricos, a OSC AMIGOS DO MESTRE ÁLVARO propõe 

este projeto de recuperação da área de preservação permanente (APP) e proteção da 

nascente proposta não só como ponto de partida estratégico para recuperação dos 

recursos hídricos presentes na região, mas também para preservar a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, gerar 

trabalho, manter e ampliar a beleza cênica da paisagem, e assegurar o bem-estar da 

comunidade local.  

Para seleção desta área foram utilizados os seguintes critérios:  

1. Nascente localizada dentro de área protegida (Jardim Botânico da Serra-ES); 

2. Acesso facilitado à área da nascente; 

3. Área com presença de impactos, como esgoto, descarte irregular de resíduos 

sólidos e espécies exóticas; 

4. Local propício à implantação de trilhas interpretativas guiadas, além de aulas de 

campo; 

5. Uma das nascentes que sustentam a lagoa presente no Jardim Botânico e que 

servem de recreação à população; 

6. Por estar em área pública há a facilitação burocrática e livre acesso da comunidade. 

Custo menor que área privada. 

 

1. OBJETIVOS 
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1.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral do Projeto Tororó é a proteção e recuperação de uma nascente 

presente no Parque Jardim Botânico, Serra - ES e a recuperação da área degradada 

do seu entorno, envolvendo a comunidade nas atividades visando a sensibilização 

ambiental. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Recuperação e proteção da nascente presente na área de estudo; 

 Controle das espécies exóticas e recuperação da área degradada presente na 

área de estudo; 

 Promoção de acessibilidade e cercamento da área de estudo; 

 Sensibilização da comunidade do entorno da área de estudo, promovendo 

participação tanto dos bairros adjacentes, escola estadual e Faculdade 

presente na cidade; 

 Aproveitamento das trilhas presentes no Parque Jardim Botânico para o estudo 

de educação ambiental; 

 Transformar o Parque Jardim Botânico em referência na educação ambiental 

local, com promoção de trilhas interpretativas.   

 

2. METAS 

 Implantação 

1. Planejamento; 

2. Contato com o público alvo; 

3. Realização das Palestras; 

4. Atividade lúdicas; 

5. Construção da ponte de acesso; 

6. Controle de exóticas; 

7. Controle de formigas cortadeiras; 

8. Preparar o terreno para a proteção da nascente; 

9. Implantação do método caxambu de proteção da nascente (1º mutirão); 

10. Aquisição das mudas e insumos; 

11. Coveamento e coroamento para o plantio; 

12. Implantação das técnicas de nucleação; 

13. Distribuição das mudas; 
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14. Plantio das mudas (2º mutirão); 

15. Cercamento da área; 

16. Fixação das placas educativas e informativas; 

 Manutenção 

17. Avaliação de sobrevivência e replantio; 

18. Manutenção da recuperação (irrigação, controle de formigas, roçagem seletiva, 

coroamento, adubação); 

19. Monitoramento e relatório; 

20. Manutenção do cercamento e ponte. 

 

Metodologia 

1. Caracterização do Ambiente 

1.1. Área física 

A área foco do projeto proposto é uma nascente que está localizada no interior do 

Parque Jardim Botânico, da Prefeitura Municipal da Serra (Figura 1.1-1), aos pés do 

Mestre Álvaro. O Jardim Botânico que fica situado entre os bairros São Lourenço, 

Santo Antônio e Cascata, na Serra Sede, no Município de Serra - ES onde também 

está presente o Horto Municipal. Com grande variedade de ambientes, podemos 

destacar os córregos, áreas brejosas e nascentes que formam um lago artificial, além 

dos afloramentos rochosos e encostas. No entorno do Jardim Botânico ficam os 

bairros subjacentes, nos quais geram grande impacto humano à área, tanto com 

esgoto quanto com lixo. 

Para acessar a área de estudo entra-se numa rua antes de chegar à entrada principal 

do Jardim Botânico e destina-se até o final desta rua. Ao chegar a um portão, a área 

objeto do estudo encontra-se à direita na qual há a presença de um bananal. 

A área do bananal que está presente a nascente e terá a sua vegetação recuperada 

encontra-se localizada no interior de uma floresta em regeneração bem ao lado da 

estrada mencionada anteriormente, e possui uma área total de 777,04m² (0,0777 ha). 

Logo acima da nascente existe uma trilha antiga (ainda tomada por vegetação 

regenerante) que corta quase toda a área do Jardim Botânico, passando por uma 

lagoa, uma área degradada e chegando num afloramento rochoso, próximo à lagoa 

central do Parque. 
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Figura 1.1-1: Parque Jardim Botânico da Serra, Serra/ES, evidenciado, no ponto vermelho, a área onde 

está localizada a nascente a ser recuperada, objeto do projeto. 

 

 

Figura 1.1-2: Rua de acesso à área de estudo. 
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Figura 1.1-3: Visão geral da área de estudo, evidenciando a presença do bananal. 

 

 

Figura 1.1-4: Detalhe de área degradada por esgoto com espécies regenerantes. 

 

Figura 1.1-5: Detalhe aproximado da nascente objeto de estudo do projeto. 
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1.2. Clima e relevo 

A micro-região de Serra possui clima do tipo AW, quente e úmido, caracterizado, 

geralmente, por uma curta e pouco sensível estação seca no inverno. Uma 

característica básica do clima da região é sua maritimidade, em função da 

proximidade com o Oceano Atlântico.        

Durante a maior parte do ano os ventos predominantes são nordestes, provenientes 

do Oceano Atlântico devido às massas Tropicais e Equatoriais Atlânticas aquecidas. 

Já no inverno ocorre com frequência o vento sudoeste, devido à massa Polar 

Antártida. 

A temperatura média anual se situa entre 23° e 24° C, sendo o mês mais quente o de 

fevereiro com média de 26º C e o mais frio o de julho com média de 21° C, 

correspondendo a uma amplitude térmica de 5° C. 

O ano hidrológico na região geralmente começa no mês de setembro, ocorrendo o 

semestre úmido entre esse mês e março, enquanto que o semestre seco ocorre entre 

abril e agosto, com uma precipitação pluviométrica anual média em torno de a 1.200 

mm. 

De maneira geral a característica geomorfológica da região onde será implantado o 

projeto é de relevo variando de plano a mediamente ondulado.  

 

1.3. Solo e recurso hídrico 

Solos são formações naturais, superficiais e de espessura variável, constituídos de 

maneira geral por elementos minerais resultantes da transformação da rocha-matriz 

sob a ação de diversos agentes físicos, químicos e biológicos, de fundamental 

importância no comportamento de um ecossistema, já que se trata de um elemento 

físico-biológico sustentador da vida. 

Na região e na área onde a vegetação será recuperada, ocorre predominantemente 

latossolo argiloso e profundo, de coloração variando de amarela a escura – 

principalmente no horizonte A, comumente encontrada em áreas de Mata Atlântica, 

como a da região em questão. 

 

1.4. Vegetação e Nascente 

A área natural presente no entorno da área de estudo é basicamente a mesma 

presente no Parque Jardim Botânico. Nela existem diversas áreas em regeneração, 

algumas mais avançadas e outras ainda bastante degradadas. Na área de estudo 

existe uma comunidade de bananeira (Musa paradisiaca L.) que foi plantada pela 

comunidade no decorrer do tempo e alguns exemplares de Jambeiro (Syzygium 

jambos (L.) Alston). A vegetação nativa que ocorre adjacente ao bananal conta com a 

presença de árvores como embaúba (Cecropia pachystachya Trécul), aderne 

(Astronium graveolens Jacq.), angico vermelho (Parapiptadenia pterosperma (Benth.) 

Brenan) e arbustos como pimenta de macaco (Piper aduncum L.) e pimenta rosa 
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(Schinus terebinthifolius Raddi). Existe também a presença de espécies exóticas 

nessa área, como a leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.), que deverão 

ser retiradas. 

Como dito anteriormente, a nascente objeto do estudo, está presente numa área 

dominada por bananeira, com a presença de poucos indivíduos regenerantes. Existe 

o despejo de esgoto em várias áreas no entorno dessa nascente, mas aparentemente 

esse efluente não a está afetando diretamente. 

 

3. Plano Executivo da Proteção da Nascente 

O protetor de fonte modelo Caxambu é uma ótima estrutura desenvolvida e 

apresentada pela Epagri/SC (EPAGRI, 2002), de baixo custo de construção e que 

dispensa limpeza periódica da fonte. Trata-se de um tubo de concreto de 20 cm de 

diâmetro, contendo quatro saídas, duas constituídas de dois tubos de PVC de 25 mm, 

(ou mais, conforme a necessidade) por 30 cm de comprimento, que serão as duas 

saídas da água e, outras duas formadas por dois tubos de PVC de 40 mm x 30 cm de 

comprimento, um tubo para limpeza da estrutura e outro para “ladrão” (Figura 3-1). 

A etapa de construção do tubo de concreto será feito através de uma parceria com a 

Faculdade Multivix – Campus Serra, tanto para desenvolvimento do projeto quanto 

para a sua construção de fato. Para isso será proposto a um professor do curso de 

Engenharia Civil que aborde o tema em sala de aula e use o projeto como estudo de 

caso para o desenvolvimento do tubo. Serão feitas visitas técnicas para 

dimensionamento do material e aulas de campo abordando os temas propostos pelas 

atividades do projeto. Importante salientar que esta parceria é de cunho 

exclusivamente técnico e todos os custos orçamentários serão de responsabilidade 

do projeto. 

 

Figura 3-1: Proteção de fonte modelo Caxambu. 
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Como informações básicas de passos para instalação do protetor, será feito as 

seguintes atividades:  

a) Limpeza manual do local de captação da água, na qual será feita pelos integrantes 

da OSC;  

b) Abertura de uma vala para expor o veio d’água, na abertura adequada para 

instalação do Protetor Caxambu;  

c) Instalam-se mangueiras na saída da água e deixa-se escorrer para evitar empoçar 

a água no local durante a instalação do Protetor Caxambu. O cano “ladrão” deve ser 

protegido com tela para evitar a entrada de insetos e pequenos animais. Coloca-se 

cap no cano de limpeza;  

d) Coloca-se o Protetor Caxambu de modo que a parte aberta entre ligeiramente no 

solo que circunda o olho d’água. Assenta-se o tubo com massa de barro ou cimento, 

conforme o local. Toda a água deve sair por canos;  

e) Assentam-se pedras grandes, podendo ser pedra ferro para proteção da 

extremidade interna, onde a água entra no tubo protetor;  

f) Colocam-se, manualmente, pedras menores que as anteriores, de modo que 

cubram quase todo o tubo de concreto;  

g) São colocados, manualmente, cacos de telha ou tijolos;  

h) Segue-se uma camada de brita nº 2 para cobrir os cacos; 

i) Completa-se com uma camada de terra em cima da brita, recompondo o local;  

j) Por fim, deve-se plantar grama em cima de tudo para evitar erosão. Passa-se uma 

massa de barro ou cimento entre as pedras que ficarem aparentes no talude 

confeccionado.  

Este último item (j) será proposto uma parceria com a Faculdade Multivix – Campus 

Serra para o planejamento e desenvolvimento de um paisagismo ecológico ao invés 

de usar grama para cobrir a nascente protegida. Será analisado a utilização de 

espécies nativas no processo, por compor um plano que integra a recuperação 

florestal com proteção de nascente. Dessa forma, será apresentado a um professor 

do curso de Arquitetura e Urbanismo que trabalhe com uma turma esta etapa do 

projeto como estudo de caso. Serão feitas, então, visitas técnicas e aulas de campo 

abordando o tema do projeto para auxiliar nas tomadas de decisão. De novo, esta 

parceria é de cunho exclusivamente técnico e todos os custos orçamentários serão 

de responsabilidade do projeto. 

Também na Figura 3-2 é mostrada a falta que faz uma proteção de nascente do tipo 

Caxambu para a qualidade e segurança no uso da água de uma nascente.  

Uma preocupação final, porém de fundamental importância, é quanto à condução da 

água excedente do uso, quer seja no meio rural, quer no urbano. A condução dessa 

água que, muitas vezes, fica escoando continuamente, deve ser feita de modo que 

durante o percurso até o corpo d’água de deságue – no caso, uma lagoa – ela não 

venha a ser contaminada e, por conseguinte, não contamine o corpo d’água principal. 
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Devem-se assim, evitar percursos que passem próximos a fontes de contaminação. 

Quando essas condições se apresentarem inevitáveis, nos trechos de contaminação 

o fluxo d’água deve ser protegido, podendo ser canalizado.  

Por outro lado, o canal deve sempre receber uma limpeza evitando-se obstruções. 

Obstruído, a água transborda e inunda os terrenos marginais, facilitando o 

desenvolvimento de espécies semiaquáticas (taboa, junco, etc.) o que, por sua vez, 

promove a diminuição da velocidade da água, tornando-a estagnada, com menor teor 

de oxigênio e receptáculo de matéria orgânica e restos vegetais das espécies 

inundadas. 

 

Figura 3-2.  Instalação do Protetor de fonte Caxambu e, na foto, uma situação de ausência de 

estrutura de proteção. 

 

3. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 

Este plano, que objetiva a recuperação da vegetação de uma área de 777,04 m² 

situada no Parque Jardim Botânico, na localidade de Serra-Sede, município de 

Serra/ES, será orientado e acompanhado por técnico especializado no assunto e será 

executado mediante aplicação das técnicas silviculturais descritas a seguir.  

 

3.1. Intervenção a ser aplicada  

Considerando que a área a ser trabalhada é constituída predominantemente por 

plantio de banana, a intervenção a ser utilizada para recuperação da cobertura vegetal 

é a revegetação total, com espaçamento de 2,00m entre plantas. Serão utilizadas 

espécies nativas, de porte arbóreo e de crescimento variando de rápido, médio a lento, 

preferenciando aquelas de ocorrência regional, conforme indicadas na Tabela 3.2-1. 
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3.2. Seleção de espécies 

Para atender a proposta deste documento ambiental foram selecionadas 33 espécies 

nativas do bioma Mata Atlântica, com boa adaptabilidade para os ambientes úmidos, 

que poderão ser utilizadas de acordo com a demanda no mercado, conforme 

indicadas na Tabela 3.2-1.  

 

Tabela 3.2-1. Espécies vegetais nativas de porte arbóreo indicadas para recuperação 

de área de preservação permanente no entorno de uma nascente no Município de 

Serra, ES. 

Nº 
ESPÉCIE/NOME 

CLA 
Científico Vulgar 

01 Astronium graveolens aderne L 

02 Andira anthelmia angelim L 

03 Andira fraxinifolia angelim coco L 

04 Parapiptadenia pterosperma angico vermelho R 

05 Centrolobium tomentosum araribá rosa R 

06 Schinus terebinthifolius aroeira R 

07 Myrcia falax batinga roxa L 

08 Joannesia princeps boleira R 

09 Protium heptaphyllum breu vermelho L 

10 Spondias mombin cajá mirim R 

11 Myrsine umbellata capororoca R 

12 Simaruba amara caxeta L 

13 Sparattosperma leucanthum cinco folhas R 

14 Tapirira guianensis cupuba R 

15 Tabernaemontana catharinensis espeta gigante R 

34 Acnistus arborescens fruta do sabiá R 

16 Apuleia leiocarpa garapa L 

17 Calophyllum brasiliensis guanandi R 

18 Eriotheca macrophylla imbiruçu L 
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Nº 
ESPÉCIE/NOME 

CLA 
Científico Vulgar 

19 Inga thibaudiana ingá R 

20 Inga laurina ingá mirim R 

21 Zeiheria tuberculosa ipê preto L 

22 Piptadenia gonoacantha jacaré R 

23 Hymenaea courbaril jatobá L 

24 Cariniana legalis jequitibá rosa L 

25 Jacaratia spinosa mamão-do-mato R 

26 Clarisia racemosa oiticica L 

27 Bombacopsis stenopetala paineira L 

28 Euterpe edulis palmito doce L 

29 Cupania emarginata pau magro R 

30 Pera glabrata perinha L 

31 Xylopia brasiliensis pindaiba R 

32 Lecythis pisonis sapucaia L 

33 Bixa arborea urucum-da-mata R 

 

Observações:  

1- A maioria das espécies escolhidas são frutíferas com potencial para atrair fauna.  

2- Foram escolhidas espécies com resistência a áreas muito úmidas.  

3- CLA = classificação das espécies quanto ao crescimento:  R = rápido crescimento 

(pioneiras e secundárias iniciais) e L = crescimento médio a lento (secundárias tardias 

e climaxes). 

4- Padrão das mudas 

Todas as mudas das espécies vegetais indicadas deverão se apresentar em sacos de 

polietileno, vigorosas, isentas de pragas e/ou doenças, retas e com altura variando de 

0,25 a 0,50m. 

5 - No montante de mudas deverá ser incluso um percentual equivalente a 20% para 

reposição das perdas relativas ao plantio. 
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6 - Caso não haja disponibilidade de mudas de algumas das espécies indicadas, 

podem-se fazer substituições por outras do mesmo estágio de sucessão ou com 

similaridade funcional. 

 

3.3. Aquisição de mudas 

Serão adquiridas 240 mudas para o plantio na área de estudo. Neste montante das 

espécies arbóreas está incluso um adicional de 20% para reposição das perdas até 

60 dias após a atividade de plantio, em função da avaliação de sobrevivência a ser 

realizada. 

As mudas das espécies vegetais a serem utilizadas deverão se apresentar dentro dos 

padrões recomendados e poderão ser adquiridas nos viveiros comerciais a seguir 

sugeridos: 

 Reserva Natural da Vale do Rio Doce - Linhares/ES – tel.: (27) 3371-9731/ fax: 

3273-1277 e e-mail: rnvmudas@cvrd.com.br . 

   Fazenda Garozi - Colatina/ES – tel.: (27) 3229-8407/9962-0062. 

   Viverde – Guarapari/ES – tel.: (27) 3272-1903/fax: 3272-0457. 

 

3.4. Preparo do terreno: Roçagem seletiva, marcação/abertura de covas e 

controle de formigas cortadeiras 

Antes do plantio o terreno será preparado mediante roçagem seletiva, com corte de 

cipós e controle de espécies exóticas, eliminando-se a vegetação não desejada (foco 

especial para as bananeiras que circundam a área da nascente) e permanecendo com 

os indivíduos jovens e adultos das espécies nativas existentes, que se instalaram de 

forma espontânea, para auxiliar na sua recuperação.  

Efetuada a roçagem seletiva, marcar e abrir as covas para plantio nas dimensões de 

0,30 x 0,30 x 0,30m com espaçamento de 2,00m entre elas.  

Efetuar controle de formigas cortadeiras, aplicando 10g de formicida micro-isca/pó por 

m2 de formigueiro.  

 

3.5. Distribuição de mudas 

Antes de realizar o plantio propriamente dito, recomenda-se que as mudas das 

espécies arbóreas indicadas na Tabela 2.2-1 sejam distribuídas ao longo e próximas 

às covas para facilitar a atividade, conforme indicado na matriz de plantio (Figura 2.5-

1).  

 

 

mailto:rnvmudas@cvrd.com.br
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Figura 2.5-1. Modelo da matriz de plantio a ser utilizada para a recuperação da 

vegetação ciliar na área. Na primeira linha devem ser plantadas as espécies arbóreas 

de rápido crescimento (R) e na segunda as espécies de crescimento médio e lento 

(L), e assim sucessivamente, sempre de forma alternada. 

 

3.6. Nucleação 

A técnica de nucleação é uma ferramenta de tecnologia de serviços florestais que 

consiste na formação de núcleos de intervenção nos quais a regeneração natural 

possa ser facilitada através de aceleração sucessional, irradiando diversidade para 

toda a área (Figura 3.6-1). Essa facilitação é promovida de várias maneiras diferentes, 

porém, neste projeto serão aplicadas apenas algumas delas. 

Uma das técnicas a se usar é o poleiro artificial (Figura 3.6-2), que consiste na fixação 

de hastes de madeira ou outros materiais em um eixo, formando um local para pouso 

com o intuito de atrair animais voadores que buscam descanso durante o vôo, 

residência, alimentação entre outros. Aves e morcegos são os animais dispersores de 

sementes mais efetivos, principalmente no transporte entre fragmentos de vegetação. 

A atração desses animais para áreas a serem recuperadas constitui uma forma 

eficiente para propiciar a chegada de sementes e consequentemente acelerando a 

sucessão natural. 

Outro processo da nucleação a ser usado será a transposição de galharia (Figura 3.6-

3), que é o enleiramento de restos de galhos e touceiras de plantas trepadeiras, 

formando núcleos de biodiversidade que aumentam a velocidade do processo 

sucessional. Estas leiras fornecem matéria orgânica ao solo e servem de abrigo, 

gerando microclima adequado para a germinação de sementes, apresentarem fonte 

de alimentação para a avifauna com a presença de coleópteros decompositores de 
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madeira e cupins, além de formar barreiras mecânicas contra a proliferação de 

gramíneas exóticas. 

 

Figura 3.6-1: Técnicas de Nucleação a serem utilizadas na área da nascente. 

 

Figura 3.6-2: Exemplo de aplicação do poleiro artificial. 

 

Figura 3.6-3: Exemplo de aplicação de transposição de galharia. 
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3.7. Plantio, coroamento e irrigação 

O plantio deverá ser realizado preferencialmente no início do período chuvoso na 

região que geralmente ocorre de setembro a março. Recomenda-se que no ato do 

plantio sejam retirados cuidadosamente os sacos de polietileno das mudas para não 

destorroar e correr o risco de expor o sistema radicular ao dessecamento, 

prejudicando o seu pegamento. Após o plantio, fazer coroamento com diâmetro de 

0,60m ao redor das mudas plantadas, colocando uma camada com cobertura morta 

(folhas e galhos) para manter a umidade por maior período de tempo, objetivando com 

esta prática diminuir o índice de falhas. Caso o plantio seja realizado fora do período 

chuvoso na região ou ocorra seca prolongada pós-plantio, será utilizado a irrigação 

manual com a ajuda de regadores ou mangueira, trabalho este que será feito pelos 

voluntários da OSC.  

 

3.8. Manutenção  

Durante a manutenção da área, prevista para um período de um ano, deverão ser 

desenvolvidas as seguintes atividades conforme cronograma físico. 

 Irrigação: caso não chova após o plantio/replantio, irrigar duas vezes por 

semana, aplicando a cada vez 10 litros d’água/planta, pelo menos por período 

de três meses ou até o pegamento das mudas; 

 Controle de formigas cortadeiras: realizar sempre que necessário; 

 Roçagem seletiva da área revegetada com corte de cipós e eliminação de 

exemplares jovens de espécies exóticas invasoras: realizar de forma trimestral; 

 Coroamento das mudas plantadas e dos exemplares jovens com até 1,00m de 

altura das espécies nativas de porte arbustivo-arbóreo que se encontram 

estabelecidos de forma espontânea na área, objetivando auxiliar no processo 

de regeneração da cobertura vegetal local: realizar de forma trimestral e com 

diâmetro de 0,60m.  

 Após o coroamento das mudas efetuar adubação em cobertura com sulfato de 

amônia: fazer duas aplicações de 50g/planta/aplicação nas mudas plantadas e 

nos exemplares jovens das espécies nativas de porte arbustivo-arbóreo que se 

encontram estabelecidos na área revegetada de forma espontânea: realizar de 

forma trimestral. 

 

3.9. Avaliação de sobrevivência e replantio 

Fazer avaliação de sobrevivência até 60 dias após o plantio da área onde foi efetuada 

a revegetação, realizando o replantio necessário com as mudas a serem adquiridas 

para tal finalidade. 
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3.10.  Cercamento e instalação de ponte 

Antes de efetuar o plantio da área, deverá ser constituída cerca nos seus limites 

necessários, fincando mourões a cada três metros e colocando fios de arame liso para 

determinar a delimitação da área e evitar o acesso e a circulação de animais de grande 

porte, permitindo com isso, que a vegetação fique protegida e possa se desenvolver 

e se regenerar de forma natural, sem nenhuma ação antrópica negativa, uma vez que 

estes animais, além de se alimentarem da biomassa verde de muitos dos indivíduos 

jovens das espécies plantadas e das que lá ocorrem e que irão auxiliar no incremento 

e substituição das espécies no processo sucessório, praticam também o pisoteio do 

solo e respectiva compactação, dificultando muito o bom estabelecimento das 

plântulas e prejudicando a saúde ambiental da nascente 

Os trechos de cerca serão vistoriados e revisados a cada 6 meses de projeto, no 

intuito de que atendam ao seu objetivo fim, que é o de impedir o acesso dos animais 

de grande porte e de proteger a vegetação florestal plantada e aquela em processo 

de regeneração natural. 

Além da cerca também será instalado uma ponte que passará sobre um córrego 

degradado que circunda a área de estudo. O objetivo dessa instalação será o acesso 

à área, tanto para os integrantes da OSC que irão participar de todas as etapas dede 

a instalação até manutenção do projeto, quanto dos voluntários da comunidade que 

irão participar dos mutirões de instalação (plantio de muda e construção da proteção 

da nascente). 

Para tanto, uma parceria será feita com a faculdade Multivix – Campus Serra, para o 

desenvolvimento do projeto e instalação da ponte. Será proposto a um professor do 

curso de Engenharia Civil que trabalhe a matéria com o projeto como estudo de caso, 

sendo feitas visitas técnicas para alinhamento e tomada de decisão além de aulas de 

campo sobre o cunho e objeto principal desenvolvido nas atividades propostas no 

projeto. Vale lembrar aqui que a parceria é inteiramente técnica, devendo o projeto 

arcar com os pormenores orçamentários do desenvolvimento e instalação da ponte. 

 

3.11. Monitoramento e relatório técnico descritivo/fotográfico 

Efetuar o monitoramento trimestral para avaliar o desenvolvimento das mudas 

plantadas e das atividades desenvolvidas, além de verificar o estado de conservação 

da proteção feita na nascente. Será apresentado um relatório técnico 

descritivo/fotográfico ao final de cada semestre, sendo um no final do plantio e os 

demais durante o ano que o projeto estará sendo aplicado. 

 

3.12. Mão de obra para a implantação 

Toda a mão de obra necessária para a implantação e manutenção das atividades 

descritas acima será de voluntariado. Os integrantes da OSC Amigos do Mestre Álvaro 

farão a maior parte do serviço, nos quais não há a possibilidade de participação da 

comunidade por conta da periculosidade. Já as atividades de plantio de mudas e de 
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proteção da nascente será envolvida a comunidade com o intuito de sensibilizá-la para 

a importância da preservação dos recursos florestais e hídricos, tão importantes para 

o equilíbrio ambiental principalmente em centros urbanos. 

 

4. ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE DO ENTORNO VISANDO 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Um dos objetivos principais do projeto é a sensibilização da comunidade quanto às 

problemáticas locais. A presença de lixo na rua e na mata, o esgoto sendo jogado nos 

córregos e a proliferação de espécies exóticas são problemas comumente 

identificadas pela população, mas por costume são ignorados. A sensibilização 

ambiental visa atingir uma predisposição da população para a mudança de atitude, 

tão necessária para a mudança da situação atual do nosso meio ambiente. 

A participação comunitária se dará pelas Associações de moradores dos bairros de 

Santo Antônio e São Lourenço, totalizando 113 pessoas. Além disso o projeto contará 

com a participação da Escola Estadual Clovis Borges Miguel, totalizando 90 alunos 

mais três professores. Da Multivix – Campus Serra serão 90 alunos participando das 

atividades. O Grupo de Escoteiros Jacuném/Juara também irão participar das 

atividades com 12 crianças de 7 a 10 anos, 8 crianças de 11 a 14 anos e cinco adultos. 

Irão ainda compor o grupo de sensibilizados, 30 crianças da Sociedade Brasileira de 

Cultura Popular, comumente chamada de Cidade do Garoto. 

Ou seja, por baixo, estaremos impactando positivamente 350 pessoas da comunidade 

tanto do entorno quando de universidade, entre crianças, jovens e adultos. 

 

4.1. Palestras 

Será realizado três palestras com cunho socioambiental para os públicos alvos com o 

intuito tanto de sensibilização quanto para a apresentação oficial do projeto. Os temas 

abordados serão o consumo consciente dos recursos hídricos e desenvolvimento 

sustentável ligado à recuperação ambiental. Será abordado ainda cada passo pro 

Projeto Tororó e a participação de cada parte no processo. 

 

4.2. Mutirão de Implantação 

Será realizado dois mutirões de execução de duas etapas do projeto executivo, o 

plantio de mudas nativas na área degradada e o processo de instalação do tudo de 

proteção da nascente. Todo o processo será acompanhado e coordenado por um 

biólogo especialista e será guiado pelos integrantes da OSC Amigos do Mestre Álvaro. 

Todo esse processo será feito com atenção especial às normas de segurança, com a 

utilização de EPI’s e com o apoio da Guarda Civil Municipal, para a segurança tanto 
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da comunidade e principalmente dos alunas da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel 

e da Multivix – Campus Serra. 

 

5. PARCERIAS 

Os parceiros da OSC Amigos do Mestre Álvaro para o Projeto Tororó serão: 

 Silvan Ambiental – Empresa de consultoria e serviços ambientais 

 Associação de Moradores de São Lourenço 

 Associação de Moradores de Santo Antônio 

 Faculdade Multivix – Campus Serra 

 Escola Estadual Clovis Borges Miguel 

 Escoteiros Jacuném/Juara 

 Sociedade Brasileira de Cultura Popular 

 

 

6. COMUNICAÇÃO E MÍDIAS 

O projeto contará com a confecção de 2000 folders para apresentar o projeto ao 

conhecimento da população e com placas em chapa de aço e adesivadas de cunho 

informativo, educativo e de orientação dos visitantes. 

Serão confeccionadas 200 camisas para serem doadas aos participantes das 

atividades e com o intuito de disseminar a ideia do projeto. 

Além disso será usado todas as mídias sociais da OSC Amigos do Mestre Álvaro, que 

são elas: facebook, instagram, youtube. 

 

Equipe Executora 

Bismake Alves Ferreira 

Aloil Anchesqui 

Filipe Ramos 

Stéfano da Silva Dutra (contratado) 

Ranyelle Caretta Santos (contratado) 

Fabricio Rodrigues Soneghaett de Sá 

Rodolfo Marques Nascimento 

Melquisedeque Silva Santos 

Jean Robert de Souza Ferreira 

Héber de Paula Pereira 

Paulo Henrique Fraga 
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Avaliação de Resultados 

 Quantidade Total de Participantes nos Eventos (mutirões, palestras e 

atividades lúdicas) através de lista de presença. 

 Relatório descritivo/fotográfico das atividades de execução (trimestrais). 
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