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1- Apresentação   

Este Plano tem como marco legal a Lei nº 910, de 19 de Dezembro de 2007 que cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SMMA  e o  Decreto nº 1451, de 25 de outubro de 2011 que atribui competência  a SMMA em conceber e implantar programas e 
projetos visando viabilizar o Plano Municipal de Arborização Urbana, legislação protetora da arborização; bem como Plano 
Municipal de Restauração Florestal das Áreas Ciliares e Nascentes. Além disso,  a Política do Meio Ambiente e do Saneamento 
Ambiental tem como  diretrizes  recuperar a qualidade da água dos córregos urbanos, com a sua despoluição e recuperação das 
matas ciliares e nascentes.  

No âmbito Estadual temos a resolução SMA 42 – Projeto Estratégico de Mata Ciliar , o Programa Município VerdeAzul e no âmbito 
Federal o Código Florestal Lei nº 12651/2012 que destaca a importância da recuperação e conservação das áreas ciliares.  

Neste contexto este Plano teve inicio em 2011 e contempla estudos, programas, projetos e ações desenvolvidas no território ituano 
pelo  governo municipal e parcerias estratégicas.  

2- Introdução  

Mata ciliar são as formações vegetais, localizada nas margens dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes. Também é 
conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária.   

Considerada pelo Código Florestal Federal Lei nº 12651/12 como "área de preservação permanente", com diversas funções 
ambientais, devendo respeitar uma extensão específica de acordo com a largura do rio, lago, represa ou nascente, essa área 
deve-se manter conservada e caso esteja degradada deve-se prever a imediata recuperação. De acordo com capítulo II, seção I, 
do código, a largura da faixa de mata ciliar a ser preservada está relacionada com a largura do curso d'água.   

As matas ciliares são sistemas vegetais essenciais ao equilíbrio ambiental, portanto, devem ser uma preocupação central para o 
desenvolvimento rural sustentável. A preservação e a recuperação das matas ciliares, aliadas às praticas de conservação e ao 
manejo adequado do solo, garantem a proteção de um dos principais recursos naturais que é a água.   

Suas  principais funções são: 
Controlar a erosão nas margens dos cursos da água, evitando o assoreamento dos mananciais; 
Minimização dos efeitos das enchentes segurando e controlando as enxurradas que possam chegar às margens do córrego;  
Manutenção da quantidade e qualidade das águas dando o equilíbrio erosivo e conservando as encostas da margem.   
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No município de Itu de acordo com dados do Instituto Florestal em 2011 há 9,85%  de remanescentes florestais em estágio inicial, 
médio e avançado de conservação, grande parte concentrado nas unidades de conservação APA Tietê e região do Bairro 
Pedregulho e nas zonas rurais com maciços fragmentados e desconectados.  

As bacias de abastecimento público abrangem  26.697,80 ha, relativo a 41,58% da área total do município. 
A gestão ambiental realizada territorialmente por micro bacias busca contribuir com melhor planejamento rural, em busca do 
equilíbrio dos aspectos econômicos, sociais e ambientais.   

Quando não há uma preparação adequada do solo e manejo agrícola, as evasões da água no córrego decorrente das chuvas 
causam assoreamento, resultando num enorme desequilíbrio ambiental, diminuindo a disponibilidade hídricas dos Rios e 
Nascentes. Para isso não ocorrer, é fundamental a recuperação de todo o entorno dos corpos d’água, que vão servir meio 
propenso a infiltração das águas de chuvas aumentando o fluxo de água.  

Essas matas ciliares conservadas podem constituir os corredores de biodiversidade ou corredores ecológicos, que representa uma 
evolução sobre a compreensão do complexo funcionamento dos processos da biodiversidade com o meio abiótico e da própria 
manutenção dos ecossistemas preservados. Os corredores oportunizam de fato os objetivos da conservação da biodiversidade, 
visto que a simples existência e conectividade de áreas florestadas, permite a circulação por grandes extensões de espécies da 
fauna, e, por conseguinte, da flora, entre os fragmentos florestais remanescentes.  

A intervenção em larga escala feita através da implantação de corredores de biodiversidade e estratégias consorciadas  de 
conservação constitui uma das mais importantes e necessárias ferramentas para conservação em nível regional da mata atlântica 
(TABARELLI et al., 1998; SANDERSON et al., 2003).   

3- Objetivos  

 

Levantar e analisar estudos e dados; 

 

Integrar e fomentar ações para a restauração de matas ciliares ; 

 

Apoiar a conservação da biodiversidade com a formação de corredores ecológicos de mata ciliar; 

 

Reduzir os processos de erosão e assoreamento dos corpos hídricos; 

 

Contribuir com a quantidade e qualidade das águas para abastecimento público e  

 

Contribuir para mitigação das mudanças climáticas globais.     
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4- Desenvolvimento do Plano   

O planejamento, a implantação e a sustentabilidade desse Plano pressupõe, propiciar inúmeros benefícios à população e ao 
ambiente como um todo, principalmente ao propiciar a qualidade da vida, a quantidade e qualidade das águas para abastecimento 
público de acordo com os as fases abaixo:   

4.1- Fase 1: Levantamentos, estudos, consolidação de parcerias,  análise dos dados e metodologia pretendida.  

4.2- Fase 2: Implantação de Projeto  piloto de recuperação de áreas degradadas localizadas nas bacias de mananciais e micro 
bacias hidrográficas urbanas e rurais de acordo com os seguintes princípios:  

 

Demarcar as bacias hidrográficas e vegetação; 

 

Estabelecer as ações prioritárias de recuperação e 

 

Reconstrução de uma floresta com diversidade  

Outras ações em parcerias e em outras bacias serão realizadas.   

4.3- Resultados Fase 1:  

Desde 2011,  esta sendo feito uma análise e estudo, dos marcos legais, competências  e melhorias na estrutura da SMMA 
consubstanciando este Plano.   

Quanto a estrutura ambiental da SMMA, a equipe foi ampliada e os viveiros pertencentes à Prefeitura da Estância Turística de Itu, 
foram revitalizados, e se enquadraram segundo a publicação do Instituto Florestal “Da Semente à Muda” no nível tecnológico II 
que tem como características principais:  

 

Produção anual de 50.000 à 100.000 mudas; 

 

Embalagens do tipo saco plástico e tubete; 

 

Canteiros suspensos utilizando estrutura de baixo custo para suporte das embalagens do tipo saco plástico ou bandeja com 
pé para suporte de tubetes; 

 

Solo sem revestimento ou com revestimento de baixo custo (areia grossa e/ou cascalho); 

 

Sistema de drenagem simples, para captação e direcionamento das águas (de irrigação e de chuva), visando prevenir 
problemas fitossanitários e de segurança pessoal; 

 

Redes de drenagem simples (canaletas escavada entre canteiros de mudas); 
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Canaletas rasas (cerca de 0,2m de profundidade e 0,2m de largura), com ou sem nenhum tipo de revestimento e 

preenchimento que conduzem a água para canaletas maiores (profundidade e largura de 0,5m ou mais), que poderão ser 
direcionadas para um único ponto ou então seguir a conformação de “espinha de peixe”; 

 
Estufa e área de sombra utilizando estrutura de baixo custo; 

 
Área a pleno sol para as fases de crescimento de rustificação; 

 
Operações manuais, com exceção da irrigação, que é semi mecanizada, com estruturas e medidas ergonômicas de 

conforto do trabalhador e controle simples do processo de produção.  

 
Gerenciamento realizado por apontamentos diários e semanais em fichas de acompanhamento impressas e eletrônicas.  

O Viveiro de Mudas Santa Tereza esta localizado à Rua João Januário Pamplona s/nº Jardim Santa Tereza, neste viveiro são 
produzidas mudas de árvores nativas para restauração florestal para matas ciliares. Lá são recebidas as compensações de mudas 
para arborização urbana.  
Dispõe de equipe técnica capacitada para atendimentos às solicitações de plantios que podem ser feitos pelo disque 156, site ou 
pessoalmente.  O viveiro de Santa Tereza é um viveiro educador, recebe visitas monitoradas onde as pessoas podem vivenciar o 
dia-a-dia da produção de mudas e ampliar os conhecimentos sobre o bioma Mata Atlântica.  

O Viveiro de Mudas Martinho de Ciero - Viveiro está localizado dentro da ETEC Martinho de Ciero, neste viveiro são produzidas 
plantas ornamentais para praças públicas e áreas verdes do município.  Também é produzido composto orgânico derivado das 
podas verdes do município, transformando-os em adubo e substrato para produção de mudas e adubação dos plantios realizados 
pela secretaria.   

Compostagem 
A compostagem é um método utilizado para acelerar o processo natural de decomposição, transformando materiais orgânicos em 
compostos orgânicos - que traz vários benefícios ambientais para o solo. Com a transformação da matéria orgânica em composto 
orgânico, evita-se que todo esse material seja enviado para os aterros sanitários, utilizando-os como adubo e conseqüentemente 
aumentando a vida útil do aterro.  Os compostos orgânicos gerados são utilizados na adubação dos plantios,  jardins, parques e 
hortas escolares.  

Até 2014 já foi realizado o plantio de aproximadamente 12000 mil mudas, que no futuro irão servir como barreira, sustentação e 
proteção do curso da água, servindo como filtro e como sequestradores de carbono. Diversas parcerias de plantio em APP´s 
também são realizadas principalmente no âmbito do Projeto Plantar.   

Os estudos específicos sobre Bacias Hidrográficas num primeiro momento é realizado  em parceira com Agência Reguladora a 
qual  fiscaliza e regula  os serviços públicos delegados prestados pela concessionária de água e Águas de Itu além dos dados 
oficias do município  e do Estado.  
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Abaixo estão relacionados todos os trabalhos e estudos realizados na Fase 1 deste Plano  em especial  os apresentados nas 
diretiva Mata Ciliar e Biodiversidade do Programa Estadual  Município VerdeAzul no período de 2011 a 2014.   

Documentos apresentados em anexo:  

 
Banco de dados com o Inventário das Bacias Hidrográficas de Itu desenvolvido pela Águas de Itu que permite acessar 

informações sobre as propriedades inseridas em cada bacia  - Anexo 01 

 

Áreas Reflorestadas – Anexo 02  

 

Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - Anexo 03 

 

Plano de bacia da unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI 10) - Anexo 04 

 

Reunião inicial de discussão sobre a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica - Anexos 05 

 

Programa Colhendo Chuvas - Anexo 06 

 

Plantios realizados em  2012 - Anexo 07  

 

Programa de Recuperação de Áreas Ciliares/Ribeirinhas - Anexo 08  

 

Programa de Proteção e Recuperação de Nascentes - Anexo 09  

 

Levantamento de Áreas Ciliares e Nascentes - Anexos 10  

 

Ações de Restauração de Nascentes - Anexo 11  

 

Ações Inibam Contaminação ou Degradação APPs – Anexo 12  

 

Ações Conjuntas de Recuperação da Mata Ciliar e Nascentes - Anexos 13  

 

Banco de sementes nativas - Anexo 14  

 

Ação de incentivo ao SICAR - Anexo 15  

 

Capacitação Restauração Ecológica - Anexo 16  

 

Plano de Arborização Urbana - Anexo 17  

 

Estudos e Sistema Existente - Anexo 18  

 

Articulação com Proprietários - Anexo 19  
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Projeto de Restauração das Bacias dos Córregos Itaim Guaçu e Gomes – Anexo 20 

Complementado as ações acima, a partir de um estudo realizado com o André de Oliveira Souza do Instituto de Geográfica da 
UNICAMP o mapa abaixo, destaca os remanescentes florestais existentes em Itu, nota-se sua fragmentação e uma rede hídrica 
significativa de rios e nascentes.   
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Após a análise dos dados levantados definiu-se as bacias hidrográficas do Itaim Guaçu e do Córrego dos Gomes como prioritárias 
para a restauração florestal pelo fato de se apresentarem como prioridade no abastecimento público e falta de fragmentos 
florestais adequados.  

As bacias de abastecimento público abrange 26.697,80 ha, relativo a 41,58% da área total do município.   
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Outro resultado deste estudo é o levantamento das Áreas de Preservação Permanente das Bacias Hidrográficas de Abastecimento 
público demonstrando  APPs conservadas e sem vegetação.    
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. 
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4.4- Resultados Fase 2  

Esta fase teve inicio em março de 2014, por  meio de reuniões  e análise dos levantamentos decidiu-se por um projeto piloto de 
Restauração nas Bacias de abastecimento  público com menos vegetação (anexo 20).  

Nesta primeira etapa foram escolhidas as bacias do Itaim Guaçu e do Córrego dos Gomes.  

As outras bacias hidrográficas Ribeirão do Pirapitingui, São José, Varejão e Braiaiá serão contempladas em 2017 a 2020.    

5- Sustentabilidade   

As fases deste Plano serão monitoradas permanentemente pela equipe da SMMA e poderão ser  atualizadas de acordo com as 
ações realizadas no período.  

Estão  previstos três  Seminários para  troca, enriquecimento  e avaliação da metodologia adotada bem como sua sustentação.   

Pretende-se também o incremento de parcerias  e intercambio com Universidades. 
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6- Cronograma  

Ações

  
2011

 
2012

 
2013

 
2014

 
2015

 
2016

 
2017

 
2018

 
2019

 
2020

 
2021

 
Estruturação do Plano 

           
Fase 1 - Estudos  e análise  

           
Plano de Arborização  

           

Áreas reflorestadas  

           

Recuperação de mananciais 

           

Colhendo chuvas

            

Plano 

 

de conserv. da mata atlântica

            

Projeto Plantar  

           

Programa de recuperação    

         

Programa de recuperação de 
nascentes   

         

Ações q inibam a contaminação de APPs

            

Ações conjuntas   

         

Banco de sementes nativas

            

Ação de incentivo ao SICAR   

         

Capacitação restauração ecológica

            

Revisão do Plano de Arborização     

        

Fase 2 - Itaim Guaçu e Gomes 

           

Visitas as propriedades    

        

Definição das metodologias de 
Restauração      

       

Ações de Restauração     

       

Manutenções      

      

Sustentabilidade 

           

Revisão        

     

Seminário 
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7- Investimento  

Plano Pluri Anual : 2014 a 2017: R$ 2.200.000.00  

Outras fontes: Fehidro, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Contrapartidas e parcerias estratégicas.   

8- Conclusão  

Com todos esses cuidados, as matas ciliares serão restauradas e se perpetuarão, cumprindo suas principais funções, como 
promover a recuperação da vida dos rios, produzir água, alimentos e abrigo para a fauna.  

Benefícios alcançados com o desenvolvimento deste Plano.  

 

Promoção do desenvolvimento sustentável; 

 

Reversão da fragmentação e a insularização de remanescentes de vegetação nativa; 

 

Melhoria da qualidade e quantidade de água; 

 

Absorção e fixação de carbono por meio de reflorestamento de áreas degradadas; 

 

Criação de mecanismo de remuneração pelos serviços ambientais promovidos pela floresta nativa; 

 

Dentre os serviços prestados pela conservação de área de mananciais na propriedade destacam-se a produção da água, 
manutenção da capacidade de água dos lençóis freáticos, o abrigo, acasalamento e alimentos para os polinizadores e 
outras espécies silvestres, a proteção do solo contra a erosão e a perda de nutrientes. 

 

Alem disso será necessário estreita parceria com a Agencia Reguladora, Concessionária de águas e esgoto e as 
Secretarias de Obras, Planejamento e Serviços Rurais e Defesa Civil   para que o planejamento,  uso e ocupação do solo 
inclua a gestão e a conservação do entorno dos mananciais e sua   biodiversidade, objetivo maior do Plano de Restauração 
de matas ciliares de Itu.        
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