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POLINIZADORES DA NATUREZA

rNrRoDUÇÃO

De modo geral, associa-se o termo "equilíbrio" a condições favoráveis, e,

consequentemente desequilíbrio a condiçôes desfavoráveis. Porém, quando se

trata das leis naturais, não existe tal dualismo como certo ou errado e bom ou

mau. A lei que governa a natuÍeza é a lei da ação e reação. Em condiçôes

naturais os ecossistemas se mantêm dinamicamente equilibrados. Esse

equilíbrio pode ser entendido como um conjunto de interações que

estado menos energético. O equilíbrio nos ecossistemas é

compensando entradas e saídas de materiais e energia.

Quando há qualquer interferência externa, como a ação humana,

se aumentar a quantidade de matéria e energia nesse ecossistema, criando-se

uma situação momentânea de desequilíbrio até que a matéria seja processada

e a energia consumida. Pode-se citar o caso do lançamento de vinhaça aos

buscam o

d



rios: desequilibra-se o sistema, aumentando-se momentaneamente a

quantidade de matéria orgânica na água, consequentemente aumentam as

populações de bactérias que por sua vez, consomem o oxigênio dissolvido na

água, causando a morte de peixes. Depois de consumida e decomposta essa

matéria orgânica, diminuem as populações de bactérias, é incorporado

oxigênio à água por movimentação e atividade fotossintética, cessa a

mortalidade de peixes. Ao cessar o desequilíbrio, um novo estado de equilibrio

é alcançado, porém com diminuição das populações de peixes. Caso ocorra

um novo lançamento de vinhaça, o ciclo se repete. O desequilíbrio pode ser

causado também pela diminuição da quantidade de matéria e energia do

sistema, por exemplo, com uma queimada. Enquanto houver combustível e

condiçóes atmosféricas favoráveis haverá combustão. Cessada a combustão,

um novo estado de equilíbrio terá sido alcançado com os seres sobreviventes.

Existindo sementes e outros propágulos suficientes, as espécies irão se

regenerar gerando um novo estado de equilíbrio. Ocorrendo reincidência da

combustão o processo acontecerá novamente. As perturbaçÕes constantes

poderão levar à extinção parcial ou total de algumas ou todas as espécies

obrigando a natureza a buscar um novo nível de equilíbrio, mas com a

ausência destas espécies. Tais perturbaçÕes introduzidas no ambiente pelo

nto ou diminuição da quantidade de matéria e energia podem provocar

desequilíbrio momentâneo, podendo esse estado de desequilíbrio durar tanto

tempo quanto durar a interferência. O que o bicho homem Precisa reconhecer

é que em consequência, os novos níveis de equilíbrio alcançados poderáo ser

desfavoráveis ao nosso bem estar e até à nossa sobrevivência. Podemos

considerar os efeitos de uma catástrofe nuclear onde o equilíbrio alcançado

deverá excluir a maioria das espécies, inclusive a nossa.

E preciso perceber que não somos necessários para o "equilíbrio

ambiental" e que ele ocorrerá independente de nossas açôes. No entanto é de

suma importância refletir que somos a única espécie que pode alterar

drasticamente as condiçóes ambientais. Portanto se pretendemos viver em

harmonia com outras espécies nesse planeta devemos começar a planejar

nossas açóes visando à lei da ação e reação que governa o universo.



APRESENTAÇÃO DO PROJETO

A polinização é um dos principais mecanismos de manutenção e
promoção da biodiversidade na Terra. Somente após a polinização as plantas
podem formar frutos e sementes, das quais dependem para sua reprodução.
Mais de 3/4 das plantas agrícolas que alimentam o mundo e muitas plantas
utilizadas pela a indústria farmacêutica dependem da polinização por insetos
ou outros animais para produzir frutos e sementes. A manutenção da
diversidade de polinizadores contribui para a manutenção da nossa diversidade
de alimentos e qualidade de vida.

Para assegurar a sustentaçáo dos serviços de polinizadores nos
ecossistemas agrícolas, é necessário um aprofundamento do conhecimento
dos múltiplos benefícios e serviços promovidos pela diversidade de
polinizadores e os fatores que influenciam suas populaçÕes. Onde há ausência
de polinizadores, a segurança alimentar pode ser comprometida repercutindo
negativamente na economia com a diminuição da produtividade das culturas.
Portanto, é necessário identificar práticas de manejo sustentáveis que
diminuam os impactos negativos antropogênicos sobre os polinizadores;
promovam a conservação e a diversidade de polinizadores nativos, e

l-r
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conservem e restaurem áreas naturais necessárias para otimizar os serviços
de polinizadores nos sistemas agrícolas.

As abelhas brasileiras sem ferrão, borboletas e beija-flores são
responsáveis, conforme o ecossistema, por 90% da polinização das árvores e
flores nativas são parte integrante do ecossistema da região onde vivem. Sua
principal função na natureza é a polinização das flores e, consequentemente,
produção de frutos e sementes e estão desaparecendo por isso devemos
desenvolver moldes complexos e completos de flora nativa, para podermos
também gerar vida e biodiversidade. O projeto é dedicado às borboletas e
abelhas nativas sem ferráo que estão desaparecendo devido ao paisagismo
exóticos, herbicidas, inseticida e outros fatores.

A falta destas espécies diminui drasticamente o numero de flores nativas da
região (polinização) causando um efeito cascata; pensando no que possamos
Íazer para compensar a natureza criamos este projeto e o que falta é a
arquitetura entre a beleza do paisagismo e o nicho ambiental: Nestes
exemplos, teremos todas as trepadeiras e plantas, etc... Todas que produzam
em abundância flores e néctar incluindo as que a lagarta da borboleta precisa
para se alimenlar; lnicialmente será todo desenvolvido para borboletas e
abelhas nativas; é um protótipo, criando no Município de São Leopoldo vários
canteiros que seriam na Mauá entre a ponte nova e o Big dando ao município
um excelente modelo de conservação, biodiversidade e sustentabilidade.

A redução da variedade de flores está matando as abelhas; Análise de
com expansão da agricultura

Declínio das abelhas é generalizado em todo o Hemisfério Norte. / J.
S. (Wikimedia Commons)

O quebra-cabeça que é o declínio qeral das abelhas fica ainda mais
complicado. A abelha europeia (Apis mellifera) e o resto dos insetos antófilos
(que amam as flores) já tinham que lutar contra o vírus das asas deformadas, o
fungo Nosema ceranae, o parasita Vanoa destructor, sofisticados inseticidas
neonicotinóides ou o próprio aquecimento qlobal. Agora, um estudo acrescenta
mais um inimigo: a redução da diversidade de plantas e árvores florais
provocada pela agricultura moderna.

mostra que declínio tem



mais informações

. A mudanca climática pode modificar o cheiro das flores

. O reÍúoio de um terco das abelhas tropicais está ameacado

. Alerta mundial Dara o misterioso desaparecimento das abelhas

A Holanda é uma das regióes do mundo onde a agricultura mais avançou. Mais
de 80% do território que era natural no inicio do século passado hoje é terra
cultivada. Por isso, é um grandê cenário real para estudar o impacto que a
agricultura modêrna está tendo sobre as abelhas. Aliados tradicionais dos
agricultores, esses polinizadores estão desaparecendo em um ritmo alarmante,
que alarmou os agricultores e os cientistas.

Um grupo de biólogos holandeses descobriu que há uma conexâo entre a
diminuição da diversidade floral e o declínio das abelhas. O trabalho deles se
concentra nas espécies silvestres, mas suas conclusóes podêm aiudar a
desvendar o colapso sofrido por muitas colmeias de abelhas melíferas.

"Os efeitos negativos do varroa, das doenças ou da quantidade de pesticidas
pode ser reforçada por uma limitaçâo da disponibilidade de comida", diz o
ecologista da Universidade de Wageningen e coautor do estudo, Jeroen
Scheper. "Com as condiçôes pioradas por um cenário de recursos escassos,
as abelhas podem ser mais vulneráveis a estas ameaças. E o mecanismo pode
Íuncionar em sentido inversoi os efeitos nâo-letais dos pesticidas podem afetar
negativamente a eficiência forrageira das abelhas operárias, o que poderia ter
um impacto maior quando a disponibilidade de recursos florais é baixa",
acrescenta.

As espécies de abelhas silvestres que se alimentam de rosáceas se
multiplicaram

Scheper e seus colegas coletaram exemplares entre várias coleçôes de
museus e taxidermistas de mais de 50 espécies de polinizadores silvestres.
Eles queriam saber de quais flores elas se alimentavam antes que, a partir dos
anos cinquenta do século passado, a agricultura se espalhasse por quase todo
o teÍitório holandês. Mas estavam procurando mais o pólen que o néctar.

"O pólen e um recurso alimentício critico para as larvas das abelhas, mas elas
não se desenvolvem com o pólen de todas as espécies de plantas. Algumas
espécies de abelhas só crescem com o pólen de um único gênero ou família,
enquanlo outras espécies coletam de uma grande variedade vegetal. lvlesmo
neste caso, no entanto, as abelhas têm preferências por determinados táxons e
se desenvolvem menos com as variedades que atraem menos", explica
Scheper. "Pelo contrário, as abelhas são menos exigentes com o néctar, ou
seja, as espécies que coletam o pólen de uma única variedade de planla
também recolhem néctar de muitas outras variedades vegetais", acrescenta.

Ao comparar com o pólen dos insetos empalhados, os pesquisadores
comprovaram que as espécies atuais com maior queda são exatamente as que
se alimentam de flores de plantas silvestres ou semissilvestres, que se tornam



escassas, como algumas varaedades de leguminosas antigamente cultivadas
como forragem para o gado ou para rotação de culturas.

Seu estudo, recém-publicado na revista pNAS, também indica que as espécies
de abelhas especializadas em rosáceas, em vez de diminuir, multiplicaram_se.
Além das rosas, essa família de plantas inclui grande variedade de flores.
árvores frutíferas e muitas outras plantas ornamentais, das quais a Holanda é
forte exportadora.

Um ingrediênte a mais no coquetel mortífero

Ainda que SchepeÍ argumente que as conclusóes de seu trabalho se
concentram nas espécies silvestres de abelhas e zangôes, a menor
diversidade de flores se une ao conjunto de fatores que estão ãíerminando as
abelhas melíferas. Talvez seja problema de visibiiidade. Simplesmente, há
menos estudos sobre o estado das populaçôes silvestres.

A situaçâo das abelhas silvestres pode ser piol', diz o pesquisador Francesco
Nazzi

"É possivel que sua situação seja ainda pior, já que não há apicultores
supervisionando as abelhas silvestres", diz Francesco Nazzi, pesquisador da
Universidade de Udine, na ltália. Em conjunto com Francesco pennacchio, da
Universidade de Nápoles, Nazzi acaba de publicar artigo na revista lrends /,
Parasitology que lenta sistematizar o que acontece com as abelhas

Sua resposta é tudo. Longe de uma explicação simples e de causa única. uma
tempestade perfeita. em que alguns fatores agravam os efeitos de outros, sena
responsável pelo declinio das abelhas meliferas.

"Trata-se de um problema simples, a perda de colônias de abelhas melíferas
no mundo todo, sem uma resposta simples", diz Nazzi. E não é fácil devido à
interação de muilos fatores. Embora o vírus das asas deformadas tenha sido
descoberto no início do século passado no sul da Ásia, o ácaro parasita que ele
usa como vetor só chegou à Europa nos anos setenta, e uma década depois, á
América do Norte. Os neonicotinóides, família de pesticidas relacionada ao
colapso em massa das colmeias, começaram a ser usados nos anos noventa.
Nazzi também cita a deterioração de seus ecossistemas naturais em razão da
expansâo da agricultura.

Em seu modelo, todas as peÇas se encaixam e permitem entender,,como os
diferentes âgentes estressantes podem interagir em sinergia para afetar as
defesas imunológicas das abelhas", afirma o pesquisador italiano. ,,lsso e muito
importante, já que as barreiras imunológicas sâo fundamentais para manter sob
controle as infecçôes virais que podem se tornar destrutivas quando qualquer
desses fatores mencionados muda esse frágil equilibrio, promovendo uma
intensa multiplicação do patógeno", acrescenta.

Paru Nazzi, qualquer tentativa de combater o declínio das abelhas tem que
enfrentar cada um dos fatores que as ameaçam. lsso vai de tentar controlar os



patógenos, sem prejudicar as abelhas, a reduzir sua exposição aos pesticidas
e melhorar a gestão da agricultura intensiva.

6.1 . Resumo do Projeto.

Com o aval da secretaria de meio ambiente; representada pelo secretario,
Henrique Prieto; usar áreas degradadas pelo desenvolvimento no Município de
São Leopoldo para Construir um refugio para as espécies como:

As abelhas nativas sem ferráo e borboletas com flora nativa ou não, mas que
deem sustentabilidade e garantia de segurança.

E aproveitando o desenvolvimento do município através da parceria com a

secretaria de obras, para que possamos acompanhar obras que danificam o

meio ambiente com remoção da flora e terraplanagem; dando oportunidade
para que nós fossemos ao local relocar as espécies que convenha ao projeto

de nicho ambiental e transferirmos para uma área degradada pela ampliação

do trensurb; criando assim a primeira área urbana degradada em áreas com
vida...

6.2. Problema.

Antes:

O problema principal é que; é uma área fragmentada e degradada pela

ampliaçâo do trensurb no Município de São Leopoldo e o uso destes espaços

no centro, acaba sendo usada para moradia de pessoal sem teto e com

desiquilíbrio mental devido às drogas, Íazendo deste lugar uma cracolândia e

depósito de lixo.
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6.3. Objetivos.

5
A cadeia de baixo ao qual falamos no projeto é à base de toda a

estrutura que assegura a existência da biodiversidade deste planeta e não é

apenas os polinizadores e sim toda a flora que a sustenta; como as gramíneas,

herbáceas, leguminosas etc.. E cada uma desta flora tem polinizadores

diferentes e também é a base dos microorganismos, fungos, micros insetos

como: pulgÕes, aracnídeos, carrapatos etc. Que são bilhões ,trilhões que

servem de alimentos da camada superior e assim por diante, desta forma cada

planta tem seu serviçal e sua estrutura para que possamos nos mantermos

dinamicamente equilibrados compensando entradas e saídas de materiais e

energia tanto no solo para nitrogenação, oxigenação, fixaçáo, hidratação'

adubação como também na forração evitando o superaquecimento deste e

garantia de que este solo permaneça como um reservatório de agua garantindo

assim a próxima camada e estas camadas são essenciais para esconderijos e

garantia de procriação e alimentação de seres maiores como: gafanhotos,

borboletas, louva deus, besouros etc...lnsetos e também pequenos outros

animais é a biodiversidade que garante a estrutura complexa de um nicho

ambiental.

Transformar uma área degradada em um local de biodiversidade será o

desafio deste projeto; pois não conseguiremos sem primeiro estabelecer a

camada de baixo para depois podermos acrescer as arvores de pequeno porte,

médio porte e grande Porte.

-#
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6.4 O Por que.

Foi veriÍicada através de pesquisas junto aos cidadáos de São

Leopoldo. a necessidade de embelezamento da Cidade junto ao Centro;

através disto começamo§ uma verificação de condições e de que Íorma

poderiamos criar um projeto que além de gerar embelezamento continha o

principio de meio ambiente sustentável e de biodiversidade' foi entâo percebido

que na área escolhida o valor de empreendedorismo dos primeiros imigrantes

que com a certeza de que o trem traria o desenvolvimento, fez com que hoje

com a passagem do tremsurb , juntou-se neste lugar o passado com o

presente e a concretizaçâo de que eles estavam certo, ficando assim uma áÍea

histórica para a Cidade de São Leopoldo e para homenagear estes cidadãos

vamos transformar estas áreas em um paisagismo ecológico com estruturação

complexa e completa de nichos ambientais onde poderemos agrupar todas

as espécies de flora que estes seres precisam para viver com sua

alimentaçáo, nidificaçâo e dormitórios usando a flora adequada para este fim.

6.5. Consideraçóes teóricas preliminares.

Os paisagismos exóticos e herbicidas estão aniquilando os polinizadores

naturais de nossa flora principalmente as Borboletas e as abelhas indigenas
(nativas sem ferrão) Alem disso, a intensificaçáo do desenvolvimento e o
abandono destas áreas após as construções, também são responsáveis pela

fragmentação e o isolamento das regiões remanescentes. Dessa maneira, as

chances de sobrevivência das espécies locais e de recolonizaçâo em áreas
onde elas Íoram extintas ficam reduzidas.

Como houve e ainda há extremas mudanças ambientais desfavoráveis à fauna
nativa em geral, podemos pelo menos amenizar esse impacto sobre essas
pequenas joias aladas, apesar do Íato de diversas espécies serem mais ou

menos especializadas em suas escolhas de habitats e alimentares. Assim,
precisamos plantar flores corretas para sua atração.



6.6. Nletodologia

Reconhecimento das áreas em fragmentaçáo e o isolamento das regiÔes

remanescentes para depois recolher as plantas escolhidas para povoamênto

das praÇas e posterior repovoamento de outras árêas criando várias áreas com

os mesmo processos, gerando nano áreas, micro áreas e macro áreas dê

nichos ecológicos e plantando as que faltam através de mudas adquiridas no

mercado ou pelos órgãos oÍiciais como jardins botânicos etc"'

Resultados esPerados.

-f
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Praças que junto ao paisagismo e a qualidade das planlas gerem um
digno de qualidade e desenvolvimento.
6.7. Plano de Atividades:
Deveremos começar pela aquisiçáo de flores n",'r., :l ll:]:r4. .:jadaptaram com a poluição das grandes cidades e que possuem -...i..-.ária
de lutas e sobrevivência na região urbana e que estejam em lugares de
fragmentação, isolamento 9 degradação da área que a comporta.

6.8. Forma de Execuçáo:

Primeiramente ter a liberação do secretário de meio ambiente e do secretário
de obras e praças, depois através de mão de obra e com auxilio do colégio
agrícola visconde de São Leopoldo e com gerenciamento do Lions lmigrante
preparar a área para o plantio. Assim que preparar a fuea taze-r estas flores e
plantas das áreas pré-escolhidas que estão em fragmentação pelo

desenvolvimento, para o plantio; sempre com o objetivo de nenhuma destas
passar de 30 Cm de altura e também com o cuidado com as que possuam

toxina ou espinhos.

6.9. Desdobramentos:

PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA NAS ESCOLAS TECNICAS
AMBIENTAIS,

APRESENTAÇÃO DE UM PLANO DE INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE
ESCOLAR COM A PRATICA DE PESQUISA DOS POLINIZADORES

NATIVOS.

EMBELEZAMENTO DO MUNICIPIO.

PROVAR OUE COM ESCOLHAS CERTAS DE ECOLOGIA E
CONSERVACIONISMO,PODEMOS CONTINUAR SE DESENVOLVENDO,



VALORTSAÇÃO DO MUNTCTPTO.

CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA NATIVA.

GARANTIA QUE TEREMOS FLORES NATIVAS NO FUTURO.

7.0. Orçamento:

Itens de Despesas:

Ornamentais:

. ESPÉCIESRECOMENDADAS

Nome científico
popularl

Ageratum houstonianum
Ajuga reptans
Bidens bipinnata
Buddleja davidi
Caesalpinia pulcherriama
Centaurea cyanus
Cleome hassleriana
Bidens rubifolia
Duranta repens
Heliotropium arborescens
Lantana camara
Lavandula angustifólia
Lonicêrâ tatarica
Myosotis sylvatica
Passiflora alata
Pentas lanceolata
Senecio confusus
Tagetes pátula
Thitonia diversifolia
Turnera ulmifolia
Verbena hybrida
Zinnia
Zinial

INome

[Agerato
lAjuga

[Cosmos-de-ja rd im

IBudleia
IFlamboyãzinho

[Centáurea
IMussambê]

IPicão-amarelo]
IBorboleteira]

IHeliotrópio]
ICambará
ILavanda

IMadressilva
IMiosote

IMaracuja
IEstrela-do-egito

[Jalisco
ICravo-de-defu nto

[Gg irasso l-mexica n o

IFlor-de-guarujá
[Verbena

elegans



Nota. o restante temos nas áreas Íragmentadas.

Forração.

Bem+ne-quer-do-campo (Aspilia montevidens,s, Asteraceae).

Gota-de-orvalh o (Evolvu I us sp., Convolvulaceae.

Glandulária (G land u I ari a se I low i i, Verbenaceae.

Nota o restante temos nas áreas fragmentadas.

Herbáceas

Orelha-de-gato, erva-de-SãoJ oão (Hypericum brasilien se)

Petúnia Nativa (PeÍunla i nteg rifo I i a, Solanaceae)

Epífitas

Bromélia (Ae ch me a re cu ruata, V ie sia gigante a, Bromeliaceae)

Chuva-de-ouro e orquídea (Oncidium spp e Caftleya intermedia,
Orchidaceae)

Nota o restante temos nas áreas fragmentadas.

Plantas Hospedeiras:

- Maracujá.
- Couves para alimentar a Borboleta-da-couve;
- Arruda e o Funcho para a borboleta Cauda-de-andorinha;
- Aristolóquia para a borboleta Carnaval;
- Asclépias para a borboleta Monarca;
- Aderno para a borboleta Cleópatra;
- Malvas para a borboleta Bela Dama;
- Gerânio-limão e a Sardinheira para a Borboleta_da-sardinheira.
- Alfazema, Salva-ananás, HoÉelã-pimenta e a Macela-camomila

Prazo de execução:

12 meses para o total do projeto.



Conclusão:

Com aproveitamento adequado; poderíamos viver produzindo produtos

industriais, organizando o município de São Leopoldo e com técnicas corretas,
para também produzirmos vida como fauna e flora da região, seria de
preferência cuidado em meio ambiente sustentável; o que queremos dizer é
que no passado a NATUREZA não precisava de nossa ajuda para se

recompor, mas devido ao nosso desenvolvimento ela já não acompanha sua
reposição no equilíbrio das espécies com a mesma velocidade ; daí a

importância de nossa colaboração neste desafio e sabendo da importância de
nossa responsabilidade neste contexto, poderíamos usar áreas degradadas
como praças da Biodiversidade.
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Ziller, R. S. Plantas exóticas invasoras: a ameaça da contaminação biológica.

Revista Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v.30, n.178, p.77-79, dez., 200'l .

Resumos do ll Congresso Brasileiro de AgroecologiaS50 Rev. Bras.
Agroecologia, u .2, n.1 , feu. 2007 .

Absy ML, Kerr WE. í977. Algumas plantas visitadas para obtenção de pólen
por operárias de Melipona seminigra em Manaus. Acta Amazonica 7: 309-15.

Kerr WE, Absy ML, Souza ACM.1986. Espécies nectaríferas e poliniferas

utilizadas pela abelha M. compressipes. Acta Amazonica,16117 . 145-56.

Kuhlmann M, Kuhn E. 1947. A flora do Distrito de lbiti, São Paulo. São Paulo:
lnstituto de Botânica, Secretaria da Agricultura.



Nogueira-Neto P. 1953. A criagâo de abelhas indígenas sem ferráo. São paulo:
Ed. Chácaras e Quintais.

Nogueira-Neto P. 196'1. Planta meliponícola (Vitex negundo L. var incisa
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Nogueira-Neto P. '1973. Mudas de plantas ornamentais, com uma relação de
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TERMO DE COOPERAçÃO - CANTETROS

O Município de São Leopoldo, pessoa ,lurÍdica de direito púbtico, inscrito no
CNPJ 89.8'14.693/000í -60, com Prefeitura na Praça Tiradentes, no 119, no baino
Centro, neste ato representado pelo Grupo Gestor Técnico e/ou Secretário Municipal
de Serviços Públicos da região de interesse (SESP) e CLUBE DE SERVTÇOS DE
SOCIEDADE CIVIL LION CLUBE lMlcMNTÊS, inscrito no CGC 88369368/0001-72,
situado na RUA TRÊS DE MAIO, no 91, bairro pINHEIROS, doravante denominado
adotante, firmam o presente lermo de cooperação, autorizando a implantaçáo do
projeto dê revitalização e permitindo a veiculaÉo de publicidade em área pública,
dênominado canteiro, em conformidade com a Lei Municipal no 6.914 de 05 de.iunho
de 2009, mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLÁUSULA PRIXIEIRA - O adotante poderá implantar o projeto de revitatização e
instalar uma (1) placa de propaganda na área pública, canteiro, situada na AV. MAUÁ,
no trecho ENTRE AS RUAS BRASIL E OSVALDO ARANHA, no bairro CENTRO.
localizada no Mapa do projeto "São Leopoldo Mais Verde" com o seguinte número/
ódigo 0.

CLÁUSULA SEGUNDA - O adotante fica obrigado a procêder com o ajardinamento e
manutênçáo periódica da área pública acima dsscrita, §ob fiocalizaÉo da Secretaria
Municipal d€ S€rviços Públicog onde se loúllza a área de adogão em guestão (SESP).

CúUSULA TERCEIRÂ - O presente Termo de CooperaÉo lerá caráler precário, sem
ônus para o Município, e quaisquer infraçÕes às cláusulas aqui elencadas ocasionarão
a imediata Rescisão do Termo, sem necessidade de prévia notificâção. As benfeitorias
realizadas tomar-se-áo parte integrante dos bens de uso mmum autorizados, não
podêndo o autorizado reclamar qualquer indenização por dispêndios êfeluados com a
sua implantaçáo ou colocação de propaganda.

CLÁUSULA QUARTA - Findo o prazo do pr6s6nto termo, ou sendo o mesmo
rescindido nos termos da clausula anterior, o aulorizado devêrá retirar, no prazo de 24
(vinte ê quako) horas, toda e qualquer propaganda colocâda sobre a área objeto de
autorizaçâo e pêrmissão, devendo assêgurar-se de que não hâja danos ao
ajardinamento. Em caso de náo retirada da propaganda no prazo estabelecido, os
Íiscais autorizarão o Órgão Competente a recolher e manter a disposiçáo do adotante,
na Secretaria de Serviços Públicos. por 07 (sete) dias úteis, perdendo a mesma o
direito de reclamar após o término deste prazo.

CúUSULA QUINTA - Toda e gualquer manutenção feita nos canteiros deverá ser
sinalizada, permitindo o livre acesso aos pedestres. O adotante é o único responsável
pelos danos causados a têrceiros, flcando o Município isento de qualquer
responsabil ização civi I deÍivada da presente auloúzacíáo.



CLÁUSULA SEXTA - O ertotante deverá seguir os padrôês e diretrizes pré-estaberecidas, anêxos a esse-termo lane*o or 1,-,iaã riãnoo fazer quarquer arteracâoou modificação no aiardinam€nto seà a preriá'rrtoii"ào oo ó.p." ê1ã;r1H;f;da Secretaria de Serviços púo cos.

cúuSuta sÉftmt - tu placa.s de. propaganda afixadas, deverão ser conforme
[!f'âo 

tnto"6o pelo Grupo Gestor reán6ãni-ü,i"âi"r.oo a esse termo (an€xo

CúUSUt-l OITAVA - O adotânle obriga-se com a limpeza, ajardinamento econservaÉo das áreas sobre as quais recalrem-"r ãrioi-ço". concedidas devendocumprir rigorosamente as Normas àe Manutenção;C;;;;rvaçáo anexa (anexo 02).
ct-Áusut-l NONA - o oresente termo terá duraÉo de 02 (dois) anos renováver por
§|:i!,.TBf 

mêdiant€ notiricaÉo právia áã ir-lt "'tá»?ür, anexando-a no rermo'de
E por oslar€m acordados conforme dísposto acima, assinam as pertes opresênte Têrmo de cooperaÉo. - 

.. 

*-*

Is'l
Dir.tora d. UÍtahi3mo a Revitalização

Ell.n. X..ttó'-"-. -Eüiz Tremarin
S.crctáno Adiunb

, l.> ""-y S6c. Mun. dê SeÍv: públistfu
sêcÍctáÍio líunicipal de S€ryiços públicos

Charlos pieÍÍB da Silya

São '?§13

Carolino SbaÍdêlotto Beldo



Anexo í

*
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IDE

OIRETRIZES

Sáo l-eopoldo

lúais Verde

DE SOCIEOADE CIVIT LIONS CLUEE SÁO LEOPOI-DO IMIGRÁNÍES

no cântoiro, lembrâmo6 qu€ as qus

se' le â lunto com a espécie de veqetaÇão chamada cloroÍilos. Este devere ser
€m 3 caÍnadas, sendo umâ ds clomtiio, plantados de 60cm em 60cm, a sêgunda coín a ffor €scolhida

a cada 60cm em 60cm.

CÍorolltos

São Leopoldo, de NovembÍo de 2013

Carolihe Sbardelotto Baldo
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PRAÇA DAS FLORES

PAISAGTSMO - ESC: 1/4OO

GABARITO DE RAIOS PARA DESENHO DA PRAÇA - ESC: 1/150

RAIO: 0,50m

RAIO: 0,60m

RA O: 0,75m

RAlO: 1,35m

RAl0: 1,85m

RAlO: 2,60m

RAIO: 4,00m
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PIÁNTAS QUE ATRAEM BORBOLETAS E
ABELHAS NATIVAS

MOSSVERBENA

Resiste a seca e o calor. Atrai borboletas e beija-flores.

MAL'TESE CROSS - Silene chalcedonica

Planta perene, até 1,2o de altura. Climas temperados e tropicais. Atrai abelhas,
borboletas e pássaros. Cultivo a pleno sol meÂmo em solos'pobres.

Aém disso, tanto as borboletas atuam como agentes polinizadores.



Buddleia daüdÍi - o arbusto das borboletas

Buddleia daüdii - o arbusto das borboletas
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Imprunir

Mensagem de lnpressáo do Oúlookcom

Fechar

Atas 06 e 0712014 COMDEMA e Resoluções l2B e 129/2014

De. comdema-senrmâm (comdema@saoleopoldo.rs.gov.br)

Envnda sexta-feira, 10 de oúubro de 2014 20.54'.42

Para: hennque prieto (henrrque.prieto@saoleopoldo.rs.gov br); angelamolur@sinos.net;

henrquescharlau@hotrnail.com; jamile hallam (amile.hallam@sernae rs gov br);
j k@ sao leopo ld o. rs. gov. br; crisc o ln:nn@ gn:nLl. c om, Ange la Me d e iro s

(angela.mederos@saoleopoldo.rs.gov.br); emiliodoriliolerte@yahoo.com.br; bnura sl 14

(bruma. sl. I 4@hotnail. com); caoazeredo@saoleopoldo. rs. gov. br;
semhab@saoleopoldo.rs.gov.br; dir obras (dir.obras@saoleopoldo.rs.gov.br);

secretariadesaude@saoleopoldo.rs.gov.br; grlnrar fu,(gln:rrr_fu@hotrnarl.com);

semov@ saoleopoldo. rs. gov. br; gersonluiáO@ hotmail. com; smed adm
(smed.adm@saoleopoldo.rs.gov.br); smed gabmete (smed.gabnete@saoleopoldo.rs.gov.br);
semedes@saoleopoldo.rs.gov.br; op@saoleopoldo.rs.gov.br; dcalhelro@unistnos.br;
rnrcta@n:rraj.com.br; defesacivil@saoleopoldo.rs.gov.br; fabanocarargo@grruil.com;
vetraq@grrnil.conlmeugatoviralata@gnnil.corqzadrfr ertas@grml.cony
mtschleder @grutrconq froesmc@ grnrail. conl mrrtter@emater. tche. br;
flavioateixena@gn:r,l.com; rosa santos (rosa.santos@semae.rs.gov.br); adrana amorim
(adriana.amorm@sernae.rs.gov.br); angelaternes sl (angelaternes.s@gmarl com);
mrcelobuz@saoleopoldo.rs.gov.br; admmstracao@hospitalcentenario.combr;
selunp@saoleopoldo.rs.gov.br; instituto@martirnpescador.org.br; anacris fonseca
(anac ns. fons eca@y ahoo. c o rn. b r) ; c o ord enador@ up an. org. b r; luc io p o a

(luc io . po a@ hotrnail. c om), arnznnbr @yaho o. com br; sand ro marque s l 0 0 @ hotnarl. c o rq
Andressa Prestes Jacob (andressa.jacob@saoleopoldo.rs.gov.br), Marra C. Froes
(marafroes@saoleopoldo.rs.gov.br); aldomosrlvera@gnail.com; Nilton Di Pietro
(pietro@saoleopoldo.rs.gov.br), fernandacpoletto@hotrrnil.conl rvofischer@gmail.conl
flavioate ixera@ gmail. com

4 anexos

Ata 06 COMDEMA 02 de setembro 2014 docx (23.8 KII) , AtaAJ COMDEMA 07 de
outtüro 2014 doc (46,5 KB), resoltção 128-2014 doc (25.5 KB), resoltção 129-
20l4 doc (25.5 KB)

Prezados Conse lheiros :

Honra-nos cumprimenta-los e, no ensejo, encamiúo em anexo as Ata n.'0612014 e 0712014 referente a
returião ordurárn do dia 02 de setembro e do dia 07 de oúubro, bem como as resoluções 128 e 12912014
que foram publicadas no Diário Oficialdos Município do RS

Comuricamos alnda que, diante da determinação da secretarn dafuzenda. o encerramento do praza para
^xpedição de RM findou em3010912014, razÃo pela qml não será possível a aqúição das mudas para o

projeto "JARDIM DA NATURVA".

O lnstrtr.úo São Leopoldo 2024 já foi comuricado e na primera reurião de 2015 apresentará novo

https//blu'l78.mail.li\e.corilol/nEil.rnrc/PrintMessag es?nÍ(=plbr 112



19/092015 Mensagem de lnpressão do Ouüookcom

. orçamento para deliberação dos senhores Conselheiros.

^Sendo 
o que tÍnhamos para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos

adicionars que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Henrique da Costa Prieto
Presidente do COMDEMA

https://blu178.nuil.liw.corr/ol/neil.nm/PrintM essag es?nl(=p!br 2J2



I Ata No 07/2014 da Reunião Ordinária do COMDEMA

2 Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às dezoito horas e

3 trinta minutos, na sede do Museu do Rio dos Sinos, sito à Rua da praia,52,

4 atendendo a convocaçáo do Secretário Municipal do Meio Ambiente Henrique da

5 Costa Prieto, realizou-se a Reunião Ordinária do COMDEMA, presentes os

6 conselheiros identificados na lista de presença anexa e relacionados ao final, com

7 a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata no 6 da reunião anterior; 2. Apresentação

8 do projeto "Eu Curto o Parque lmperatriz"; 3. Deliberação e aprovaçáo das

9 atividades da V Jornada Roessler e da I semana do Rio. 4. Eleição da comissáo

l0 para a Assembléia Municipal Ambiental. 5. Assuntos gerais. o presidente abriu a

l1 reunião saudando os conselheiros e colocou em votação a aprovação da ata da

12 reunião anterior já enviada aos membros do coMDEMA. os conselheiros Flávio

l3 Teixeira e Rivo Fischer informaram que náo receberam a ata por e-mail. Decidiu-

14 se que a ata no 6 será reenviada para todos juntamente com a ata desta reunião e

15 votadas ambas na próxima reunião dia 04 de novembro. Seguindo a pauta, o

16 Diretor de Planejamento e Gestão Ambiental apresentou o projeto ,,Eu curto o
17 Parque lmperatriz", cujo objetivo é propiciar que empresas doem equipamentos e

l8 melhorias para a área de lazer do Parque em troca de publicidade em placas

l9 padronizadas conforme o projeto. Através desse projeto objetiva-se sem custo

20 direto para o Município ou para o Fundema tornar o Parque mais sinalizado para

2l os usuários, com equipamentos que faltam para o lazer como redes para as

22 goleiras, para quadra de vôlei, balanços, bancos, gangorras, quiosques e

23 alambrado atrás das goleiras. Como se trata de doação em troca de publicidade, o

24 projeto limita em 2'l placas de publicidade pelo Parque, em locais necessários

25 para a sinalização de trilhas, bicicletário, quadras de futebol e vôlei, quiosques e

26 outros. Após a apresentação do projeto o Conselheiro Rivo sugeriu que se

27 coloque na placa de localização "você está aqui". A sugestão foi aceita pelos

28 presentes. Houve questionamentos acerca do tempo de duraçáo da publicidade

29 no Parque em razão da doação. O Diretor Luiz Henrique referiu que se pensou

30 entre três e cinco anos. Os Conselheiros manifestaram tratar-se de prazo

3l demasiado longo. Assim, acordou-se ao final que o projeto será enviado para os



32 conselheiros apresentarem sugestões e manifestarem-se acerca do prazo de

33 duração da publicidade da empresa doadora de equipamentos, considerando-se,

34 inclusive que há empresas que poderão doar o material e a mão de obra para a

35 construção de quiosques no Parque, cujo investimento é maior podendo obter

36 publicidade mais duradoura no tempo. No próximo ponto da pauta, Fernanda

37 Poleto apresentou as atividades da V Jornada Roessler e a I Semana do Rio que

38 acontecerá de 12 a 26 de novembro. o objetivo é desenvolver atividades de

39 educaçáo ambiental junto às comunidades leopoldenses próximas dos oito arroios

40 da cidade. Juntamente com o CEPEA - Centro Permanente de Educação

4l Ambiental já estão identificadas escolas ou entidades próximas dos arroios para a

42 realização das atividades de palestras, peças teatrais e contação de histórias. O

43 orçamento estimado para a realização desse evento é de R$ 50.000,00. Os

44 Conselheiros aprovaram a proposta das ativídades e orçamentária. O presidente

45 concedeu a palavra ao Sr. Alessandro, da Cooperativa Mãos Dadas que pretende

46 encaminhar um projeto para o Condema. O Sr. Alessandro disse que é reciclador

47 e na Cooperatlva Mãos Dadas há necessidade de impermeabilizar o chão do local

48 da triagem, para evitar a contaminação do chorume no solo. Ele apresentará o

49 projeto e questionou se o Condema aprovaria esta proposta. O conselheiro Rivo

50 expressou positivamente ao pleito pois entendeu que é viável, já que atende o

51 interesse ambiental. O Sr. Alessandro disse que comparecerá em outra reunião do

52 Condema com o projeto e orçamento para apresentar aos Conselheiros. Solicitou-

53 se que seja trazido ao Presidente, que enviará por e-mail aos Conselheiros com

54 antecedência para discussão em posterior reunião. O Sr. Alessandro agradeceu a

55 oportunidade pedindo licença para retirar-se em razão de outro compromisso. Em

56 continuidade à pauta, a Assessoria Jurídica da SEMMAM apresentou proposta de

57 organização da Assembléia Municipal Ambiental para eleição das entidades da

58 sociedade civil que participarão do Condema no biênio 201512016. Foi proposia

59 como data para a Assembléia o dia 1B de novembro, 1B horas, como atividade da

60 V Jornada Roessler e a eleição de uma Comissão para organizar a Assembléia.

6l Foram eleitas as Conselheiras Raquel Von Hohendorf, da OAB, Márcia do Amaral

62 do Sinduscom e Ângela Patrícia Paes de Medeiros Ternes da SEDES. A
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Assessora Jurídica da SEMMAM ficará como secretária da organização da

Assembléia. Houve concordância dos conselheiros quanto à data e à comissão

organizadora, que se encarregará do edital de convocação a ser assinado pelo

Prefeito Municipal. Por fim, em assuntos gerais, o lnstituto São Leopoldo 2024,

apresentou o projeto "Jardim na Natureza" que visa recuperar com plantio de

flores e ajardinamento, as áreas sob os trilhos do trem na Avenida Mauá, entre o

Big e a ponte nova, a fim de propiciar um local mais alegre e atrativo aos

munícipes. Após explanação do projeto bem como os envolvidos nele, o Sr. Aírton

apresentou proposta para que o Condema autorize a aquisição, com recursos do

Fundo de mudas para os nove canteiros que estão planejados. O custo com

mudas de flores, grama e outros, por canteiro é de R$ 3.824,50 (três mil,

oitocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos) e os nove canteiros

somariam R$ 34.420,50 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinqüenta

centavos). Os Conselheiros discutiram a viabilidade do projeto, especialmente a

necessidade do envolvimento da população do entorno do local, tendo em vista a

açáo de vândalos que depredam o meio ambiente. Por outro lado, a Conselheira

Cristina ressaltou a importância de se ter certeza de que se trata de área pública,

pois participou de reunião no gabinete do Vice-Prefeito acerca do uso dessas

áreas pelas escolas próximas, havendo resistência da Trensurb. O Sr. Aírton

colocou que foi feito o levantamento junto ao Registro de lmóveis de São Leopoldo

e que as áreas objeto do projeto são públicas municipais, O Conselheiro Jorge

questiona acerca da irrigação do jardim, pois Íatalmente nos meses de verão

haverá racionamento de água. O Sr. Aírton colocou que o projeto contempla o

aproveitamento de água da cfruva dos telhados das estações. A mão de obra para

o plantio será parceria do Parque lmperatriz e o aterramento será pela

Construsinos. Nesse sentido o Condema decidiu aprovar que o Fundo custeasse

dois canteiros a princípio, a fim de se verificar a aceitabilidade e o resultado do

projeto pela população. A Dra. Ângela ressalta que verificará com o setor

administrativo da SEMMAM se é possível fazer-se esta despesa este ano ainda,

pois as requisições de materiais para compras encerraram-se em 30 de setembro.

Alertou ainda, que como se trata de um projeto, o fracionamento do objeto



94 proposto para custeio pelo Fundema poderá implicar em fracionamento de

95 licitação. Decidiu-se que, não sendo mais possível, para este ano, o lnstituto

96 apresentará novamente no próximo ano para aprovação. Ainda, a conselheira

97 Maria Tereza reforça a necessidade de se rediscutir o plano Diretor da cidade,

98 pois no centro da cidade estão sendo construídos prédios novos sem qualquer

99 estrutura de aproveitamento da água da chuva, por exemplo. o conselheiro Flávio

100 disse que já estão agendadas audiências públicas para discussão do plano

l0l Diretor, numa iniciativa do lnstituto são Leopoldo 2024 e do Governo Municipal. A

102 reunião foi encerrada, comunicando-se que a próxíma será no dia quatro de

103 novembro às dezoito horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar a reunião

104 foi encerrada e a ata lavrada por mim, Ângela Molin, nomeada para este fim, para

105 aprovação na próxima reunião, e assinada por todos os presentes abaixo

106 identificados.

Henrique da Costa Prieto

Luiz Henrique Scharlau

Angela Molin

Rivo Fischer

Maria Cristina Froes

Bruna Melina Flesch

Jamile M. Hallam

Angela Patrícia Paes Medeiros

Flávio André Teixeira

Márcia do Amaral

Raquel Von Honhendorf

Eduardo Mattes

Maria Tereza Schleder
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Cristina B. Colman

Jorge Kuhn


