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1. APRESENTAÇÃO
A Prisma Consultoria e Engenharia Ltda. em atendimento a solicitação dada pelo
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM através
dos Pareceres Técnico SEI-GDF – nº 01/2018-IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II apresenta
o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) correlato a recuperação da
Voçoroca existente localizada próximo aos empreendimentos do Centro Urbano com a
quadra 206 entre os conjuntos 02 e 03; e Subcentro Urbano (cidade do Recanto das Emas).
O referido plano a ser apresentado deve obedecer às exigências legais vigentes e descritas
no Termo de Referência – TR - SEI-GDF – IBRAM/SUGAP/COFLO/GEREA (Anexo I) ,
emitido pelo órgão ambiental distrital, sendo importante instrumento de análise e controle
dos efeitos da voçoroca sobre os recursos naturais.
Para elaboração do PRAD referente a recuperação da Voçoroca existente
localizada próximo aos empreendimentos do Centro Urbano com a quadra 206 entre os
conjuntos 02 e 03; e Subcentro Urbano (cidade do Recanto das Emas) conforme Figura 01
(Mapa 01 – Localização – Anexo II – Mapas), a Companhia Imobiliária de Brasília –
Terracap contratou a empresa especializada em meio ambiente Prisma Consultoria e
Engenharia Ltda.

Figura 1 - Área de estudo x localização no Recanto das Emas - RA-XV. Fonte: Prisma
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2. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome da Pessoa Jurídica:
Atividade:
CNPJ:
Processo N°
Endereço:
Cidade
Telefone:
Executor do Contrato:
Fone:
E-mail:

Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP
Empresa Estatal do Governo Federal e do
Governo do Distrito Federal
00.359.877/0001-73
00111-00001161/2018-46
Setor de Administração Municipal – SSM, Bloco
“F”, Edifício Terracap. Brasília – Distrito Federal.
Brasília (DF)
(61) 3350-2222
Paulo Cesar Costa
(61) 33421994
paulo.costa@terracap.df.gov.br

1.2 Empresa Elaborado do Plano
Contratada:
Representante Legal:
E-mail:
CNPJ:
Telefone:
Endereço:
Contato:

Prisma Consultoria e Engenharia LTDA
Marco Antônio Macedo Diniz
marco@prismabr.com.br
02.429.986/0001-45
(61)3201-8700
SAUS, Quadra 04, Bloco A, Ed.Victória Office
Tower, sala 124 – Brasília/DF – CEP: 71503-509
Luisa Loureiro Ricaldes (Coordenadora) – (61)
3201-8700

1.3 Dados dos Técnicos Elaborados do Plano
Nome:
Formação:
E-mail:
Telefone:
Registro no Conselho Regional/UF
Anotação de Responsabilidade Técnica:
Nome:
Formação:
E-mail:
Telefone:
Registro no Conselho Regional/UF
Anotação de Responsabilidade Técnica:

Marco Antônio Macedo Diniz (Representante
Legal)
Engenheiro Civil
marco@prismabr.com.br
(61) 3201-8700
CREA n°181.328/D-SP
0720190023654
Gustavo de Souza Macedo Diniz (Representante
Legal)
Engenheiro Civil
gustavo@prismabr.com.br
(61) 3201-8700
CREA n°23.687/D-DF

Nome:
Formação:
E-mail:
Telefone:
Registro no Conselho Regional/UF
Anotação de Responsabilidade Técnica:

Franks Alves Fonseca
Engenheiro Civil
franksfonseca@gmail.com
(61) 98242-6193
CREA 204.751/D-TO

Nome:
Formação:

Luísa Loureiro Ricaldes
Arquiteta e Urbanista
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E-mail:
Telefone:
Registro no Conselho Regional/UF
Anotação de Responsabilidade Técnica:

luisa@prismabr.com.br
(61) 3201-8700
CAU A90838-0

Nome:
Formação:
E-mail:
Telefone:
Registro no Conselho Regional/UF
Anotação de Responsabilidade Técnica:

Milton Serpa de Meira Junior
Engenheiro Florestal
milton.serpa@gmail.com
(61) 9979-5868
CREA 21743/D-DF
0720190024284

1.4 Dados Gerais da Propriedade
Processo N°
Tipo de Atividade:
Tipo de Licença:
Denominação:
Região Administrativa (RA):
Localização Geográfica:
Interessado:
CNPJ:
Situação da Atividade:
Área total
Endereço com a descrição das vias de acesso:

Órgão Ambiental Responsável pela Análise:
Analista Ambiental Responsável:

Endereço do Órgão Ambiental:

Telefone:

00111-00001161/2018-46
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD)
Licença Ambiental de Instalação
Núcleo Rural Monjolo – Zona Rural de Uso
Controlado (ZRUC-1)
Recanto das Emas
15°55’3.62”S/ 48°4’58.65”O
Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP
00.359.877/0001-73
25.881,27m² - (2,58 ha)
Acesso pela Avenida Monjolo próximo do n°300,
Núcleo Rural Monjolo – Recanto das Emas,
Brasília – DF, com as proximidades do IFB
Recanto das Emas.
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal – IBRAM
Euler Junqueira Pereira – Matr.074.952-4 –
Engenheiro Civil
Sands Xavier da Silva Pereira – Matr.0264584-X
– Diretor de Licenciamento II
Renata de Vasconcelos Barreto - Matr.0264655-2
– Analista de Atividades do Meio Ambiente
Sepn Q 511, Bloco C (Edifício Bittar), Brasília DF, Via W3 Norte - Asa Norte, Brasília - DF,
70750-543
(61)3214-5637
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3. INTRODUÇÃO
De acordo com MACHADO et al (2004), a erosão hídrica é umas das principais
formas de degradação do solo, acarretando prejuízos de ordem econômica, ambiental e
social. Sabe-se que o Brasil perde anualmente cerca de 600 milhões de toneladas de solo
em consequência de erosão. Segundo CUNHA & GUERRA (2000) além do prejuízo na
reposição dos nutrientes perdidos, outro grande problema decorrente é o assoreamento de
corpos hídricos afetando não só o abastecimento de água potável à poulação rural e
urbana, mas também prejudicando as atividades agrícolas e industriais e afetando a
produção de energia elétrica.
São marcantes as alterações hidrológicas advindas do processo de urbanização
nas bacias hidrográficas, uma vez que tal processo culmina com a impermeabilização de
grandes áreas, reduzindo a infiltração das águas da chuva. Ab´Saber (1968) ressalta a
atuação do escoamento superficial na elaboração de formas erosivas, uma vez que, a partir
da ação antrópica, passam a ser concentrados. Em áreas urbanas os efeitos da
concentração do fluxo pluvial serão ainda mais expressivos se os sistemas de captação e
condução da água favorecerem o rápido escoamento. Assim, haverá, segundo CUNHA &
GUERRA (2009), em relação às condições anteriores à urbanização: a elevação do pico de
descargas; o aumento do volume de escoamento superficial; a diminuição do tempo
necessário para que o escoamento superficial alcance o curso d’água; o aumento da
frequência e magnitude dos alagamentos, dentre outros efeitos.
Existem diferentes formas de erosão hídrica de acordo com o seu grau de
carreamento de partículas e incisão no solo. Quando a perda de solo pela erosão se dá em
camadas relativamente finas e homogêneas, às vezes até imperceptível, é chamada de
erosão laminar, por outro lado quando a água se concentra em determinados pontos devido
às depressões no relevo do terreno, podendo formar sulcos e chegando a estágios mais
avançados determinamos de voçoroca. O nome Voçoroca muda dependendo de região do
país, pode ser conhecida como boçoroca, grotas, esbarrancados, etc.
A erosão linear, ou erosão em canais (rill erosion), se processa mediante a
concentração do escoamento, iniciada em filetes que vão aumentando seu porte em função
do volume de água e do comprimento e declividade da vertente. A ação erosiva do fluxo
nesse ponto se expressa pela formação de sulcos que tendem a se aprofundar dissecando
o terreno verticalmente e, devido à maior turbulência e viscosidade do fluxo, evoluem para
formas mais severas como micro ravinas e ravinamentos mais expressivos, no qual se dá
o alargamento dos canais.
O estágio evolutivo que compreende a formação de ravinas é denominado “gully
erosion”, de acordo com a literatura estrangeira, sendo o termo gully o que mais se
aproxima da designação ravina (BIGARELLA et al, 1996). De forma geral, são as
dimensões da forma erosiva que são consideradas na distinção entre sulcos, valas (micro
ravinas) e ravinas, sendo o último considerado as incisões entre 50 e 100 cm, de acordo
com o citado autor, que acrescenta como principal característica dessas feições o fato de
não poderem ser obliteradas por operações normais de preparo do solo.
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Quando a erosão do solo se mantém na área com incisões bastante evoluídas, cuja
largura já atinge alguns metros, aprofundam-se atingindo o lençol freático fazendo com que
este aflore à superfície. Neste estágio do processo erosivo a forma resultante é conhecida
como voçoroca (que em Tupi “Yby-çoroc”, significa “terra-rasgada”) e tem-se o quadro mais
agravante cujos efeitos refletem-se na desconFiguração da paisagem e suas nocivas
consequências às atividades humanas (CUNHA & GUERRA, 2000).
Os motivos pelos quais uma erosão pode chegar ao estágio mais avançado e se
tornar voçoroca são naturais, contudo, a ação do homem pode acelerar bastante o
processo. Tais agentes como relevo acidentado, chuvas concentradas em poucos meses
do ano, e as características do solo (textura, consistência friável, baixo teor de matéria
orgânica e pequena estabilidade de agregados), inclinam-se para o aumento a
susceptibilidade do solo à erosão.
A evolução de uma voçoroca resulta em efeitos devastadores para o meio físico,
bem como para a sociedade. Quando as voçorocas já estão bastante desenvolvidas,
apresentando algumas ramificações, ou quando se ligam entre si comportando uma série
de vales ramificados, estreitos, profundos, separados por elevações em geral com arestas
pontiagudas (VIEIRA, 1978). Após este estágio, há uma tendência à estabilização do
processo, caracterizada pela completa concavização das vertentes e formação de amplo
vale deposicional, no qual se estabelece a vegetação que gradativamente densifica
(CUNHA & GUERRA, 2000). Ab’Saber (1968) aponta que as voçorocas constituem sérias
lesões na paisagem e que, no caso de sua ocorrência na periferia de áreas urbanas,
medidas de recuperação são imprescindíveis, levando-se em consideração a necessidade
de “integração de seu espaço no organismo urbano”, o que se compreende por seu controle
e posterior recuperação da área degradada.

Exemplo de Voçoroca próximo a área urbana do município de
Luiziana-PR – Fonte:
https://jonashenriquelima.wordpress.com/2012/04/29/vocoroca-proximo-a-areaurbana-no-municipio-de-luiziana-pr/

Imagem de Ravina inicial cortada pela voçoroca granada – Fonte:
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/
CONTAG01_58_210200792814.html
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4. HISTÓRICO DO PROCESSO
Em atendimento aos arcabouços legais atuais e visando instruir o processo de
licenciamento ambiental nos âmbitos dos processos n°00391-00024181/2017-23 e
n°00391-00024173/2017-87 para as atividades de parcelamento de solo urbano do Centro
e Subcentro Urbano, foi firmado Contrato n°079/2016 entre a TERRACAP e a Prisma
Consultoria e Engenharia Ltda, na qual a contratada elaborou e apresentou os Planos de
Controle Ambiental – PCAs e projetos de drenagem e pavimentação e sinalização para os
parcelamentos do Centro e Subcentro do Recanto das Emas.
Por se tratarem de empreendimentos que utilizam de recursos naturais,
considerado poluidor, e, por conseguinte, sujeito aos mencionados procedimentos
administrativos, os PCAs entregues identificaram e avaliaram os aspectos causadores dos
impactos ambientais negativos e positivos da construção e ocupação do parcelamento de
solo em tela no meio ambiente, quanto aos componentes ambientais dos meios físico,
biótico e socioeconômico, e proporam medidas de controle ambiental para os impactos
negativos e potencializadoras para os impactos positivos.
O IBRAM realizou análise do material entregue e emitiu os Pareceres1 informando
que as redes existentes nas proximidades dos empreendimentos foram dimensionadas
adotando-se os parâmetros à época de elaboração e execução e que se mostram
insuficientes para a adequação e captação das águas pluviais2, sendo assim compreendeu
os possíveis motivos pelos quais a população local tem sofrido com enchentes, enxurradas
constantes e o meio ambiente vêm sofrendo com os vários pontos de erosões nas áreas a
jusante das captações, isto é, nas áreas de chácaras conforme área de estudo da Voçoroca
e vários pontos de processos erosivos em formação.
Ainda sobre a análise do IBRAM, o órgão elucidou sobre as soluções dadas pela
Prisma Consultoria e Engenharia Ltda. no que concerne o Projeto de Drenagem Pluvial
Urbana para os empreendimentos do Centro e SubCentro Urbano, abrangendo também
área de contribuição. Após diversas propostas apresentadas pela projetista devido aos
resultados não satisfatórios das sondagens realizadas para os possíveis locais das bacias
de drenagem pluvial pois estas apresentavam água no lençol freático, a fiscalização
(NOVACAP), durante uma visita técnica realizada no local propôs uma nova concepção de
solução para o sistema de drenagem das duas áreas dos empreendimentos, através da
utilização como ponto final de lançamento o canal de concreto existente que sai das duas
bacias de detenção existentes do Lançamento nº 7 do Recanto das Emas.
O sistema de drenagem pluvial do lançamento nº 7 do Recanto das Emas drena
uma área aproximada de 375 hectares correspondendo as quadras 401, 404, 405, 406, 601
e 801 a 805, lançando a sua vazão em duas bacias de detenção existentes com posterior
lançamento no córrego Monjolo conforme Figura 02 (ver Mapa 02 – Área de Contribuição
- Anexo II – Mapas) a seguir.
1

IBRAM-Parecer-Técnico-SEI-GDF-n.º-1.2018-IBRAM-PRESI-SULAM-DILAM-II; IBRAM-Parecer-Técnico-SEI-GDF-n.º-2.2018-IBRAM-PRESI-SULAMDILAM-II
2 Fato esse que ficou comprovado pelo projeto de drenagem através da fórmula de equivalência de área onde foi demonstrado que o canal existente estaria

dimensionado para escoar as águas captadas oriundas de uma bacia com área de 61 hectares nos parâmetros atuais, mas o mesmo esta recebendo a
água escoada de uma área de 375 hectares.
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Figura 2 - Área de contribuição do sistema de drenagem do lançamento 7, quadras 401, 404, 405, 406, 601 e 801 a 805 – Fonte: Prisma

Em comum acordo, a projetista e a TERRACAP proporam 6 (seis) bacias de
detenção localizadas fora dos limites de plantações do Núcleo Rural Monjolo bem como da
presença de água do lençol freático, obtendo-se assim uma configuração de locação das
bacias segundo Figura 03 (ver Mapa 03 – Locação das Bacias - Anexo II – Mapas).

Figura 3 - Locação das bacias de detenção 01 a 06 Fonte: Prisma.
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Em sua análise, o IBRAM apontou que a construção de bacias de detenção são
muito eficientes como medidas mitigadoras a fim de garantir e disciplinar a vazão de
chegada nos curso d'água, contudo essas bacias necessitam de limpeza periódica e que
essas técnicas não influênciam no dimensionamento da microdrenagem, isto é, não tem
nenhuma influência nos problemas que poderão ocorrer em áreas a montante das mesmas.
Por fim, expos que o projeto estava muito bem dimensionado para atender ao contrato e
em conformidade aos termos de referencia, no entanto apontou a necessidade da
elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para a recuperação
do voçoroca localizada nas proximidades do empreendimento.
5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
5.1. Delimitação Espacial e Inserção em Área Protegidas
A área de estudo encontra-se na Região Administrativa XV - Recanto das Emas,
conforme Figura 04 (ver Mapa 01 – Localização - Anexo II – Mapas). Apresenta ação de
agentes erosivos há certo tempo, além de ações antrópicas nas regiões mais elevadas do
terreno tais como a impermeabilização do solo, alteração do uso e cobertura do solo e
canalização de águas pluviais de forma discriminada, fazendo com que os processos
erosivos evoluíssem ao ponto de se tornarem uma voçoroca.

Figura 4 - Localização e delimitação da area de estudo em relação as Regiões Administrativas do Distrito Federal. Fonte: Prisma.

A voçoroca, sengundo Figura 05 (ver Mapa 04 – Limite – Anexo II - Mapas) possui
área de 2,58 hectares e se estende por cerca de 600 metros desde sua cabeceira. Diante
dessa situação torna-se necessário que sejam feitas intervenções na área para interromper
a ação dos processos erosivos e também mitigar os danos já causados.
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Figura 5 - Delimitação da área de ocorrência área afetada pela erosão do solo provocando a formação de uma voçoroca na região administrativa Recanto
das Emas, Distrito Federal. Fonte: Prisma.

A área a ser recuperada encontra-se, maioritariamente, em terrenos onde a
declividade fica entre 10% e 20%, ver Figura 06 (Mapa 05 – Declividade – Anexo II –
Mapas) e esse fato deve ser levado em consideração já que os danos podem tomar
dimensões ainda maiores, ver mapa da topografia Figura 07 (Mapa 06 – Topografia do
Terreno – Anexo II – Mapas) com as curvas de nível de 5 metros, disponibilizado pelo Geo
portal do GDF.
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Figura 6 - Avaliação da declividade do terreno dentro e nas adjacências da Voçoroca próximo à região administrativa do Recanto das Emas-DF. Fonte:
Prisma.

Figura 7 – Topografia do terreno em curvas de 5 metros. Fonte: Prisma.

A voçoroca não se encontra inserida em nenhuma Unidade de Conservação,
conforme Figura 08 (ver Mapa 07 – Área Protegida – Anexo II - Mapas) e a área protegida
mais aproxima é o Parque Ecológico e Vivencial Recanto das Emas. Embora esteja distante
de zonas destinadas a conservação a maior parte da área se encontra inserida em Área de
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Preservação Permanente (APP), ver Figura 09 e Mapa 08 – Hidrografia e APP – Anexo II
– Mapas.

Figura 8 - Localização das Unidades de Conservação definidas pelo SNUC, lei federal 9985/2000 próximo à Voçoroca próximo à região administrativa do
Recanto das Emas-DF. Fonte: Prisma.

Figura 9 - Delimitação das áreas de conservação segundo o código florestal brasileiro, lei 12.651/2012 dentro dos limites da Voçoroca próximo à região
administrativa do Recanto das Emas-DF. A única área de preservação é da Área de Preservação Permanente (APP) de curso d´água. Fonte: Prisma.
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5.2. Diretrizes e Restrições de Uso e Ocupação do Solo
5.2.1. Histórico da Região Administrativa
A Região Administrativa Recanto das Emas – RA-XV foi criada em 28 de julho de
1993 pela Lei Distrital nº 510/1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993) e regulamentada pelo
Decreto Distrital nº 15.046, de 22 de setembro de 1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993), como
parte do Programa de Assentamento do GDF e visava auxiliar na erradicação das invasões
localizadas em Brasília, principalmente (COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL, 2015), conforme Figura 10 (ver Mapa 09 - RA XV - Anexo II – Mapas).

Figura 10 - Mapa da Região Administrativa do Recanto das Emas - RA XV. Fonte: Prisma.

O nome da RA citada originou-se da associação do nome dos diversos sítios
arqueológicos ali existentes, designados “Recanto”, e o arbusto “canela-de-ema”3, indivíduo
arbustivo nativo ao bioma Cerrado (COSTA, 2011).
A área que deu origem à nova cidade era ocupada por chácaras que pertenciam à
Fundação Zoobotânica e foram desapropriadas para distribuição dos primeiros 15.619 lotes
a inquilinos de várias localidades, numa previsão de 86 mil habitantes. A RA-XV criada
possui área territorial de 101,48km2 (COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL, 2015), limitando-se ao Norte com a cidade de Samambaia; ao Sul com a cidade
do Gama; a Leste com a cidade do Riacho Fundo II, e a Oeste com o Rio Descoberto-GO
(COSTA, 2011).
Em 1992, foi proposto e aprovado o projeto Recanto das Emas, atendendo à
demanda populacional existente à época no DF (COSTA, 2011).

3 Disponível em: <http://www.recanto.df.gov.br/category/sobre-a-ra/conheca-a-ra/>. Acesso em: março de 2019
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Conforme dados obtidos junto à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios –
Recanto das Emas a população urbana estimada no Recanto das Emas é de 145.304
habitantes, distribuída em 59 quadras residenciais e em 41.343 domicílios urbanos
aproximadamente. A principal referência da cidade é o monumento das Emas, localizado
na entrada do Recanto (COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL,
2015).
A cidade ainda conta com reservas naturais de relevante valor paisagístico, como
por exemplo, o Parque Ecológico e Vivencial do Recanto das Emas, criado em 13 de
setembro de 1996, por meio da Lei Distrital nº 1.188 (DISTRITO FEDERAL, 1996). Têm
como objetivos proporcionar à comunidade uma área de conservação local, além de
recreação e lazer à população em harmonia com a preservação do ecossistema da região.
5.2.2. Diretrizes e Restrições de Uso e Ocupação do Solo
•

Zoneamento Territorial

O planejamento territorial do Distrito Federal é estabelecido pela Lei Complementar
– LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009). O mencionado arcabouço foi atualizado
por meio da LC nº 854/2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF em
17/12/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012).
O PDOT institui o Macrozoneamento do Distrito Federal, com divisão de seu
território nas seguintes zonas (art.59): Macrozona Urbana, Macrozona Rural e Macrozona
de Proteção Integral. A Macrozona Rural se divide em:
Art.61. A Macrozona Rural é dividida nas seguintes zonas:
I – Zona Rural de Uso Diversificado;
II – Zona Rural de Uso Controlado.

Em relação ao zoneamento territorial prescrito pelo PDOT, a área de estudo situase em Zona Rural de Uso Controlado – ZRUC4 (Mapa 10 – Zoneamento Territorial –
Anexo II - Mapas), é composta, predominantemente, por áreas de atividades agropastoris,
de subsistência e comerciais, sujeitas às restrições e condicionantes impostos pela sua
sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados à captação de água
para abastecimento público, de acordo com as seguintes diretrizes:
Art.88. I – garantir o uso agrossilvopastoril e agroindustrial, desde que
compatível com a conservação dos recursos naturais e com a manutenção
da qualidade dos mananciais destinados ao abastecimento público;
II – incentivar o turismo rural;
III – incentivar sistemas de produção orgânica;
IV – respeitar as diretrizes quanto às fragilidades e potencialidades
territoriais estabelecidas pela legislação referente às Unidades de
Conservação nela inseridas, especialmente quanto aos respectivos
zoneamentos ambientais e planos de manejo;
V – coibir o parcelamento irregular de glebas rurais;
4 Segundo Art. 87. Da Lei Complementar n°854/2012 que atualizou a Lei Complementar 803/2009.
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VI – adotar medidas de controle ambiental, de preservação dos recursos
hídricos, de conservação do solo e de estradas e de controle de erosões;
VII – exigir que os Planos de Utilização das glebas rurais localizadas em
Unidades de Conservação contemplem medidas de controle ambiental
compatíveis com as diretrizes específicas dessas unidades;
VIII – respeitar a capacidade de suporte dos corpos hídricos no lançamento
de efluentes e na captação de águas, conforme disposto no Plano de
Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos – PGIRH;
IX – incentivar a implantação de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural como forma de ampliar a preservação das diferentes fitofisionomias
e da fauna associada;
X – preservar e revitalizar a cultura popular tradicional, presente nas festas,
folguedos e folclore regional;
XI – controlar o emprego de fertilizantes e agrotóxicos;
XII – incentivar a implantação de sistemas agroflorestais como alternativa
de produção e recuperação de áreas degradadas;
XIII – fortalecer a região como polo de experimentação e disseminação de
tecnologias associadas a atividades rurais.

Segundo o mapa 1B do Anexo I da LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009),
a poligonal da voçoroca encontra-se na Zona Rural de Uso Controlado IV, na qual
compreende áreas rurais inseridas nas bacias do Baixo Rio Descoberto, do rio Alagado e
do ribeirão Santa Maria. Esta Zona compreende áreas de sensibilidade ambiental como
bordas de chapada, encostas e mananciais destinados ao abastecimento público, será
incentivado o uso rural e atividades relacionadas, bem como a promoção da proteção das
bordas de chapada e encostas com florestamento e recomposição da vegetação nativa
para controle de processos erosivos.

Figura 11 - Mapa com o zoneamento territorial. Fonte: Prisma.
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•

Densidade Habitacional

O PDOT não estabelece densidade demográfica para esta área. Em consulta com
a LC n° 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), atualizada pela LC n° 854/2012 (DISTRITO
FEDERAL, 2012), estabelece que a densidade demográfica para cada porção territorial
poderá variar dentro de uma mesma porção, de acordo com as diretrizes urbanísticas
estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal,
desde que seja preservado, como média, o valor de referência estipulado neste artigo e
que sejam observadas as condicionantes ambientais.
•

Área de Proteção de Manancial

Conforme art. 95 da LC n° 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), atualizada pela
LC n° 854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), “ficam definidas as Áreas de Proteção de
Manancial – APM como porções do território que apresentam situações diversas de
proteção em função da captação de água destinada ao abastecimento público”, e
considerando a Figura 12 (ver Mapa 11 – APM – Anexo II – Mapas)Erro! Fonte de
referência não encontrada., onde se observa que a área de estudo não está sobreposta
a nenhuma APM e a mais próxima dista, aproximadamente, 5,0 km, denominada, Olho
d’água e 7,1 km, denominada Ponte de Terra.

Figura 12 - Área de Proteção de Manancial - APM olho d´água e Ponte de terra em relação à poligonal da voçoroca. Fonte: Prisma

•

Zoneamento Ambiental – Área de Proteção Ambiental

De acordo com o Mapa Ambiental do Distrito Federal (INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, 2014) e o Mapa 12
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– Zoneamento Ambiental (Anexo II – Mapas), a área de estudo está inserida na APA do
Planalto Central5 e tem finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos
hídricos e os parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e
protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região.

Figura 13 - Mapa com a localização da voçoroca e a distinção da APA do Planalto Central. Fonte: Prisma.

•

Zoneamento Ambiental – Unidade de Conservação

Conforme preconiza a Lei Federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, e a Lei Complementar nº
827/2010 (DISTRITO FEDERAL, 2010), que institui o Sistema Distrital de Unidades de
Conservação – SDUC, Unidade de Conservação – UC é um espaço territorial e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevante, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção.
A voçoroca estudada não está inserida em nenhuma categoria de Unidade de
Conservação – UC, federal ou distrital.
•

Zoneamento Ambiental – Área de Preservação Permanente - APP

Área de Preservação Permanente – APP é o espaço territorial, coberto ou não por
vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a

5 A APA do Planalto Central foi criada pelo Decreto Presidencial de 10 de janeiro de 2002, localizada no Distrito Federal e no Estado de Goiás
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paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
A área de estudo da Voçoroca encontra-se em um dos braços da APP do Córrego
Monjolo, conforme se observa na Figura 14 (ver Mapa 13 – Área de Preservação
Permanente – Anexo II – Mapas).

Figura 14 –Área de Preservação Permanente – APP do Córrego Mojolo em relação a poligonal da área da voçoroca. Fonte: Prisma.

5.3. Uso do Solo
5.3.1. Intervenções que Resultaram no Dano Ambiental
Segundo MACHADO et al (2004), ações do homem que promovem retirada de
cobertura vegetal original do solo acelerando o processo erosivo através de práticas que
induzem sua desagregação6, expondo cada vez mais o solo desgastado ao impacto das
gotas de chuvas, surgimento de queimadas, etc; devido a ausência da cobertura do solo e
de práticas de conservação do solo.
Estes fatores associados ao relevo acidentado, e em alguns casos, em locais de
preservação permanente, gera o aumento do escoamento superficial da água das chuvas,
e vincunlando com as caracterisriticas do solo, taxa de infiltração de água, o processo
erosivo pode evoluir ao longo dos anos formando as voçorocas. Sabe-se que o uso e o
manejo destes solos é de fundamemtal importância para evitar a formação de voçorocas.
No entanto, a formação de voçorocas pode ocorrer também pela falta de
planejamento e gerenciamento das águas das chuvas como, construção de estradas,

6

Tais como: aração, gradagem, calagem, adubação, redução da matéria orgânica, etc
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cercas, infra-estruturas, com 'ordenamento da enxurrada em um único ponto sem estratégia
de dissipação de energia, etc. (DAEE, 1989).
Possivelmente, a formação da voçoroca na área de estudo deve-se pela a falta de
escoamento superfial da água, pois as redes de drenagem existem foram dimensionadas
adotando-se os parâmetros à época de elaboração e execução e se mostram insuficientes
para a adequação e captação das águas pluviais, motivos pelos quais a população local
tem sofrido com enchentes, enxurradas constantes e o meio ambiente vêm sofrendo com
os vários pontos de erosões nas áreas a jusante das captações, isto é, nas áreas de
chácaras conforme área de estudo da Voçoroca e vários pontos de processos erosivos em
formação.
5.3.2. Informar Sobre o Uso do Solo Anterior ao Dano Ambiental e Descrever a situação
atual em termos de uso e ocupação da área alvo de recuperação e seu entorno
Segundo informações fornecidas pela TERRACAP por meio do Despacho
n°0532/2019-NUANF (Anexo I – Carta Consulta – Ofício Terracap - Despacho), a área
da poligonal do Plano de recuperação de áreas degradadas do Cetro e Subcentro do
Recanto das Emas apresentada pela contratante dispõe:
▪
▪
▪
▪

Imóvel:Tamanduá
Situação: Imóvel Incorporado ao Patrimônio da Terracap
Matrícula: R.3/90.976, Cartório do 3° Ofício de Registros de Imóveis – DF.
Proprietário: TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
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Figura 15 - Registro da área da poligonal de intervenção do PRAD. Fonte: Terracap.

A poligonal demarcada pela TERRACAP encontra-se subdividida em lotes (Anexo
I – Carta Consulta – Ofício Terracap - Mapa) em situação de concessões ou em processo
sem concessão. Em sua maioria são áreas ocupadas concessionadas para chacareiros
para atividades rurais e produção agricula familiar, ver Figura 16.
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Figura 16 – Área da poligonal demarcada pela TERRACAP com os lotes subdivididos pelos concessionados. Fonte: Terracap.

A área da cabeceira da voçoroca está atualmente em concessão pelo contrato
000198/2012 – Chácra 23, processo 070.000837/2011 – Nome do Ocupante da Área –
Eustáquio Wagner da Silva, conforme Figura 17.

Figura 17 - Concessão de área ao chacareiro 23 – Fonte: Terracap

5.3.3. Registro fotográficos Multitemporal e Atemporais da Área
A análise multitemporal e atemporal da poligonal proposta para a área de estudo e
suas adjacências visa identificar as principais alterações ao longo do tempo para a área a
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ser recuperada. Método de análise multitemporal se baseou na utilização de imagens
obtidas por sensores remotos e na aplicação de técnicas de geoprocessamento, sendo
possível assim o registro das mudanças ocorridas na paisagem ao longo do tempo e de
seus caracteres através da interpretação visual, sendo gerado as Figura 18 a seguir.
A imagem mais antiga, proveniente do ano de 1995, trata-se de imagem tipo spot
do site Geopotal7 do Distrito Federal. Nela observa-se que a porção Noroeste, Norte e
Norordeste não possuem pavimentação asfáltica em toda as extensões de
caminhabilidades, as divisões dos lostes e demarcações de lotes estão presentes, porem
não existem tantas ocupações urbanas, em sua maioria na porção nordeste. Não há
presença visível de chácaras e nem demarcações.
A segunda imagem no sentido horário e na ordem cronológica ocorre no ano de
2009, também foi retirada do site do Geoportal. Nota-se a presença da demarcação dos
lotes dentro da poligonal de interferência de estudo, além de presença de chácaras,
plantações, pastos, bacias de detenção; percebe-se que na cabeceira da porção norte onde
será detectado mais tarde a voçoroca começa a aparecer indícios de erosão. As vias a
noroeste, norte e nordeste já estão pavimentadas e asfaltadas, com redes de drenagem
pluvial também implantadas (visto que há presença de bacia de detenção na área).
A terceira imagem foi emitida em 2014, demonstra a instalação de duas áreas para
edificações dentro da área da poligonal de estudo, além da expansão de edificações e
plantações, pastos nas áreas de chácaras.
A imagem mais recente, datada do ano de 2018, é proveniente do Geo Portal GDF.
Nela é verificada a diminuição de área verde próximo da APP da voçoroca, aumento da
erosão, aumento de sulcos, além de novas erosões.

7 Geoportal – Mapa dinâmico do Distrito Federal Sistema de Informações Territoriais e Urbanas é uma plataforma digital que reúne, entre outros, dados de

escolas, equipamentos de esporte e lazer, além de lotes ocupados no DF
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Figura 18 - Figura Atemporal com a evolução urbana x voçoroca. Fonte: Prisma.
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5.4. Topografia do Terreno
Segundo as classes de declive adotadas por Duarte et al (2004), relevos planos
variam entre 0 a 3%, relevo suave-ondulado entre 3 a 6%, relevo ondulado entre 6 a 12%,
relevo forte ondulado entre 12 a 20%, relevo forte ondulado mais montanhoso entre 20 a
40%, relevo montanhoso entre 40 a 60% e relevo maior que 60% é fortemente montanhoso.
Baseando-se na classificação proposta por Duarte et al (2004), as classes de relevo
na área de estudo variam de plano a forte-ondulado, com predominância da primeira classe,
conforme observado na Figura 19 (ver Mapa 05 – Declividade - Anexo II – Mapas). A
distribuição das curvas de nível podem ser verificadas na Figura 18 e no Mapa Anexo II –
Mapas.

Figura 19 – Declividade do terreno em relação a área de estudo – Fonte: Prisma

5.5. Solos
5.5.1. Interação Solo-Água-Vegetação
É importante conhecer os atributos do solo e da vegetação que possam interferir
em processos de degradação ambiental. Características como porosidade, espessura do
horizonte A, profundidade do sólum (conjuntos dos horizontes A e B), textura, declividade,
irregularidade da superfície, a orientação da vertente e vegetação, quando bem
interpretados, subsidiam as previsões de comportamento e realçam as relações de
interdependência na pequena bacia e isto deve resultar em alternativas adequadas de
manejo.
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Ressalta-se a importância de se conhecer e estratificar os solos de uma pequena
bacia de drenagem, avaliar sua profundidade, declive, pedoforma, variação vertical da
textura, porosidade, eventual presença de camadas impermeáveis.
Nas áreas latossólicas acidentadas, a profundidade e porosidade do regolito
(horizontes A+B+C) condicionam a perenidade de uma densa rede de pequenos córregos.
Todavia a pobreza química desses solos e a ocorrência de pedoformas que favorecem a
erosão ou mesmo a exposição do horizonte C põem em risco essas áreas. De fato, em
muitos trechos é comum percebe-se independente da estação do ano, a exposição
localizada da superfície desprovida de vegetação.
5.5.2. Erosão do Solo
É possível distinguir algumas formas de erosão hídrica por arrastamento, pois a
erosão por impacto apresenta seus efeitos somados àqueles da erosão por arrastamento.
É possível considerar três tipos de desgaste pela erosão: (a) erosão laminar; (b) erosão em
sulcos; e, (c) erosão em voçorocas ou desbarrancados.
A erosão em sulcos e a erosão em voçorocas são facilmente reconhecíveis, em
seus diferentes graus de intensidade, pela profundidade e frequência ou extensão das
grotas deixadas no solo. O voçorocamento resulta em decréscimo acentuado na fertilidade
do solo, expresso, principalmente, por redução nos teores de Ca2+, Mg2+, K e valores de
SB, CTC potencial e CTC efetiva, além de promover perdas no estoque de matéria orgânica
do solo (GOMIDE et al., 2011).
5.5.3. Classificação de Solos
De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS- EMBRAPA,
2013), solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e
gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que
ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta,
contêm matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente
tem sido modificados por interferências antrópicas.
O corpo tridimensional que representa o solo é chamado de pedon. A face do pedon
que vai da superfície ao contato com o material de origem, constituindo a unidade básica
de estudo do SiBCS, é o perfil do solo, sendo avaliado em duas dimensões e perfazendo
uma área mínima que possibilite estudar variabilidade de atributos, propriedades e
características dos horizontes ou camadas do solo.
Nas condições de clima tropical úmido, prevalecentes no Brasil, a expressão de
atividade biológica e os processos pedogenéticos comumente ultrapassam profundidades
maiores que 200 cm. Nesses casos, principalmente por questões práticas de execução de
trabalhos de campo, o limite inferior de secção de controle do solo para fins de classificação
é arbitrariamente fixado em 200 cm exceto quando:
O horizonte A exceder 150 cm de espessura. Neste caso, o limite arbitrado é de
300 cm (situação eventualmente observada em Argissolos e Latossolos);
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O horizonte E estiver presente no sequum, cuja espessura somada à do horizonte
A for igual ou maior que 200 cm. Neste caso, aplicado exclusivamente para as classes de
Espodossolos, o limite arbitrado é de 400 cm.
A classificação do solo é obtida a partir da avaliação dos dados morfológicos,
físicos, químicos e mineralógicos do perfil que o representa. São também utilizados
aspectos ambientais do local do perfil, tais como clima, vegetação, relevo, material
originário, condições hídricas, característica externas do solo e relações solo-paisagem.
As características morfológicas observadas em campo necessitam ser descritas de
formas completa, é necessário registrar com exatidão a designação dos horizontes do perfil
e todas as características morfológicas usuais e extraordinárias. São muito relevantes as
anotações quanto a fendilhamento do solo, microrrelevo, cores indicativas de oxidação e
redução, altura e flutuação do lençol freático, horizontes ou camadas coesas ou
compactadas, profundidade das raízes do perfil, atividade biológica ao longo do perfil e
quaisquer ocorrências pouco usuais ou extraordinárias.
Todas as características morfológicas são relevantes para a caracterização e
classificação do solo, mas algumas são particularmente indispensáveis, como as cores
úmida e seca dos horizontes superficiais (H ou O, A e AB) e as cores úmidas dos
subsuperficiais, conforme a caderneta de cores de Munsell, a textura, a estrutura, a
cerosidade, a consistência, a transição e características como nódulos, concreções,
slickensides, superfície de compressão. Estas características são indispensáveis para
definir os horizontes diagnósticos no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
No estudo em questão foi realizada uma trincheira com pelo menos 1,5 m de
profundidade para analisar o tipo de solo ao longo da área (Figura 20) – ver Mapa 14 –
Solos - Anexo II - Mapas.
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Figura 20 - Localização dos pontos de amostragem para classificação de solos dentro dos limites da Voçoroca próximo à região administrativa do Recanto
das Emas-DF, segundo o SiBCS (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos). Fonte: Prisma.

De acordo com o levantamento in loco foi possível verificar 5 classes de solos de
acordo com o SiBCS (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos): Latossolos,
Cambissolos, Planossos, Vertissolos e Organossolos, conforme Figura 21 a seguir:
• Latossolos: compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B
latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico
superficial;
• Vertissolos: compreendem solos constituídos por material mineral apresentando
horizonte vértico e pequena variação textural ao longo do perfil, insuficiente para
caracterizar um horizonte B textural. Apresentam pronunciadas mudanças de
volume com o aumento do teor de água no solo, fendas profundas na época seca e
evidência de movimentação de massa do solo sob a forma de superfícies de fricção
(slickensides). Podem apresentar microrrelevo tipo gilgai (saliências convexas
distribuídas em áreas quase planas ou conFiguram feição topográfica de sucessão
de microdepressões e microelevações) e estruturas do tipo cuneiforme inclinadas e
formando ângulo com a superfície horizontal. Essas características resultam da
grande movimentação de massa do solo que se contrai e fendilha quando seca e se
expande quando úmida. São de consistência muito plástica em muito pegajosa
devido à presença comum de argilas expansíveis ou mistura destas com outros
argilominerais.
• Planossos: compreendem solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com
horizonte superficial ou subsuperfical eluvial, de textura mais leve, que contrasta
abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado, geralmente
de acentuada concentração de argila, permeabilidade lenta ou muito lenta,
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•

•

constituindo, por vezes, um horizonte pã (horizonte endurecido ou cimentado quando
seco), responsável pela formação de lençol d’água sobreposto (suspenso) e de
existência periódica durante o ano;
Organossolos: compreendem solos pouco evoluídos, com preponderância de
características devidas ao material orgânico, de coloração preta, cinzenta muito
escura ou brunada, resultantes da acumulação de resíduos vegetais, em graus
variáveis de decomposição, em condições de drenagem restrita (ambientes de mal
a muito mal drenados) ou saturados com água por apenas pouco dias durante o
período chuvoso, como em ambientes úmidos e frios de altitudes elevadas.
Cambissolos: compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte
B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em
qualquer dos casos não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem
enquadrados nas classes Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos e Organossolos;

A - Latossolo vemelho-amarelo.

B - Vertissolo orgânico.
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C - Planossolo

D - Planossolo com caráter plíntico.

E - Organossolo.

F - Cambissolo plíntico.

Figura 21 - Classes de solo identificadas na Voçoroca avaliada próximo à região administrativa do Recanto das Emas, Distrito Federal. Fonte: Prisma
.
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5.6. Recursos Hídricos
Área de estudo encontra-se inserida dentro da Bacia hidrográfica Corumbá (Figura
22 – ver Mapa 15 – Bacia Hidrográfica - Anexo II – Mapas) e não apresenta intersecção
com nenhuma outra, o fato é importante pois todas as ações realizadas no local ficaram
restritas a bacia de origem assim como a micro bacia a qual a voçoroca está localizada.

Figura 22 - Localização da área de estudo, uma voçoroca próximo à região administrativa do Recanto das Emas Distrito Federal, em relação a Bacia
Hidrográfica. Fonte: Prisma.

Além da voçoroca não interferir em mais de uma bacia hidrográfica a mesma não
se encontra sequer próxima a Áreas de Proteção de Manancial (Figura 23 – ver Mapa 16 –
APM2 - Anexo II - Mapas) o que torna os danos do acidente ambiental restritos a região
de sua amplitude afetando os cursos hídricos das proximidades.
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Figura 23 - Localização da área de estudo, uma voçoroca próximo à região administrativa do Recanto das Emas Distrito Federal, em relação a Áreas de
Proteção de Manancial. Fonte: Prisma.

De acordo com dados espaciais a área da voçoroca afeta três nascentes que dão
origem a cursos d’água que irão desaguar no Córrego do Monjolo (Figura 24 – ver Mapa
17 – Hidrografia e Monjolo - Anexo II - Mapas).

Figura 24 - Localização da hidrografia na região próximo a Voçoroca avaliada próximo à região administrativa do Recanto das Emas, Distrito Federal. Fonte:
Prisma.
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Não há presença de drenagens artificiais próximas a voçoroca. O processo erosivo
é oriundo de modificações no uso e cobertura do solo em regiões mais elevadas. Região
que circunda a área da voçoroca é formada basicamente por pastagens exóticas usadas
para o criação de gado (ver Anexo III – Registro Fotográfico). Além da alteração do uso
do solo, o gado no local favorece a compactação do solo e assim aumenta o escoamento
superficial e a pastagem oferece baixa rugosidade, favorecendo que a água desça com a
maior parte da energia cinética preservada e sem infiltrar. A proximidade com as áreas
urbanas, também aumenta o escoamento superficial.
5.7. Vegetação
Foi realizado um caminhamento aleatório pela área para classificação da vegetação
e elaboração da lista florística (Figura 25 – ver Mapa 18 – Florístico - Anexo II - Mapas).

Figura 25 - Caminhamento aleatório realizado na Voçoroca avaliada próximo à região administrativa do Recanto das Emas, Distrito Federal, para elaboração
da lista florística e classificação da vegetação. Fonte: Prisma.

A vegetação original da área é classificado como Mata de Galeria, segundo a
classificação de Ribeiro & Walter (2008). Mata de Galeria é a vegetação florestal que
acompanha os riachos de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central,
formando corredores fechados (galerias) sobre o curso de água (RIBEIRO; WALTER,
2008). Geralmente encontram-se encravadas no fundo de vales, ou nas cabeceiras de
drenagem onde os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo (RATTER et
al., 1997; RIBEIRO; WALTER, 2008). A fisionomia é perenifólia, praticamente não
apresentando caducifolia durante a estação seca, o que confere maior umidade relativa do
ar e temperatura mais amena que as demais fitofisionomias do Cerrado.
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O processo erosivo reduziu a vegetação da área modificando sua estrutura. Na
cabeceira da Voçoroca os danos são mais dispersos e é possível notar a presença de
vegetação no interior (Figura 26). Já nas regiões a jusante os danos são mais concentrados
e a vegetação tenta se reestabeler em pontos onde a ação da água não seja tão intensa
(Figura 27).

Figura 26 -Fotografia tirada com um drone a 50 metros de altura
próximo a cabeceira da voçoroca mostra a presença de vegetação
no interior da erosão. Fonte: Prisma.

Figura 27 - Contraste entre o dano causado em local onde há
vegetação nativa e onde há pastagem. Fonte Prisma.

A vegetação no local é um mescla entre uma fisionomia natural e regiões alteradas
pela ação do homem é possível inferir que a vegetação original faz parte da fisionomia Mata
de Galeria, especialmente na margem direita. Na margem esquerda da voçoroca a
presença de pastagem de capim exótico é predominante e esse é o ponto onde os
processos erosivos são mais intensos. Na Figura 28 é possível notar que onde há
vegetação nativa os danos da erosão são mais concentrado e onde há pastagem os danos
se espalham por uma área maior. O processo erosivo que originou a voçoroca continua a
ameaçar os indivíduos remanescentes (Figura 29).

Figura 28 - Região a jusante da voçoroca onde os danos são mais
concentrados. Fonte: Prisma.

Figura 29 - Indivíduos de Dimorphandra mollis Benth., com cerca de
4 metros de altura, as margem da Voçoroca quase sendo levado
pela ação dos processos erosivos. Fonte: Prisma
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Durante o levantamento florístico no caminhamento aleatório foram identificados 31
espécies e 25 famílias (Tabela 01). Quase todas as espécies encontradas são nativas do
bioma Cerrado, com exceção do capim exótico, braquiária (Urochloa decumbens (Stapf)
R.D.Webster). Das espécies encontradas, seis estão em categorias ameaçadas de
extinção, dentre estas, a espécie Mimosa heringeri Barneby está em perigo de extinção e
tem sua distribuição restrita ao Distrito Federal, por sua vez apresenta uma pequena
mancha ao norte do estado de Goiás. Dentre as espécies nativas, 12 espécies ocorrem na
fitofisionomia de Mata de Galeria, 13 espécies de Cerrado sentido restrito e 5 comuns nas
duas fitofisionomias.
Nos estudos em Mata de Galeria são encontrados, geralmente, 53 e 150 espécies
(SAMPAIO et al., 2000; SILVA JÚNIOR, 2004; 2005; DIETZSCH et al., 2006; FONTES &
WALTER, 2011). A baixa riqueza de espécies encontrada na área amostrada ressalta o
distúrbio provocado pela voçoroca. Das espécies identificadas, Tapirira guianensis é
apontada como abundante em Matas de Galeria do Distrito Federal, segundo SILVA
JÚNIOR et al. (2001). Seguindo a classificação desse mesmo trabalho para as demais
espécies: Cecropia pachystachia, Diospyros lasiocalyx, Myrcia tomentosa, Virola sebifera
e Xylopia emarginata são alguns exemplos de espécies comuns às Matas de Galeria.
Demostrando assim que a vegetação original era uma Mata de Galeria e que sofreu
influência da erosão gerando a voçoroca.
Nos estudos florísticos sobre o Cerrado sentido restrito são encontradas entre 50 e
80 espécies lenhosas. (ASSUNÇÃO & FELFILI, 2004; FELFILI et al., 2004; AMARAL et al.,
2006; PINTO et al., 2009). As espécies de cerrado, frequentemente podem ocorrer na borda
das Matas de Galeria ou então podem ocupar áreas que sofreram desmatamento, como as
pastagens observadas na área de estudo. As espécies Kielmeyera coriacea, Plenckia
populnea, Dimorphandra mollis, Byrsonima verbascifolia, Qualea parviflora e Qualea
grandiflora são espécies que ocorrem com frequência no Cerrado sentido restrito (FELFILI
et al., 2004 FRANÇOSO et al., 2016).
A riqueza das duas fitofisionomias está abaixo dos valores comumente encontrados
na literatura. A redução da abundância de indivíduos e da riqueza de espécies são
resultados dos efeitos da erosão do solo e surgimento da voçoroca. Os efeitos que levaram
ao surgimento da voçoroca devem ser cessados antes de iniciar o processo de revegetação
das áreas degradadas. Pois, os processos erosivos podem comprometer as medidas
mitigadoras no processo de recuperação da área degradada. A presença de vegetação
dentro da voçoroca indica uma estabilização do processo de erosão, caracterizada pela
completa concavização das vertentes e formação de amplo vale deposicional, no qual a
vegetação se estabelece gradativamente (CUNHA & GUERRA, 2000).
Tabela 1 - Lista florística das espécies arbóreas e herbácea que ocorrem dentro dos limites da áreas de interesse. FV: Forma de Vida;
IUCN: Lista de espécies ameaçadas de extinção da IUCN; AR: Arbóreo; HB: Herbácea; EN: Em perigo; VU: Vulnerável; NT: Quase
ameaçada; LC: Pouco preocupante; NE: Não avaliada. *Espécie tombada pelo Decreto Distrital 39469 de 22/11/2018

Família
Annonaceae
Araliaceae

Espécie
Xylopia emarginata Mart
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire
et al

FV
AR
AR

IUCN
-

Ocorrência
Nativa
Nativa

Fitofisionomia
MG
MG
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Arecaceae
Bignoniaceae
Calophyllaceae
Celastraceae
Clusiaceae
Dennstaedtiaceae
Ebenaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Malpighiaceae
Malpighiaceae
Malvaceae
Myristicaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Poaceae
Poaceae
Primulaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Simaroubaceae
Siparunaceae
Urticaceae
Vochysiaceae
Vochysiaceae
Vochysiaceae

Euterpe edulis Mart
Handroanthus impetiginosus (Mart.
ex DC.) Mattos*
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc
Plenckia populnea Reissek
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in
Kersten
Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln
Pera glabrata (Schott) Baill
Mimosa heringeri Barneby
Dimorphandra mollis Benth.
Vitex polygama Cham.
Lafoensia pacari A.St.-Hil
Byrsonima verbascifolia (L.) DC
Byrsonima coccolobifolia Kunth
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.)
Schott & Endl.
Virola sebifera Aubl.
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.
Myrcia splendens (Sw.) DC.
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase
Urochloa
decumbens
(Stapf)
R.D.Webster
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze
Casearia arborea (Rich.) Urb.
Matayba guianensis Aubl.
Simarouba versicolor A.St.-Hil.
Siparuna guianensis Aubl.
Cecropia pachystachya Trécul
Qualea parviflora Mart.
Qualea grandiflora Mart.
Qualea multiflora Mart.

AR
AR

VU
NT

Nativa
Nativa

MG
MG

AR
AR
AR
AR

-

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

CE
CE
MG
MG

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

EN
LC
LC
LC

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

MG e CE
MG e CE
CE
CE
MG
CE
CE
CE
CE

AR
AR
AR
HB
HB

NE
-

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Exótica

MG
MG e CE
MG e CE
CE
-

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

-

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

CE
MG
MG e CE
MG
MG
MG
CE
CE
CE
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6. AÇÕES PROPOSTAS E METODOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS PARA
RECUPERAÇÃO DA VOÇOROCA
6.1. Ações Propostas
Para realização da recuperação na área da voçoroca as ações foram divididas em
dois campos: ações voltadas para obras de engenharia e ações voltadas para o meio
biótico.
A primeira ação corresponde na elaboração de quatro barramentos, visando
recuperar parcialmente a área degradada que equivale aproximadamente 1075 metros
lineares. Será construído um barramento a montante em gabião (que funcionará com um
reservatório de amortecimento das vazões afluentes); dois barramentos intermediários e
um barramento final a jusante para estabilização da terraplenagem.
A segunda ação corresponde a recomposição da cobertura superficial por
herbáceas do tipo grama-batatais (Paspalum Notatum Fuggle); foi proposto/sugerido
também o plantio 2.652 mudas de espécies arbóreas nativas do Cerrado para o processo
de regeneração da poligonal de estudo da voçoroca, este processo foi apresentado tanto
por semeadura direta como também por plantio de mudas.
Outras ações voltadas para o meio biótico correspondem ao monitoramento,
inspeções trimestrais, adubações de cobertura – sempre no período chuvoso, reposição de
mudas, capinas, roçadas das áreas onde foi feito o recobrimento vegetal por herbáceas,
além de controle de formigas (através de métodos naturais), controle de queimadas (por
meio de capinas, vigilância, aceiramento ou mesmo o fogo controlado) e a vigilância da
área o ano todo.
6.2. Metodologia e Fundamentação Teórica
Como já mencionado, a erosão hídrica é umas das principais formas de degradação
do solo, acarretando prejuízos de ordem econômica, ambiental e social. Segundo GUERRA
e BOTELHO (1995), a erosão dos solos é um processo que acontece em duas fases:
• Por remoção das partículas do solo; e
• Por transporte das partículas.
E o aumento da energia cinética leva à terceira fase, que é a deposição desse
material. Sabe-se que o processo erosivo depende tanto de fatores externos como fatores
internos e que a evolução da erosão ao longo do tempo depende de fatores pontenciais
característicos geológicos e geomorfológicos do local.
As causas para que uma erosão chegue ao estágio de ravinamento e voçoroca
dependem de diversos fatores atuantes em escalas temporais e espaciais, contudo, a ação
do homem pode acelerar bastante o processo evolutivo. Tais agentes como relevo
acidentado, chuvas concentradas em poucos meses do ano, e as características do solo
(textura, consistência friável, baixo teor de matéria orgânica e pequena estabilidade de
agregados), inclinam-se para o aumento a susceptibilidade do solo à erosão.
A utilização de espécies nativas visando à reabilitação de áreas é uma das
melhores alternativas. Tais espécies precisam ter afinidade com os solos, o clima e as
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demais espécies da região. É comprovado que a vegetação é um elemento estabilizador
do processo erosivo, podendo ser usada como uma medida biológica e como uma medida
física, ou seja, servindo como uma barreira natural.
O estudo foi dividido em duas partes, uma em campo e outra no escritório. Antes
de partir para o campo foi delimitado junto com a equipe da PRISMA (responsável pelo
estudo) e a TERRACAP (contratante) uma poligonal georreferenciada de estudo/escopo de
área abrangendo os pontos críticos da voçoroca, respeitando os pareceres do IBRAM e
demais órgãos ambientais. Com a área já demarcada, a parte em campo correspondeu na
coleta da caracterização do perfil geotécnico, levantamento florístico por amostragem,
caracterização do solo, levantamento fotográfico da área e entorno.
Com o material do campo foi possível a elaboração de mapas temáticos que
compõem o escopo do relatório e a determinação dos critérios adotados para a escolha dos
pontos de construção dos barramentos, o estaqueamento do eixo do canal central, a
locação do drenho, o dimensionamento necessário, os pontos de quedas e os
recobrimentos dos taludes para fixação dos barramentos e do canal.
A área de estudo foi dividida em quatro barramentos e um único canal .No estudo
hidrológico foram adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para a definição
dos hidrograma de projeto, em virtude da carência de dados fluviométricos que poderiam
subsidiar análises estatísticas de cheias.
Os dados necessários à elaboração desses estudos compreendem
fundamentalmente as características hidráulicas e geomorfológicas da bacia, suas
condições de impermeabilização, tempos de concentração, bem como as precipitações de
projeto.
Para o dimensionamento e a locação dos barramentos os estudos consideraram as
diferentes condições de funcionamento das estruturas de controle (orifício em descarga
livre, orifício afogado, vertedor em descarga livre e vertedor afogado). Foi dimensionado TR
de 10 anos para descargas e vazão máxima de saída e TR de 25 anos para verificação
caso o vertedor comportar uma cheia de grande magnitude (sem a água “passar” por cima
do barramento e comprometer a estabilidade do aterro), portanto o vertedor comporta uma
chuva de 25 anos sem ocorrer transbordo.
O canal trapezoidal recebeu tratamento diferenciado nos pontos de diferenças de
quedas de nível de cotas, com base de rachão, laterais de solo compactado, coberto em
toda extensão da seção de colchão reno e proteção lateral com vegetação.
6.3. Projeto Técnico de Engenharia
6.3.1. Estudos Iniciais
Para realização da recuperação da área da voçoroca foram realizados estudos
geotécnicos para caracterização do perfil geotécnico da área, conforme Figura 30 a seguir.
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Figura 30 – Localização dos furos de sondagem

Foram realizados 03 (três) pontos de sondagem a percussão dentro da área
demarcada, conforme podem ser vistos nas imagens tiradas no local, gerando ao final
ensaios de laboratório com os laudos e boletins técnicos.

Figura 31 – SPT 01 Fonte: Prisma

Figura 32 – SPT 01 Fonte: Prisma
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Figura 33 – SPT 02 Fonte: Prisma

Figura 34 – SPT 02 Fonte: Prisma

Figura 35 – SPT 03 Fonte: Prisma

Figura 36 – SPT 03 – Fonte: Prisma
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Figura 37 - Laudo de sondagem do SPT 01
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Figura 38 - Laudo de sondagem do SPT 02
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Figura 39 - Laudo de sondagem do SPT 03
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6.3.2. Delimitação e Dados de Recuperação
O cenário apresentado neste estudo (Figura 40) visa recuperar parcialmente a área
degradada (~ 1075 metros lineares), através de um barramento de montante em gabião
que funcionará com um reservatório de amortecimento das vazões afluentes, combinada
com execução de uma drenagem superficial (canal trapezoidal) e profunda (filtro), bem
como o reaterro da erosão com solo compactado, e um barramento final de jusante para
estabilização da terraplenagem. Recomenda-se, ainda, a cobertura da superfície por
herbáceas, mais precisamente a grama-batatais (Paspalum Notatum Fuggle), que
apresenta rusticidade e desenvolvimento agressivo, não invasivo e grande capacidade de
atuar como elemento de resistência ao escoamento e a perda de solo por erosão.

Figura 40 – Trecho da voçoroca a ser recuperado, com detalhe da localização dos barramentos em gabião. Fonte: Prisma.

O trecho compreendido entre o barramento em gabião até o Córrego Monjolo
(jusante), com extensão aproximada de ~ 700 metros, não sofrerá intervenções, conforme
recomendações do contratante (TERRACAP). Assim, os estudos se concentram somente
no trecho da Voçoroca em estágio avançado.
A delimitação das sub-bacias foi realizada utilizando base cartográfica obtidas do
Mapeamento Aerofotogramétrico do Distrito Federal – Escala de 1:10.000 (TOPOCART,
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2009), com curvas de nível com equidistância de 5,0 metros além das bases de
projetos/cadastros de drenagem da NOVACAP.
As definições das sub-bacias de drenagem com suas características morfométricas
(delimitação, área da bacia, e declividade) foram obtidas digitalmente através do MNT com
o uso do software ArcGIS v10 pacote da ESRI (Environmental Systems Research Institute).
A área de estudo foi dividida em 02 (duas) sub-bacias de drenagem (montante e
jusante)

Figura 41 - Divisão das sub-bacias de drenagem. Fonte: Prisma.

6.3.3. Estudo Hidrológico e Hidráulico do Barramento de Montante (Amortecimento de
Cheias)
6.3.3.1 Estudos Hidrológicos
No estudo hidrológico foram adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão
para a definição dos hidrograma de projeto, em virtude da carência de dados fluviométricos
que poderiam subsidiar análises estatísticas de cheias.
Os dados necessários à elaboração desses estudos compreendem
fundamentalmente as características hidráulicas e geomorfológicas da bacia, suas
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condições de impermeabilização, tempos de concentração, bem como as precipitações de
projeto.
•

Método do Soil Conservation Service (SCS)

Neste estudo foi utilizado o método do Soil Conservation Service (SCS, 1975) para
a separação do escoamento. Ressalte-se que os métodos do SCS são os mais aplicados
no Brasil em função de sua relativa simplicidade, da existência dos dados necessários e da
aceitação de seus resultados pelas instituições públicas brasileiras de recursos hídricos.
A estimativa das perdas nas precipitações é fundamental para a avaliação das
cheias em uma dada bacia hidrográfica.
Para estimativa da chuva efetiva (Loss) utilizou-se o software HEC-HMS que dispõe
de vários modelos como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Perda inicial mais perdas constantes (Initial and Constant Loss);
Método de SCS em grade;
Método de Smith Parlange;
Método de Green-Ampt;
Método do SCS número de deflúvio (Curve Number);
Balanço de umidade no solo;
Balanço de umidade no solo em grade.

O método do SCS foi desenvolvido em 1972 no Serviço de Conservação de Solos
dos Estados Unidos. Esse método foi ampliado para dados em grade, de observações em
radares. Em 1975 o SCS emitiu a nota técnica TR-55 (Technical Release 55) na qual foram
apresentados todos os conceitos de sustentação teórica e dados para aplicação dos
métodos do SCS nos Estados Unidos.
•

Intensidade da Chuva Crítica

A Intensidade da chuva crítica é calculada pela equação IDF (intensidade - duração
- frequência) do Distrito Federal, elaborada pelo Engenheiro Francisco Pereira e recomenda
pela NOVACAP.
21,7 . 𝑇𝑅 0,16
𝑖=
. 166,67
(𝑡𝑐 + 11)0,815

Onde:
𝑖 = Intensidade da Chuva (l/s/ha);
𝑇𝑅 = Período de Retorno (anos);
𝑡𝑐 = Tempo de concentração (minutos);
166,67 = Coeficiente de Transformação de (mm/min.) em (l/s/ha).
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Na Tabela 02 a seguir estão apresentados os valores de intensidade pluviométrica
(mm/h) e altura de precipitação (mm), obtidos a partir da equação IDF - Brasília, para
chuvas intensas com durações entre 5 e 120 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 15,
20, 25, 50 e 100 anos.
Tabela 2 – Intensidade Pluviométrica – I (mm/h) e Altura de Precipitação – P (mm) Fonte: Prisma.

Duração
(min) P (mm)
5
14.65
10
23.48
15
29.59
20
34.19
25
37.83
30
40.83
35
43.37
40
45.57
45
47.50
50
49.23
55
50.78
60
52.20
65
53.50
70
54.70
75
55.81
80
56.85
85
57.83
90
58.75
95
59.62
100
60.44
105
61.23
110
61.98
115
62.69
120
63.37

INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA - I (mm/h) e ALTURA DE PRECIPITAÇÃO - P (mm)
PERIODO DE RECORRÊNCIA (anos)
5
10
15
20
25
50
I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm)
I (mm/h)
P (mm) I (mm/h)
175.83
16.37
196.45
17.47
209.62
18.29
219.49
18.96
227.47
21.18
254.15
140.88
26.23
157.40
27.99
167.95
29.31
175.86
30.38
182.25
33.94
203.63
118.37
33.06
132.25
35.28
141.12
36.94
147.77
38.28
153.14
42.77
171.10
102.56
38.20
114.59
40.76
122.27
42.68
128.03
44.23
132.68
49.42
148.25
90.79
42.27
101.44
45.10
108.24
47.23
113.34
48.94
117.46
54.68
131.24
81.66
45.62
91.24
48.68
97.36
50.97
101.94
52.82
105.65
59.02
118.04
74.35
48.46
83.07
51.71
88.64
54.14
92.82
56.11
96.19
62.69
107.47
68.36
50.92
76.37
54.33
81.49
56.89
85.33
58.95
88.43
65.87
98.80
63.34
53.08
70.77
56.63
75.51
59.30
79.07
61.46
81.94
68.66
91.55
59.07
55.00
66.00
58.69
70.43
61.45
73.74
63.69
76.43
71.16
85.39
55.40
56.74
61.90
60.54
66.05
63.40
69.16
65.70
71.67
73.41
80.08
52.20
58.32
58.32
62.23
62.23
65.16
65.16
67.53
67.53
75.45
75.45
49.38
59.77
55.18
63.78
58.87
66.78
61.65
69.21
63.89
77.33
71.38
46.88
61.11
52.38
65.21
55.89
68.28
58.53
70.76
60.65
79.06
67.77
44.65
62.36
49.89
66.54
53.23
69.67
55.74
72.21
57.77
80.68
64.54
42.64
63.52
47.64
67.78
50.84
70.97
53.23
73.55
55.16
82.18
61.64
40.82
64.61
45.61
68.94
48.67
72.19
50.96
74.82
52.81
83.59
59.01
39.17
65.64
43.76
70.04
46.69
73.34
48.89
76.01
50.67
84.92
56.61
37.65
66.61
42.07
71.08
44.89
74.43
47.01
77.13
48.71
86.18
54.43
36.27
67.53
40.52
72.06
43.24
75.45
45.27
78.20
46.92
87.37
52.42
34.99
68.41
39.09
72.99
41.71
76.43
43.68
79.21
45.26
88.50
50.57
33.80
69.24
37.77
73.89
40.30
77.37
42.20
80.18
43.73
89.58
48.86
32.71
70.04
36.54
74.74
38.99
78.26
40.83
81.10
42.31
90.61
47.28
31.69
70.81
35.40
75.55
37.78
79.11
39.55
81.99
40.99
91.60
45.80

100
P (mm) I (mm/h)
23.66
283.96
37.92
227.51
47.79
191.16
55.21
165.63
61.10
146.63
65.94
131.88
70.05
120.08
73.60
110.39
76.72
102.29
79.50
95.40
82.02
89.47
84.30
84.30
86.40
79.75
88.34
75.72
90.14
72.11
91.82
68.86
93.40
65.93
94.88
63.25
96.29
60.81
97.62
58.57
98.88
56.50
100.09
54.59
101.24
52.82
102.34
51.17

Os resultados anteriormente obtidos podem ser representados graficamente pelas
seguintes famílias de curvas.
CURVAS DE INTENSIDADE - DURAÇÃO - FREQUÊNCI A - BRASÍLIA-DF

INTENSIDADE DE CHUVA (mm/h)

300
250
200
150

100
50
0
0

20
TR 5 anos
TR 15 anos
TR 25 anos
TR 100 anos

40
TR 10 anos
TR 20 anos
TR 50 anos

60

80

100

120

DURAÇÃO (min)

Gráfico 1: Curvas de Intensidade-Duração-Frequência – Brasília/DF. Fonte: Prisma.
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PRECIPITAÇÃO-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA - BRASÍLIA-DF
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Gráfico 2: Precipitação-Duração-Frequência – Brasília/DF. Fonte: Prisma.

•

Tempo de Retorno

O tempo de retorno (TR) é definido como o tempo médio no qual um determinado
evento é igualado ou superado, em uma série muito longa de observações. Os tempos de
retorno utilizado no dimensionamento são apresentados a seguir:
i.
ii.

•

10 anos será adotado no dimensionamento das descargas de fundo, vertedor de
emergência e lançamento final (projeto executivo);
25 anos para verificação quanto ao rompimento e extravasamento do
barramento, permitindo uma análise mais detalhada de riscos e de
consequências.

Precipitação de Projeto

Para a obtenção do hietograma de projeto, que é o gráfico de totais precipitados
em intervalos parciais dentro da duração considerada, deve-se adotar uma distribuição
temporal da precipitação ao longo da duração da chuva.
No projeto foi utilizado o Método dos Blocos Alternados (citado em CHOW et al.,
1957) para a distribuição temporal da precipitação, com intensidade obtida através da curva
I-D-F. O método consiste na determinação das alturas de chuva em cada intervalo de
tempo, rearranjando o posicionamento destas alturas na duração total da precipitação de
forma alternada, ou seja, a partir do pico são distribuídos os valores de lâmina de chuva em
ordem decrescente alternadamente no sentido esquerda-direita do pico. Em geral o pico de
chuva é posicionado no centro de duração, no entanto pode ser escolhida outra posição,
de acordo com as características locais predominantes.
Recomenda-se uma precisão de minuto para os intervalos. Toleram-se pequenos
arredondamentos tanto para a duração total do hietograma quanto para os intervalos de
tempo, de modo que a soma destes resulte, com precisão de minuto, exatamente no valor
da referida duração total.
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A discretização do tempo de duração da chuva foi feita em intervalos de tempo
iguais, de forma a obedecer algumas regras para definição do intervalo de discretização.
Este intervalo não deve ser maior do que o tempo de concentração da bacia e deve ser um
submúltiplo do intervalo de discretização utilizado no modelo de cálculo adotado. Para cada
intervalo calcular a precipitação correspondente através de equações IDF da NOVACAP.
Em seguida, deve-se determinar os incrementos de chuva correspondentes a cada intervalo
e rearranjar os incrementos da chuva de maneira a ter o bloco mais intenso entre 1/3 e 1/2
da duração da chuva. Os demais blocos devem ser colocados de forma a seguir a seguinte
sequência: ΔPt5 - ΔPt3 - ΔPt1 - ΔPt2 - ΔPt4 - ΔPt6.
Tucci (1993) propõe a sequência ΔPt6 - ΔPt4 - ΔPt3 - ΔPt2 - ΔPt5 - ΔPt6,
modificando o método original. Costa & Menezes (2007) compara as duas opções e
constata que a proposta de Tucci (1993) leva a picos de vazão maiores com volumes
menores. Desta forma, pode-se testar a sequência a ser adotada, sempre mantendo uma
lógica na escolha. Neste estudo, optou-se por utilizar o método original para rearranjar os
incrementos de chuva.
A Figura 42 apresenta a sequência de cálculo, com equacionamento, no Método
dos Blocos Alternados.
Definição da equação IDF
adotada
Escolha da duração da chuva (td) e do
intervalo de discretização (Δt)
Cálculo da Intensidade da Precipitação em
cada Intervalo de Tempo (i) em mm/h
Cálculo da Precipitação Acumulada em cada
Intervalo de tempo (Pn = i . tn) em mm
Cálculo da Precipitação a cada Intervalo de
discretização ( ΔP = Pn+1 - Pn) em mm
Rearranjo do Blocos de Precipitação na sequência
ΔPt5 - ΔPt3 - ΔPt1 - ΔPt2 - ΔPt4 - ΔPt6 ou ΔPt6 - ΔPt4 ΔPt3 - ΔPt2 - ΔPt5 - ΔPt6
Distribuição da precipitação pelo
Métododos Blocos Alternados
Figura 42: Exemplo de sequência de cálculo no Método dos Blocos Alternados. Fonte: Prisma.

Os hietogramas de projeto foram construídos para os tempos de retorno 10 e 25
anos, visando os estudos de funcionamento das estruturas de controle do barramento.
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Gráfico 3 - Hietograma de projeto para TR = 10 anos e duração de 1 hora. Fonte: Prisma.
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Gráfico 4 - Hietograma de projeto para TR = 25 anos e duração de 1 hora. Fonte: Prisma.

•

Parâmetro CN

O parâmetro CN depende do tipo, condições de uso e ocupação e umidade do solo
no período que antecede ao evento. Com relação aos tipos de solo e condições de
ocupação, o SCS distingue, no método, quatro grupos hidrológicos de solos, que variam
desde areias com grande capacidade de infiltração a solos argilosos com capacidade de
infiltração extremamente baixa (30 - 40% de argila total).
I.
Grupo A – Solos arenosos, com baixo teor de argila total (inferior a 8,0%),
sem rochas, sem camada argilosa e nem mesmo densificada até a
profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1,0%.
II.
Grupo B – Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com
menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras
roxas este limite pode subir a 20% graças a maior porosidade. Os dois teores
de húmus podem subir, respectivamente, a 1,2% e 1,5%. Não pode haver
pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é quase sempre presente
uma camada mais densificada que a camada superficial.
III.
Grupo C – Solos barrentos, com teor de argila de 20 a 30%, mas sem
camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até a profundidade de
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1,2m. No caso de terras roxas, estes dois limites máximos podem ser de
40% e 1,5m. Nota-se, a cerca de 60cm de profundidade, camada mais
densificada que no Grupo B, mas ainda longe das condições de
impermeabilidade.
IV.
Grupo D – Solos argilosos (30 a 40% de argila total) e com camada
densificada a uns 50cm de profundidade ou solos arenosos como B, mas
com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados.
A Tabela 03 fornece valores de CN para os diferentes tipos de solo e respectivas
condições de ocupação. Cabe ressaltar que essa Tabela se refere à Condição II de
umidade antecedente do solo.
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Tabela 3 - Valores de CN em função da cobertura e do tipo de solo (Condição II de Umidade). Fonte: Prisma

NUMEROS DA CURVA DO SCS (CONDIÇÃO DE UMIDADE II)

USO DO SOLO

BACIAS URBANAS
SUPERFÍCIE

SOLO A

SOLO B

SOLO C

SOLO D

Lote até 500m² (65% impermeável)

77

85

90

92

Lote até 1000m² (38% imperveável)

61

75

83

87

Lote até 1500m² (30% impermeável)

57

72

81

86

Pavimentados

98

98

98

98

Cobertos (telhados)

98

98

98

98

Pavimentadas, com guias e drenagens

98

98

98

98

Com cascalho

76

85

89

91

De terra

72

82

87

89

Áreas comerciais

85% de impermeabilização

89

92

94

95

Distritos industriais

72% de impermeabilização

81

88

91

93

Boas condições, cobertura de grama > 75%

39

61

74

80

Condições médias, cobertura de grama > 50%

49

69

79

84

Residencial

Estacionamentos

Ruas e Estradas

Espaços abertos, parques e jardins

USO DO SOLO
Terreno preparado para plantio
(descoberto)

Cultura em fileiras

Cultura de grãos

Plantações de legumes

Pastagens

Campos

Estradas de terra

Florestas

BACIAS RURAIS
SUPERFÍCIE

SOLO A

SOLO B

SOLO C

SOLO D

Plantio em linha reta

77

86

91

94

Em fileiras retas

70

80

87

90

Linha reta, condições ruins

72

81

88

91

Linha reta, condições boas

67

78

85

89

Curva de nível, condições ruins

70

79

84

88

Curva de nível, condições boas

65

75

82

86

Linha reta, condições ruins

65

76

84

88

Linha reta, condições boas

63

75

83

87

Curva de nível, condições ruins

63

74

82

85

Curva de nível, condições boas

61

73

81

84

Em curvas de nível

60

72

81

88

Terraceado em nível

57

70

78

89

Pobres

68

79

86

89

Normais

49

69

79

94

Boas

39

61

74

80

Linha reta, pobres

68

79

86

89

Linha reta, normais

49

69

79

84

Linha reta, densos

39

61

74

80

Curvas de nível, pobres

47

67

81

88

Curvas de nível, normais

25

59

75

83

Curvas de nível, densos

6

35

70

79

Normais

30

58

71

78

Esparsos, baixa transpiração

45

66

77

83

Densos, alta transpiração

25

55

70

77

Normais

56

75

86

91

Más

72

82

87

89

Superfície dura

74

84

90

92

Muito esparsas, baixa transpiração

56

75

86

91

Esparsas

46

68

78

84

Densas, alta transpiração

26

52

62

69

Normais

36

60

70

76

O método do SCS distingue 3 condições de umidade antecedente do solo.
I.
II.
III.

Condição I – solos secos - as chuvas nos últimos 5 dias não ultrapassaram
15mm.
Condição II – situação média na época de cheias - as chuvas nos últimos 5
dias totalizaram entre 15 e 40mm.
Condição III – solo úmido (próximo da saturação) - as chuvas nos últimos 5
dias foram superiores a 40mm e as condições meteorológicas foram
desfavoráveis a altas taxas de evaporação.
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Como as Tabelas para achar o número CN se referem às condições normais
chamada Condição II, conforme o solo antecedente estiver seco ou úmido terá que ser feito
às correções do número CN.
Com as equações de Sobhani, 1975 in Asce, 2009 que conseguimos calcular
analiticamente o valor de CN(I) para o caso de seca e CN(III) para o caso de chuva
antecedente.
CN(II)
CN(I) =
[2,334 − 0,01334 ∗ CN(II)]

CN(III) =

CN(II)
[0,4036 + 0,0059 ∗ CN(II)]

Na estimativa das vazões de entrada no barramento, adotou-se o CN de 77 para a
sub-bacia. Adotaram-se condições de umidade antecedente tipo II, uma prática corrente
em estudos dessa natureza.
•

Método do Número de Escoamento do SCS

O método do número de escoamento do SCS estima a chuva excedente como uma
função da precipitação acumulada e da cobertura do solo, do uso da terra e da umidade
antecedente, utilizando a seguinte equação:
(𝑃 − 𝐼𝑎 )2
𝑃𝑒 =
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃 > 𝐼0
𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆
𝑃𝑒 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃 ≤ 𝐼0
Onde:
Pe – é o deflúvio (precipitação excedente) (mm);
P – representa a altura total da chuva (mm);
𝐼𝑎 – denota a abstração inicial (mm);
S – refere-se à retenção potencial máxima, a qual mede a capacidade da bacia de
reter as precipitações.
Utilizando estudos experimentais em bacias dos Estados Unidos, o SCS
desenvolveu uma equação empírica para estimar S em função de 𝐼𝑎 na forma:
𝐼𝑎 = 0,2 𝑆
Em consequência, a equação da chuva excedente pode ser escrita na forma:
(𝑃 − 0,2𝑆)2
𝑃𝑒 =
𝑃 + 0,8𝑆
Para determinar o valor de S, o SCS estabeleceu uma relação empírica com o CN,
sendo este uma função do tipo de solo e da cobertura vegeta que foi tabelada. A correlação
para a estimativa do CN é a seguinte:
25400 − 10𝐶𝑁
𝑆=
𝐶𝑁
Onde:
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S – representa a retenção potencial máxima pelos solos após o início do
escoamento (mm)
CN – o número de escoamento (Tabela 02)
•

Método do Hidrograma Unitário do SCS

O SCS concebeu um HU adimensional para o qual a ordenada da vazão no instante
i é expressa pela razão entre a vazão q e a vazão de pico qp em função da razão entre o
tempo t e o tempo no qual ocorre a vazão de pico (Tp).
As características físicas das bacias hidrográficas são incorporadas ao modelo
pelos parâmetros: área da bacia (A), tempo até o pico tp, vazão de pico qp, tempo de
concentração (tc), e tempo de retardo (lag) tL.
Os parâmetros do modelo são a área da bacia e o tempo de concentração, os
demais são calculados pelas equações desenvolvidas pelo SCS.
A sequência de cálculo é dada por:
I.
Estima-se o tempo de concentração (tc) da bacia utilizando-se fórmulas
empíricas ou estimando o tempo de viagem de uma gota de chuva do ponto
mais distante ao exutório da bacia;
II.
Com o valor de tc, estima-se o tempo de retardo tL pela relação 𝑡𝐿 = 0,6𝑡c;
III.
Estima-se o valor do tempo até o pico (tp) em função do intervalo de cálculo:
∆𝑡
𝑡𝑝 =
+𝐿
2
Onde:
Δt – denota o intervalo de tempo de cálculo;
L – o lag da bacia hidrográfica.
IV.

Calcula-se a vazão de pico pela fórmula:
2,08𝐴
𝑞𝑝 =
𝑡𝑝

Onde:
qp – é a vazão de pico em m3/s;
A – área de drenagem em km2;
tp – é o tempo de pico, em h.
Dessa forma, conhecendo-se a vazão de pico qp e o tempo onde acontece o pico
pode-se obter as ordenadas do HU.
•

Modelagem Chuva-Vazão por Evento: o Modelo HEC-HMS

O modelo hidrológico empregado no estudo foi o modelo HEC-HMS, versão 4.2.1,
desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Centre, do Corpo de Engenheiros do Exército
dos EUA (US Army Corps of Engineers). O HEC-HMS contempla, de fato, uma solução
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multimodelo composta por diferentes alternativas de modelagem da precipitação de projeto,
da precipitação efetiva, da concentração dos escoamentos por modelagem do escoamento
superficial e da propagação de hidrogramas de cheia em cursos d’água, reservatórios e
outras áreas de armazenamento, como as bacias de detenção.
Trata-se de um modelo semi-distribuído de simulação por evento. No caso do
estudo hidrológico em estudo, empregaram-se as seguintes soluções de modelagem:
I.
Chuvas efetivas calculadas por meio do método Soil Conservation Service
(Método SCS), com emprego do parâmetro CN;
II.
Modelagem da concentração de escoamentos adotando-se o modelo do
hidrograma unitário sintético triangular igualmente proposto pelo SCS;
III.
Modelagem da propagação de hidrogramas de cheia em áreas de
armazenamento (reservatório) pelo método de Puls modificado.
•

Amortecimento de Cheias em Reservatórios (Routing)

O método utilizado no dimensionamento do reservatório é o de Puls, por ser um
dos mais conhecidos. O método utiliza a equação de continuidade concentrada, sem
contribuição lateral e a relação entre o armazenamento e a vazão é obtida considerando a
linha de água do reservatório horizontal.
A variação do volume armazenado em um reservatório pode ser descrita pela
equação:
𝑑𝑆
𝐼−𝑄 =
𝑑𝑡
Onde:
I – vazão afluente;
Q – vazão efluente;
S – Volume armazenado;
t – tempo.
dS/dt – denota a variação no armazenamento por unidade de tempo.
Para um intervalo de tempo t, a equação acima pode ser escrita na forma de
diferenças finitas e rearranjada como:
2𝑆1
2𝑆2
(𝐼1 + 𝐼2 ) + (
− 𝑄1 ) = (
+ 𝑄2 )
∆𝑡
∆𝑡
Onde:
I1 e I2 – vazões afluentes nos instantes 1 e 2;
t – período de tempo entre 1 e 2;
S1 e S2 – volumes reservados nos instantes 1 e 2;
Q1 e Q2 – vazões efluentes nos instantes 1 e 2;
As incógnitas são, portanto, S2 e Q2, que podem ser obtidas por intermédio das
relações das curvas (cota x volume), (cota x vazão efluente), e das curvas auxiliares em
função do volume armazenado e da vazão efluente.
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6.3.3.2 Estudos Hidráulicos
As vazões efluentes dos reservatórios dependem do tipo e das dimensões da sua
estrutura de controle de saída. As relações entre o NA e as vazões extravasadas podem
ser obtidas mediante utilização dos parâmetros hidráulicos (como coeficientes de descarga)
aplicados às relações do escoamento em cada caso. No projeto foram adotadas estruturas
de controle mistas compreendendo a extravazão através de (orifício e vertedor).
As estruturas hidráulicas mistas ou de múltiplos estágios são aquelas posicionadas
em uma mesma localidade e projetadas para diferentes tempos de recorrência (TR) para
um melhor desempenho no atendimento dos eventos de chuva.
O controle das vazões de descarga é realizado em cada estágio, sendo que o
estágio inferior (S1) corresponde a um descarregador de fundo que opera primeiramente
como um vertedor. A partir do momento em que o nível de água do reservatório se eleva e
beira a parte superior do mesmo, o controle passa a ser de um orifício. As vazões esperadas
para este estágio correspondem ao tempo de recorrência máximo de 10 anos.
O estágio intermediário (S2) foi dimensionado para uma vazão de 25 anos, no qual
corresponde a um vertedor do tipo retangular de parede espessa.
•

Determinação da Seção do Descarregador de Fundo

O descarregador de fundo (orifício) deve ser instalado no reservatório de forma a
permitir a liberação gradual da água armazenada. Deve-se instalar o descarregador acima
do fundo do reservatório, favorecendo assim o acúmulo de água no interior da estrutura,
visando recarga de aquífero.
A vazão descarregada Q foi determinada pela relação:
𝑄 = 𝐾0 𝑎0 √2𝑔ℎ
Onde:
K0 – coeficiente de descarga do orifício (adimensional), sendo adotado o valor
típico para orifícios com cantos vivos 0,6;
a0 – área da seção transversal do orifício;
h – lâmina ou altura d’água, acima do eixo central do orifício (orifício livre) ou
diferença de nível d’água (orifício afogado);
g – aceleração da gravidade (9,81 m/s²).
•

Dimensionamento do Vertedor de Excessos

O vertedor de excessos, como o próprio nome sugere, tem a finalidade de escoar
o excesso de água que entra no reservatório, quando ocorrem chuvas com intensidade
superior à utilizada no dimensionamento.
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O vertedor, de acordo com aspectos construtivos utilizados, pode ser de paredes
delgadas ou de parede espessa.
Os elementos que caracterizam os vertedores estão relacionados a seguir
(PORTO, 1998):
I.
Crista ou Soleira: é a parte superior, onde ocorre o contato com a lâmina
vertente;
II.
Carga (H): é a diferença entre a cota da soleira e o nível de água a montante
medida a uma distância do vertedor, na qual a distribuição de pressão é
hidrostática;
III.
Altura do vertedor (p): distância entre a cota de fundo do canal ou
reservatório e a cota da crista da soleira;
IV.
Largura (L): largura da soleira.
A Figura 43 apresenta um desenho esquemático dos principais parâmetros que
constituem um vertedor. No caso, é apresentado um vertedor retangular de soleira delgada
e com contração lateral.

Figura 43 - Vertedor retangular de soleira delgada. Fonte: Adaptado (PORTO, 1998).

O vertedor retangular é caracterizado por uma soleira que deve ter uma espessura
(e) suficientemente longa para proporcionar um paralelismo ao longo de si mesmo, com
distribuição hidrostática de pressão graças à aderência do escoamento com o plano
horizontal do vertedor. A altura da soleira é caracterizada pela elevação do fundo do canal
(Delta Z), conforme Figura 44.

Figura 44 - Vertedor de soleira espessa. Fonte: Adaptado (PORTO, 1998).

Os vertedores podem ser classificados quanto à natureza da parede, sendo:
I.
Parede delgada: e < 2/3H
II.
Parede espessa: e ≥ 2/3H
Onde e é a espessura da parede do vertedor; e H é a carga máxima desejada no
vertedor (H = z – zw, sendo z é a cota corrente e zw é a cota da crista).
Os vertedores serão do tipo retangular (elevado e emergência), sendo que vazão
𝑄 foi determinada pela relação:
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𝑄 = 𝐶𝑣. 𝐿. 𝐻1,5
Onde:
Cv – coeficiente de vazão (adimensional), sendo adotado o valor de 1,83 para o
vertedor de soleira delgada (elevado) e 1,71 para vertedor de soleira espessa
(emergência);
L – Comprimento útil da soleira (m);
H – Carga total acima da soleira (m).

6.3.3.3 Modelagem Hidrológica e Hidráulica
• Discretização Espacial do Projeto
Tendo em vista as redes de microdrenagem, e a proposta de implantação do
reservatório de detenção projetado, elaborou-se o diagrama unifilar para modelagem pelo
HEC-HMS (Figura 45).

Figura 45 - Diagrama unifilar HEC-HMS para a sub-bacia de montante – Barramento.Fonte: Prisma

Os parâmetros adotados para o modelo hidrológico pelo método SCS Unit
Hydrograph são apresentados na Tabela 04 a seguir:
Tabela 4 - Parâmetros adotados para o modelo hidrológico. Fonte: Prisma.

•

PARÂMETROS

RES. 01

Área da sub-bacia (ha)
Intervalo de cálculo (Time Interval) (min)
Número da curva CN (Curve Number)
Duração da chuva (h)
Precipitação de 1 hora (mm/h)
Tempo de retorno (anos)

28,15
2
77
1
67,53
25

Simulações Hidrológicas do Barramento de Montante

Apresenta-se, a seguir, uma avaliação das condições de funcionamento e operação
do barramento de montante para os diferentes cenários simulados.
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Hidrograma Afluente - Sub-bacia de Montante
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Gráfico 5 - Hidrograma Afluente (3,34m3/s), evento de TR = 10 anos. Fonte: Prisma.
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Gráfico 6 - Chuvas, evento de TR = 10 anos. Fonte: Prisma.

O controle hidráulico do barramento de montante é composto por:
III.
IV.

Três orifícios instalados na cota 1.143,00 com seção circular de 0,40m;
Um vertedor de emergência do tipo parede espessa, com seção transversal
retangular e soleira com largura de 7,0m instalada à cota 1.145,50. A borda
livre do barramento é de 0,50m, sendo a cota da crista 1.146,00.

No dimensionamento do barramento/reservatório considerou-se as diferentes
condições de funcionamento das estruturas de controle (orifício em descarga livre, orifício
afogado, vertedor em descarga livre e vertedor afogado).
Os hidrogramas de entrada e saída (Gráfico 05), os volumes armazenados e os
níveis d’água atingidos no barramento (Gráfico 06), ao longo do tempo, permitindo
constatar-se a eficiência de amortecimento. A cota máxima do NA encontrada na simulação
(TR de 10 anos) do barramento é 1.145,47m, com borda livre de 0,53m em relação à cota
62
SAUS Quadra 04, Bloco A, Ed. Victória Office Tower, Sala 124. Brasília DF CEP 70070-938. Telfax: 61 3201-8700 e-mail: prisma@prismabr.com.br

de crista da barragem e volume armazenado de 1660m³. Percebe-se que o percentual de
amortecimento das vazões de pico é de 55% da vazão de pico afluente.
Hidrogramas Afluente e Defluente
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Gráfico 7 - Hidrogramas Afluente (3,34 m3/s) e Defluente (1,51m3/s), evento de TR = 10 anos e d = 1,0 h. Fonte: Prisma.
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Gráfico 8 - Volume armazenado e cotas de NA, evento de T = 10 anos e d = 1,0 h. Fonte: Prisma.
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Gráfico 9 - Vazão de saída do Barramento de Montante, evento de T = 10 anos e d = 1,0 h. Fonte: Prisma.
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Os hidrogramas de entrada e saída para um tempo de retorno de 25 anos podem
ser visualizados a seguir. A cota máxima efluente simulada é 1.145,79m, portanto, 0,21m
abaixo do coroamento do barramento. Essa diferença acomoda bem a segurança colocada
pelos Engenheiros de barragens, considerando uma chuva excepcional.
Hidrogramas Afluente e Defluente
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Gráfico 10 - Hidrogramas Afluente (4,68 m3/s) e Defluente (3,45m3/s), evento de TR = 25 anos e d = 1,0 h. Fonte: Prisma.
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Gráfico 11 - Volume armazenado e cotas de NA, evento de T = 25 anos e d = 1,0 h. Fonte: Prisma.

O hidrograma de projeto considerando a vazão de saída do barramento de
montante (1,51 m3/s), a vazão afluente de jusante (6,22 m³/s) e a vazão total (7,61 m³/s)
no ponto de controle do barramento de jusante é apresentado no Gráfico 12 abaixo.
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Hidrogramas de Projeto
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Gráfico 12 - Hidrogramas de projeto, evento de TR = 10 anos e d = 1,0 h. Fonte: Prisma.

No eixo da voçoroca a ser recuperado foi projetado um canal trapezoidal em
colchão reno conforme Figura 46 abaixo:
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Figura 46 - Canal trapezoidal em colchão reno. Fonte: Prisma.
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6.3.4. Verificação da Estabilidade do Barramento de Jusante em Gabião
A verificação da estabilidade do barramento de jusante contra o deslizamento,
tombamento e ruptura global é apresentado a seguir:

Figura 47 - Documento encaminhado pela MACCAFERRI
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Figura 48 - Documento encaminhado pela MACCAFERRI
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Figura 49 - Documento encaminhado pela MACCAFERRI
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Figura 50 - Documento encaminhado pela MACCAFERRI
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Figura 51 - Documento encaminhado pela MACCAFERRI
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6.4. Recuperação do Meio Biótico
6.4.1. Preparado do Solo/Terreno
Para a reconformação e limpeza da área para permitir a prática da semeadura
direta será necessário a retirada das herbáceas forrageiras localizada em algumas áreas
para evitar o eventual aumento da taxa de mortalidade das espécies plantadas. Neste caso,
as espécies agressivas como gramíneas serão eliminadas por método mecânico por meio
de gradagens ou roçagens manuais.
Além dessas medida, outras estratégias visando não prejudicar a regeneração
natural devem ser tomadas para minimizar fatores de degradação, tais como o controle
fogo, o pastoreio de animais e as formigas cortadeiras. Todas estas estratégias devem vir
acompanhadas do udos de Boas Práticas Agrícolas, visando garantir a conservação do
solo e da água.
6.4.2. Limpeza do Terreno e Retirada de Resíduos Sólidos
Dentro da área da poligonal da voçoroca não foi observado entulho ou outro objeto
que prejudicasse o desenvolvimento da erosão da voçoroca. Entretanto, circulado a
montante direito da voçoroca conforme Figuras 52 e 53, próximo a estrada de terra em
sentido as chácaras concessionadas foram encontrados entulhos de obra, restos de
pavimentação, que seguem rumo aos pastos e podem chegar na voçoroca. Deverá ser
efetuada a retirada dos resíduos sólidos dispostos irregularmente na beira desta estrada de
terra, para conter a erosão da voçoroca. Diante da quantidade não muito significativa –
cerca de 16 m³ – e pelo fato de tais resíduos estarem espalhados de forma bem pontual
próximo da estrada de terra, recomenda-se a catação manual dos mesmos. Vale lembrar
que é pertinente prever a existência de mais resíduos espalhados pela área que não foram
constatados no momento da visita de campo – dia 22/03/19 e 23/03/2019.

Figura 52 – Localização do ponto de entulho (circulado em vermelho) – Fonte: Prisma
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Figura 53 - Entulho encontrado próximo a estrada de terra – Fonte: Prisma

6.4.3. Plantio
I.

Espaçamento de Mudas para Plantio
O período do plantio das espécies arbóreas deverá ser iniciado, sempre que
possível, no período chuvoso do ano, pois, acarretará menores custos com manutenção e
rega, bem como proporcionará condições mais adequadas para o estabelecimento das
espécies.
A distribuição destas mudas (Figura 55) foi feita através de 04 conjuntos de 13
mudas (com 5,0m de espaçamento entre eles), e as mudas estão dispostas da seguinte
maneira:
- 08 mudas da espécie pioneira - PI espaçadas em 2,5 x 2,5 m formando um
quadrado de 5,0 x 5,0 m;
- 01 muda da espécie secundária - SE encontra-se no centro do quadrado;
- 04 mudas da espécie climácica – CE encontram-se no centro de cada quadrante
do quadrado maior;
Ressalta-se que cada arranjo em cruzeiro conterá treze plantas, sendo uma central
climácica, quatro intermediárias secundárias e oito periféricas pioneiras ocupará uma área
de 25 m² (5 x 5 metros).
II.

Preparação das Covas
As dimensões mínimas das covas deverão serão de 40 x 40 x 40 cm, as mesmas
deverão ser escavadas em conformidade ao arranjo e espaçamento já proposto (Figura
13), no mínimo 30 (trinta) dias antes do plantio das mudas. Com esta antecedência, deverão
ser abertas e preenchidas com o solo superficial, 200 gramas de calcário, 100 gramas de
termofosfato yoorin, 13 kg de composto orgânico e 15 gramas de gel para plantio que
deverá ser previamente hidratado (Tabela 5).
Tabela 5 - Insumo para preparação de cova de 0,40m X 0,40m - Fonte: NOVACAP

Insumo

Quantidade por cova

Unidade

Uréia
Adubo Químico MPK
Adubo Orgânico
Calcário

200
100
400
200

gramas
gramas
gramas
gramas
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III.

Plantio de Mudas
Com a cova de 0,40m X 0,40m preparada, após descanso de no mínimo 30 (trinta)
dias, será efetuado o plantio das mudas selecionadas para a área a ser recuperada. O
plantio deverá ser realizado no início do período chuvoso, e ser executado conformando
um coroamento das covas num raio de 0,50 metros, não esquecendo de observar o
estaqueamento das mudas. É de extrema importância o uso do tutor (estaca de madeira ou
bambu) para um melhor crescimento das plantas, torna-se pertinente instalar um tutor nas
mudas com tendência a se acamar, ou mudas muito pequenas, nestas últimas para
delimitar a sua localização. Tais informações constam ilustradas na Figura 54.

Figura 54 - Dimensão das covas e a forma de plantio – Fonte: Prisma.

Vale ressaltar que as dimensões das covas deverão ser suficientes para receber
torrão que envolvem o sistema radicular das árvores sem ocasionar o dobramento das
raízes e assegurar o desenvolvimento de forma satisfatória.
IV.

Plantio - Semeadura
A semeadura direta de árvores nativas permite que uma área de maior extensão
seja alcançada no plantio, trazendo a vantagem de introduzir espécies arbustivas de rápida
cobertura em alta densidade, dispensando o controle de gramíneas exóticas rapidamente,
em modelo manual, mecanizado ou ambos.
As plântulas provenientes de semeadura se adaptam melhor ao ambiente, em
comparação às mudas plantadas por meio de covas.
Segundo o EMBRAPA, a prática da semeadura direta permite lançar apenas
espécies pioneiras, em alta diversidade, ou junto com espécies secundárias, dependendo
da resiliência da área. O plantio também pode ser realizado em linhas previamente
preparadas, cujo espaçamento entre linhas pode variar de 50 cm a alguns metros (nas
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linhas de plantio de mudas, para aumentar a densidade e a diversidade dos plantios). Áreas
distantes de fontes de sementes devem receber maior diversidade de espécies.
Com essa prática espera-se que ao longo de 10 anos a vegetação já apresente
características de vegetação secundária e não necessite de manejo para seguir seu rumo
em sentido à vegetação madura.Regenerantes originados da chuva de sementes do próprio
plantio e de áreas próximas já tenham naturalmente surgidos e estes recuperados
garantindo a dinâmica da evolução da comunidade.
Tabela 6 - Resultados esperados com a prática da semeadura direta. Fonte: Felipe Ribeiro/Embrapa. https://www.embrapa.br/codigoflorestal/semeadura-direta. Acessado em 29/04/2019

Resultados Esperados – Prática Semeadura Direta

Exemplo de situação inicial

Exemplo de situação da área na implantação

Exemplo de resultados esperados em 2
anos

Exemplo de resultados esperados em 10
anos

A semeadura direta é um método com estimativa de custo menor, se comparado
ao plantio de mudas, por dispensar a necessidade de viveiros, além de que grandes áreas
podem ser semeadas com menos problemas de organização. Apesar da necessidade de
se obter um rápido estabelecimento da vegetação na restauração de ecossistemas
degradados, com o uso da semeadura direta, não há uma metodologia padrão para se
determinar a densidade de sementes ideal para tais projetos.
Deve-se ressaltar que o sucesso da semeadura direta está na dependência da
criação de um microambiente com condições tão favoráveis quanto possíveis para uma
rápida emergência e estabelecimento das plântulas e mudas.
Por outro lado, pode ocorrer intenso estabelecimento de espécies de recobrimento
e a vegetação inicial pode estar muito densa, não permitindo o desenvolvimento de
espécies de diversidade com crescimento mais lento. É importante lembrar que a
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semeadura direta pode ser efetiva apenas para algumas espécies, proporcionando uma
diversidade reduzida, e em área total é difícil de ser manejada para eliminar competidoras
exóticas. Já em semeadura em linhas é mais fácil, mas exige-se manutenção por um
período maior de tempo, especialmente quando as linhas são muito espaçadas.
Além disso, a ocorrência de elevada infestação de formigas cortadeiras no local
também pode inibir o estabelecimento e o bom crescimento de plantas regenerantes ou
mesmo as plantadas. Presença de gado e queimadas também podem afetar sobremaneira
a aréa a ser recuperada, causando perdas.
V.

Plantio de Grama
Para recomposição e recuperação vegetal da área da voçoroca serão propostos
duas técnicas de plantios de Grama Batatais (Paspalum notatum fluegge): uma por mudas
e por plaquetas.
A primeira técnica será implantada na poligonal que margeia o canal, recompondo
uma área aproximada de 2,03 ha com plantio de mudas de Gramas Batatais (Paspalum
notatum fluegge). A segunda técnica será implantada nas áreas dos taludes dos
barramentos, tanto a montante como a jusante do canal trapezoidal, apresentando áreas
de 641,92 m² com plantio de mudas de Grama Batatais (Paspalum notatum fluegge) por
plaquetas.
A Tabela 7 abaixo elenca essencialmente as proporções de Grama Batatais
(Paspalum notatum fluegge) por mudas e adubação, que serão necessárias para a
recuperação da área degradada da poligonal que margeia o canal.
Tabela 7 - Recuperação e recomposição das áreas degradadas por plantio de mudas de grama batatais – Fonte: NOVACAP/Prisma

Plantio de Mudas Batatais – inclusive adubação – tabela NOVACAP – fev/2016
Adubação
Quantidade
Coeficiente
Quantidade total
Novacap
Uréia
Grama batatais - muda
Adubo químico
NPK(fertilizante 04:14:08)
Esterco
Calcário

Kg/M²
M²/M²
Kg/M²

0,02
0,3
0,1

407,89 Kg
6.118,33 M²
2.039,44 Kg

Kg/M²
Kg/M²

0,3
0,3

6.118,33 Kg
6.118,33Kg

A Tabela 8 a seguir apresenta as proporções de adubação para a Grama Batatais
(Paspalum notatum fluegge) por plaquetas e adubação, que serão necessárias para a
proteção vegetal nas áreas dos taludes a montante e a jusante do canal trapezoidal.
Tabela 8 - Proteção vegetal nas áreas de talude – plantio de grama batatais em plaquetas – Fonte: NOVACAP/Prisma

Plantio por Placas Grama Batatais – tabela NOVACAP – fev/2016
Adubação
Quantidade
Coeficiente
Quantidade total
Novacap
Uréia
Grama batatais - placa
Adubo químico
NPK(fertilizante 04:14:08)
Esterco
Calcário

Kg/M²
M²/M²
Kg/M²

0,02
1,0
0,1

12,84 Kg
641,92 M²
64,20 Kg

Kg/M²
Kg/M²

0,05
0,2

32,096 Kg
128,38 Kg
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VI.

Espécies de Mudas Nativas do Cerrado
A área da poligonal a ser recuperação corresponde aproximadamente a 2,03 ha e
deverá ser promovido o plantio de mudas nativas atrelada a fitofisionomia do cerrado
sentido restrito. Pelo fato da voçoroca encontrar-se nas aproximidades de APP do córrego
Monjolo, foi recomendado que algumas mudas ficassem atreladas à Mata de Galeria
encontradas no local, as quais poderão ser plantadas no final da voçoroca (sul da poligonal
– margem esquerda do sentido do córrego). Porém, a fitofisionomia vegetacional intrínseca
da área passível à recuperação é o cerrado sentido restrito. Como já foi mencionado, o
processo erosivo que vem ocorrendo na área reduziu a vegetação de vários trechos,
modificando sua estrutura. Foi possível notar que a montante da voçoroca os danos do
processo da erosão estão mais dispersos, constatando a presença de vegetação no interior
destes sulcos. Por outro lado, nas regiões a jusante da voçoroca os danos são mais
concentrados e visíveis, obtendo-se uma vegetação que tenta a se reestabeler em pontos
onde a ação da água não seja tão intensa.
A vegetação no local é um mescla entre uma fisionomia natural e regiões alteradas
pela ação do homem, e é possível inferir que a vegetação original faz parte da fisionomia
Mata de Galeria, especialmente na margem direita. Na margem esquerda da voçoroca a
presença de pastagem de capim exótico é predominante e esse é o ponto onde os
processos erosivos são mais intensos, ameaçando indivíduos remanescentes. Onde há
vegetação nativa, os danos da erosão são mais concentrado e onde há pastagem os danos
se espalham por uma área maior.
De acordo com dados secundários, a densidade de indivíduos por hectare em
diversos ambientes ocupados por cerrado strictu sensu no Distrito Federal varia de 882
indivíduos na Área de Proteção Ambiental (APA) do Paranoá (ASSUNÇÃO e FELFILI,
2004) a 2.174 na Reserva particular do Patrimônio Natural (RPPN) Córrego do Aurora
(SOUZA, 2006).
Sabe-se que a composição vegetacional original da área encontra-se
descaracterizada devido às condições antrópicas, inserção de áreas de pastagens,
inserção de piscicultura, espécies exóticas, dentre outras, conforme já mencionado neste
relatório. Foram sugeridos algumas espécies que poderão resgatar, de certa forma, as
características vegetacionais intrínsecas da região, bem como a biodiversidade do local.
A Tabela 9 e Tabela 10 mostram a lista de espécies nativas destinadas ao plantio.
A distribuição destas mudas (Figura 55) foi feita através de 04 conjuntos de 13 mudas (com
5,0m de espaçamento entre eles), e as mudas estão dispostas da seguinte maneira:
- 08 mudas da espécie pioneira - PI espaçadas em 2,5 x 2,5 m formando um
quadrado de 5,0 x 5,0 m;
- 01 muda da espécie secundária - SE encontra-se no centro do quadrado;
- 04 mudas da espécie climácica – CE encontram-se no centro de cada quadrante
do quadrado maior;
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Ou seja, uma densidade de 2.652 mudas, além do respectivo grupo ecológico e
família, referente a fitofisionomia do cerrado sentido restrito e mata de galeria,
respectivamente. Já a Figura 54 apresenta o arranjo destas espécies do grupo ecológico
de interesse, isto é, espécies pioneiras e secundárias (crescimento rápido e denominadas
fotoblásticas positivas) e clímax (crescimento mais lento e denominadas fotoblásticas
negativas, sendo assim, precisam de sombra para se desenvolverem (as espécies
pioneiras irão proporcionar tal sombreamento). Tais interações entre as espécies irão
garantir a sucessão ecológica entre os indivíduos arbóreos destinados ao plantio.
Para este estudo foi realizado um levantamento arbóreo através de caminhamento
aleatório pela área para classificação da vegetação e a elaboração da lista florística (ver
item 5.7), contudo não foi realizado estudo de supressão vegetal para a área em questão.
A diversidade de espécies florestais plantadas na área ficará condicionada a disponibilidade
de mudas no viveiro florestal a ser contratado pela TERRACAP.
Tabela 9 – Lista de Espécies Nativas Recomendadas para Rescuperação atrelada a fitofionomia cerrado sentido restrito

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

FAMÍLIA

GRUPO ECOLÓGICO*

CECROPIA PACHYSTACHIA TRÉCUL

EMBAÚBA

URTICACEAE

P

ROLLINIA MUCOSA (JACQ.) BAILL.

BERIBÁ

ANNONACEAE

P

XYLOPIA EMARGINATA MART.

PINDAÍBA

ANNONACEAE

P

GUAZUMA ULMIFOLIA LAM.

MUTAMBA

MALVACEAE

P

ALIBERTIA EDULIS (RICH.) A. RICH. EX DC.

MARMELO

RUBIACEAE

P

CROTON URUCURANA BAILL.

SANGRA D'ÁGUA

EUPHOBIACEAE

P

ZANTHOXYLUM RHOIFOLIA LAM.

MAMICA-DE-PORCA

RUTACEAE

P

DIOSPYROS BURCHELLII HIERN

CAQUI-DO-CERRADO

EBENACEAE

S

CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.

PEQUI

CARYOCARACEAE

S

EUGENIA DYSENTERICA DC.

CAGAITA

MYRTACEAE

S

INGA CYLINDRICA (VELL.) MART.

INGÁ-BOLA

FABACEAE

S

INGA LAURINA (SW.) WILLD.

INGÁ-MIRIN

FABACEAE

S

HYMENAEA STIGONOCARPA MART. EX HAYNE

JATOBÁ-DO-CERRADO

FABACEAE

S

DIPTERYX ALATA VOGEL

BARU

FABACEAE

S

STERCULIA STRIATA A. ST.-HIL. & NAUDIN

XIXÁ

MALVACEAE

S

SYAGRUS OLERACEA (MART.) BECC.

GUEROBA

ARECACEAE

S

SYAGRUS ROMANZOFFIANA (CHAM.) GLASSMAN

JERIVÁ

ARECACEAE

S

PIPTADENIA GONOACANTHA
(MART.) J.F. MACBR.
PLATYPODIUM ELEGANS VOGEL

PAU-JACARÉ

FABACEAE

S

CANZILEIRO

FABACEAE

S

PTEROGYNE NITENS TUL.

AMENDOIM-BRAVO

FABACEAE

S

TERMINALIA ARGENTEA MART. & ZUCC

CAPITÃO-DO-CERRADO

COMBRETACEAE

S

PELTOPHORUM DUBIUM (SPRENG.) TAUB.

CANAFÍSTULA

FABACEAE

S

PLATHYMENIA RETICULATA BENTH.

VINHÁTICO

FABACEAE

S

DALBERGIA MISCOLOBIUM BENTH.

JACARANDÁ-DO-CERRADO

FABACEAE

S

CORDIA TRICHOTOMA (VELL.) ARRÁB. EX STEUD.

FREIJÓ

BORAGINACEAE

S

PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM VOGEL

FEIJÃO-CRÚ

FABACEAE

S

BUCHENAVIA TOMENTOSA EICHLER

MIRINDIBA

COMBRETACEAE

S
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APEIBA TIBOURBOU AUBL.

PENTE-DE-MACACO

MALVACEAE

S

ACACIA POLYPHYLLA DC.

MONJOLEIRO

FABACEAE

S

KIELMEYERA CORIACEA MART. & ZUCC.

PAU-SANTO

CLUSIACEAE

S

MAGONIA PUBESCENS A. ST.-HIL.

TINGUÍ

SAPINDACEAE

S

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

FAMÍLIA

GRUPO ECOLÓGICO*

AMBURANA CEARENSIS (ALLEMÃO) A. C. SM.

AMBURANA

FABACEAE

S

PSEUDOBOMBAX TOMENTOSUM
(MART. & ZUCC.) ROBYNS

EMBIRUÇÚ

MALVACEAE

S

VITEX POLYGAMA CHAM.

TARUMÃ

VERBENACEAE

S

JACARANDA MIMOSIFOLIA D. DON

JACARANDÁ-MIMOSO

BIGNONIACEAE

S

LUEHEA DIVARICATA MART.

AÇOITA-CAVALO

MALVACEAE

S

CYBISTAX ANTISYPHILITICA (MART.) MART.

IPÊ-VERDE

BIGNONIACEAE

S

TABEBUIA IMPETIGINOSA (MART.EX DC.) STANDL.

IPÊ-ROSA

BIGNONIACEAE

S

TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.
F. EX S. MOORE
TABEBUIA CHRYSOTRICHA (MART. EX A. DC.)
STANDL.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.

CARAÍBA

BIGNONIACEAE

S

IPÊ-PELUDO

BIGNONIACEAE

S

CURRIOLA

SAPOTACEAE

C

EUTERPE EDULIS MART.

JUSSARA

ARECACEAE

C

POUTERIA RAMIFLORA (MART.) RADLK.

GRÃO-DE-GALO

SAPOTACEAE

C

MYROXYLON BALSAMUM (L.) HARMS

BÁLSAMO

FABACEAE

C

ALBIZIA NIOPOIDES (SPRUCE EX BENTH.) BURKART

ANGICO-BRANCO

FABACEAE

C

ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT EX SPRENG.

GONÇALO-ALVES

ANACARDIACEAE

C

CALOPHYLLUM BRASILIENSE CAMBESS.

GUANANDI

CLUSIACEAE

C

ASPIDOSPERMA PYRIFOLIUM MART.

PEROBA-ROSA

APOCYNACEAE

C

COPAIFERA LANGSDORFFII DESF.

COPAÍBA

FABACEAE

C

CEDRELA FISSILIS VELL.

CEDRO

MELIACEAE

C

JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.EX A. DC.

JACARANDÁ-ROXO

BIGNONIACEAE

C

SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.

BRAÚNA

ANACARDIACEAE

C

TABEBUIA HEPTAPHYLLA (VELL.) TOLEDO
TABEBUIA SERRATIFOLIA (VAHL) G. NICHOLSON

IPÊ-ROXO
IPÊ-AMARELO

BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE

C
C

TABEBUIA ROSE-OALBA (REDE.) SANDWITH

IPÊ-BRANCO

BIGNONIACEAE

C

PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM POHL

CEGA-MACHADO

LYTHRACEAE

C

MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEMÃO

AROEIRA

ANACARDIACEAE

C

*ONDE: P=PIONEIRA; S=SECUNDÁRIA E C= CLÍMAX Fonte: Prisma, 2019

Tabela 10 – Lista de Espécies Nativas Recomendadas para Recuperação atrelada a Fitosionomia de Mata Galeria

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

FAMÍLIA

*GRUPO ECOLÓGICO

LUEHEA PANICULATA MARCH

AÇOITA-CAVALO

TILIACEAE

P

MACLURA TINCTORIA (L.) D. DON. EX STEUN

AMOREIRA

MORACEAE

P

ANADENANTHERA MACROCARPA BRENAN

ANGICO, ANGICO-VERMELHO

MIMOSOIDEAE

P

ASTRONIUM FLAXINIFOLIUM SCHOTT

AROEIRA-GONÇALVES

ANARCADIACEAE

P
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LITHRACEA MOLLEOIDES (VELL.) ENGL.

AROEIRINHA

ANARCADIACEAE

HYPTIDENDRON ASPERRIMUM (SPRENG.) R. M. HARLEY

ASSA-PEIXE, CATINGA- DEBODE

LABIATAE

P

STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS MART.

BARBATIMÃO

MIMOSOIDEAE

P

CHORISIA SPECIOSA ST. HIL.

BARRIGUDA, PAINEIRA-

BOMBACACEAE

P

P

ROSA

NOME CIENTÍFICO
DALBERGIA MISCOLOBIUM BENTH.

NOME POPULAR
CABIÚNA-DO- CERRADO,

FAMÍLIA

*GRUPO ECOLÓGICO

PAPILIONOIDEAE

P

COMBRETACEAE

P

COMBRETACEAE

P

JACARANDÁ

TERMINALIA GLABRESCENS MART.
TERMINALIA ARGENTEA MART. & ZUCC

CAPITÃO, MARIA-PRETA
CAPITÃO-FOLHAS- NOVAS,
CAPITÃO-DO- CAMPO

SCLEROLOBIUM PANICULATUM VOG. VAR.
RUBIGINOSUM

CARVOEIRO,
CARVOEIRO-DO-CAMPO

CAESALPINOIDEAE

P

SCLEROLOBIUM PANICULATUM VOG. VAR.

CARVOEIRINHO

CAESALPINOIDEAE

P

SALICACEAE

P

RUTACEAE

P

SUBVELUTINUM

CASEARIA SYLVESTRIS SW.
ZANTHOXYLUM RIEDELIANUM ENGL.

LAGARTO, PAU- LAGARTO,
LAGARTO- VERDADEIRA
LARANJEIRINHA, MAMICA
MATO

XYLOPIA EMARGINATA MART.
CROTON URUCURANA BAILL.
GUAZUMA ULMIFOLIA LAM.

PINDAÍBA
SANGRA-D'ÁGUA
MUTAMBA

ANNONACEAE
EUPHOBIACEAE
MALVACEAE

P
P
P

ALIBERTIA EDULIS (RICH.) A. RICH. EX DC.

MARMELO

RUBIACEAE

P

ZANTHOXYLUM RHOIFOLIUM LAM.

MAMICA-DE-PORCA

RUTACEAE

P

TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. CARAÍBA
EX S. MOORE

BIGNONIACEAE

S

TABEBUIA IMPETIGINOSA (MART. EX DC.) STANDL.

BIGNONIACEAE

S

ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM (VELL.) MORONG TAMBORIL
ERYTHRINA VELUTINA WILLD.
MULUNGU
HYMENAEA COURBARIL L.
JATOBÁ-DA-MATA

FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE

S
S
S

INGA CYLINDRICA (VELL.) MART.

IPÊ-ROSA

INGA LAURINA (SW.) WILLD.

INGÁ-BOLA
INGÁ-MIRIN

FABACEAE
FABACEAE

S
S

PELTOPHORUM DUBIUM (SPRENG.) TAUB.

CANAFÍSTULA

FABACEAE

S

ACACIA POLYPHYLLA DC.

MONJOLEIRO

FABACEAE

S

PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F. MACBR.

PAU-JACARÉ

MIMOSACEAE

S

EMBIRUÇÚ

MALVACEAE

S

PSEUDOBOMBAX TOMENTOSUM (MART. & ZUCC.)
ROBYNS
APEIBA TIBOURBOU AUBL.

PENTE-DE-MACACO

MALVACEAE

S

GUAREA GUIDONIA (L.) SLEUMER

MARINHEIRO

MELIACEAE

S

TRIPLARIS GARDNERIANA WEDD.
GENIPA AMERICANA L.

PAU-FORMIGA
JENIPAPO

POLYGONACEAE
RUBIACEAE

S
S

DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.

MARIA-POBRE

SAPINDACEAE

S

VITEX POLYGAMA CHAM.

TARUMÃ

VERBENACEAE

S

TAPIRIRA GUIANENSIS AUBL.

PAU-POMBO

ANACARDIACEAE

C

EUTERPE EDULIS MART.

JUSSARA

ARECACEAE

C
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TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH

IPÊ-BRANCO

BIGNONIACEAE

C

TABEBUIA HEPTAPHYLLA (VELL.) TOLEDO
TABEBUIA SERRATIFOLIA (VAHL) G. NICHOLSON

IPÊ-ROXO
IPÊ-AMARELO

BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE

C
C

CALOPHYLLUM BRASILIENSE CAMBESS.

GUANANDI

CALOPHYLLACEAE

C

FAMÍLIA

*GRUPO ECOLÓGICO

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

COPAIFERA LANGSDORFFII DESF.

COPAÍBA

FABACEAE

C

ALBIZIA NIOPOIDES (SPRUCE EX BENTH.) BURKART

FARINHA-SECA

FABACEAE

C

POUTERIA RAMIFLORA (MART.) RADLK.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.

GRÃO-DE-GALO
CURRIOLA

SAPOTACEAE
SAPOTACEAE

C
C

Figura 55 – Disposição do esquema de distribuição de mudas para recuperação de áreas de cerrado strictu sensu. Fonte: Prisma.

Segundo Campello (1998) e GANDOLFI (1996) quando em uma vegetação nativa
percebe-se uma mistura aparentemente caótica de árvores maiores e menores estas
podem ser divididas em três grandes grupos: espécies pioneiras, secundárias iniciais e
secundárias tardias (secundárias) e clímax. Suas definições podem ser distinguidas da
seguinte maneira:
a) Pioneiras - espécies claramente dependentes de luz. Não se desenvolvem no
sub-bosque e se estabelecem em clareiras ou bordas de florestas;
b) Secundárias iniciais - essas espécies ocorrem em condições de sombreamento
médio, ocorrendo em clareiras pequenas, bordas de clareiras grandes ou de florestas ou
no sub-bosque não densamente sombreado;
c) Secundárias tardias ou clímax - espécies que se desenvolvem no sub-bosque
em condições de sombra leve ou densa, onde podem permanecer toda a vida, ou podem
crescer até alcançar o dossel.
A Figura 56 a seguir demonstra a dinâmica de crescimento de tais espécies em
campo, o que caracteriza a sucessão ecológica.
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Figura 56 - Dinâmica da sucessão de crescimento de espécie em campo. Fonte: Campello (1998)

Apartir da leitura da imagem anterior observa-se que as espécies pioneiras e
secundárias iniciais irão proporcionar sombreamento tendo em vista o seu crescimento
rápido e por serem fotoblásticas positivas8, ou seja, crescem sobre a incidência de luz
direta, por outro lado, as mesmas possuem tempo de vida curto. Já as espécies clímax e
secundárias (crescimento lento e tempo de vida considerável), mais precisamente as
tardias, tendem a compor o dossel da floresta (dominantes e codominantes). Contudo, tais
espécies atreladas a este grupo ecológico precisam de sombra para se desenvolver por
serem fotoblásticas negativas.
Em suma, a existência das pioneiras e secundárias iniciais são de extrema
importância quando se pensa na composição de uma floresta, fragmento florestal, e/ou
comunidade, pois são elas que proporcionarão o crescimento mais rápido das espécies
secundárias tardias e climácicas, as quais alcançarão o dossel da floresta. Essa gama de
interações existentes entre as mesmas garantem a sucessão ecológica vegetal no
ambiente, conforme já mencionado neste item.
VII.

Calagem e Adubação do Solo
Segundo o EMBRAPA, a Calagem tem como objetivo:
• A neutralização do alumínio e manganês trocáveis;
• Elevação dos teores de cálcio e magnésio aumentando a disponibilidade de
nutrientes tais como o fósforo.
É recomendado que a utilização do calcário deva ser aplicado e incorporado na
profundidade de 20 cm e com pelo menos dois meses antes do plantio do porta-enxerto ou
das mudas. A dosagem a aplicação deve ser referente a necessidade corretiva para elevar
o pH a 6,0.
De acordo com Cavalcante (et.al.1998):
“Calagem é a tecnologia empregada com o objetivo principal de corrigir a
acidez e, consequentemente, melhorar as características químicas, físicas
e biológicas do solo. A calagem contribui, também, para o aumento da
disponibilidade de nutrientes existentes no solo, o que proporciona o
incremento da produtividade e, consequentemente, a rentabilidade da
atividade agrícola. ”
8 Da-se o nome de fotoblastismo à influência da luz na germinação das sementes. A esse respeito as plantas podem ser fotoblásticas positivas, que

germinam por acção da luz branca, não germinando no escuro, ou fotoblásticasnegativas, com germinação que é inibida por luz branca.
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Já a adubação maneja de três principais técnicas:
• Correção – é feita para corrigir a fertilidade do solo para padrões
preestabelecidos;
• Crescimento – é realizada para favorecer o crescimento inicial das plantas;
• Manutenção – é utilizada para repor os elementos absorvidos pela planta e
exportado com os frutos.
6.4.4. Manutenção
I.

Do Plantio por Mudas
No primeiro ano deverá ser realizada roçagem do capim e vegetação nas
entrelinhas, coroamento mediante capinas no entorno de cada muda (50 cm de raio) e
adubação em cobertura com 200 gramas de termofosfato yoorin. Tais procedimentos
poderão ser efetuados a partir do 3° mês após o plantio, durante o período chuvoso. Deverá
ser realizado o coroamento da cova num raio de 0,50 metros, bem reforçado, com
capacidade para receber 20 litros de água. Essa coroa poderá receber o material palhoso
originado das roçadas para diminuir a evaporação no período de estiagem.
A adubação em cobertura deverá ser efetuada em um raio de 15 cm do centro da
cova (muda), previamente livre de mato e nunca sobre a muda (Figura 57), pois, tal atitude
pode queimar o sistema foliar da mesma.

Figura 57 – Coroamento e adubação de cobertura

No segundo ano deverá ser realizada roçagem do capim e vegetação nas
entrelinhas, coroamento mediante capinas no entorno de cada muda (50 cm de raio) e
adubação em cobertura com 300 gramas de termofosfato yoorin por planta, a fim de sanar
a mato-competição. Tais procedimentos deverão ser efetuados durante o período chuvoso.
Ressalta-se que nos dois primeiros anos as operações de manutenção necessitam de
ajustes referentes ao tutoramento e irrigações quinzenais no período com índice
pluviométrico menor.
A. Manutenções Anuais
Durante os dois primeiros anos após a implantação da recuperação da área
voçoroca e de toda a poligonal da área de projeto serão dispensados alguns tratos culturais,
a saber:
1) Adubação em cobertura;
2) Irrigação no período seco, caso necessário.
3) Manutenção do aceiro mediante capinas manuais;
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4) Coroamento das mudas mediante capinas manuais em um raio de 50 cm a partir
do centro da cova;
5) Reposição das mudas mortas;
6) Manutenção do aceiro mediante capinas manuais;
7) Roçagem manual da vegetação graminosa nas entrelinhas e áreas mantidas
com vegetação pré-existente;
8) Podas de formação, eliminando galhos baixeiros e secos;
09) Ajustes no tutoramento;
10) Irrigações quinzenais no período de menor índice pluviométrico.
B. Monitoramento e Acompanhamento
O “pegamento” das mudas, ou seja, tempo necessário à produção de mudas,
deverá ser avaliado num período de até 30 dias após o plantio, neste interim será avaliada,
ainda, a necessidade quanto a possibilidade de correções, a exemplo da irrigação,
adubação suplementar e replantio.
Após o a recuperação da área por meio da terraplenagem e posteriormente pelo
recobrimento vegetacional, torna-se pertinente seguir as seguintes atividades de
manutenção/monitoramento. A Tabela 11 elenca tais ações, ações necessárias,
considerando um período de 24 meses
Tabela 11 – Atividades de acompanhamento na poligonal da voçoroca a ser recuperada – Fonte: tabela elaborada pela Hollus/2013.

15 A 30 DIAS APÓS O PLANTIO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DAS MUDAS.

30 DIAS APÓS O PLANTIO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA, IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS (FORMIGAS) E
PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS.

FIM DO 1º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS
(FORMIGAS) E PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS. CAPINAS, COROAMENTO DAS MUDAS,
CONTROLE DE FOGO (ACEIRAMENTO) E IRRIGAÇÃO SE NECESSÁRIO.

INÍCIO DO 2º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, REABERTURA DE COVAS. REPLANTIO DE MUDAS
MORTAS. IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS E PATÓGENOS. CONTROLES
NECESSÁRIOS.

30 DIAS APÓS O 2º PLANTIO

REPOSIÇÃO DE MUDAS MORTAS E ADUBAÇÃO DE COBERTURA DAS MUDAS RECÉM-PLANTADAS.

FIM DO 2º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS
(FORMIGAS) E PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS. CAPINAS, COROAMENTO DAS MUDAS E
CONTROLE DE FOGO (ACEIRAMENTO).

INÍCIO DO 3º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, REABERTURA DE COVAS. REPLANTIO DE MUDAS
MORTAS. IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL, DE ATAQUE DE PRAGAS E
PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS.

A PARTIR DO FIM DO 3º PERÍODO
CHUVOSO

CAPINAS E ACEIRAMENTO ANUAIS PARA CONTROLE DE FOGO.

Recomenda-se que seja adotado também as seguintes práticas:
•
Inspeções – no mínimo trimestrais;
•
Adubações de cobertura – sempre no período chuvoso;
•
Reposição de mudas – sempre no início da estação chuvosa;
•
Capinas – ao final das chuvas, com o firmamento da estação seca;
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•
Roçadas das áreas onde foi feito o recobrimento vegetal por herbáceas;
•
Controle de formigas – preferencialmente na estação seca e com métodos
naturais;
•
Controle de fogo – por meio de capinas, vigilância, aceiramento ou mesmo o
fogo controlado;
•
Vigilância – durante todo o ano.
Além destas atividades de manutenção reflorestamento as seguintes medidas são
sugeridas:
Não permitir pastoreio nem consumo de plantas por animais nos dois primeiros
anos após o plantio, a fim de não comprometer a regeneração artificial (plantio de mudas).
O trabalho dispendioso pode ser destruído facilmente, em pouco tempo, onerando desta
maneira o custo de implantação do projeto.
II.

Do plantio por da Semeadura
Segundo o EMBRAPA, recomenda-se que a restauração seja feita em etapas,
começando por pequenas áreas. O monitoramento permite analisar se a técnica
empregada está desencadeando, se está bem adequada, sendo bem conduzida e se há
regeneração necessária para o retorno da vegetação nativa. Após a avaliação, nova
tomada de decisão pode ser necessária. A qualidade do solo e a estrutura, diversidade e
composição da vegetação são características comumente avaliadas em um monitoramento
de restauração ecológica, e são capazes de predizer o sucesso da recomposição da
vegetação.
•

Técnicas
Usualmente são utilizadas três técnicas de avaliação da recuperação:
cobertura do solo, a densidade de plantas presentes e a sua riqueza;
1)
A primeira ténica se dá por forma de vida (vegetação competidora, solo
exposto, árvores, arbustos e herbáceas nativas), pode ser realizada utilizando
métodos simples como a porcentagem de ocupação do ambiente (ao longo de uma
trena esticada de 25 metros, posicionar uma vara de bambu com 2 metros de
comprimento a cada 50 cm e observar todas as plantas que tocam na vara).
2)
Para medir a densidade de plantas e a riqueza de espécies regenerantes
lenhosos com mais de 30 cm de altura, estica-se uma trena de 25 metros e numa
faixa de 1 metro ao longo da trena contam-se as plântulas e arvoretas.
A. Manutenções Anuais
Durante os dois primeiros anos após a implantação da recuperação da área
voçoroca e de toda a poligonal da área de projeto serão dispensados alguns tratos culturais,
a saber:
1. Adubação em cobertura;
2. Irrigação no período seco, caso necessário.
3. Manutenção do aceiro mediante capinas manuais;
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4. Reposição das mudas mortas;
5. Manutenção do aceiro mediante capinas manuais;
6. Roçagem manual da vegetação graminosa nas entrelinhas e áreas mantidas
com vegetação pré-existente;
7. Podas de formação, eliminando galhos baixeiros e secos;
8. Irrigações quinzenais no período de menor índice pluviométrico.
B. Monitoramento e Acompanhamento
O “pegamento” das mudas, ou seja, tempo necessário à produção de mudas,
deverá ser avaliado num período de até 30 dias após o plantio, neste interim será avaliada,
ainda, a necessidade quanto a possibilidade de correções, a exemplo da irrigação,
adubação suplementar e replantio.
Após o a recuperação da área por meio da terraplenagem e posteriormente pelo
recobrimento vegetacional, torna-se pertinente seguir as seguintes atividades de
manutenção/monitoramento. A Tabela 12 elenca tais ações, ações necessárias,
considerando um período de 24 meses
Tabela 12 – Atividades de acompanhamento na poligonal da voçoroca a ser recuperada – Fonte: tabela elaborada pela Hollus/2013.

15 A 30 DIAS APÓS O PLANTIO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DAS MUDAS.

30 DIAS APÓS O PLANTIO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA, IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS (FORMIGAS) E
PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS.

FIM DO 1º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS
(FORMIGAS) E PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS. CAPINAS, COROAMENTO DAS MUDAS,
CONTROLE DE FOGO (ACEIRAMENTO) E IRRIGAÇÃO SE NECESSÁRIO.

INÍCIO DO 2º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, REABERTURA DE COVAS. REPLANTIO DE MUDAS
MORTAS. IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS E PATÓGENOS. CONTROLES
NECESSÁRIOS.

30 DIAS APÓS O 2º PLANTIO

REPOSIÇÃO DE MUDAS MORTAS E ADUBAÇÃO DE COBERTURA DAS MUDAS RECÉM-PLANTADAS.

FIM DO 2º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ATAQUE DE PRAGAS
(FORMIGAS) E PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS. CAPINAS, COROAMENTO DAS MUDAS E
CONTROLE DE FOGO (ACEIRAMENTO).

INÍCIO DO 3º PERÍODO CHUVOSO

AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS, REABERTURA DE COVAS. REPLANTIO DE MUDAS
MORTAS. IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL, DE ATAQUE DE PRAGAS E
PATÓGENOS. CONTROLES NECESSÁRIOS.

A PARTIR DO FIM DO 3º PERÍODO
CHUVOSO

CAPINAS E ACEIRAMENTO ANUAIS PARA CONTROLE DE FOGO.

Recomenda-se que seja adotado também as seguintes práticas:
•
Inspeções – no mínimo trimestrais;
•
Adubações de cobertura – sempre no período chuvoso;
•
Reposição de mudas – sempre no início da estação chuvosa;
•
Capinas – ao final das chuvas, com o firmamento da estação seca;
•
Roçadas das áreas onde foi feito o recobrimento vegetal por herbáceas;
•
Controle de formigas – preferencialmente na estação seca e com métodos
naturais;
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•
Controle de fogo – por meio de capinas, vigilância, aceiramento ou mesmo o
fogo controlado;
•
Vigilância – durante todo o ano.
Além destas atividades de manutenção reflorestamento as seguintes medidas são
sugeridas:
• Não permitir pastoreio nem consumo de plantas por animais nos dois
primeiros anos após o plantio, a fim de não comprometer a regeneração
artificial (plantio de mudas). O trabalho dispendioso pode ser destruído
facilmente, em pouco tempo, onerando desta maneira o custo de
implantação do projeto.
7. CRONOGRAMA
Corforme a orientação da TERRACAP, os orçamentos dos projetos Centro e
Subcentro Urbano serão separados em 5 lotes para licitação, conforme imagem abaixo:

Figura 58 – Divisão dos lotes. Fonte: Prisma.

O PRAD será executado no lote 03 junto com as bacias e lançamentos da rede de
drenagem do Centro e Subcentro Urbano. A empresa contratada para a execução das
obras será a responsável pelas atividades de implantação e manutenção ao longo do
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contrato e até o Período de Correção de Defeitos (PCD) conforme definido no edital e
contrato.
Deverá manter os cuidados conforme especificado neste projeto, devendo empregar
profissionais capacitados para atender as exigências aqui definidas.
Como instrumentos de acompanhamento e avaliação deverão ser emitidos relatórios
periódicos durante a execução. A seguir cronograma de execução da obra:

Figura 59 - Cronograma Fisico-financeiro. Fonte: Prisma.
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