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RESUMO

Este  Projeto de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas tem como

princípio estabelecer medidas para a recuperação e revitalização ambiental de áreas

atingidas em decorrência das alterações antrópicas na bacia do Rio São Bento. A

área  a  contemplada  pelo  programa  é  de  cerca  de  47,60  hectares,  e  a  mesma

apresenta  como  característica  básica  o  bioma  cerrado  com  extensas  áreas  de

veredas. O uso do solo é caracterizado pela agricultura intensiva e extensiva de

culturas irrigadas. Tais características intensificam os processos de degradação do

meio ambiente devido suas características. Este PRAD vem como uma ferramenta

de manter esta região sustentável ambiental, sócio e financeiramente.

Palavras-chave: Revitalização ambiental. Estabilização. Voçorocas. Revegetação.



ABSTRACT

This  Project  for  the  Recovery  of  Degraded  Areas  has  as  principle  to  establish

measures for the recovery and environmental revitalization of affected areas due to

the anthropic changes in the São Bento River basin. The area contemplated by the

program is about 47.60 hectares, and it presents as a basic feature the closed biome

with extensive areas of paths. Soil use is characterized by intensive and extensive

agriculture  of  irrigated  crops.  Such  characteristics  intensify  the  processes  of

degradation of the environment due to its characteristics. This PRAD comes as a tool

to keep this region environmentally sustainable, partner and financially.

Keywords: Environmental Revitalization. Stabilization. Erosions. Revegetation.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Problema

Com agronegócios, tendo a exportação da produção e o consumo interno

com significantes índices de incremento, a região da Bacia do Rio São Bento se vê

tomada  por  agriculturas  extensivas  e  intensivas,  com  plantações  irrigadas  e  de

sequeiro, onde há o uso indiscriminado de agrotóxicos e/ou fertilizantes. 

Este tipo de utilização do solo da Bacia do Rio São Bento, com grandes

extensões  de  monoculturas,  interferem indiretamente  no  clima  e  diretamente  no

solo, água, ar e na paisagem da região.

A bacia do Rio São Bento possui uma pequena Central Geradora Hidráulica

(CGH) situada no curso do Rio São Bento, todavia a bacia possui em sua extensão

outros cursos que permitem a livre subida dos peixes para a permanência do ciclo

da vida da ictiofauna. 

Sua beleza e  características  únicas e  as  relações deste  território  com a

fauna  do  cerrado,  o  coloca  em um  patamar  elevado  de  preocupação  com  sua

preservação e sua regeneração, para que possa ser garantido a biodiversidade da

fauna  e  da  flora.  A  mesma  é  de  extrema  importância  para  a  região  por  ser

alimentada por nascentes que ainda estão preservadas.

Nesta  área  há  também  inúmeras  nascentes  o  que  também  justifica  a

necessidade de uma regeneração intensa das condições ambientais da Bacia do Rio

São Bento,  pois  estas alimentam o referido curso d’água e abastece uma vasta

região territorial.

.
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1.2 Justificativa

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas visa definir ações que

recuperem áreas que tenham sido submetidas a degradação em qualquer um de

seus componentes.

A Bacia do Rio São Bento está repleta agriculturas extensivas e intensivas,

com  plantações  irrigadas  e  de  sequeiro,  onde  há  o  uso  indiscriminado  de

agrotóxicos e/ou fertilizantes, o que traz uma constante degradação ao seu solo e

agua.

Esta realidade nos confronta com a necessidade urgente de recuperar as

áreas desta bacia que estão degradadas ou em processo de degradação a fim de

garantir que a Bacia do Rio São Bento seja não somente uma bacia preservada,

mas também um corredor ecológico por todas as suas vias, aéreas, terrestres ou

aquáticas.
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1.3 Objetivo geral

Elaborar  um Plano de Recuperação De Áreas Degradadas tendo este  o

objetivo  estabelecer  procedimentos e medidas de controle  e  recuperação destas

áreas, principalmente as que foram pela agricultura extensiva e intensiva na área

estabelecida pela Bacia do Rio São Bento.

1.3.1 Objetivos específicos

 Proceder o diagnóstico, classificação e tipologia de áreas degradadas

na área estendida e no entorno imediato da bacia do Rio São Bento; 

 Proceder  a  estudo  prospectivo  quanto  à  projeção  de  incidência  de

áreas degradadas segundo o fator de susceptibilidade ambiental;
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2 METODOLOGIA

Como pode ser observado com as visitas in loco e apresentado nas Figuras

neste trabalho, as áreas ou apresentam características de contribuição para com o

curso  hídrico  apontado no projeto  ou  com afloramento  do lençol  freático,  sendo

caracterizada como nascente e/ou olho d'agua ou estão na área dos 50 metros no

entorno  do  mesmo  e  são  consideradas  áreas  de  preservação  permanente  ou

mesmo são áreas de recarga do lençol freático.

O  cerrado  possui  a  característica  de  se  regenerar  inúmeras  vezes  após

distúrbios o que pode facilitar o trabalho de recuperação. Entretanto há casos onde

os danos foram severos de tal  maneira que impossibilitam a regeneração ou até

mesmo a  estabilização  da  área.  Nestes  casos  é  preciso  utilizar  de  métodos  de

reintrodução  da  vegetação  na  área.  Sendo  assim,  essas  técnicas  devem  ser

escolhidas de acordo com as características das áreas (DURIGAN et al, 2011).

Por isso, as técnicas de revegetação devem ser definidas, primeiramente,

com  base  na  potencialidade  de  regeneração  natural  da  composição  e  de

restabelecimento da diversidade da vegetação de cerrado, que deve ser avaliado

pelo menos um ano depois de eliminados todos os agentes de impacto (DURIGAN

et al, 2011).

Quando  a  voçoroca  não  for  muito  grande  e  os  benefícios  futuros

compensarem o investimento,  recomenda-se a recuperação do sulco,  ou

seja,  tapar  a  voçoroca  com terra,  recuperando  a  área  e  incorporando-a

novamente ao processo produtivo. A pastagem é um bom exemplo. Outra

solução  seria  a  vegetação  com  espécies  arbóreas  para  produção  de

madeira (eucalipto e pinus) e para fruticultura. Ainda, a transformação da

área afetada em ambiente de abrigo natural para a fauna, como o plantio de

vegetação nativa (TAVARES et al, 2008, p. 116).

A área  em questão  é  de  agricultura  intensiva  e  possui  característica  de

voçorocas, sendo apropriado a utilização de técnicas de estabilização em conjunto

com semeadura e aonde for possível  plantio de mudas pioneiras,  secundárias e

terciárias (DURIGAN et al, 2011).
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Isolamento da área de contribuição da formação da voçoroca

A estabilização dos processos erosivos tem por objetivo eliminar os fatores que

estejam colaborando para a concentração da água na área de contribuição, bem

como no interior da voçoroca, e paralisar seu crescimento (PEREIRA, 2001).

Deve-se evitar o acesso de animais; o tráfego de veículos; a atividade agrícola

sem práticas conservacionistas no entorno da voçoroca; a alocação inadequada de

estradas e caminhos que direcionam a enxurrada para a voçoroca etc. Dependendo

do  tamanho  da  voçoroca,  sempre  que  possível,  deve-se  cercar  a  área  de

contribuição (TAVARES et al, 2008).

3.2 Controle da erosão em toda a bacia de captação de água da voçoroca 

O  controle  da  erosão  se  dá  por  práticas  mecânicas  e  vegetativas  tanto  a

montante como nas laterais da voçoroca a fim de desviar a água que cai em seu

interior  Através  de  sistemas  de  terraceamento,  canais  escoadouros,  bacias  de

captação de água,  plantio  em nível,  cobertura  vegetal  com espécies  herbáceas,

arbustivas  e  arbóreas,  instalação  de  paliçadas  de  bambu  e  sacos  de  terra  e,

também, a implantação de cordões vegetados (TAVARES et al, 2008).

3.3 Drenagem da água subterrânea 

Quando o lençol freático é atingido pela voçoroca é necessário drenar a água

subterrânea através de pedras, bambu ou até mesmo através de tubulações até um

leito de drenagem estável (TAVARES et al, 2008).

3.4 Suavização dos taludes da voçoroca
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Suavizar os taludes da voçoroca anteriormente a implantação da vegetação

de  proteção  do  solo  faz  com  que  diminua  ou  estabilize  o  processo  erosivo

(TAVARES et al, 2008).

3.5 Construção de barreiras no interior das voçorocas

A construção de barreias dentro da voçoroca, a fim de diminuir a erosão

provocada pelo arraste das águas, também é um método eficaz de estabilização.

Essas contenções podem ser  feitas de bambu, pedras,  sacos de terra,  madeira,

galhos e troncos de árvores, entulhos etc. (TAVARES et al, 2008).

3.6 Recomposição vegetal

Segundo Tavares: 

Para a revegetação da área ao redor e dentro da voçoroca poderão ser

utilizadas plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas, visando a cobertura do

solo e o aporte de matéria orgânica.  Qualquer espécie vegetal  pode ser

utilizada,  desde  que  adaptada  às  condições  edafoclimáticas  locais.

Entretanto,  deve-se  dar  preferência,  no  estágio  inicial  de  revegetação

(vegetação  pioneira),  às  espécies  conhecidas  como leguminosas.  Essas

plantas formam uma simbiose em suas raízes, com bactérias (rizobium) e

fungos (micorrizas),  o que permite melhorar a absorção de nutrientes do

solo e do ar, independentemente de aplicação contínua de fertilizantes. Isso

proporciona,  também,  uma  maior  absorção  de  água.  Normalmente,  há

necessidade  de  se  fazer  uma  adubação  com  fertilizantes  químicos  e

orgânicos  apenas no  plantio.  Dependendo do  estado  de degradação do

solo, o crescimento das plantas terá maior ou menor velocidade, podendo

ser  necessária  outra  aplicação  de  fertilizante  químico  (TAVARES  et  al,

2008, p. 120).

A área das nascentes dos cursos d’agua que alimentam a bacia hidrográfica

do Rio São Bento, é composta em sua maioria por mata ciliar e veredas e serão
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recompostas por espécimes nativas a fim de preservar o equilíbrio e biodiversidade

do local.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente possui em suas instalações um

viveiro de mudas nativas que conta com espécies primárias, secundárias e clímax,

garantindo assim a oferta deste material.  No município de Catalão também há a

oferta de mudas em diversos viveiros particulares na cidade. As espécies utilizadas

serão listadas no Quadro 1:

Quadro 1 – Listagem das espécies sugeridas para o plantio.
Nome Científico Nome popular Grupo 

1 Albizianiopoides Angico-branco P
2 Myracroduonurundeuva Aroeira P
3 Terminaliaargentea Capitão P
5 Sclerolobiumpaniculatum Carvoeiro P
6 CedrelafissilisVell. Cedro P
7 Cecropiapachystachia Embaúba P
8 Pseudobombaxlongijlorumi) Embiruçu P
9 Genipa americana L. Genipapo P
10 Pouteria torta Guapeva P
11 Ingacylindrica Ingá P
12 Ingauraguensis Ingá-banana P
13 lngasp. Ingá-de-sapo P
14 Machaeriumacutifolium Jacarandá-bico-de-pato P
15 Mabeafistulifera. Mamoninha P
16 Guazumaulmifolia. Mutamba P
17 Physocalymmascaberrimum Nó-de-porco P
18 Chorisiaspeciosa Paineira P
19 Triplaris brasiliana Pau-formiga P
20 Apeibatibourbou Pente-de-macaco P
21 Xylopiaaromatica Pimenta-de-macaco P
22 Caryocar brasiliense Piqui P
23 Trema micrantha Piriquiteira P
24 SapindussaponariaL. Saboneteiro P
25 Crotonurucurana Sangra-d'água P
26 Enterolobiumcontortisiliquum Tamboril P
27 Vitexpolygama Tarumã P
28 Bauhiniaforficata Unha-de-vaca P
29 Virola sebifera Virola P
30 Lueheadivaricata Açoita-cavalo S
31 Myroxylonperuiferum Bálsamo S
32 Stryphnodendronadstringens Barbatimão S
33 Eugenia dysenterica Cagaita S
34 Sterculiastriata Chichá S
35 Albiziahasslerii Farinha-seca S
36 Astroniumfraxinifolium Gonçalo-alves S
37 Aspidospermaparvifolium Guatambu S
38 T'abebuiaroseo-alba Ipê-branco S
39 Tabebuia chrysotricha Ipê-amarelo-do-cerrado S
40 Dalbergiamiscolobium Jacarandá-caviúna S
41 Jacarandacuspidifolia Jacarandá-mimoso S
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42 Hymenaeastigonocarpa Jatobá-do-cerrado S
43 Nectandramembranacea Louro S
44 Didymopanaxmorototonii Mandiocão S
45 Guareaguidonia Marinheiro S
46 Emmotumnitens Sobre S
47 Teminaliaglabrescens Capitão-do-campo C
48 Apuleiamolaris Garapa C
49 Tabebuia serratifolia Ipê-amarelo C
50 Tabebuia impetiginosa Ipê-roxo C
51 Hymenaeacourbaril Jatobá-da-mata C
52 Carinianaestrellensis Jequitibá C
53 Copaiferalangsdorffii Pau-dóleo C
54 CaesalpiniaferreaMart. Pau-ferro C
55 Aspidospermacylindrocarpon Peroba C
56 Bowdichiavirgilioides. Sucupira-preta C
57 Adenantherapavonina Tento C

Onde: P= Pioneira, S= Secundária, C= Clímax
Fonte: MEDEIROS (2011).
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4 DESCRIÇÃO DA ÁREA DO PROJETO

O  município  de  Catalão  (GO)  localizado  no  sudeste  goiano,  com  uma

população de 86.647 habitantes, figura com o 5º maior PIB e os maiores índices de

PIB e arrecadação per capita do estado de Goiás. Representando assim, uma das

melhores relações entre arrecadação e população do país, colocando o município

em posição econômica bastante confortável. 

As áreas a serem recuperadas estão todas inseridas na bacia do Rio São

Bento.  Estas áreas influem diretamente na qualidade e quantidade dos recursos

hídricos desta bacia que além de manter o agronegócio por meio de irrigação é

fundamental  para a existência da fauna e flora,  muitas,  endêmicas da região.  A

bacia Hidrográfica do Rio São Bento é delimitada conforme Figura 1.
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio São Bento

Fonte: LIMA (2014).
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A  vegetação  que  constitui  a  Bacia  do  Rio  São  Bento  é  formada  por  8

fitofisionomias:  Veredas,  Cerado  Sentido  Restrito,  Cerrado  Rupestre,  Cerradão,

Mata Ciliar,  Mata de Galeria,  Campo Sujo e Campo Limpo (LIMA E FERREIRA,

2012).

Especificamente, na área da bacia do Rio São Bento, a base econômica é

diversificada através da agropecuária com significativo peso da produção de grãos

especialmente a soja através das monoculturas e da pecuária, dentro da lógica do

agronegócio hegemônica no país. Seu uso do solo pode ser observado na Figura 2

(SILVA e BAYER, 2013).

Figura 2 - Uso do solo na bacia hidrográfica do Rio São Bento.

Fonte: LIMA (2014).
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Em relação ao clima da área, este é caracterizado por dois períodos bem

marcados com uma sazonalidade climática bem definida com períodos chuvosos de

outubro a abril e período seco de maio a setembro

Os contribuintes hidrográficos da Bacia do Rio São Bento são os ribeirões:

Ribeirão das Pedras, Ribeirão das Gordas e Ribeirão de Ponte Preta. Os córregos

contribuintes são: Buriti das Pedras, Vargem Grande, Barreirinho, Vauzinho, Jacuba,

Mutum, Capoeira Grande (LIMA, 2014).

Outra característica inerente à área são as principais condições sociais dos

agricultores e moradores quem em sua maioria possuem baixos rendimentos e nível

de instrução; pouco conforto em suas residências; dificuldades de acesso saúde;

precariedade  quanto  ao  saneamento  básico;  envelhecimento  da  população;

masculinização, dentre outros fatores (SILVA E MENDES, 2012).

4.1 Pontos escolhidos do projeto

Apresentadas essas características intrínsecas à região, foram escolhidas

doze áreas dentro da bacia para se realizar as intervenções. A área de abrangência

física do projeto, ou seja, onde estão instalados os processos erosivos, conforme

ilustrado na Figura 3 totalizam aproximadamente 94,00 hectares:
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Figura 3. Localização dos processos erosivos.

Fonte: ACERVO SEMMAC.

As  doze  áreas  selecionadas  mediante  visita  in  loco  são  demonstradas

abaixo, com suas respectivas fotos bem como sua localização geográfica e sua área

conforme Figuras 4 a 15:
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Figura 4 - Área 01: Área em hectares: 10,49 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°57'10.34"S
Longitude: 47°28'41.08"O

Figura 5. - Área 02: Área em hectares: 5,40 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°56'37.94"S
Longitude: 47°27'47.34"O



20

Figura 6 - Área 03: Área em hectares: 12,64 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitue: 17°56'24.18"S
Longitude: 47°28'49.01"O

Figura 7 - Área 04: Área em hectares: 10,12 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°56'45.54"S
Longitude: 47°30'32.74"O
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Figura 8 - Área 05: Área em hectares: 4,04 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°54'24.66"S
Longitude: 47°30'28.51"O

]

Figura 9 - Área 06: Área em hectares: 8,08 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°53'24.37"S
Longitude: 47°32'59.90"O
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Figura 10 - Área 07: Área em hectares: 8,99 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°52'57.17"S
Longitude: 47°29'38.78"O

Figura 11 - Área 08: Área em hectares: 13,91 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°53'18.25"S
Longitude: 47°31'39.33"O
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Figura 12 - Área 09: Área em hectares: 8,66 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°53'0.55"S
Longitude: 47°30'8.25"O

Figura 13 - Área 10: Área em hectares: 2,43 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°47'58.53"S
Longitude: 47°32'46.25"O
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Figura 14 - Área 11: Área em hectares: 2,45 h.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°44'23.88"S
Longitude: 47°30'0.13"O

Figura 15 - Área 12: Área em hectares: 6,80 ha.

Fonte: Foto do autor.
Latitude: 17°39'19.73"S
Longitude: 47°26'36.27"O
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

5.1 Identificação do problema

O Cerrado é caracterizado por vegetação tortuosa, baixa, folhas espessas.

Ocorre  em  solos  litólicos  até  solos  profundos,  geralmente  pobre  em  nutrientes

essenciais para as atividades agropecuárias, porém suficientes para a vegetação

nativa do Bioma Cerrado. Distribui-se principalmente no planalto central brasileiro e

áreas disjuntas no norte do pais (MARTINS, 2010).

O estado goiano encontra em sua totalidade coberto pelo bioma cerrado,

possuindo praticamente todos os tipos fitofisionômicos característicos do cerrado. A

utilização  destas  terras  para  a  agricultura  comercial  foi  intensificada  a  partir  da

década de 1970 a  fim de possibilitar  uma agricultura  mais  extensiva.  Dentre  os

diversos motivos para essa ocupação destacam-se o esforço do governo a fim de

liberar créditos subsidiados e incentivos fiscais, instaurar políticas e programas de

incentivo à ocupação das áreas do cerrado, as condições naturais da área e os

fatores econômicos tangentes à região (PEDROSO, 2004).

A Bacia do Rio São Bento está inserida em sua grande maioria no sudeste

do estado de Goiás, abrangendo áreas dos municípios de Catalão e Davinópolis e

em parte no estado de Minas Gerais, no município de Paracatu. Toda a área da

bacia está inserida no bioma Cerrado. A bacia possui de área 893,078 km². Seu

principal curso d’água, o Rio São Bento, possui uma extensão de 138,475 km e o

comprimento total dos canais que a compõe é de 581,173 km (SILVA e BAYER,

2013).

Dada a importância ambiental e singularidade da área, em conjunto com as

degradações que a mesma vem sofrendo com a expansão da agroindústria desde a

década de 1970, a recuperação da mesma é justificada pelo ganho ambiental.

O  Programa  de  Recuperação  de  Áreas  Degradadas  prevê  a  prática  de

procedimentos  padrão.  Conclui  especificações  técnicas  para  detalhamento  das

ações usualmente utilizadas para a recuperação socioambiental.
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Este  programa  deverá  conter  os  principais  tópicos  e  uma  sequência  de

atividades para recomposição e recuperação de áreas degradadas da bacia acima

referida abstendo-se a reconstituir,  nestas áreas, suas características naturais de

fauna e flora, bem como características de solo, água e ar.
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5.2 Ações de intervenção

A Proposta de Intervenção, apresentado no Quadro  2, traz em detalhe as

atividades  que  serão  desenvolvidas  para  o  alcance  dos  objetivos  específicos

traçados,  bem  como  os  indicadores  que  representarão  os  reais  benefícios  e

melhorias obtidas com a implementação de cada atividade dentro deste Plano.
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Quadro 2. Proposta de intervenção

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Objetivos 
específicos

Atividades Indicadores Responsabilidade Prazo

1
Diagnóstico da 
área

1.1 Mapeamento da Área Mapa de Uso do Solo Geógrafo 3 Meses

1.2 Relatório de Campo
Descrição dos agentes desencadeadores e morfologia dos 
processos erosivos

Geógrafo/Eng. 
Ambiental

3 Meses

2
Monitoramento dos
processos erosivos

2.1 Marcação Piqueteamento dos processos erosivos Proprietário 3 Meses

2.2 Medição Avanço / Estabilização das feições erosivas Geógrafo

24 Meses

4 Campanhas
Semestrais

3
Capacitação dos 
trabalhadores 
rurais

3.1 Elaboração de Material Entrega de Material Informativo Eng. Ambiental 6 Meses

3.2 Oficinas de Capacitação Participação do Publico Alvo Eng. Ambiental
12 Meses

2 Oficinas 

4.1 Definição de ações Monitoramento das feições erosivas
Geógrafo/Eng. 
Ambiental

18 Meses

4.2 Controle e recuperação das 
erosões

Medidas de controle e recuperação Proprietário 24 Meses

Fonte: Quadro elaborado pela autora.
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5.3 Indicadores, resultados e impactos esperados

A execução das atividades aqui descritas poderá gerar impactos sociais e

ambientais  significativos para a comunidade do distrito  de Santo Antônio do Rio

Verde.  Os  impactos  sociais  positivos  possibilitarão  que  os  trabalhadores  rurais

tomem conhecimento das práticas conservacionistas de uso do solo, se tornando

difusores  de  informações,  além  da  possiblidade  de  retomada  da  atividade

agropecuária nas áreas degradadas recuperadas. Os impactos ambientais dar-se-ão

através da implantação de práticas mecânicas e vegetativas que possibilitarão a

recuperação  ou  estabilização  das  áreas  degradadas,  permitindo  a  retomada  da

função ambiental da área em questão.

O alcance dos objetivos e atividades propostas se dará com a visualização

de indicadores que representam a transformação do ambiente local. Os indicadores

iniciais (Estado Atual) e os indicadores que representam o sucesso das atividades

são descritos no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3. Indicadores iniciais e finais do projeto.

INDICADORES
INICIO

Marco Inicial
FINAL DO PROJETO

Diagnóstico da área Inexistente Relatório Final (3º Mês)
Piqueteamento dos processos erosivos Inexistente Relatório Final (3º Mês)
Monitoramento Avanço / Estabilização das erosões Inexistente Relatório Final (24º Mês)
Elaboração e Entrega de Material Informativo Inexistente Entrega (6º Mês)
Oficinas de Capacitação Inexistente Duas Oficinas realizadas

Publico Alvo (nº de pessoas capacitadas) Inexistente
*100 Pessoas

Capacitadas

Convenio Poder Público (Obras de isolamento) Inexistente
Convênio Prefeitura

Municipal de Catalão
Área Degradada Induzida à Reabilitação / Controle 0,00 m² *180.000,00 m²
*Valores estimados

Fonte: Quadro elaborado pela autora.



30

5.4 Atores envolvidos

O projeto deve ser realizado com a junção da comunidade, poder público

Municipal  e  Estadual,  Instituições  de  Pesquisas,  a  população  e  proprietários  de

terras na área de influência direta

O  público  alvo  principal  do  PRAD  é  representado  pela  população  das

comunidades da Área de Influência Direta bem como os proprietários de terras e

ribeirinhos da região.

Os  beneficiários  deste  programa  serão  a  Prefeitura  Municipal,  Governo

Estadual, Instituições de Pesquisas, a população e proprietários de terras na área de

influência direta.
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5.5 Recursos necessários e orçamento

Os  poucos  recursos  utilizados  serão  doados  pela  prefeitura  municipal

enquanto a mão de obra e manutenção serão realizados pelos proprietários das

áreas a serem estabilizadas. Os recursos são listados no Quadro 4 que detalha o

orçamento.

As mudas serão doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Quadro 4. Orçamento do Projeto

Categoria
das

Despesas
Quant. Unid.

Desc. do
Produto

Valor
Unt. R$

Valor
Total R$

Prefeitura

Material de 
Consumo 

40,00 LT
Polifert (Adubo 
folear e fungicida)

45,00 1.800,00 100%

80,00 LT
Glifosato 
(Herbicida)

25,00 2.000,00 100%

110,00 KG
Sulfluramida 
(Formicida)

8,00 880,00 100%

70,00 SC
Adubo 08-30-16 
50kg

90,00 6.300,00 100%

70,00 SC
Adubo 20.05.20 
50kg

95,00 6.650,00 100%

2.000,00 UN
Estacas/Poste 
2,20mtx8,00 
d10,00 cm

10,00 20.000,00 100%

700,00 UN
Mourão/Esticador 
2,80mtx16,00 
d20,00cm

60,00 42.000,00 100%

60,00 RL
Arame Liso p/ 
cerca paraguaia 
1.000mt

370,00 22.200,00 100%

15.000,00 UN
Mudas de 
espécies nativas 
(1,00 mt)

5,00 75.000,00 100%

Total 181.394,00 -

Fonte: Quadro elaborado pela autora.
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5.6 Cronograma

O  cronograma  executivo  do  projeto  está  baseado  em  seu  período  de

vigência de 24 meses conforme pode ser visualizado no Quadro 5, a seguir.

Quadro 5. Cronograma de execução do projeto.

CRONOGRAMA

Atividades
2º Sem.

2018

1º Sem.

2019

2º Sem.

2019

1º Sem.

2020

Duração

Mapeamento da Área / Relatório de Campo     3 Meses
Marcação com Piquetes     3 Meses
Medição     24 Meses
Elaboração / Entrega de Material     6 Meses
Oficinas de Capacitação     12 meses
Estabelecimento de convênios     12 meses
Definição de ações     18 Meses
Controle das erosões     24 meses
Fonte: Quadro elaborado pela autora.
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5.7 Gestão, acompanhamento e avaliação

O  monitoramento  e  avaliação  visa  observar  o  andamento  do  projeto  e

qualificar  sua  execução,  dando  base  a  ações  de  reajustes  e/ou  reafirmação  de

práticas exitosas do mesmo. O Quadro 6 delimita o cronograma de monitoramento e

avaliação.

Quadro 6 - Cronograma de monitoramento e avaliação

Atividades Monitoradas Período Responsável Parceiros
Formas  de
Atuação

Mapeamento da Área / Relatório
de Campo

 1º Sem.  SEMMAC SEMMAC  Campo/Relatórios

Marcação com Piquetes  1º Sem.
 SEMMAC  Proprietários/

Comunidade
Campo/Relatórios

Medição  1º Sem.
 SEMMAC  Proprietários/

Comunidade
Campo/Relatórios

Elaboração / Entrega de Material  1º Sem.  SEMMAC SEMMAC Interno/Campo

Oficinas de Capacitação  1º Sem.
 SEMMAC  Proprietários/

Comunidade
Campo

Definição de ações  1º Sem.
 SEMMAC  Proprietários/

Comunidade
Campo/Relatórios

Controle das erosões
 1º,  2º,
3º,  4º
Sem.

 SEMMAC
 Proprietários/
Comunidade

Campo/Relatórios

Fonte: Quadro elaborado pela autora.
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5.8 Riscos e dificuldades

Os principais riscos e dificuldades do projeto estão ligados à resistência da 

população circunvizinha e proprietários das localidades a sofrerem as intervenções.

Corre-se o risco de que o poder público não levar adiante o projeto bem 

como há o risco de intemperes naturais como seca prolongada bem como chuvas 

em excesso.
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6 JUSTIFICATIVA DA NÃO ELABORAÇÃO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA

A ausência do termo de referência justifica-se pelo fato do projeto ser 

desenvolvido entre prefeitura e proprietário, utilizando de insumos e mão de obra já 

presentes na propriedade a sofrer a intervenção com o conhecimento técnico de 

técnicos efetivos da prefeitura.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido a suma importância deste projeto, bem como a necessidade 

crescente de proteção aos recursos hídricos, o mesmo poderá e deverá ser 

replicado em outras bacias que necessitem de intervenções diretas para manter seu 

equilíbrio ambiental. Após finalizado e mantida as manutenções, a experiência 

servirá de apoio para a aplicação de mesmo, com seus devidos ajustes em outros 

locais.

O projeto, para ser aplicado em outras comunidades, deverá passar por 

modificações de acordo com as características, reforçando pontos positivos e 

mitigando os pontos não tão favoráveis detectados nas avaliações.



37

REFERÊNCIAS

DURIGAN, G. et al. Manual de recuperação de vegetação de cerrado.3ª ed.
- São Paulo: SMA, 2011.

LIMA, P. Q. Viabilidades de restauração das fitofisionomias em paisagens
fragmentadas  na  bacia  do  rio  São  Bento,  sudeste  goiano. 2014.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão,
Catalão (GO), 2014.

LIMA, P. Q.  FERREIRA I.  M. Implicações ambientais no campo: análise na
bacia hidrográfica do rio São Bento, sudeste Goiano. In: XXI Encontro nacional
de  Geografia  Agrária.  21.  2012.  Uberlândia.  2012  Disponível  em:
<http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1132_1.pdf>
Acesso em 01 de Novembro de 2016.

MARTINS, R. A. Aplicação do geoprocessamento no estudo integrado das
áreas de preservação permanente nos municípios de Morrinhos e Caldas
Novas (GO), 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás –
Campus Catalão, Catalão (GO), 2010.

MEDEIROS, J. de D. Guia de campo: vegetação do Cerrado 500 espécies.
Brasília: MMA/SBF, 2011

PEDROSO,  I.  L.  P.  B.  Meio  ambiente,  agroindústria  e  ocupação  dos
cerrados: o caso do município do Rio Verde no sudeste de Goiás. Revista
Urutágua.  Maringá.  Nº  6.  2004.  Disponível  em:
http://www.urutagua.uem.br/006/06pedroso.htm.  Acesso dia  01  de Novembro
de 2016

PEREIRA, A. R. Controle e recuperação de processos erosivos com técnicas
de bioengenharia. In: VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão. Goiânia
(GO), 03 a 06 de maio de 2001.

SILVA. J. M. MENDES, E. de P. P. Desafios dos agricultores familiares nas
comunidades  rurais  cruzeiros  dos  martírios  e  paulistas,  Catalão  (GO).  In:
Revista Formação Online, Presidente Prudente. n. 19, volume 2, p. 32-50, jul/
dez., 2012.

37

http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1132_1.pdf
http://www.urutagua.uem.br/006/06pedroso.htm


38

SILVA, A. de S. BAYER, M. Diagnóstico geoambiental da Bacia do Rio São
Bento – Goiás com o uso do geoprocessamento. In:  Simpósio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto.  16. 2013. Foz do Iguaçu. Anais XVI, 13 a 189 de
abril de 2013. INPE

TAVARES, S. R. de L. et al. Curso de recuperação de áreas degradadas: a
visão da Ciência do Solo no contexto do diagnóstico, manejo, indicadores
de monitoramento e estratégias de recuperação. Rio de Janeiro: Embrapa
Solos, 2008.

38


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Problema
	1.2 Justificativa
	1.3 Objetivo geral
	1.3.1 Objetivos específicos


	2 METODOLOGIA
	3 REFERENCIAL TEÓRICO
	3.1 Isolamento da área de contribuição da formação da voçoroca
	3.2 Controle da erosão em toda a bacia de captação de água da voçoroca
	3.3 Drenagem da água subterrânea
	3.4 Suavização dos taludes da voçoroca
	3.5 Construção de barreiras no interior das voçorocas
	3.6 Recomposição vegetal

	4 DESCRIÇÃO DA ÁREA DO PROJETO
	4.1 Pontos escolhidos do projeto

	5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
	5.1 Identificação do problema
	5.2 Ações de intervenção
	5.3 Indicadores, resultados e impactos esperados
	5.4 Atores envolvidos
	5.5 Recursos necessários e orçamento
	5.6 Cronograma
	5.7 Gestão, acompanhamento e avaliação
	5.8 Riscos e dificuldades

	6 JUSTIFICATIVA DA NÃO ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
	7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

