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RESUMO 

 

 

As áreas de preservação permanente demandam prioridade para ações de revegetação, pois 

desempenham um papel estratégico na conservação da biodiversidade, proteção dos cursos 

d’água contra o assoreamento e na preservação da qualidade da água. 

A presente pesquisa tem como objetivo principal a recuperação de uma área anteriormente 

degradada, por utilização do pastoreio animal, e consequentemente a supressão da vegetação, 

na Zona Rural do distrito de Nova Londrina-RO. Após, o diagnóstico ambiental de uma área 

da nascente, foram eliminados os fatores de degradação e realizadas ações intervencionistas. 

Utilizou-se técnica de bioengenharia e a recuperação da vegetação da nascente, por meio do 

plantio de mudas, realizado em duas etapas, e a inserção de biomantas geossintéticos para o 

recobrimento imediato do solo da área de preservação permanenteda nascente, que se encontra 

com escassez nutricional.  As espécies nativas: Mauritia flexuosa (Buriti), Bauhinia forficata 

(Pata-de-vaca), Handroanthus albus (Ipê amarelo), Paubrasilia echinata (Pau-brasil) e Schizolobium 

amazonicum (Bandarra) apresentam melhor crescimento e desenvolvimento em altura e 

diâmetro. O uso das biomantas geossintéticas propiciaram a recuperação das condições do solo 

para que fosse realizado o plantio, porém para o projeto, entendeu-se que sua utilização não foi 

viável. Alerta-se sobre a importância de o poder público municipal investir tanto na 

conscientização, como na conservação das nascentes. Espera-se que este trabalho possa ser um 

“despertar” para outras ações diretas em projetos de recuperação de áreas degradadas. 

 

Palavras-chave: ações intervencionistas, técnica de bioengenharia, recuperação de áreas 

degradadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

                                                       

 

 

                                                           ABSTRACT 

 

The present research aims to the recovery of a previously degraded area, through the use of 

grazing animal, and consequently the suppression of greenery, in the countryside of Nova 

Londrina-RO. After the environmental diagnosis around the natural spring, the degradation 

factors were eliminated and interventionist actions were carried out. A bioengineering 

technique was used and the recovery of the greenery of the natural springs was used, through 

the planting of seedlings, carried out in two stages, and the insertion of geosynthetic bio 

blankets for the immediate coverage of the ground on the edge of the spring, which it is in 

nutritional shortage .The importance of the  municipal public power investing both in awareness 

and in the conservation of natural springs is alerted. I hope that this mediation can be an 

“awakening” to other direct actions in projects for the recovery of degraded areas. 

 

Keywords: Interventionist actions, bioengineering technique, recovering of degraded areas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O equilíbrio entre a natureza e o homem tem sido uma das buscas do atual século, 

tendo em vista que a subsistência da humanidade está diretamente relacionada com esta 

paridade. Em decorrência desta preocupação que assola os dias de hoje, a degradação do 

solo não impacta apenas uma parcela isolada, mas o todo, tendo o entendimento de que toda 

a matéria prima utilizada para a manutenção da vida está ligada diretamente ao solo. 

As práticas de exploração do solo, interferem de maneira direta e indireta nos 

processos naturais do solo, que por consequência impacta o desenvolvimento da vegetação, 

podendo ser sentida e observada através das aparências físicas, químicas e biológicas, 

dependendo primordialmente das peculiaridades da geologia, vegetação, dentre outras que 

são as responsáveis pela estruturação do solo. 

Para tanto, entende-se que as degradações dos solos em zonas rurais refletem não 

apenas em sua área de deterioração, mas também na população que dela necessita para sua 

existência, ou seja, no processo de geração de renda, havendo uma participação ambiental 

pertinente à importância destas zonas como prestadoras de serviços ambientais. 

Serviços esses que passam desapercebidos pela grande parcela da sociedade, que não 

se atina para a real importância do papel primordial dos serviços de ciclagem de nutrientes 

no sistema solo-planta-atmosfera o qual proporciona segurança e alimento a fauna silvestre. 

Nesse contexto, os diagnósticos dessas áreas degradadas auxiliam nas medidas de 

proteção do solo, no acompanhamento adequado e recuperação do solo, propiciando melhor 

desempenho do mesmo, ou seja, em decorrência das limitações do desenvolvimento da 

vegetação primária devem ser utilizadas neste processo espécies rústicas e agressivas de 

modo que auxilie na estabilização do ecossistema e dos processos naturais. 

A presente pesquisa tem como objetivo principal, demonstrar técnicas de 

bioengenharia aplicadas na recuperação de uma nascente, inserida em uma propriedade rural 

no distrito de Nova Londrina. No uso da área destaca-se as atividades de pastoreio, ocorrendo 

a degradação do solo pela abertura de pastos, e a possível contaminação da água e do solo, 

pelo uso de agrotóxicos. 



8 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 ÁREA DEGRADADA 

1.1.1 Degradação do Solo 

 

A degradação ambiental pode ser definida como um ambiente alterado por uma obra 

de engenharia ou por atividades intensas, as quais são responsáveis por alterar a entrada de 

nutrientes no solo, desencadeando a falta de produtividade aos ecossistemas naturais, 

alterando suas propriedades físicas, químicas e biológicas, comprometendo desta maneira, a 

economia juntamente com a qualidade de vida da sociedade, necessitando da intervenção 

direta do homem para sua recuperação (MARTINS, 2009). 

Segundo Ferreira et. al, (2006) a cobertura da terra, em condições naturais sem 

interferência antrópica, é formada por um sistema desobstruído, em que é possível a 

dinâmica da massa de energia onde os nutrientes juntamente com a água são conduzidos, 

através do solo entre os meios estáveis em que se predomina a pedogênese, processo este 

responsável pela formação dos solos, os instáveis em que se destaca a morfogênese, a qual 

determina a forma deste elemento, e os bem-estáveis em que a morfogênese e a pedogênese 

se equilibram. 

Nesse sentido, a geomorfologia denominada de “morfogênese” é responsável por 

definir as formas de relevo, levando em consideração os responsáveis pela formulação e 

destruição do mesmo. Deste modo, os ambientes acidentados que apresentam desconstrução 

de suas propriedades denotam maior possibilidade de deslizamentos de terras, abalos 

sísmicos, oscilações climáticas agressivas, entre outros, podendo vir a evoluir para processos 

físicos como a “erosão” que mesmo sendo um causador natural os solos apresentam perfis 

incompletos ou seja pouco desenvolvido (GUERRA et al., 1999). 

No que tange aos meios estáveis, esses se destacam pela resistência que possuem 

quando utilizados em atividades agropecuárias ou em atividades relacionadas ao 

desenvolvimento urbano. No entanto, devido a utilização inadequada, mal projetada e 

prolongada do solo são desenvolvidos intensos processos erosivos ocasionando deste modo 

a deterioração da área. 

Em relação aos meios instáveis estes não sustentam atividades de ocupação, tendo 

em vista que o mesmo não apresenta suporte para atividades de grande impacto, vindo a 

fomentar um estágio elevado de degradação, totalizando um percentual de 98,8% das áreas 
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comprometidas por algum nível de deterioração (EMBRAPA, 2004 apud NETO, ANGELIS 

e OLIVEIRA, 2004). 

A partir desta perspectiva os processos desenvolvidos para recuperação de áreas 

degradadas se baseiam em dois pontos práticos: os físicos que propõem a contenção dos 

sedimentos com utilização de bioengenharia com materiais de geotêxtis e hidrossemeadura, 

o redirecionamento dos cursos hídricos como vertedouros e terraços e as vegetativas que 

predominam as de espécies herbáceas, arbóreas e arbustivas, tendo como objetivo o de 

proteção do solo contra os impactos gerados pelas fortes chuvas e a retenção da umidade em 

sua superfície, readquirindo sua forma original modificada anteriormente pela erosão 

(CARVALHO et al, 2006).  

Desta forma, a preservação do solo torna-se um tema de debate de grande 

importância, pois seu papel diante das necessidades da sociedade é indispensável, tendo que 

ser levado em discussão que a perda atual ou potencial de produtividade acarretará além de 

perda material, econômica e ambiental, nos piores casos o aumento no índice de mortalidade.  

Para tanto, é necessário que se compreenda que a recuperação dos solos, pode ser 

realizada em meses ou anos, fato este contrário quando tratando da degradação, que pode vir 

a perder seu potencial em um período pouco significativo por atividades antrópicas.  

 

1.2 EROSÕES 

  

Segundo Franco et al., (1992) a erosão é uma atividade natural que consiste na 

remoção ou destacamento da camada superficial do solo, o qual é provocado pelas 

intempéries climáticas, ou seja, pela água (hídrica), vento (eólica), e intensas atividades 

antrópicas, intensificada pela desflorestação e o sobrepastoreio, diminuindo os níveis de 

material orgânico e de nutrientes com decorrente diminuição de sua produtividade. 

Por meio de uma análise contextual sobre a componente erosão, entende-se que a 

erosão é uma atividade natural de remoção do solo causada pelas intempéries climáticas, 

podendo ser potencializada devido ao frenético uso impróprio das terras, englobando a 

remoção de florestas e a modificação dos campos naturais pela agricultura, sem a utilização 

de práticas adequadas para a produção agrícola e pastoreio. Podendo o mesmo solo ser 

agredido pela mineração e processos urbanísticos, sem um acompanhamento adequado e um 

controle ambiental (BOTELHO et al., 2003). 

Desta maneira, os processos erosivos são uma das causas que operam no avanço e 

composição da superfície da Terra, caracterizado como o processo de deterioração da 
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estrutura dos solos, retirando as partículas e depositando-as nas áreas mais íngremes, como 

encostas e corpos hídricos. No entanto, em regiões intertropicais, o agente dominante nos 

processos erosivos são as chuvas, principalmente as chuvas torrenciais (DENARDI et al., 

2005).  

 

1.2.1 Classificação das Erosões 

Segundo GUERRA, et al (2014), a erosão é desenvolvida a partir da remoção da 

cobertura natural da superfície do solo, potencializada pelos processos de desmatamento e 

os impactos pontuais das chuvas, fomentando a separação de suas partículas, promovendo a 

partir de então 4 (quatro) processos, sendo eles: escoamento superficial; erosão laminar; 

erosão em sulcos ou ravinas e boçorocas (ou voçorocas). 

• O escoamento superficial é responsável por remover as partículas do solo exposto, e 

pela fragmentação das partículas em decorrência da força torrencial das chuvas.  

• A erosão laminar é o resultado do escoamento superficial disseminado das chuvas 

sobre os solos desprotegidos, agindo sobre toda a superfície removendo as camadas 

mais superficiais e expostas dos solos. 

• As erosões em sulcos ou ravinas, surgem através do desenvolvimento da erosão 

laminar, quanto pela agitação e exposição dos horizontes B e C dos solos, 

ocasionados pelas obras de engenharia, e à ação do escoamento centralizado da água 

da chuva. 

• Boçorocas (ou voçorocas) é avanço das erosões em sulcos ou ravinas, quando, pela 

dinâmica das águas pluviais, uma ravina se aprofunda até atingir o lençol freático, 

perenizando-a. 

1.2.2 Processos Erosivos  

A erosão pode ser causada por diferentes agentes, as mais comuns são as que estão 

relacionadas à ação de intempéries climáticos, por tratar-se de um processo natural, sua 

ocorrência pode ser intensificada pela ação antrópica e para evitar sua incidência é necessário 

que se conheça a dinâmica erosiva e suas mutações. 

Nesse contexto, as modificações realizadas na superfície através da remoção dos 

grãos minerais pela ação das intempéries ao longo dos anos, é definida como erosão. A qual 
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provoca a desagregação química das rochas, juntamente com a remoção superficial e 

subsuperficial dos produtos (BERTONI et al., 1990).  

Além disso, a erosão também é formada através de causas naturais ou geológicas, 

sem interferência humana, vindo a fomentar uma forma de erosão que pode ser dividida em 

três fases: juvenil, madura e senil (ACIESP, 1987).  

Desde modo, a erosão é intensificada pela contínua alteração, ou seja, intemperismo 

das rochas que provoca uma situação de equilíbrio, que resultam nos perfis de solos. Quando 

se analisa o rompimento desta cadeia tem-se um aumento dos processos erosivos que podem 

atribuir aspectos calamitosos (D'ANDRÉA, 2002).  

A mudança do ambiente nativo pela alteração do homem através da remoção da 

vegetação, por meio do manejo e uso inadequado do solo e o crescimento descontrolado da 

população, tem acelerado em muito os processos erosivos. Desta forma, a erosão acelerada 

ou induzida é o processo de desagregação e transporte descontrolado das partículas do solo 

causado por fatores adversos como água e vento (LEMOS, 2001). 

Assim, a concepção do relevo terrestre ocorre através dos processos de 

intemperismos que modificam continuamente as camadas superficiais e subsuperficial da 

crosta terrestre, resultado da alteração do padrão das paisagens sendo controlado pela 

geologia, clima, topografia, organismos e o tempo (KOBIYAMA et al., 2001). 

 

1.3 DEGRADAÇÃO E PERTURBAÇÃO DO SOLO  

 

Segundo o Decreto Federal 97.632/1989 a perturbação ambiental é caracterizada 

como o acúmulo de processos resultante dos danos ao meio ambiente, os quais reduzem 

algumas de suas propriedades como a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos 

naturais.  

Essa degradação ambiental de acordo com Dias (1998), pode ser compreendida como 

alterações nas condições inerentes que implicam no uso dos recursos e reduzem a qualidade 

de vida das pessoas. 

Para Silva et al., (2004) a degradação ambiental é tipificada por práticas de 

desmatamentos, derrubada da floresta e queima da vegetação tendo por objetivo aumentar 

as áreas limpas para atender a expansão de atividades econômicas como agricultura e 

pecuária.  

Pelo atual processo de degradação que atinge diversas partes do mundo, um conjunto 

de causas é apontado como responsáveis, sendo eles: as intervenções humanas, crescimento 
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populacional, práticas inadequadas na agropecuária e construção de complexos industriais 

(BALSAN, 2006). 

Portanto, a degradação ocorre após a retirada da proteção natural do solo, proteção 

essa que é responsável por produzir os nutrientes essenciais para o seu funcionamento e 

equilíbrio ecológico, vista como a quebra de ciclos naturais em sua porção terrestre. Deste 

modo, a recuperação de um local, tem que ser entendida como a restituição da função 

ecológica desse local nos ciclos naturais (LIMA, 2004).  

Assim, perturbação do solo é definido como aquele que sofreu alterações, mas deteve 

os meios de regeneração biótica, sem obrigatoriedade de ação humana, sendo necessária 

somente auxiliar na recuperação do ecossistema perturbado, pois a natureza pode se 

encarregar da atividade. Em ecossistemas perturbados quase sempre é necessária a ação 

antrópica para regeneração da área (CARPANEZZI et al., 1990; IBAMA, 1990). 

Segundo Corrêa (2007) a carga de memória que a biodiversidade traz consigo, 

representa a resiliência do sistema em seu estado natural, existindo um equilíbrio entre a 

produção e o consumo de energia quando ocorrem perturbações, caso elas não cessem, 

haverá desequilíbrio, podendo chegar a um colapso catastrófico resultante do maior custo 

necessário para se livrar da desordem. 

Desta maneira, a recuperação é definida como o tratamento de áreas perturbadas para 

criar pedopaisagens estáveis e condições adequadas para se sustentarem, mediante o uso do 

solo em sua condição predeterminante, exigindo condições mínimas de manutenção. Além 

disso, as comunidades existentes no local recuperado, deverão conviver com essa nova 

paisagem em harmonia, dentro de uma nova realidade socioeconômica, onde haja uma maior 

equidade social: ou seja, propõe-se uma recuperação socioambiental (MANTOVANI; 

BARBOSA, 2000). 

1.4 GEOSSINTÉTICOS (Biomantas)  

 

Dispomos no Brasil das biomantas antierosiva, também conhecida como Produtos 

em Rolo para controle de Erosão (PRCEs), em outros países esse produto é bem utilizado, 

porém no Brasil e nos demais países tropicais a biomanta ainda é acessório. Estudiosos de 

processos erosivos se refere ao (PCREs) como geossintéticos, ditos como degradáveis e não 

degradáveis conforme aponta (AUSTIN; DRIVER, 1994). 
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A biomanta é uma solução sustentável, ela é composta por fibras vegetais, em sua 

fabricação, são utilizados: a celulose, sisal, fibra de coco, juta e outros restos de colmo de 

plantas. Ela é constituída tanto por fibras de palhas ou de coco desidratadas, entrelaçadas a 

tela de polipropileno. (PEREIRA; COELHO, 1998). 

São diversas as funções da biomanta, (MANDAL, 1994) já apontava sua utilização 

para proteção instantânea contra o efeito dos agentes erosivos em margens de rios e canais, 

manutenção da umidade do solo, auxílio na germinação de sementes, áreas com 

recobrimento deficiente da vegetação, melhor infiltração da água, assoreamento de cursos 

d’água e quaisquer superfícies de solo desprotegidas contra a ação dos processos erosivos. 

Vale destacar que sua aplicação é minimizar os distúrbios ambientais, em projetos de 

bioengenharia. 

 

 

1.5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  

1.5.1 Recuperação  

A Recuperação de Área Degradada significa que o local degenerado será revertido a 

uma forma de utilização de acordo com um plano preestabelecido para uso do solo onde sua 

recuperação é extremamente difícil e dispendiosa, somente sendo justificado para ambientes 

raros. Isto provoca uma condição estável que será obtida em conformidade com os valores 

ambientais, econômicos, estéticos e sociais da circunvizinhança (IBAMA, 1990).  

Segundo Souza (2004) a recuperação é improvável quando o ambiente foi 

intensamente degradado, o termo recuperação tem sido mais associado com áreas 

degradadas, referindo-se à aplicação de técnicas silviculturais, agronômicas e de engenharia, 

visando à recomposição topográfica e à revegetação de áreas em que o relevo foi 

descaracterizado por atividades antrópicas. 

 Deste modo, considera-se que na recuperação, um sítio degradado será revertido a 

uma forma de utilização, de acordo com o plano preestabelecido para uso do solo. Uma 

condição estável será obtida em conformidade com os valores ambientais, estáticos e sociais 

do entorno (IBAMA, 1990).  

 Para tanto, a recuperação tem como funcionalidade a reparação dos recursos ao 

ponto que o ambiente se torne autossuficiente para restabelecer a composição e a frequência 

das espécies encontradas originalmente no local. Atualmente, o termo recuperação tem sido 
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aplicado no sentido não apenas de promover a revegetação de uma determinada área 

degradada, mas com a preocupação de que essa revegetação ocorra com elevada diversidade 

de espécies nativas, visando também a sustentabilidade do ecossistema ao longo do tempo 

(RESENDE, 2006). 

 

1.5.2 Restauração  

Ecologia da Restauração é a atividade de recuperação das áreas degradadas, ou seja, 

é uma área que passou por uma interferência antrópica, apresentando certa capacidade de 

recuperação, sendo necessária a intervenção humana apenas para acelerar o processo e em 

alguns momentos a própria sessão do dano é suficiente para sua recuperação. De mesmo 

modo, quando uma área danificada perde sua capacidade de recuperação, ou seja, perde sua 

resiliência, tornar se uma área degradada (MANTOVANI; BARBOSA, 2000). 

Segundo Moral et al., (2010) a restauração ecológica deve restabelecer o equilíbrio, 

da estrutura, ou seja, integridade biológica, função (saúde) e sustentabilidade dos 

ecossistemas naturais em longo prazo. Deve ser priorizado no processo de restauração 

ecológica o restabelecimento da estrutura e das funções do ecossistema original, sem focar 

demasiadamente na composição de espécies. A estabilidade de um ecossistema relaciona-se 

mais intimamente com a diversidade funcional do que com a estrutural da biomassa 

existente. 

Assim, na restauração concernente à obrigatoriedade do retorno ao estado original da 

área, antes da degradação, é um termo impróprio a ser utilizado para os processos que 

normalmente são executados, pois para o retorno ao estado original entende-se que todos os 

aspectos relacionados com topografia, vegetação, fauna, flora, solo, hidrologia, entre outros, 

apresentem as mesmas características de antes da degradação, o que se trata de um objetivo 

praticamente inatingível (TAVARES, 2008). 

1.5.3 Reabilitação  

Em relação a reabilitação de uma área degradada, esta consiste em designar a ela uma 

função adequada ao uso humano, restabelecendo suas principais características, e conduzindo-a 

a uma situação alternativa e estável (MARTINS,2009). Podendo ser considerada como o retorno 

da área degradada a um estado biológico apropriado, esse retorno pode não significar o uso 

produtivo da área a longo prazo, como a implantação de uma atividade que renderá lucro, ou 
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atividades menos tangíveis em termos monetários, visando a recreação ou a valorização estético-

ecológico (TAVARES, 2008). 

 

1.6 MORFOLOGIA 

 

1.6.1 Características gerias do solo  

A formação do solo ocorre devido as ações simultâneas e conjuntas com o clima e os 

organismos que atuam sobre um material de origem (geralmente a rocha), que ocupa 

determinada paisagem ou material (LIMA et al., 2007). 

Esses elementos (Rocha, Clima, Organismo, Relevo e Tempo) são chamados de 

fatores de formação do solo que atuam em conjunto durante seu desenvolvimento, ou seja, 

esses processos são os responsáveis pela transformação da rocha em solo, diferenciando-se 

desta por ser constituído de uma sucessão vertical de camadas que diferem entre si na cor, 

espessura, granulometria (LEPSCH, 2002). 

 

1.7 TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  

 

1.7.1 Nucleação 

 

A técnica de nucleação é a habilidade que uma espécie possui em fornecer uma 

relevante melhoria nas qualidades ambientais, fornecendo o aumento da probabilidade de 

ocupação deste ambiente por outras espécies, ou seja, é a criação de pequenos núcleos 

habitacionais dentro da área degradada de modo a incitar uma heterogeneidade ambiental 

(REIS et al., 2003a). 

Sendo assim, por meio desta técnica são criadas condições que proporcionam um 

espaço adequado para a regeneração natural, provocando desta maneira a inserção de 

espécies nativas no ambiente sejam elas vegetais, animais e microrganismos, além da 

formação de uma rede de interações entre eles. Dando início assim a formação de ilhas de 

vegetação secundária ou núcleos, que se expande ao longo do tempo e acelera o processo de 

sucessão natural na área degradada (MARTINS, 2007).  
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1.7.2 Transposição de solo 

  

O processo de transposição de solo ocorre em pequenas porções ou (núcleos) de 

material não degradado, representando deste modo grandes probabilidades de recolonização 

da área, com microrganismos, sementes e propágulos de espécies vegetais pioneiras (REIS 

et al., 2003b).   

Segundo Reis et al., (2003b) quando o “novo” banco de sementes é disposto na área 

degradada, grande parte das sementes de espécies pioneiras que originalmente estavam 

enterradas no solo ficam na superfície e tendem a germinar, já que em geral estas sementes 

são fotoblastismo positivas. As sementes que após a transposição continuarem enterradas, e 

não germinarem, comporão o novo banco de sementes na área degradada. 

 

1.7.3 Transposição de Galharia  

 

Em áreas onde são realizadas grandes retiradas de solo como áreas de empréstimo e 

bota-fora, ocorre uma degradação ambiental o que ocasiona ao solo uma ausência de 

nutrientes. Deste modo, devem ser utilizadas fontes de matéria orgânica da própria região, 

de preferência nos locais que possuem nutrientes imobilizado. A exemplo disso são os restos 

de exploração florestal, ou seja, a matéria em decomposição podendo ser eleirado de forma 

a criar núcleos de biodiversidade para o processo sucessional secundário da área em 

recuperação (REIS et al., 2003). 

 

1.7.4 Plantio direto 

 

             Em áreas a serem recuperadas, na qual apresentam pouco ou nenhum indivíduo 

arbóreo-arbustivo e está a uma distância superior a 50 metros de um fragmente florestal, é 

necessária a implementação da técnica de plantio total, que pode ser realizada a partir da 

introdução de mudas (convencional) ou sementes (semeadura direta) de espécies florestais 

nativas. Essa é uma situação típica de áreas cuja floresta original foi substituída por alguma 

atividade agropastoril. (RODRIGUES et al., 2015). 
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1.8 LEGISLAÇÕES  

 

A Lei n. º 6.938 de 31 de agosto de 1981 é determinada na Política Nacional do Meio 

Ambiente a qual descreve em seu Art. 2 o que se segue: 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria 

e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios: VIII - recuperação de áreas degradadas”. 

 

De mesmo modo, as regulamentações desta recuperação são descritas no Decreto nº 

97.632, de 10 de abril de 1989, o qual trás as regulamentações desta recuperação e a 

definição de degradação no artigo seguinte, segundo o texto de lei o Art. 1º e 2º descreve 

que: 

Art. 1º “Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais 

deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão 

ambiental competente o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD. ” 

 

Art. 2º “Para efeito deste Decreto são considerados como degradação os processos 

resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem 

algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou capacidade produtiva dos 

recursos ambientais”. 

 

Segundo o mesmo Decreto em seu artigo 3º descreve o que se segue acerca da 

recuperação de áreas degradadas: 

Art. 3º: “A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma 

forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para uso do solo, 

visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente”. 

 

A Lei n. º 12.727 de 17 de setembro de 2012, que descreve O Novo Código Florestal 

Brasileiro, tem como objetivo a proteção das águas de terrenos susceptíveis à erosão e 

desmoronamento as chamadas Áreas de Preservação Permanente – APP, onde é proibida a 

exploração de recursos naturais. A mesma lei designa que uma área com raio de, no 

mínimo, 50 metros, deve ser delimitada no entorno dos afloramentos perenes, compondo 

as APP, cuja principal finalidade é a manutenção da vegetação nativa que mantém o 

equilíbrio das nascentes. 

Outrossim, em termo de legislações, decretos e leis ambientais brasileiras, existem 

diversas que exigem determinadas condições de recuperação/restauração ou tipos de projetos 

a serem implantados, dependendo das atividades que ocorreram ou do novo objetivo a ser 

colocado no local, as quais devem sempre ser consultadas de acordo com cada projeto e 

necessidade da área a ser recuperada.  
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2 MATERIAL E METÓDO 
 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

2.1.1 Caracterização da Área de Estudo 

  O presente estudo foi desenvolvido em área de mata ciliar, localizada na Fazenda 

de propriedade rural do Senhor Romildo Pereira, localizada no Lote 117, Gleba Pyrineos, 

Seção G, 2 Linha, Distrito de Nova Londrina, Ji-Paraná – Rondônia, coordenadas 11º 

1’40.27’’S e 61º 59’3.51’’O. 

A Fazenda possui área equivalente a 26,97 ha. Desse total, uma parcela de 50 x110 

m² correspondem a um fragmento florestal de área degradada, junto à uma nascente, na qual 

fora realizado plantio de revegetação (Área I) na área de proteção permanente (APP) como 

consta no mapa de localização (Figura 1).  

 
Figura 1: Mapa de Localização da área de estudo.  

Fonte: Autora, 2021 

 

O uso atual da área como consta no mapa de localização acima, destaca a atividade 

de pastoreio em que ocorreu a supressão da vegetação nativa para abertura de pasto e plantio 

de soja no local, provocando esgotamento dos nutrientes do solo, além da contaminação do 
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solo e da água pelo uso de agrotóxicos e desaparecimento de boa parta da fauna e flora do 

local. 

Não foi feita a análise da água da nascente pois estava com características 

aparentemente normais como: cor, turbidez e odor. 

            Em visita a área, percebeu-se que devido ao superpastejo dos animais criados no 

sistema intensivo, a área de estudo em 2018 apresentava pouca cobertura arbórea, sendo 

visualizada fragmentos arbóreos no caminho do leito próximo a nascente, como alguns 

buritizais já desenvolvidos, bananeiras e outras espécies frutíferas (Figura 2). 

  

Figura 2: (A)- Espécies de Mauritia flexuosa(Buriti) próximo ao leito da nascente. (B) - Imagem aérea, 

capturada via drone 

Fonte: Pereira (2018), Launé (2019). 

 

Tais fragmentos irão contribuir para a recuperação da área. 

 

Os métodos de recuperação usados na área são: o uso da biomata antierosiva, na parte lateral 

da nascente, onde o solo encontra-se exposto, afim do recobrimento imediato do solo da 

margem da nascente, que se encontra com escassez nutricional, e o plantio direto-

adensamento, técnica que envolve o plantio de espécies de recobrimento que preenchem os 

espaços vazios, pois há grandes falhas na área, e com o decorrer dos anos, objetiva-se o 

aumento do reservatório de água subterrâneo. 

 

5 MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 

 

     As medidas a serem tomadas para a recomposição da área objeto são: 
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5.1 Cuidados Essenciais em Relação à Área Adjacente à Nascente 

 

O proprietário concordou em realizar o primeiro passo essencial à área adjacente, ou 

seja, o isolamento da área, afim de impedir o acesso e pisoteamento de animais (gado), 

pessoas, veículos e a pesca, passo esse primordial para o estabelecimento, bem como a 

manutenção das espécies que serão introduzidas no meio biótico (Figura 3). O último arame, 

de baixo para cima, foi colocado a uns 15 cm do chão, para que seja permitido o livre acesso 

de animais silvestres na área.  

  

Figura 3:  Imagens do isolamento da área.   

Fonte: Pereira, 2018. 

 

 Com o isolamento, os animais foram afastados, interrompendo a possível 

contaminação química da água, mesmo que os animais não tenham livre acesso à água, seus 

dejetos contaminam o terreno e, nos períodos de chuvas, acabam por contaminar a água.  

 

5.2 Aquisição de Mudas para Recuperação da APP 

 

Em novembro de 2018, foi solicitada junto à Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMEIA), com a atual gestora Sr.ª Kátia Casula, a doação de 260 (duzentas e sessenta) 

mudas de espécies nativas (Figura 16). Tal solicitação foi atendida, conforme tabela 1 

abaixo, relacionando as espécies, bem como a quantidade. 

Tabela 1- Relação das espécies nativas de mudas utilizadas para recuperação da APP. 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR  FAMÍLIA  QUANTIDADE 

Euterpe oleracea Açaí Arecaceae 48 

Mauritia flexuosa Buriti Arecaceae 44 

Hymenaea courbaril Jatobá Leguminosae 33 

Genipa americana L Genipapo Rubiáceas 33 

Bauhinia forficata Pata-de-vaca Fabaceae 36 

Colubrina glandulosa Perkins Sobrasil Rhamnaceae 44 
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Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira Malvaceae 22 
Fonte: Autora, 2021. 

 

 Convém ressaltar que, para a implantação de um projeto de recuperação de área 

degradada, é fundamental levar em consideração a introdução em espécies nativas (Embrapa, 

2004).  

  

Figura 4: Imagens das espécies nativas, no viveiro municipal, do município de Ji-Paraná.   

Fonte: Autora, 2018.            
 

5.3 Preparo do Terreno e Transporte. 

 

5.3.2 Transporte 

 

Nesse período antecedendo o plantio, foi realizado o preparo do terreno, onde foi 

executada a limpeza, através do processo de roçagem da área, para eliminar as plantas 

daninhas e facilitar a entrada da equipe de trabalho. A atividade foi executada com todo 

cuidado possível, afim de preservar as espécies nativas já existentes.  

No dia 29 de novembro/2017 as mudas foram transportadas do Viveiro Municipal de 

Ji-Paraná, à área de restauração da propriedade, distância de aproximadamente 28 

quilômetros (Figura 5). As mudas não foram escolhidas de forma aleatória, foi utilizado o 

critério ecológica (pioneira, secundária e climática) para obtenção das mesmas. 

Além disso, foi necessário para o transporte, uma camioneta F-1000 com carroceria 

e a porta mala do carro Gol do proprietário, em uma viagem, as mudas foram 

cuidadosamente retiradas do local e alocadas nas vias de transporte, uma vez que devido ao 

período chuvoso, os conteúdos das embalagens estavam bem úmidos.  
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Figura 5: Transporte das mudas. 

Fonte: Desconhecido, 2018. 

 

5.4 OPERAÇÃO DE PLANTIO  

 

5.4.1 Plantio 

5.4.2 Distribuição das Espécies  

 

No dia 4 de dezembro/2017 foi realizado o plantio de revegetação de 290 mudas de 

espécies nativas, especificadas na tabela 1. 

Inicialmente, realizou-se o coveamento. As covas foram devidamente marcadas e 

abertas em linha à uma distância de 3 metros uma da outra, nas dimensões, de 40x40x40 cm, 

através de uma cavadeira. O plantio foi realizado de forma manual.  

O proprietário da área, que possui graduação em técnico em florestas, e o Sr. Joel 

Alves, na época prestava serviços no Viveiro da região, auxiliaram no plantio, com 

recomendações a serem seguidas. Foi orientado sobre a cautela em retirar as mudas dos sacos 

plásticos, para não desmanchar o torrão, inseri-las nas covas, e o restante da terra, que fora 

retirado, ser disposto em coroa ao redor da muda, compactando adequadamente com as mãos 

(Figura 6).  
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Figura 6: Plantio das mudas. 

Fonte: Desconhecido, 2018. 

 

Em relação às operações de plantio e manutenção, TABAI (2002) 

sugere/recomenda/orienta resumidamente alguns cuidados quanto ao alcance da 

recomposição vegetal da APP, os quais foram seguidos. 

A metodologia utilizada em campo para a operação do plantio visou a combinação 

das espécies nos estágios finais de sucessão (clímax) concomitantemente com espécies nos 

estágios iniciais de sucessão (pioneiras), neste modelo os grupos de pioneiras e não pioneiras 

são alternados na linha de plantio, vide figura 7. Na linha seguinte, altera-se a ordem em 

relação à linha anterior, visando a não repetição de espécies iguais lado a lado. Nesse 

processo, as mudas foram plantadas simultaneamente, porém de forma alternada, 

concedendo assim o sombreamento do grupo das “pioneiras” para com as “não pioneiras’’. 

 O espaçamento escolhido entre as mudas foi de 3 x 3m, na afim de proporcionar uma 

ampla cobertura e fechamento da área de forma vertiginosa (Figura 8).  
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Figura 7: Croqui da distribuição das espécies, entre pioneiras e não pioneiras. 

Fonte: Manual de Revegetação de Matas Ciliares e de Proteção Ambiental, 1993. 

 

A distribuição das mudas na área iniciou-se a montante, alocando as espécies 

adaptadas ao encharcamento permanente ou temporário, em áreas de brejo ou suscetíveis de 

encharcamento, como as espécies de buritis e açaizeiros, enquanto as espécies não tolerantes 

plantadas em áreas não sujeitas a teores de umidade. 

Figura 8: Modelo esquemático do plantio realizado na área de Estudo. 

Fonte: Embrapa, 2009. 

 

 

 

3 
m 

3 
m 



25 

 

6 BIOMANTAS 

 

6.1 Acondicionamento das Biomantas  

 

6.1.1 Implantação  

 

         No dia 7 de dezembro de 2018, as biomantas chegaram no destino final. Devido as 

intensas chuvas nos dias anteriores o caminhão atolou, tendo dificuldades na saída. As 

biomantas chegaram acondicionadas em bobinas embrulhadas em plástico, no qual foram 

acondicionados em local coberto e arejado, de fácil praticidade e manuseio (Figura 9). As 

mesmas podem ser aplicadas em locais de difícil acesso sem a necessidade de equipamentos 

sofisticados.  

       No dia seguinte, o da implantação, 8 de dezembro de 2018, as bobinas foram levadas do 

local armazenado, em direção à área de implantação, foram feitas 3 viagens de carroça.  A 

última viagem foi destinada ao transporte de cerca de 200 (duzentas) estacas de bambu, de   

aproximadamente 85 cm de altura, confeccionadas manualmente por um funcionário da área, 

para a fixação das biomantas, afim de que elas fiquem totalmente aderidas à superfície.  

 

  

Figura 9: (A)- Biomanta utilizada para a recuperação da área (B)- Acondicionamento das biomantas. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 

Uma vez que a superfície do terreno, encontrava-se já regularizada, foi realizado o 

preparo do solo, que consiste em fazer o microcoveamento, ou seja, covas pequenas umas 

próximas das outras, com espaçamento de 10 cm uma da outra, e profundidade de 5 cm, essa 
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suficiente, com a finalidade de reter os insumos aplicados, as sementes (Figura 10). O 

microcoveamento foi realizado com as pontas das próprias estacas de bambu.  

 

 
Figura 10: Detalhes do micro-coveamento da área, operação manual executada com as estacas de bambu. 

Fonte: Deflor, 2017.  

 

    Após o microcoveamento, foi realizada a semeadura, em toda a superfície do 

terreno preparado para a manta, aplicadas via manualmente, afim de garantir a germinação 

de sementes (Figura 11). No processo inicial do projeto, partiu-se do pressuposto de realizar 

um mix de sementes, ou seja, utilizar um consorciamento de gramíneas e leguminosas, 

devido à rapidez de crescimento e recobrimento, unindo espécies da Avena Strigosa (Aveia-

preta), Cajanus Cajan (Feijão guandu), Raphanus Sativus (Nabo forrageiro) e Mucuna 

Pruriens (Mucuna preta), mas em decorrência da baixa procura, estavam indisponíveis em 

nossa região, com previsão de entrega em 10 (dez) dias. De modo que, conseguiu-se unir as 

espécies Brachiaria Humidícola (Humidicula) e Panicum Maximum (MG-12 Paredão) que 

eram as disponíveis no mercado para entrega imediata.  

  

Figura 11: (A)- Biomanta utilizada para a recuperação da área (B)- Semeadura das covas. 

Fonte: Autora, 2018. 
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    Em seguida, as biomantas biodegradáveis foram aplicadas diretamente sobre a 

superfície com o solo exposto e as covas semeadas, iniciando pelo topo do talude, 

desenrolando-se a bobina, fixando-a e moldando-a sobre uma valeta escavada com 

dimensões: 10 cm de largura e 10 cm de profundidade, deixando ultrapassar uns 20 cm além 

da valeta (Figura 12). A ancoragem foi realizada com o grampeamento da biomanta no fundo 

da valeta com as estacas de bambu, e em seguida é aplicado solo compactado manualmente. 

Dobra-se os 20 cm excedentes sobre a valeta fixando-a com as estacas de bambu com 

espaçamento mínimo a cada 40 cm, nessa área de extensão do topo.  

                              
Figura 12: Detalhe da fixação da biomanta, que é feita uma canaleta, onde a biomanta será fixada e coberta 

com uma camada de solo.   

Fonte:  Deflor, 2017. 

 

Esta fixação poderia ser feita com grampos de aço, madeira, bambu ou polivinil. A 

escolha do bambu foi feita devido ser um material biodegradável e de fácil acesso no local. 

É importante salientar que quanto melhor for à fixação da biomanta ao solo, maior a 

segurança. A fixação inadequada gera dificuldade para que a vegetação a ultrapasse o que 

poderá gerar focos erosivos no local de má aderência. 

Saliento que, a superfície do terreno no qual foram aplicadas as biomantas, é 

caracterizado por ser um talude superficialmente inclinado, então no processo de aplicação, 

como cada biomanta tem a dimensão de: 3m x 33,40m, na base, a cada metro, foi fixada uma 

estaca e de montante à jusante foi fixada uma estaca a cada 3 metros.  

Os transpasses laterais das biomantas foram de 5 cm, e a sobreposição (transpasse) 

longitudinal deverá ser de no mínimo 5 cm, foi seguida. O grampeamento nos transpasses 

deverá ter espaçamento mínimo de 30 cm (Figura 13). Primeiramente, as biomantas foram 

dispersadas em 3 colunas com 2 biomantas cada, sendo então realocadas em 2 colunas, com 

3 biomantas cada. Nessa ordem, as biomantas ficaram bem próximas à nascente, inclusive 

com a reordenação a primeira biomanta ficou sobre um pequeno foco de erosão existente.  
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Para a execução do trabalho, a equipe foi composta de 6 (seis) pessoas, sendo: Joel, João, 

Diogo, Tiago, Didi e a acadêmica Graciele. A maior limitação durante o processo de 

implantação, foi na área em que o solo apresentava aspecto de um terreno alagadiço, 

apresentando  dificuldade no quesito estabilidade, pois o solo estava denso, e com sua 

estrutura instável, não tinha a devida proteção (Figura 15). 

 
Figura 13: Tipos e características dos grampos para fixação das biomantas. 

Fonte: Deflor, 2017. 

 

 

                         

Figura 14: Número de grampos utilizados para fixação das biomantas de acordo com a inclinação do talude. 

Fonte: Deflor,2017. 

 

 

   
Figura 15: Implantação das biomantas na área. 

Fonte: Graciele Moraes, 2018. 
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6.1.2 Segunda Etapa da Operação de Plantio 

 

      No mesmo dia, após o implante das biomantas, realizou-se a segunda etapa do 

plantio na área. As mudas, em forma de tubetes, foram adquiridas no município de Ouro 

Preto do Oeste/RO. O proprietário da área, optou por adquirir espécies frutíferas, como 

maioria. O plantio das 275 mudas deu-se na área à jusante, no entorno da cabeceira e na parte 

posterior das biomantas, rente a cerca de demarcação da área, de forma intercalada (Tabela 

2). Foram dadas prioridades às espécies de ipês, ao longo de todo trecho da cerca. 

 
Tabela 2- Relação das espécies de mudas utilizadas para recuperação da APP. 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR  FAMÍLIA  QUANTIDADE 

Euterpe oleracea Açaí Arecaceae 10 

Morus n. Amora Moraceae 5 

Schizolobium a. Bandarra Cesalpinacea 15 

Mauritia f. Buriti Arecaceae 2 

Rollinia m. Biribá Annonaceae 5 

Theobroma c. Cacau clonado Malvaceae 5 

Anacardium u.              Caju Anacardiacea 5 

Nectandra c. Canela Lauraceae 3 

Arrohoa Caraboa Ariehoal 3 

Toona c. Cedro africano Meliaceae 15 

Prunus s. Cerejeira Rosaceae 10 

Copaifera l. Copaíba Fabaceae C 15 

Jacaranda p. Garobinha Bignoniaceae 5 

Genipa a. Genipapo Rubiaceae 5 

Inga v. Ingá do brejo Fabaceae 15 

Inda e. Ingá mato Fabaceae 15 

Handroanthus s. Ipê amarelo Bignoniaceae 10 

Tabebuia r. Ipê branco Bignoniaceae 15 

Handroanthus h. Ipê rosa Bignoniaceae 22 

Handroanthus  a. Ipê roxo Bignoniaceae 15 

Antocarpus h. Jaca mole Moraceae 5 

Antocarpus h. Jaca dura Moraceae 5 

Acmella o. Jambu Asteraceae 3 

Hymenaea c. Jatobá Fabaceae 20 

Swietenia m. Mogno Melinaceae 10 

Moringa o. Moringa Moringaceae 15 

Eugenia u. Pitanga Myrtaceae 5 

Hevea b. Seringueira Euphorbiacea 5 

Ceiba b. Sumaúma Bombacaceae 3 

Tamarindus Tamarino Fabaceae 4 

Rheedia l. Chachairu Clusiaceae 5 

    

Fonte: Autora, 2021. 
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5.5 FINANCEIRO 

 

5.5.1 Materiais e Serviços   

 

Utilizou-se da mão-de obra de 3 trabalhadores, do auxílio do proprietário da área, 

juntamente com o meu, sendo que dois funcionários estavam na responsabilidade da abertura 

das covas, um estava auxiliando na demarcação das covas e o restante no plantio.  

O projeto de recuperação da área foi divido em três grandes fases: implantação, 

manutenção e monitoramento, totalizando cinco anos de projeto. Todas as atividades do 

projeto encontram se destacadas no Quadro 1 e Quadro 2. 

 

Quadro 1: Atividades do projeto de recuperação da área degradada nas fases de implantação, 

manutenção e monitoramento. 

                                                           IMPLANTAÇÃO 

Cercamento da área Isolamento da extensão da área com fio de arame farpado, fator 

primordial para o estabelecimento das espécies. 

Preparo do solo Limpeza da extensão da área e sulcamento: Abertura de sulcos, 

utilizando a forma manual, para o plantio das mudas em linha, distantes 

3m uma da outra. 

Plantio de mudas 

(Parte 1) 

O primeiro plantio foi realizado na época chuvosa, no mês de 

novembro/17 (final).  

Plantio de mudas 

(Parte 2) 

O segundo plantio foi realizado na época chuvosa, no mês de 

dezembro/18  (inicio).  

Coroamento Limpeza manual ou mecânica da vegetação no entorno do local do 

plantio das mudas, afim de reduzir a densidade da vegetação ao longo 

da linha de plantio.   

 

Adubação Utilizou-se o adubo químico para complementação: N.P.K.  

 

 
Quadro 2: Manutenção e Monitoramento. 

MANUTENÇÃO 

Replantio de mudas Reposição de mudas mortas. 

Adubação de 

Cobertura 

 

Adubação realizada após o plantio no início 

do ciclo das chuvas de 30 a 90 dias após 

plantio, e sempre que necessário. 

Tratos silviculturais 

 

Coroamento ao final do período chuvoso, 

roçadas de acordo com a avaliação da área 

e controle de pragas com iscas e roçagem. 

                                                   MONITORAMENTO 
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Supervisão Acompanhamento e supervisão das 

atividades de implantação, manutenção e 

monitoramento. 

 

IMPLEMENTACÃO: 

     R$                                  R$                                      R$                                                      R$ 

       _______________________________________________________________________ 

2 Semestre/ 2018      1 Semestre/2019          2 Semestre/2019                          Final/ano2019            

    (Dezembro)            (Janeiro)                        (Julho)                                        (Dezembro)       

 

Atividades e custos: 

Cercamento da área: 4 pessoas/3 dias (R$ 70,00 a diária) = R$ 280,00 

1 rolo de arame 280 m = R$ 270,00 

10 m de mangueira = R$ 10,00 

30 isoladores (R$ 1,40/unid) = R$ 42,00 

1 etapa do plantio: (mão-de-obra): 2 pessoas/meia diária = R$ 80,00  

Transporte (mudas) - Camioneta F-1000 = R$ 100,00 

2 etapas do plantio: 

Aquisição de mudas (265- cada R$ 3,50) = R$ 927,50 

Biomanta Sintemax 400 TF 600 m = R$ 1752,00 

Mão-de-obra: 5 pessoas/meia diária = 200,00 

*No valor total não foi considerado o valor do transporte, sendo que são cerca de 40 km da área do projeto ao 

município de Ji-Paraná.  

*O valor da meia diária são R$ 40,00 

 

MANUTENCÃO: 

    R$                                   R$                                     R$                                                       R$                                          

       _______________________________________________________________________ 

2 Semestre/ 2018      1 Semestre/2019            2 Semestre/2019                          Final/ano2019            

    (Dezembro)               (Janeiro)                        (Julho)                                (Dezembro)            

                                                                    
Mão-de-obra roçagem (2 diárias e meia p.2 pessoas) – R$ 200,00       Tratos silviculturais - R$ 
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Adubação (04_30_16) sacos de 50 kg –  R$                                          Irrigação – R$ 

Adubação com ureia -  R$                                                                      Palha de café (100 sacos) = R$ 700,00 

Replantio de mudas - R$  

Fertilizante (mol) -  

Tratos silviculturais - R$  

Palha de café (100 sacos) = R$ 700,00 

 

MONITORAMENTO: 

     R$                                  R$                                      R$                                                      R$ 

       _______________________________________________________________________ 

2 Semestre/ 2018      1 Semestre/2019          2 Semestre/2019                          Final/ano2019            

    (Dezembro)             (Janeiro)                        (Julho)                                (Dezembro)       

 

Foi realizado todo o acompanhamento das atividades de implantação e manutenção 

pela autora Graciele Rodrigues de Moraes e pelo proprietário da área, Sr. Romildo Pereira. 

 

2.1.2 Etapas do projeto 

 

A proposta inicial de estudo, era de uma  APP de aproximadamente 15x60 m 

localizada no Residencial Colina Park, que recentemente havia sido submetida à pratica de 

queimadas no local, estando naquele momento com solo totalmente exposto.  

Deste modo, ta área foi dividida em pequenas parcelas, aproximadamente 4 (quatro), 

a primeira de controle, que permaneceria sem recobrimento, servindo como base para a 

parcela testemunha, duas parcelas que seriam recobertas por gramíneas ou leguminosas, e a 

última parcela, com a inserção de uma biomanta antierosiva, na qual seria determinada a 

perda de solo gerada pela erosão hídrica em cada parcela de estudo, haja vista que a área 

apresenta uma inclinação apropriada para o estudo em questão.  

Tendo em vista que os trabalhos nesta linha de pesquisa são escassos na região em 

estudo, os quais poderiam servir como banco de dados outros projetos no nosso município. 

Mediante o exposto,  foi solicitado uma parceria/colaboração com duas empresas 

fornecedoras das biomantas: a Deflor Bioengenharia, e a Nascentes Fernandes,  em outubro 

de 2017. 

Contudo,apenas a Deflor Bioengenharia se pronunciou no interesse afim de que a 

Universidade Federal de Rondônia tivesse acesso aos produtos da empresa e as técnicas de 

bioengenharia, se comprometendo em realizar a doação da biomanta (300m2) e o mix de 
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sementes. Desta maneira, em novembro de 2017, foi encaminhado os dados da Universidade 

para o recebimento do material.  

. Ademais, houveram outros entraves, como o frete para o transporte do material, 

onerando o valor do projeto. 

Diante disso, houve a necessidade de redução da quantidade de rolos, para 6 volumes, 

com o peso de 420 kg, o frete sairia a R$ 1.868,00; e para 5 volumes, com o peso de 350 kg, 

o frete totalizaria R$ 1.586,00.  

     

Entretanto, foram realizadas tratativas para celebrar novas parcerias visando a 

viabilidade econômica do projeto. 

Diante dos obstáculos supracitados a situação ficou estagnada durante meses, porém 

em outubro do ano de 2018, o Senhor Romildo demonstrou que estava interessado na 

recuperação de uma das nascentes de sua propriedade, e após apresentado o projeto, fruto 

deste estudo, o mesmo aderiu ao projeto.  

Sabendo que o produtor rural se torna resistente aos esforços para a recuperação de 

nascentes e faixas ciliares, principalmente quando há necessidade de investimentos, todavia, 

em comum acordo foi conciliado os objetivos, sendo então, somadas a inserção da biomanta 

com a recuperação da mata ciliar, resultando em uma grande parceria de recuperação 

ecológica. 

Celebrado a parceria, foi realizado novamente a cotação do frete,  para o volume de 

biomanta em torno de 2,00m³ no total ou 0,22m³/volume, o valor total do serviço do frete 

ficou em R$ 1.752,00, conforme Nota Fiscal nº. 51685, emitida em 21/11/18. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados a seguir são apresentados a partir da busca de espécies compatíveis 

com a área.  

 

3.1 Manutenção das Espécies 

 

 Para que as diversas espécies de plantas se desenvolvam de maneira uniforme, é 

necessário estar atento a manutenção das plantas emergidas. Antes mesmo de completar os 

30 dias após a implantação do projeto, no dia 24-12-18 realizou-se a primeira manutenção 

na área, dada a necessidade. Inicialmente, ocorreu a remoção de gramíneas, ou seja, a roçada 
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manual. Junto ao processo de roçada, fez-se o coroamento manual, ou seja, um círculo sem 

vegetação que é feito ao redor da muda de aproximadamente 50 cm de diâmetro de área 

circundante. Paralelamente, foi aplicada a adubação 4N:30P:16K. A adubação foi realizada 

por cova, fornecendo a nutrição ideal para o crescimento, apesar de que, trabalhos 

envolvendo conclusões sobre o uso de (Fosforo-P) em espécies para fins de reflorestamento 

sejam escassos. 

NPK é a sigla utilizada para os adubos formulados, ou seja, aqueles que possuem 

mais de um nutriente em sua composição e o significado é Nitrogênio – Fósforo– Potássio. 

Isto indica que neste adubo contém os 3 macronutrientes mais importantes para as plantas. 

São denominados macronutrientes por serem requeridos em grandes quantidades pelos 

vegetais para um desenvolvimento adequado. Portanto podemos observar que é um adubo 

rico em fósforo, ideal para ser utilizado no plantio uma vez que é o nutriente que apresenta 

menor mobilidade no solo e por isso precisa ser colocado bem próximo às raízes 

(SILVA,2007). 

    No dia 05-02/18, foi realizada a segunda roçada, de forma mecanizada, como 

consta na figura 16a. Fortes chuvas, aliadas ao sol em dias secos, aceleram o crescimento 

das gramíneas. O trabalho da roçada, deu-se com cautela para não ocorrer erros de machucar 

os caules das plantas.  

Dados da Agência Nacional de Águas – ANA (2019)) apontam que, em janeiro de 

2019, a chuva acumulada chegou a 417,97 mm, bem acima da média dos últimos anos, em 

2018 o índice registrado no mesmo período foi quase 3 vezes menor, 169 mm De acordo 

com o portal Climatempo, a temperatura na cidade, teve altas de 28 a 33 graus.  
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Figura 16: (A) - Limpeza da área (B) -  Coroamento da espécie (C) - Espécie Mauritia flexuosa (Buriti), 7 

dias após a adubação por N.P.K (D) - Imagem frontal da área, após a roçada mecânica. 

Fonte: Romildo Pereira, 2018. 

 

Dois dias após a segunda manutenção da área, foi realizado um registro fotográfico 

por drone. Observa-se, na figura 17, toda a extensão da área, com as carreiras de mudas 

visivelmente identificadas.  

 

  

Figura 17: (A) - Imagem aérea, capturada via drone, (B) - Trieiro de mudas. 

Fonte: Launé, 2019. 

 

 

Tutoramento das mudas nativas:  

Foram introduzidas junto às mudas, dada a necessidade da planta de não se sustentar 

sozinha, tal como, de ter um crescimento ereto, estacas de bambu ou madeira de 50-80 cm 

de comprimento, no sentido vertical. Vale destacar que, foram poucas as mudas que 

necessitaram desse procedimento, ao longo do ano.  
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Figura 18: (A) Tutoramento das mudas. 

Fonte: Pereira, 2019. 

 

        Observa-se na figura 18, mês de maio, o excesso de espécies gramíneas que 

recobriam o solo, estas foram retiradas e em seguida, inseridas palhas de café ao redor das 

mudas, ajudando na maior retenção da água e criando condições favoráveis para uma maior 

luminosidade e umidade para o desenvolvimento das espécies.  

 

3.1 Desenvolvimento das Mudas 

 

Foram distribuídas as mudas das espécies Mauritia flexuosa (Buriti) ao longo de 

todo leito da nascente, haja vista que essa palmeira prefere margens encharcadas, obtendo 

êxito na colonização dessa espécie. A própria água da margem, mesmo que em pouca 

quantidade, ajudou a dispersar seus frutos.  
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Figura 19– Sequência da espécie Mauritia flexuosa (Buriti), utilizada para recuperação ambiental da área, 

onde as duas primeiras fotos com 1 mês após o plantio, a terceira foto com 5 meses após plantio e a quarta 

foto com 11 meses após o plantio. 

Fonte: Pereira, 2019. 

 

Ainda nesse âmbito, foram plantadas espécies de Bauhinia forficata (Pata-de-vaca) 

em terrenos úmidos e terrenos intermediários. Esta espécie não conseguiu vegetar sob 

condições úmidas, tendo uma alta mortalidade. As que foram submetidas as áreas menos 

úmidas tiveram crescimento muito satisfatório.  
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Figura 20– Sequência da espécie Bauhinia forficata (Pata-de-vaca), utilizada para recuperação ambiental da 

área, onde a primeira foto foi registrada 20 dias após o plantio, a segunda foto no terceiro mês após plantio, a 

terceira foto com 10 meses após o plantio, e a última foto completados 1 ano da operação.  

Fonte: Pereira, 2019. 

 

Outra espécie utilizada, foi a Schizolobium Amazonicum (Bandarra), também 

recomendada em plantios de restauração e recuperação ambiental, tais espécies apresentaram 

um crescimento rápido, uma vez que foram plantadas em locais não sujeitos a inundações.  

  

  
Figura 21: Sequência da espécie Schizolobium amazonicum (Bandarra), utilizada para recuperação 

ambiental da área, onde a primeira foto foi registrada 20 dias após o plantio, a segunda foto no segundo mês 

após o plantio, a terceira foto 4 meses após o plantio, e a última foto, completados 1 ano da operação. 

Fonte: Pereira, 2019 
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Em relação a espécie Paubrasilia echinata (Pau-brasil), esta adaptou-se nas condições 

que foram submetidas, apresentando um desenvolvimento acelerado no seu crescimento. 

  

  
Figura 22: Sequência da espécie Paubrasilia echinata (Pau-brasil), utilizada para recuperação ambiental da 

área, onde a primeira foto foi registrada 20 dias após o plantio, a segunda foto com 40 dias após o plantio, a 

terceira foto 5 meses após o plantio, e a última foto, completados 1 ano da operação. 

Fonte: Pereira, 2019. 

 

Foram plantadas ainda, rente a cerca de demarcação, ou seja, áreas raramente sujeitas 

a alagação, espécies de ipês, sendo o ipê amarelo, a variedade da espécie que mais obteve 

desenvolvimento no decorrer do ano. As espécies de ipê: roxo, rosa e branco tiveram 

crescimento mais lento, especialmente nos primeiros meses pós plantio, algumas não 

sobreviveram. 

   

Figura 23: Sequência da espécie Handroanthus albus (Ipê amarelo), utilizada para recuperação 

ambiental da área, onde a 1º foto foi registrada 3 meses após o plantio, a 2º foto com 4 meses e a 3º 

foto 6 meses. 
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Fonte: Pereira, 2019. 

 

Além disso, foi realizado o plantio de espécies frutíferas na área, o que proporcionou 

alimento e atração da fauna silvestre, além de fomentar a migração de animais para a área 

em restauração, o que realmente foi observado, visto que no entorno da área, há grandes 

faixas preservadas de vegetação. 

   

  

 

Figura 24:– Cultivo de frutíferas na propriedade no decorrer do ano, espécie: Anacardium occidentale 

(Cajueiro) 

Fonte: Pereira, 2019. 

 

No decorrer do desenvolvimento das plantas, verificou-se que algumas espécies se 

destacam em relação às outras. Mauritia flexuosa (Buriti), Bauhinia Forficata (Pata-de-

vaca), Handroanthus Albus (Ipê amarelo), Paubrasilia Echinata (Pau-brasil) e 

Schizolobium Amazonicum (Bandarra) foram as espécies que sobressaíram em altura nos 

03 (três) primeiros meses, com o aumento da velocidade das chuvas no decorrer desse 

período. Percebeu-se no decorrer dos primeiros 20 (vinte) dias uma significativa diferença.  

Observou-se no primeiro mês do experimento, que esse lapso temporal foi o período 

mais crítico para o estabelecimento das mudas na área do experimento. As maiores taxas de 

mortalidade ocorreram com as espécies Bauhinia Forficata (Pata-de-vaca). 

Segundo Julia (2007), com a utilização de 3 espécies florestais, observaram que após 

um mês, praticamente não ocorreram perdas de plantas (3,2%), mesmo no período de 
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inverno, compreendido entre 60 e 150 dias. Essas espécies, foram semeadas em áreas úmidas 

e áreas raramente sujeitas a inundações, sendo que nessas, a espécie Bauhinia Forficata 

(Pata-de-vaca) adquiriu sobrevivência e continuidade  

Do montante, de cerca de 441 espécies plantadas, foram necessários o replantio de 

cerca de 47 mudas, no final do mês de janeiro, até o dia 5 de fevereiro, perfazendo a quantia 

de 10,65% de espécies mortas. 

Em contrapartida, a espécie Mauritia flexuosa (Buriti), conhecida como uma 

“palmeira aquática” lograram 100% de sobrevivência em campo. As considerações deste 

valor, são as condições ambientais favoráveis ao crescimento da espécie, que foram 

distribuídas nos solos úmidos, saturados de água, ademais, durante o primeiro mês da 

implantação, no qual teve um alto índice pluviométrico e a aparente disponibilidade de carga 

nutricional distribuída em toda a extensão da área.  

As espécies nativas de Hymenaea Courbaril (Jatobá) e Genipa Americana L 

(Jenipapo) também plantadas em áreas com o solo permanentemente encharcado, cresceram 

regularmente.  

No período de seca, além da utilização de material roçado, usado como uma “capa” 

sobre o solo, afim de auxiliar na retenção de umidade também foi realizada a irrigação 

manual das mudas, que foi fundamental para o estabelecimento e proteção dessas 

As árvores frutíferas desenvolveram-se no decorrer do ano trabalhado. 

No decorrer deste período, a sobrevivência das plantas, nas condições em que o 

experimento foi desenvolvido foi avaliada como satisfatória, com o percentual de pegamento 

das mudas e de covas com plantas. Nesse valor, está englobado o plantio de espécies 

pioneiras, não pioneiras e frutíferas, sendo mais de um grupo sucessional analisado.  

        

3.2 Dispersão de Sementes  

 

Os frutos dispersos por animais, são muito importantes, uma vez que garantem a 

manutenção da oferta de recursos para a fauna (FIGLIOLIA & KAGEYAMA, 1995), 

principalmente em regiões com predominância de clima com duas estações distintas, 

chuvosa e seca, cuja irregularidade na distribuição hídrica, pode vir a provocar uma carência 

de frutos para os animais (GALETTI & PEDRONI, 1994; DEVELEY & PERES, 2000). 

Ademais, os animais frutívoros são fundamentais como agentes efetivos na dispersão das 

sementes, levando-as a distâncias que podem variar de centímetros a quilômetros, 
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possibilitando além da recuperação, a colonização de novos ambientes (FIGLIOLIA & 

KAGEYAMA, 1995).  

No mês de abril/2018, foram encontrados, vestígios de pequenos animais, através 

da observação de pegadas e tocas em toda área, o que pode ser explicado pelas sementes e 

frutos (frutificação) caídos, na qual atraem animais terrestres. Notou-se, ao longo do ano, a 

presença de sementes e frutos espalhados na extensão da área, em locais distantes da 

planta-mãe. Há outras nascentes na propriedade, aparentemente, em estádio sucessional 

mais avançado do que a área em recuperação, o que pode ter proporcionado uma 

aceleração da dispersão da fauna.  

   

  

Figura 25:(A)- Sementes dispersas na área (B)- Reaparecimento da fauna no local. 

Fonte: Romildo Pereira, 2019. 
 

 

3.4 Biomantas 

 

Os espaços onde foram implantadas as biomantas antierosiva, apresentavam ausência 

de cobertura vegetal e um pequeno processo erosivo (erosão superficial), sem declividade 

adequada para a inserção do material, entretanto o objetivo principal foi a recuperação e 

proteção do solo. 

Contudo, aproximadamente 1 (um) mês pós implantação, foi necessário reforço na 

fixação do material ao solo. Foram colocados mais grampos de bambu ao longo das abas e 

no centro das biomantas.  

Deste modo, a vegetação com 90 dias após a aplicação era visível, como bom aspecto 

e em processo de recuperação (Figura 26). 
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Figura 26:  Sequência do desenvolvimento das biomantas. A primeira foto foi registrada no corrente mês da 

aplicação do material (mês 12), a segunda foto no segundo mês, a terceira foto com 04 meses após a 

implantação, e a última foto completados 9 meses da operação.  

Fonte: Pereira, 2019. 

 

Ainda nesse sentido, houve a necessidade de remoção da manta, pois o solo 

encontrava-se em estágio adequado para o plantio, com um nível de recuperação em torno 

de 80%.  

Vale ressaltar, que mesmo fora do cronograma desse estudo, a evolução da área alvo 

na recuperação da vegetação foi satisfatória (Figura 27). 
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Figura 27: Evolução da área de estudo, ao longo de 03 anos. 

Fonte: Ribeiro, 2021. 

 

No geral, vê-se as modificações no ambiente, e visualmente a progressão das 

características de cada espécie, por exemplo, mesmo no período de seca nítido nas imagens, 

observou-se a floração e a continuidade da frutificação de várias espécies, e o 

desenvolvimento das espécies de médio e grande porte.  

   

 

 

 
                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

                                 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



45 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Por meio do diagnóstico ambiental realizado no entorno da nascente, verificou-se a 

real necessidade de ações intervencionistas. Os cuidados primários essenciais, na área 

adjacente à nascente, foram tomados: isolamento total da área por meio de cercas 

convencionais, limpeza e a implantação da cobertura vegetal, através do plantio de mudas. 

Utilizou-se somente espécies nativas típicas de nossa região (Rondônia). Além disso, as 

distribuições das mudas, no campo, não repetem espécies iguais lado a lado, entre pioneiras 

e não pioneiras. Espaçamentos que não limitem ou prejudiquem o desenvolvimento a longo 

prazo das mudas foram utilizados.  

Outro ponto crucial no sucesso do processo de revegetação é a realização da 

manutenção e do monitoramento da área, atentando para a necessidade de podas, limpezas e 

demais tratos silviculturais. Vale destacar que o comprometimento do Sr. Romildo, 

especialmente nas épocas de seca, na qual utilizou a irrigação para atender as necessidades 

hídricas das plantas. 

A grande maioria das espécies nativas implantadas na área desenvolveram-se bem:                         

Mauritia flexuosa (Buriti), Bauhinia forficata (Pata-de-vaca), Handroanthus albus (Ipê 

amarelo), Paubrasilia echinata (Pau-brasil) e Schizolobium amazonicum (Bandarra) foram as 

espécies que se sobreporão em relação as demais. O próximo passo a ser realizado na área é 

a catalogação das espécies, para uma identificação mais prática por parte dos estudantes e 

visitantes. E que seja um “modelo vivo” de uma reconstituição de paisagem e sirva de 

impulso para aplicação em outros municípios. 

Tendo em vista as modificações que o local sofreu, com o pisoteio animal da criação 

de gado, ocorreu o aumento da densidade do solo e a redução na porosidade total. 

Consequentemente, dificultou a impermeabilização do solo.  

Por meio do reflorestamento da área, busca-se a reestruturação do solo anteriormente 

perdido e é perceptível visualizar as alterações no ambiente, por meio do processo de 

reestabelecimento da fauna e flora na área. Contudo, a recuperação do solo, bem como a 

recarga do aquífero, ocorrem de forma constante e gradual ao longo do tempo. 

As atividades previstas para a recuperação de uma área degradada são: 

implementação, manutenção e monitoramento a longo prazo. Os custos atuais para um 

pequeno ou médio proprietário são altos, principalmente no que se refere a supervisões 

técnicas e obtenção de mudas. Uma redução de custos seria possível firmando parcerias com 

órgãos governamentais, por exemplo. 



46 

 

A Universidade Federal de Rondônia tem por objetivo transferir os conhecimentos 

adquiridos em prol da sociedade. Dito isso, conclui-se que este projeto foi eficaz, no sentido 

de aplicação de uma técnica de recuperação ambiental. 

  A área tem a inclinação recomendada para a implantação das biomantas.  Tal 

implante poderia trazer uma visibilidade para a questão ambiental, porém não houve apoio 

do poder público.  

Importante ressaltar o objetivo principal dos esforços para a recuperação de áreas 

alteradas: fomentar o apoio na elaboração de políticas públicas, o fortalecimento de gestões 

de nascentes urbanas e sua conservação ambiental. 
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