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1
PROGRAMAS DE MANEJO DO PARQUE ECOLÓGICO
EZECHIAS HERINGER
O planejamento contempla a indicação dos programas, projetos e ações
definidos como prioritários para a implantação e gestão do Parque Ecológico
Ezechias Heringer (PEEH). Desta forma, foram indicados para este Plano de
Manejo três programas baseados no levantamento das informações e
conhecimento do contexto ambiental do Parque e nas necessidades
demonstradas para a conservação da área protegida, bem como para seu uso
público.
Os Programas de Manejo têm como objetivo gerar diretrizes e agrupar
atividades afins ao desenvolvimento adequado do PEEH, visando o
cumprimento de seus objetivos específicos de manejo.
Cada programa constará com a seguinte estrutura:
•

Objetivos e Resultados Esperados: são os ideais a serem
alcançados pelo planejamento;

•

Atividades e recomendações: são as ações a serem desenvolvidas e
acompanhadas

mediante

recomendações

específicas,

quando

necessário;
•

Prioridades: são as ações a serem implementadas preferencialmente
no primeiro ano de implementação do planejamento.

1.1

PROGRAMA DE USO PÚBLICO
Este programa compreende essencialmente as ações voltadas para

ordenar e orientar o público para o uso do PEEH tanto pela comunidade local
como por visitantes vindos de outras regiões. Neste contexto deverão ser
promovidas atividades de lazer, cultura e esporte em contato com a natureza.
Visa ainda apresentar as ações educativas de modo a auxiliar na mudança de
postura e melhorar o convívio do ser humano com as outras espécies e na
percepção do meio ambiente. O Programa de Uso Público deverá,
preferencialmente, ser implementado na Zona de Uso Intensivo.
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As ações apontadas neste programa têm o objetivo de indicar estruturas
e atividades de lazer para possibilitar que a população do Guará e outros
interessados usufruam do espaço natural do PEEH. Desta forma, para a
elaboração do programa foram considerados os seguintes aspectos:
•

Resultados do diagnóstico que aferiu a visão da comunidade sobre o
parque, cuja grande maioria (98%) declarou que o frequentaria, se
tivesse estrutura adequada;

•

O pouco conhecimento sobre o Parque, cerca de metade dos
entrevistados desconhece a existência desta área protegida;

•

A carência de espaços públicos no Guará para a realização de
atividades de lazer, com conforto e segurança, onde 46% dos
entrevistados desenvolvem suas atividades de lazer na calçada do
Guará e o restante em outros parques do DF ou em locais privativos
(academias, etc.);

•

O interesse da comunidade e lideranças que já estão mobilizadas
para a conservação e implantação efetiva do parque;

•

Os anseios da comunidade do Guará em proteger o Parque e a
necessidade de manutenção dessa área natural para uso público
(com 59% dos entrevistados respondendo pela importância de áreas
verdes em meio a áreas urbanas).

Assim, serão apresentadas atividades ao ar livre que poderão ser
desenvolvidas por pessoas de todas as faixas etárias, grupos mistos,
familiares, grupos escolares, ou ainda, visitantes individuais.
Além disso, apesar do estado de degradação de algumas áreas do
parque, apresentando vossorocas, áreas com depósito de lixo e grandes áreas
com ocupações irregulares, foram observados locais com atrativos que
poderão configurar pontos de visitação para o desenvolvimento de atividades
lúdicas no âmbito da educação ambiental.
Não obstante, o Ministério do Meio Ambiente (2006) define princípios
que devem nortear os programas de uso público propiciando um sentido lógico,
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harmônico e coerente às atividades de visitação. Os principais princípios
devem envolver:
a) O planejamento e a gestão da visitação deverão estar de acordo
com os objetivos de manejo da Unidade de Conservação;
b) As atividades de visitação possíveis de serem desenvolvidas em
UC devem estar previstas em seus respectivos instrumentos de
planejamento;
c) A visitação deve ser prevista de forma democrática, possibilitando
o acesso de todos os segmentos sociais ao Parque;
d) A visitação é instrumento essencial para aproximar a sociedade
da natureza e despertar a consciência da importância da
conservação dos ambientes e processos naturais;
e) O desenvolvimento das atividades de visitação requer infraestrutura

mínima,

conforme

previsto

nos

instrumentos

de

planejamento do Parque;
f) A visitação é uma alternativa de utilização sustentável dos
recursos naturais e culturais;
g) A manutenção da integridade ambiental e cultural é essencial à
qualidade de vida e os benefícios econômicos provenientes da
visitação em UC;
h) A visitação deve contribuir para a promoção do desenvolvimento
econômico e social das comunidades locais;
i) O planejamento e a gestão da visitação devem buscar a excelência
na qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes;
j) A visitação deve procurar satisfazer as expectativas dos visitantes
no que diz respeito à qualidade e variedade das experiências,
segurança e necessidade de conhecimento;
l) O planejamento e a gestão da visitação devem considerar
múltiplas formas de organização da visitação, tais como: visitação
8

individual, visitação em grupos espontâneos, visitação em grupos
organizados de forma não comercial e visitação organizada
comercialmente, entre outras.
1.1.1 Objetivos Específicos
•

Desenvolver espaços e facilidades para o uso público do Parque
Ecológico Ezechias Heringer;

•

Propiciar o efetivo uso do espaço público e natural do parque de
modo a enriquecer a experiência ambiental do visitante;

•

Promover ações educativas de modo a propiciar a compreensão do
meio ambiente e suas inter-relações no Parque, em conformidade
com a Lei 3833/2006 e o Decreto 31.129/2009 que dispõem sobre a
Política de Educação Ambiental do Distrito Federal.

1.1.2 Atividades de Recreação e Interpretação Ambiental a Serem
Realizadas
Os objetivos das atividades de recreação apresentadas neste programa
são estabelecer e ordenar as atividades que o público pode desenvolver no
PEEH em relação à recreação e lazer, assim como o enriquecimento das
experiências

de

caráter

ambiental,

de

acordo

com

as

aptidões

e

potencialidades dos recursos específicos, contemplando ainda, a segurança
dos visitantes.
Desta forma, para a implementação das atividades recreativas, tem-se
as seguintes recomendações e normas:
•

A realização de atividades de visitação e recreação deverá
considerar a capacidade suporte a ser estabelecida para cada área,
no âmbito do desenvolvimento de estudos específicos para tal. Desta
forma, sugere-se que todas as atividades sejam monitoradas e sejam
verificados de forma sistemática os impactos que ocorrem devido à
realização de cada atividade de lazer;

•

A implementação da totalidade das atividades de uso público será
efetivada na medida em que forem instalados os equipamentos e
serviços necessários, a saber:
9

a)

Sistema de controle da visitação e de comunicação;

b)

Dotação e capacitação de funcionários ou monitores para
receber o público;

c)

Implantação

das

trilhas,

com

sinalização

e

demais

equipamentos recomendados em cada área de visitação.
•

Recomenda-se a inibição do uso de aparelhos sonoros, exceto em
atividades de educação ambiental que o justifiquem;

•

Deverá ser respeitado o horário de funcionamento do Parque, entre
06h00’ às 19h00’;

•

Os

visitantes

que

realizarão

atividades

diferenciadas

(como

observação de aves, por exemplo, ou outras de cunho científico),
necessitarão de horários distintos de visitação e deverão ser
previamente

autorizados

pela

administração

do

Parque

e

acompanhados, se possível, por funcionários;
•

Prevendo a adequada conservação das nascentes, veredas, campos
de murundus e cursos d’água, deverão ser previstos distanciamentos
necessários das trilhas para visitação pública nessas áreas. No caso
de haver proximidade, deverão ser adotadas medidas mitigadoras ou
de controle de possíveis impactos futuros;

•

A

abertura

de

trilhas

deverá

ocorrer

em

locais

estáveis,

preferencialmente, não alagados ou alagáveis e em caminhos já
abertos. Quando for o caso, recomenda-se a construção de pontes
rústicas, passarelas suspensas ou similares. Ou ainda, se há
necessidade de acesso ao curso d’água, construção de trapiche ou
píer de modo a proteger a Área de Preservação Permanente (APP);
•

Deverão ser observados os equipamentos e procedimentos de
segurança, tais como: implantação de escadas com sistema de
segurança, de cordas de apoio e de guarda-corpos nos mirantes
onde se fizer necessário;
10

•

Recomenda-se o uso de técnicas adequadas de conservação do solo
em áreas com grande declividade, evitando a erosão e facilitando o
processo de drenagem e de uso;

•

É indicada a análise e aproveitamento de percursos pré-existentes
na ocasião de implantação das trilhas e estradas;

•

As trilhas deverão ser alocadas, preferencialmente, em um raio maior
que 50 metros de nascentes e olhos d'água;

•

Deverá ser feita a drenagem da trilha para evitar acúmulo de água e
problemas de erosão;

•

Quanto menor a largura da trilha a ser implantada, menor a área
pisoteada, conseqüentemente, menor o impacto ambiental. Se
possível, pavimentar as trilhas que serão mais utilizadas;

•

Todas as trilhas deverão receber constante manutenção quanto às
medidas de contenção de erosões, invasão de plantas de rápido
crescimento e presença de animais que possam causar acidentes,
como abelhas, cobras e marimbondos;

•

Os locais destinados à construção de ciclovias e coopervias, bem
como os pontos principais de visitação, deverão estar devidamente
iluminados, uma vez que o horário de funcionamento inicia-se às 6
da manhã e estende-se até às 19h. Para tanto, deverá ser realizado
procedimento específico junto à Companhia Energética de Brasília
(CEB) para a solicitação deste serviço;

•

Recomenda-se a elaboração de um programa específico de
educação ambiental que atenda os ocupantes das chácaras no
interior do Parque.

1.1.3 Instalação de Infraestrutura
A seguir, serão listadas as recomendações para o planejamento de
instalações futuras e gestão daquelas já implantadas no Parque.
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1. Instalar e implementar o Centro de Visitantes (CV) na Sede do PEEH.
Com uma área total de aproximadamente 283 ha, o Parque possui
alguns

espaços

interessantes

e

bem

localizados,

que

permitirão

o

desenvolvimento de atividades indicadas para a recepção dos visitantes e
atividades de vivência conforme pode ser observado na Figura 1,. que mostra a
atual sede do Parque. O local poderá ser também utilizado para a instalação de
exposições temporárias, sendo um excelente local para a prática de atividades
lúdicas para grupos pequenos devido ao reduzido espaço. Ainda, a vista desta
varanda permite o desenvolvimento de atividades de contemplação e
interpretação dos elementos de paisagem (Figura 2).

Figura 1 – Visão geral da Sede do PEEH

Figura 2 – Vista da varanda da Sede.
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Recomendações:
•

O CV deverá centralizar as informações relacionadas à visitação e
terá como objetivo atender aos visitantes do Parque, recebendo-os,
informando-os e orientando-os quanto às possibilidades de lazer e
interpretação ambiental;

•

No CV deverão constar informações como: atividades de visitação
disponíveis no parque, horários de funcionamento, serviços, normas
de segurança e conduta, calendário de eventos locais, dentre outros;

•

O CV deverá ter, por si só, caráter atrativo, possuindo estrutura
agradável e paisagisticamente convidativa, abrigando exposições
diversas, palestras, mini-cursos, oficinas, biblioteca temática e
materiais de sensibilização;

•

Deverá ser desenvolvido um projeto de interpretação para o CV;

•

Deverá ser implantado um livro para assinatura, sugestões e
reclamações dos visitantes, e esses dados deverão ser cadastrados
e

tabulados.

Todos

os

documentos

gerados

deverão

ser

interpretados e registrados (fichas de monitoramento de visitação,
fichas de perfil e satisfação dos visitantes, registro de acidentes e
infrações, etc.);
•

Esta deverá ser uma área destinada à realização de oficinas e
trabalhos manuais de educação ambiental, a serem desenvolvidos
ao ar livre, e ponto de descanso após a realização da trilha.

2. Implementar o Setor de Visitação do Córrego do Guará (área 27).
O setor de visitação do córrego do Guará deverá ser submetido a
projetos de contenção de encosta e conseqüente recuperação da paisagem e
das matas ciliares. Trata-se de uma área com atrativos devido a sua
localização, a presença de corpos hídricos (nascentes e o córrego do Guará) e
da paisagem que atualmente é utilizada de forma inadequada (Figura 3 e
13

Figura 4), não apresentando facilidades e infraestrutura adequada que possa
comportar as atividades de lazer do público.

Figura 3 - Resto de fogueira devido a atividades de lazer realizadas no Parque.

Figura 4 - Barragem irregular em nascentes para dessedentação de animais.

Para esta área sugere-se a implantação de estruturas que possibilitem a
ocupação efetiva desta porção do Parque através do desenvolvimento de
práticas de esporte e lazer a serem instaladas no local apontado na Figura 5.
Nesta região, recomenda-se a instalação de equipamentos que possibilitem a
prática de exercícios físicos, nos moldes dos Pontos de Encontros
14

Comunitários – PEC, que têm sido implementados pelo Governo do Distrito
Federal em outras localidades do DF (Figura 6).

Figura 5 – Local destinado à instalação de equipamentos para prática de atividades
físicas na Área 27, nos moldes dos PEC – Pontos de Encontros Comunitários. O local
indicado fica a aproximadamente 110 metros no córrego Guará.

a

b

Figura 6 - Exemplo do primeiro PEC instalado no Guará: a) Equipamentos b)Guia de
utilização. (Fonte: www.guara.df.gov.br)
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O local destinado ao PEC possui uma área de aproximadamente 2.000
m2 e, além dos equipamentos para a prática de atividades físicas individuais,
seria um espaço suficiente para a construção de 1 quadra de vôlei ou futebol
de areia, instalação de 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino, 1
bebedouro e a construção de local de parada/descanso.
Este ponto, destinado à parada e/ou descanso, poderá ser instalado nos
moldes daquele construído pela Secretaria de Obras/Novacap no Parque do
Bosque, que contou também com apoio da Administração Regional de São
Sebastião (Figura 7). O local poderá ser utilizado ainda, para a realização de
exposições, oficinas de reciclagem e arte natural, além de abrigar os visitantes
do grupo de educação ambiental como um dos pontos de orientação e
observação da paisagem.

Figura 7 – Estrutura construída no Parque do Bosque e exemplo para implementação do
ponto de parada/descando na Área 27. (Fonte: www.novacap.df.gov.br).

Esta área será o início de um circuito de corrida e uma ciclovia,
conforme o croqui apresentado na Figura 8. O circuito indicado possuirá uma
extensão aproximada de 2.000 metros e deverá ser alvo de projeto de
construção específico, contemplando a utilização de vias pavimentadas e
requisição de iluminação junto à Companhia Energética de Brasília (CEB).
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Figura 8 – Circuito sugerido para ciclovia/pista de corrida na Área 27.

A região do córrego deverá ser revitalizada, promovendo ações
específicas de recuperação da APP (Figura 9 e Figura 10), conforme proposto
no programa de Recuperação de Áreas Degradadas apresentado no presente
estudo, e projetos específicos de contenção da encosta (Figura 11 e Figura
12).
Neste setor deverão ser desenvolvidas, em caráter permanente,
atividades de cunho educativo e interpretativo, em especial para idades
escolares, preferencialmente em iniciativas conjuntas com escolas do Guará.
Os trabalhos de recuperação de áreas deverão ser desenvolvidos com o
envolvimento da comunidade local, apresentando sinalização educativa,
informativa e indicativa.
A trilha será munida de sinalização interpretativa envolvendo temas que
possuem estreita relação com o Cerrado e com a paisagem. As distâncias e o
esforço da trilha deverão ser apresentados em sinalização fixa ou em folhetos a
serem distribuídos para os visitantes. A trilha deverá começar ou encerrar no
PEC.
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Figura 9 – Vista da APP do córrego
do Guará.

Figura 10 – Solapamento de
margem no córrego do Guará e
exposição de extrato rochoso.
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Figura 11 – Encostas erodidas.

Figura 12 - Encostas erodidas.

Recomendações:
Para a implantação deste setor de visitação deverão ser tomadas as
seguintes precauções:
•

Evitar a circulação livre dos animais domésticos que são de
propriedade dos posseiros e ocupantes irregulares do parque.

•

Estabelecer a capacidade de suporte para acesso às áreas próximas
ao córrego do Guará, após a revitalização das matas ciliares e do
trabalho de contenção das encostas.
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•

As visitas de escolas deverão ser, preferencialmente, agendadas
junto a administração do Parque e acompanhadas por professores
e/ou monitores de alunos.

•

É expressamente proibida a entrada de animais domésticos neste
setor do Parque, mesmo com guia e coleira. Para os deficientes
auditivos com cão-guia, deverá ser disponibilizada, à critério da
administração do Parque, autorização por escrito e renovável a cada
6 meses.

•

A abertura desta área de visitação, nestes moldes, deverá ser
realizada somente após a implantação de infraestrutura mínima de
segurança (contratação de seguranças, construção de guarita na
entrada pela via EPGU), limpeza (com alocação de lixeiras ao longo
das trilhas e ciclovia/coopervia) e sinalização adequada.

•

O desenvolvimento das atividades de visitação previstas envolve o
constante monitoramento e a manutenção de áreas degradadas das
trilhas de acesso e locais de exercício físico.

3. Implementar o Setor de visitação Principal do Parque (Sede
Administrativa – Área 28).
Há neste setor, elementos e infraestrutura que deverão ser revitalizados
e readequados que permitirão o desenvolvimento de atividades de uso público.
Desta forma, as duas quadras existentes e localizadas ao lado sede do Parque
deverão ser reformadas (Figura 13) e em local próximo ser instalado um
conjunto de equipamentos que permitam a realização de atividades físicas
(PEC).
Deverão ser instalados banheiros públicos, bebedouros e chuveiros
públicos, nos moldes dos existentes no Parque Olhos d’água, além da
instalação de lixeiras para coleta seletiva de lixo neste espaço (conforme
exemplo da Figura 14).
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Figura 13 - Quadras existentes no setor de visitação principal.

Figura 14 - Exemplo de contêineres para coleta seletiva de lixo.

Deverá ser implantada uma trilha interpretativa neste setor iniciando-se
no Centro de Visitantes, e acompanhando o percurso proposto pelo projeto da
NOVACAP para construção de ciclovia (com 2.000 m de extensão) e coopervia
(com 4.000 m de extensão) na Área 28 do Parque, conforme circuito
apresentado no Anexo I, o qual já é de conhecimento e aprovação dos atores
sociais envolvidos na temática da implementação do Parque. Entretanto, para a
consolidação da instalação destas estruturas, deverá ser solicitado pela
administração do Parque junto à CEB, concomitante à construção destas vias,
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a locação de postes e o fornecimento de iluminação adequada até o horário
das 19h.
As vias deverão ainda, ser dotadas de sistema de sinalização que
deverá informar o percurso total e distâncias intermediárias, locais de parada e
esforço a ser empregado para realizar todo o percurso.
No percurso da trilha interpretativa, que deverá ser alvo de projeto
específico, são sugeridos os seguintes pontos de parada para visitação
monitorada e o desenvolvimento de atividades de interpretação ambiental
(Ressalta-se que as visitas deverão ocorrer nos horários de 8 às 12:00 e de 14
às 17h):
•

Poção, córrego do Guará (Figura 15) - deverão ser feitas ações de
proteção e recuperação da mata ciliar, bem como a instalação de
estruturas que o visitante possa ter acesso ao córrego em
segurança. Todas as visitas nesta área deverão ser monitoradas por
funcionários do Parque. Neste local poderão ser instalados painéis
interpretativos, mostrando quais atividades de recuperação estão
sendo realizadas e quais os cuidados que devem ser tomados em
áreas de preservação permanente.;

Figura 15 - Área do Poção que deverá ser revitalizada (recuperação da APP e munida
de instalação de equipamentos de proteção e controle de erosão, de modo a zelar
pela segurança dos visitantes).
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•

Área da mata de galeria (Figura 16): apesar de ser uma vegetação
bastante sensível e que está muito alterada e degradada na área do
Parque, é necessário desenvolver uma atividade de visitação para
pequenos grupos e monitorada de modo a destacar a importância da
mata de galeria para a proteção dos recursos hídricos e manutenção
dos ecossistemas e ambientes que compõem o bioma Cerrado. Há
que se destacar o microclima, a fauna, a flora e o solo que são
específicos e relacionados com este tipo de ambiente;

Figura 16 - Visão interna da mata de galeria do PEEH.

•

Área próxima ao campo de murundum (Figura 17): apesar de ainda
não fazer parte da área do parque, mas em função de sua
importância e do relativo bom estado de conservação, a área do
campo de murundum deverá ser incorporada ao Parque. Após tal
incorporação, deverão ser desenvolvidas atividades de visitação para
este ambiente, haja vista sua importância ecológica, beleza cênica e
ter possibilidades de informar os visitantes quanto a necessidade de
manutenção e proteção deste raro habitat que abriga espécies que
só vivem ali.
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Figura 17 - Campo de murundum do PEEH.

Recomenda-se que o visitante, antes do percurso seja recepcionado no
Centro de Visitantes e receba um folheto explicativo sobre a trilha e as
atividades que ocorrerão.
Recomendações:
•

Deverá ser elaborado um projeto específico para interpretação e
sinalização da trilha do Setor Principal;

•

A trilha poderá ser feita de forma autoguiada ou guiada;

•

O projeto de interpretação deverá indicar materiais harmônicos com
o ambiente, formas de exposições temáticas e recursos audiovisuais
para sensibilização e integração do visitante;

•

Deverá ser previsto um número limitado de placas, evitando a
poluição visual;

•

O

projeto

deve

abordar

a

necessidade

de

instalação

de

equipamentos de apoio como cordas, corrimões e calçamentos de
pedras visando facilitar o acesso e zelar pela segurança do público
alvo, que engloba crianças em idade escolar e pessoas mais velhas;
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•

Não será permitida a instalação de lixeiras ao longo da trilha. O
visitante deverá retornar com o seu lixo e deverá ser informado desta
norma antes de iniciar o passeio;

•

Deverão ser estabelecidos e delimitados as condicionantes de
balneabilidade do Córrego do Guará de modo a evitar banhos para a
segurança dos visitantes e salvaguarda ambiental do sítio;

•

Deverá ser estipulada a capacidade de suporte para o acesso ao
Poção;

•

Nas proximidades do Poção, respeitando a legislação vigente e as
fragilidades ambientais, deverá ser estudado um local apropriado
para instalação de áreas de piquenique, que também sirvam de base
para

realização

de

atividades

de

educação

ambiental

de

encerramento da caminhada;
•

A instalação destes equipamentos deverá prever o conforto térmico
dos visitantes, localizando-se preferencialmente em local sombreado
e obrigatoriamente em solo firme, fora da Área de Preservação
Permanente (APP);

•

Não será permitida a implantação de lixeiras também nos pontos de
parada. O visitante deverá ser orientado para retornar com o próprio
lixo e depositá-lo em local apropriado, nas lixeiras instaladas
próximas a área de exercício.

4. Elaborar e implantar projeto específico de observação de fauna.
Apesar de possuir áreas bastante alteradas e degradadas foi observado
durante o diagnóstico a presença de alguns representantes da fauna silvestre
local. Além disso, espera-se que, com o início das atividades de recuperação
das áreas degradadas, espécies de aves freqüentarão mais a área do parque
(Figura 18). Desta forma, atividades de observação de fauna, especialmente
avifauna, poderão ser desenvolvidas.
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Além do quero-quero, outras espécies que habitam áreas alteradas são
constantemente observadas no Parque, como coruja-buraqueira, sabiá,
carcará, pica-pau-do-campo, sabiá-do-campo, entre outros. Estas observações
poderão ser realizadas ao longo da trilha interpretativa ou em expedições
específicas em grupos pequenos, contando com monitores e voluntários
preparados para orientar as atividades de observação de fauna.

Figura 18 - Quero-quero (Vanellus chilensis), espécie bastante comum, observada na
área do Parque.

Recomendações:
•

Este projeto deverá considerar áreas propícias à melhor visualização
das espécies e o mínimo impacto sobre seu habitat e costumes;

•

Sugere-se que haja condutores especializados para observação de
fauna;

•

Os visitantes deverão portar binóculos para propiciar melhor
observação da fauna e permanecer em silêncio ou fazer o menor
barulho possível. Desta forma, sugere-se que esta atividade seja
conduzida por grupos pequenos, menores que 10 pessoas;

•

Não será permitido o uso de play-back, exceto para atividade de
pesquisa.
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5.

Estabelecer

parceria

com

instituições

de

ensino

para

o

desenvolvimento de um programa de educação ambiental no Parque.
Esta parceria poderá envolver atividades junto aos alunos de escolas
locais ou mesmo de outras regiões do DF. Deverá ser desenvolvido um
calendário de visitação e de atividade de modo a auxiliar na organização e
atendimento dos grupos escolares a ser realizado pela administração do
parque. Será buscado apoio dos universitários para o desenvolvimento de
atividades como estagiários e de voluntários da comunidade local.
Recomendações:
•

O programa poderá estabelecer um esquema rotativo entre os
estagiários em todos os postos de trabalho (CV e setores de
visitação), e também, participações em funções específicas como
controle de visitação e receptivo.

6. Instalar o Orquidário Ezechias Heringer.
Deverá ser buscada parceria para a instalação e manutenção do
orquidário Ezechias Heringer. Deverá ser feito um projeto de modo a propiciar
a visitação pública e a manutenção das espécies de orquídeas existentes no
parque e região. Tal infraestrutura deverá ser localizada próxima ao Centro de
Visitantes para facilitar sua manutenção e proteção, bem como o controle da
visitação pública.

7. Elaborar e implantar projeto específico de interpretação do PEEH.
O objetivo das atividades previstas neste item é dotar o PEEH de
instrumentos que propiciem o desenvolvimento dos processos educativos em
aspectos

ligados

aos

valores

ambientais,

históricos

e

culturais

ali

representados e da problemática ambiental, de um modo geral.
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Recomendações:
•

Para a realização deste projeto, deverá ser contratado profissional
especializado que indicará os materiais adequados, as quantidades e
locais apropriados para cada tema, visando expor sempre um
conteúdo diferente ao visitante;

•

A sinalização interpretativa no interior do PEEH deverá ocorrer
apenas no setor principal de visitação situado na área 28 do Parque;

•

Este projeto deverá integrar os temas ambientais, de ocupação
urbana, uso dos recursos pelos seres humanos, históricos e
culturais.

8. Elaborar materiais de divulgação do PEEH, como painéis, banners,
vídeos, folders, mapas, cartazes.
No âmbito deste planejamento, serão elaborados três instrumentos de
divulgação do PEEH: folder, calendário e cartilha. Desta forma, estes materiais
deverão ser disponibilizados aos visitantes durante as atividades lúdicas. Por
outro lado, deverão ser buscadas parcerias para dar continuidade à produção
do material informativo sobre o Parque.
Neste contexto sugere-se utilizar informações que tratem sobre resíduos
sólidos e líquidos como tema de educação ambiental (diferentes tipos,
armazenamento, coleta, separação, higienização, tratamentos diferenciados,
reutilização, reciclagem, poluição de recursos hídricos por esgotos versus a
ingestão de água contaminada, etc.), a importância da APP e de espaços
naturais entremeando as áreas urbanas, e informações sobre a fauna e a flora
destes ambientes.

1.1.4 Outras Diretrizes para Visitação
As diretrizes apresentadas abaixo são recomendações da publicação
“Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação” do MMA (2006).
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Diretrizes para atividades realizadas por portadores de necessidades especiais.
a) Observar e atender à legislação e às normas específicas para a
promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades
especiais;
b) Considerar no planejamento e gestão da visitação na UC,quando
viável e aplicável,a realização da igualdade de oportunidades, que diz
respeito ao processo mediante o qual serviços, atividades, informação e
documentação são postos à disposição de todos;
c) Assegurar que arquitetos, engenheiros civis e outros profissionais
responsáveis pela concepção e construção de empreendimentos
incluam em seus projetos e obras as intervenções necessárias para
garantir a acessibilidade;
d) Consultar as organizações de pessoas portadoras de necessidades
especiais durante a elaboração de padrões e normas de acessibilidade,
desenvolvendo atividades e produtos específicos para este público.

Diretrizes para a prestação de serviços de apoio a visitação
a) Considerar diferentes modalidades de prestação de serviços públicos:
concessão, permissão e autorização, entre outras, no desenvolvimento
das atividades de visitação;
b) Observar os seguintes princípios durante o processo de concessão,
permissão e autorização de serviços:
•

generalidade – atender a todos os usuários, indistintamente;

•

permanência –constância da prestação de serviços;

•

eficiência – prestação de serviço satisfatório (quantitativo e
qualitativo);

•

modicidade – preços justos, ao alcance dos usuários;

•

cortesia - bom tratamento ao público.
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c) Observar e adotar a legislação existente sobre concessão, permissão
e autorização para prestação de serviços públicos;
d) Adotar a concessão de serviços como uma alternativa para a
prestação de serviços de qualidade aos visitantes;
e) Avaliar criteriosamente os serviços e facilidades que devem ser
disponibilizados por meio da concessão, permissão e autorização de
serviços e pagamento de taxas diferenciadas;
f) Considerar a experiência da iniciativa privada durante a avaliação da
viabilidade técnica e econômica das atividades de visitação na UC;
g) Adotar alternativas de credenciamento e regulamentação dos
prestadores de serviços turísticos dentro da UC (monitores, guias,
operadores e agentes de viagem, entres outros) considerando os
instrumentos legais elaborados pelos órgãos responsáveis pelo
credenciamento desses profissionais;
h) Estabelecer critérios ambientais, culturais,econômicos e sociais que
deverão ser seguidos pelos prestadores de serviços e incorporados nos
termos de referência e demais instrumentos legais para a sua
contratação;
i) Estimular o estabelecimento de critérios de responsabilidade social
para que as empresas concessionárias promovam a contratação de
produtos e serviços locais;
j) Exigir das instituições prestadoras de serviços o uso de equipamentos
e técnicas compatíveis com as normas vigentes;
l) Garantir por meio dos instrumentos legais, que os prestadores de
serviços estabeleçam planos de gestão do risco e sejam coresponsáveis pelos procedimentos a serem adotados em casos de
emergência;
m) Estabelecer um programa de monitoramento dos impactos
ambientais da atividade desenvolvida pela prestadora de serviços;
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n) Analisar criteriosamente os prazos para a prestação de serviços como
forma de fomentar o caráter competitivo e a prestação de serviços de
qualidade, além de evitar o monopólio na prestação dos mesmos;
o) Assegurar que os prestadores de serviços promovam a Unidade de
Conservação, seu potencial e o entendimento de sua função e objetivos;
p) Assegurar o cumprimento da legislação vigente, das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – e outros
regulamentos específicos por parte das instituições contratadas;
q) Estimular a realização de pesquisas sobre a satisfação dos visitantes
com relação aos serviços prestados.

1.2

PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
Esse programa tem como objetivo garantir a funcionalidade do PEEH,

fornecendo toda a logística necessária para o desenvolvimento dos demais
programas.
Esta funcionalidade baseia-se nos seguintes pilares:
•

A definitiva regularização fundiária da área protegida com sua total
desobstrução;

•

A garantia de manutenção e instalação da infraestrutura e
equipamentos adequados;

•

A dotação de pessoal qualificado e em quantidade necessária para a
realização das atividades previstas;

•

A dotação orçamentária para atender as demandas presentes neste
plano e;

•

A busca e a formalização de parcerias interinstitucionais com
entidades que tenham atribuições complementares àquelas da
instituição gestora do Parque.
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Sendo assim, o Programa de Operacionalização deverá apresentar e dar
meios para a execução dos outros programas, mediante a implantação de uma
estrutura para o funcionamento do Parque.
Deve-se ainda, priorizar a solução dos conflitos fundiários com a devida
regularização da situação na área do Parque, mediante a realização de
atividades que possibilitem a solução definitiva das pendências ainda
existentes e que dificultam que a área protegida atinja seus objetivos de
criação.
Para tanto são apresentados os seguintes subprogramas que compõem
o programa de operacionalização: de proteção, de regularização fundiária e
de manutenção e de infraestrutura.

1.2.1 Sub-Programa de Proteção
Visa garantir a dinâmica dos ecossistemas, a manutenção da
biodiversidade, a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural, bem como
o patrimônio mobiliário, imobiliário e demais bens, e a segurança do visitante
do PEEH, por meio de atividades e normas diretamente relacionadas a estas
finalidades.
1. Dotar o PEEH de pessoal especializado.
Recomendações:
•

Devem ser previstas as contratações ou dotação de, pelo menos,
quatro funcionários que serão capacitados para o desenvolvimento
de atividades no Parque, relativas à recepção dos visitantes e
acompanhamento das atividades previstas neste planejamento. Além
disso, deverá ser prevista a contratação de, pelo menos, seis
guardas-parque encarregados da vigilância;

•

Todos os funcionários e terceirizados que estão prestando serviço
para o Parque devem trabalhar de uniforme e estar devidamente
identificados por crachás ou carteira funcional.
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2. Estabelecer rotina de fiscalização para o PEEH.
Recomendações:
•

Deverá ser revista e reorganizada a rotina de fiscalização para o
Parque, em conjunto com o Batalhão da Polícia Ambiental. Verificar
junto ao Destacamento a possibilidade de ampliar o efetivo que atua
no Parque;

•

A fiscalização atentará para os aspectos do zoneamento e das
normas de usos do Parque, estabelecidas neste Plano de Manejo e
na legislação pertinente;

•

Deverão ser estabelecidos, em conjunto com a equipe do IBRAM,
procedimentos a serem adotados pelas equipes no decurso das
ações fiscalizatórias, bem como ações comuns entre as equipes do
PEEH, Ministério Público e delegacias de polícia, visando instruir
procedimentos de flagrante e instrução de inquéritos policiais;

•

A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa
e de orientação.

3. Estabelecer duas equipes diárias de fiscalização, compostas de, no
mínimo, duas pessoas que atuarão no interior do PEEH.
Recomendações:
•

Deverá ser previsto o rodízio de equipes nas áreas e dos
componentes de cada grupo, em escala a ser estabelecida;

•

A fiscalização deverá contemplar rondas noturnas de surpresa, nos
fins de semana e feriados, ou em dias úteis, conforme a demanda;

•

Em operações especiais poderá ser dispensado o uso do uniforme,
se assim a situação o exigir;

•

O regime de fiscalização será alternado e seguirá uma programação
que deverá ser definida diariamente, pelo responsável pela
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fiscalização, de forma a introduzir o elemento surpresa, eliminando
rotinas que possam ser previstas.

4. Estabelecer mensalmente estratégias de atuação, observando a
dinâmica das pressões sobre o PEEH.
Recomendaçãs:
•

A definição das estratégias de fiscalização deverá levar em conta as
informações prévias sobre áreas de risco de incêndios, áreas de
ocupação e de ocorrência de delitos, de fragilidade ambiental no
córrego do Guará e proximidades a locais ermos.

5. Estabelecer como rotina de trabalho o preenchimento de relatórios
diários de atividades, nos quais os fatos mais relevantes relatados
durante a atividade deverão ser georreferenciados.
Recomendações:
•

Deverão constar do relatório: nome completo, CPF, RG, endereço do
infrator, local da infração (georreferenciado) e descrição do delito
praticado, se for o caso, o material apreendido e instrumentos legais
lavrados;

•

Os dados registrados no relatório deverão ser consolidados
mensalmente, inclusive em base cartográfica.

6. Dotar as equipes de fiscalização de equipamentos necessários ao
exercício

de

suas

funções,

principalmente

de

equipamentos

de

segurança.
Recomendação:
•

Cada equipe deverá ter a sua disposição um kit com os
equipamentos de proteção e responsabilizar-se por sua guarda
durante as rondas. Os equipamentos serão recolhidos diariamente
após o final das atividades.
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7. Implantar um sistema de sinalização informativa, indicativa, educativa e
eficiente.
Recomendação:
•

Este sistema de sinalização terá como principal objetivo o
esclarecimento das normas de conduta no PEEH, abordando a
importância de obedecê-las e as conseqüências ambientais e
punitivas da sua não observância.

8. Implantar medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais.
Recomendações:
•

Considerar as orientações e prerrogativas do Plano de Combate à
Incêndios Florestais do Distrito Federal;

•

As mesmas estratégias de combate aos incêndios florestais
adotados para as outras UC do DF deverão ser conduzidas para o
PEEH;

•

Os dados meteorológicos juntamente com as informações sobre os
focos de calor e risco de queimadas devem ser acessados através
da página do Instituto Nacional de Meteorologia (www.inmet.gov.br);

•

Deverão ser coibidas e punidas as ações de queima dos posseiros e
ocupantes do interior do Parque;

•

É expressamente proibido o uso do fogo para a limpeza do terreno,
diminuição do volume de material vegetal ou para qualquer outro
propósito.

9. Estabelecer parcerias para a constituição de voluntários para a brigada
de incêndio e realizar o treinamento dos mesmos.
Recomendações
•

Deverão ser devidamente listados os voluntários, ter todos seus
contatos facilmente à mão para situações emergenciais;
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•

As parcerias também deverão ser realizadas com o corpo de
bombeiros para a realização se cursos de reciclagem a cada ano.

10. Capacitar brigadistas contratados e voluntários.
Recomendações:
•

Considerar as orientações e prerrogativas do Plano de Combate à
Incêndios Florestais do Distrito Federal;

•

Os brigadistas devem receber treinamento nos seguintes temas
relacionados com incêndios florestais: comportamento do fogo,
formação de brigadas, função da organização para o combate,
equipamentos e ferramentas, combate terrestre, combate aéreo,
exercícios práticos, queima controlada.

11. Realizar palestras para informar os posseiros quanto à proibição do
uso do fogo no interior do parque e da punição caso tal proibição seja
desrespeitada.
Recomendação:
•

Deverão receber orientações sobre a legislação ambiental que trata
do tema, e de medidas preventivas.

1.2.2 Subprograma de Regularização Fundiária
Esse subprograma tem como objetivo reconhecer a situação fundiária da
Unidade de Conservação, definir estratégias para total desocupação do Parque
de forma gradativa e não traumática e apresentar ações para a regularização
fundiária.

1. Verificar junto à assessoria jurídica do IBRAM quais são as ações
necessárias para a devida desocupação do Parque e estabelecer uma
agenda positiva para as atividades.
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2. Realizar levantamento e caracterização dos ocupantes considerando o
tamanho da posse, tempo de ocupação, condição das edificações e
documentação apresentada.
Recomendação:
•

Essa atividade deverá contar com o apoio dos órgãos distritais que
tratam da questão fundiária, bem como acompanhamento das
associações e representantes dos posseiros e do movimento em prol
ao Parque.

3.

Estabelecer

os

critérios

para

priorização

das

atividades

de

regularização fundiária.
Recomendações:
•

Essa atividade deverá ter como documento base para discussão o
levantamento a ser realizado que caracterizará os ocupantes, as
ocupações e o grau de legalidade daqueles que terão direito às
indenizações das benfeitorias;

•

Esses critérios deverão considerar a renda do posseiro, o tamanho
da posse e o tempo de ocupação e documentação apresentada pelo
ocupante;

•

Essa atividade deverá ser coordenada pelos técnicos do IBRAM e
ser desenvolvida em conjunto com a Terracap.

4. Buscar alternativas para a inclusão social dos ocupantes retirados.
Recomendação:
•

O IBRAM deverá fazer gestão junto aos demais órgãos públicos
envolvidos com a questão, para proporcionar as melhores condições
de inclusão social destas famílias, com atenção aos moradores de
baixa renda e que realmente dependem da ocupação para retirar seu
sustento.
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5. Elaborar um termo de ajustamento para todas as ocupações, com
regras de convivência enquanto permanecerem dentro do parque.
Especial atenção deverá ser dada às ocupações em APP e que não
possuem esgotamento sanitário adequado.
Recomendações:
•

Deverá ser feita uma avaliação e identificação de quais ocupações
devem se ajustar ao termo até a saída dos moradores do parque;

•

Sendo assim, os ocupantes deverão:

- recuperar as áreas degradadas, especialmente as APP;
- manter seus animais domésticos restritos às suas ocupações;
- não provocar incêndio ou queimadas;
- acondicionar corretamente o lixo e retirar do Parque, recolher e limpar
resíduos, entulho ou lixo espalhado próximo a suas ocupações;
- adequar o esgotamento sanitário de modo a abolir o uso de fossa
negra;
- cadastrar seus veículos ou meios de transporte junto à administração
do Parque, para que haja um controle de entrada e saída dos
ocupantes.

1.2.3 Sub-Programa de Administração e Manutenção
Esse subprograma visa garantir o funcionamento do Parque. Desta
forma, as ações previstas deverão garantir condições administrativas e
financeiras para que as atividades deste plano façam com que o Parque siga
seus objetivos de criação.

1. Elaborar o Regimento Interno do PEEH.
Recomendações:
•

O Regimento Interno deverá contemplar as normas administrativas
do PEEH, horário de funcionamento, atribuições dos diferentes
setores do parque, perfil das funções do organograma, normas de
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pesquisa, normas de ocupação das suas instalações (sede, centro
de visitantes, sede do Batalhão da Polícia Militar, etc);
•

O Regimento será elaborado pela administração do PEEH e
submetido à aprovação e avaliação do IBRAM, de acordo com as
normas vigentes;

•

O estabelecimento do Regimento Interno será efetivado por ato
normativo do IBRAM.

2. Complementar o quadro funcional do PEEH para atender à demanda de
visitação e proteção da área.
3. Promover a capacitação periódica dos funcionários e parceiros, em
especial nos seguintes temas: relações públicas, legislação ambiental,
ecologia e conservação dos recursos naturais, utilização de GPS (Global
Positioning System), cartografia, primeiros socorros, educação ambiental
e informática.
Recomendações:
•

Para capacitação, deverá ser solicitado o auxílio de universidades
locais e de órgãos governamentais e não-governamentais;

•

Poderão ser identificadas no quadro funcional do IBRAM pessoas
com conhecimentos específicos para o treinamento dos demais
funcionários do parque.

4. Elaborar e implantar projeto de sinalização para o PEEH.
Recomendações:
•

O projeto visual deve ser voltado para o público em geral e deverá
indicar questões especiais tais como: limites do Parque, atividades
que poderão ser realizadas, locais, condutas e comportamentos
adequados para as áreas de visitação, de trânsito de veículos e de
pessoas;

•

O projeto deverá contemplar sinalização para situações temporárias
e emergenciais como interdição de área, incêndios, fechamento de
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trilha, estradas e caminhos, cancelamento de atividades, mudanças
de horários ou o que novos conhecimentos indicarem;
•

A sinalização de interdição de trilhas, estradas e caminhos deverão
indicar o impedimento do acesso a ela, reforçando o caráter legal da
medida.

5. Efetivar o Conselho Consultivo do PEEH.
Recomendação:
•

Fomentar a participação das instituições que lutam em prol do
parque na implantação deste planejamento, através da atuação do
Conselho Consultivo, que deverá ser presidido e coordenado pelo
administrador do Parque e contar com o apoio técnico do IBRAM.

6.

Viabilizar

a

captação

de

recursos

financeiros

por

meio

do

estabelecimento de parcerias, visando à implantação das ações previstas
no Plano de Manejo.
Recomendações:
•

Como ações prioritárias têm-se: a recuperação das áreas, a
revitalização da sede, a implantação do Centro de visitantes e dos
setores de visitação;

•

Após os cinco anos de vigência deste plano, ele deverá ser revisto e
atualizado.

7. Acompanhar os processos de licenciamento ambiental das atividades
potencial e efetivamente degradantes e poluidoras no entorno do Parque.
Recomendações:
•

Atenção especial deve ser dada aos projetos urbanos do entorno e
ocupações irregulares de APP, bem como possíveis alterações que
levem problemas ao córrego do Guará;

•

Todas as atividades passíveis de licenciamento que atinjam o Parque
deverão ser acompanhadas pela administração.
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8. Firmar parcerias com ONGs locais e associações para fins de
monitoria, capacitação de recursos humanos, programa de voluntariado
bem como de captação de recursos financeiros para o PEEH.
9. Fomentar o trabalho voluntário no PEEH, com base na Lei nº 9.608, de
18 de fevereiro de 1998, na Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003 e na
Resolução CONAMA nº 003, de 16/03/1998.
Recomendações:
•

Os voluntários auxiliarão na implantação das atividades previstas no
Plano de Manejo julgadas pertinentes pela administração do PEEH,
tais

como:

monitoramento

ambiental,

acompanhamento

de

pesquisas, combate a incêndios (desde que previamente treinado e
capacitado para tal), recepção e orientação de visitantes, atividades
de educação ambiental, dentre outras;
•

Todos os voluntários deverão ser capacitados para exercerem as
atividades para as quais forem designados, devendo sempre ser
acompanhados por um funcionário do Parque.

10. Elaborar um calendário anual de funcionamento do Parque contendo
todas as datas comemorativas e os dias de funcionamento.
Recomendações:
•

Essas datas deverão ser divulgadas na região e em locais de livre
acesso do público;

•

Atividades comemorativas deverão ser previstas com antecedência
para devido planejamento e organização.

11. Elaborar plano de manutenção dos equipamentos e da infraestrutura
do PEEH.
Recomendações:
•

Este plano deverá conter todas as atividades e normas que deverão
ser seguidas para o perfeito funcionamento dos aparelhos instalados
no Parque. Para tanto, deverão ser seguidas às orientações dos
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fabricantes dos equipamentos, como também orientações de
técnicos do IBRAM para a manutenção das edificações e
instalações;
•

Até a sua elaboração, todos os equipamentos deverão ser
periodicamente vistoriados, de forma a mantê-los em condições de
uso e conservação. O mesmo se aplicando às instalações físicas do
Parque.

1.2.4 Sub-Programa de Infraestrutura
Esse subprograma visa garantir a instalação da infraestrutura e
equipamentos adequados ao atendimento das atividades previstas nos demais
programas.

1. Aprimorar o sistema de comunicação interna do PEEH.
Recomendações:
•

Este sistema de comunicação deverá ser composto por rádio,
internet e telefone;

•

Para a fiscalização, as equipes deverão portar rádio móvel;

•

Este sistema deverá acionar as brigadas de combate a incêndio com
rapidez, quando necessário.

2. Elaborar projeto paisagístico temático específico para o setor de
visitação principal, abrangendo a Sede e o Centro de Visitantes,
Orquidário, estacionamento de veículos, além do posto do Batalhão da
Polícia Ambiental.
Recomendações:
•

O visitante terá acesso ao Centro de Visitantes e aos serviços nele
disponibilizados, sem a necessidade de pagamento da taxa de
visitação;
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•

O projeto deverá identificar também o melhor material para o piso da
área, podendo utilizar bloquete para área de circulação de veículos
com jardim temático.

3. Elaborar e implementar projeto de sinalização.
4. Providenciar, anualmente, uniformes para os funcionários do PEEH.
Recomendações:
•

Os

uniformes

dos

funcionários

deverão

seguir

os

padrões

estabelecidos pelo IBRAM;
•

Os funcionários cedidos ao Parque também deverão utilizar os
uniformes, devendo portar um crachá com a sua identificação e
função.

5. Providenciar periodicamente a manutenção, reparos, pinturas e
reposição de material danificado, conforme o Plano de Administração e
Manutenção.
•

Este tópico do sub-programa de Insfraestrutura inclui o levantamento
detalhado em todo o entorno do Parque dos locais onde a cerca
encontra-se danificada e o detalhamento do material (qualiquantitativo) do material que deverá ser utilizado para o reparo.

6. Instalar lixeiras para coleta seletiva de lixo.
Recomendação:
•

Essas lixeiras deverão ser instaladas no complexo Centro de
Visitantes - Sede Administrativa, no setor de visitação principal e
próximo à área das quadras.

7. Estabelecer termos de parcerias com as instituições, órgãos e
empresas que demonstrem interesse e capacidade técnica e institucional
para atuarem no PEEH.
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Recomendação:
•

O projeto ‘Abrace um Parque’ poderá ser uma das alternativas para
buscar recursos que auxiliem na implantação do Plano de Manejo.

1.3

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

1.3.1 Descrição Geral da Vegetação Local e Objetivos do Estudo

O Parque Ecológico Ezechias Heringer, também denominado “Parque
do Guará” situa-se na Região Administrativa do Guará e possui uma área de
aproximadamente 283 hectares e perímetro de 14305,24 (Figura 19). Os limites
do Parque estão situados na bacia hidrográfica do Paranoá.

Figura 19 - Parque Ecológico Ezechias Heringer

A lei 1.826/98 elenca os principais objetivos do Parque que são: “garantir
a preservação dos ecossistemas remanescentes, com recursos bióticos e
abióticos; promover a recuperação de áreas degradadas com espécies
vegetais nativas da região e proporcionar à população condições de realização
de atividades culturais, educativas e de lazer em contato harmônico com o
meio natural; disciplinar a ocupação da área; incentivar a pesquisa para
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possibilitar o repovoamento da área com a fauna do cerrado (art. 3º, I,II,III, IV e
IV).
Entre os objetivos citados na lei de criação do Parque destaca-se a
adoção de um programa de recuperação de áreas degradadas que vise
estabelecer padrões ecológicos observados em ecossistemas preservados do
bioma Cerrado. Vale ressaltar, que a recuperação de áreas degradadas
encontra suporte na Constituição Federal (art.225) e também em normas
infraconstitucionais, principalmente na Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio
Ambiente).
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) em tela
converge com o objetivo da Unidade de Conservação, na qual estabelece que
as espécies nativas do Cerrado devem compor a maioria da vegetação do
Parque. Assim como o PRAD, a recomposição paisagística será composta
predominantemente por espécies nativas, visto que a flora do Cerrado possui
indivíduos arbóreos que apresentam uma beleza cênica peculiar, essas ainda
servem de atrativo para aves e pequenos mamíferos, o que é fundamental para
o sucesso da reabilitação florística.
A primeira etapa do PRAD consistiu na análise de todos os estudos
realizados na área, destaque para o estudo realizado para elaboração do Plano
Diretor (Hidrogeo, 1993). A segunda etapa contemplou realização da
identificação das diferentes fitofisionomias presentes na poligonal do Parque
em campo. Na terceira etapa, obteve-se um levantamento geral da flora
abrangendo espécies de gramíneas, herbáceas e lenhosas, tanto nativas
quanto exóticas. Observou-se também, a interação da fauna com a
composição florística. Por fim, as vistorias periódicas na área possibilitaram a
elaboração de uma perícia ambiental, o que serviu de subsídio para a adoção
de medidas de recuperação.

Área em Estudo
O Cerrado brasileiro é extremamente relevante para o patrimônio natural
mundial. Além de apresentar uma das savanas mais extensas do globo
terrestre, este bioma apresenta elevada diversidade de espécies tanto da fauna
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quanto da flora, espécies biológicas endêmicas e por fim quantidade abundante
de recursos hídricos (Assunção & Felfili, 2004).
Segundo Klink & Machado (2005), o desmatamento na região
Amazônica apresenta taxas inferiores às do Cerrado, cujos esforços para fins
de conservação, comparativamente com outros biomas, são aquém dos
necessários, uma vez que somente 2,2% das áreas do Cerrado encontram-se
legalmente protegidas.
No Distrito Federal, apesar de possuir 44% do seu território protegido
por Unidades de Conservação (Felfili, 2000), o Bioma Cerrado vem sofrendo
sérias perturbações antrópicas e ameaças, em função do uso do solo do
entorno e muitas vezes no interior das áreas protegidas. O cultivo agrícola e o
parcelamento irregular de solo são as atividades que mais ameaçam o
equilíbrio ecológico nas áreas protegidas do Distrito Federal.
A flora do cerrado brasileiro está entre as mais ricas do mundo com
aproximadamente 6.420 espécies vasculares (Mendonça et. al 1998 apud
Felfili & Assunção 2004). Na poligonal que delimita o Parque Ecológico
Ezechias Heringer – PEEH – foram identificadas formações campestres
(Cerrado ralo, Campo sujo, Campo de murundus e Sentido restrito) e formação
florestal (Mata de galeria). As formações campestres são caracterizadas por
apresentar grande diversidade de espécies de gramíneas e estrato arbóreo
relativamente baixo. Os indivíduos lenhosos apresentam diversas adaptações
morfológicas como casca bastante suberosa e folhas com cutícula espessa. As
gramíneas são menos abundantes nas formações florestais, entretanto, o
estrato arbóreo é mais elevado podendo conter árvores com até 25 metros de
altura.
Além das formações vegetais citadas, identificou-se próximo a antiga
lagoa de estabilização (atualmente é uma lagoa de detenção de águas pluviais)
um ecossistema denominado Brejo. Neste local, que antes da alteração
antrópica era uma Vereda, observa-se a disposição inadequada de resíduos
em diversos pontos e a paisagem encontra-se completamente desfigurada
(Figura 20 e Figura 21).
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Figura 20 - Lagoa de detenção.

Figura 21 - Deposição de entulhos nas
bordas da antiga lagoa.

Conforme apresentado no relatório de Flora do Diagnóstico Ambiental do
PEEH, a saturação hídrica dos solos hidromórficos propicia a colonização de
espécies

vegetais

adaptadas

a

áreas

inundadas.

Observa-se

nesse

ecossistema a presença de espécies pertencentes à família botânica
Gramineae e algumas herbáceas. Devido às condições edáficas e pedológicas
da área de Brejo, identifica-se ausência de indivíduos arbóreos.
O Cerrado ralo é denominado como formação vegetal de transição entre
as fitofisionomias Sentido restrito e Campo sujo. O seu dossel pode atingir até
10% da cobertura do solo (SEBRAE, 2007). A partir de técnicas de
geoprocessamento concomitantes com as observações em campo foi possível
estimar a cobertura arbórea nesta fitofisionomia que obteve resultado entre 2 a
5% da área do Parque. Essa porcentagem, abaixo da média, está estritamente
relacionada às perturbações antrópicas exercidas na região do PEEH.
Conforme mostrado na Figura 22 e na Figura 23, a área de Cerrado-ralo
presente no Parque encontra-se bastante alterada. Observa-se a presença de
gramíneas exóticas (Melinis minutiflora e Brachiaria sp) em detrimento das
espécies nativas. A dispersão de gramíneas africanas no ecossistema do
Cerrado ocasiona vários distúrbios ecológicos. Os principais são a perda de
capacidade produtiva das espécies vegetacionais nativas e o aumento
vertiginoso da biomassa, o que facilita a ocorrência de incêndios. A área da
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Figura 22 apresenta maior quantidade de espécies gramíneas e herbáceas
(Vernonia sp e Borreria sp) do que a área da Figura 23, esta infestada por
Capim gordura (Melinis minutiflora) e Braquiária (Brachiaria sp).

Figura 22 - Área próxima à lagoa de
detenção.

Figura 23 - Invasão de gramíneas exóticas.

A formação campestre Campo-sujo (Figura 24) é caracterizada pela
presença de arbustos e principalmente sub-arbustos em meio a gramíneas.
Mormente, estão presentes em áreas cujo solo possui baixa profundidade e
fertilidade. A presença de herbáceas é abundante e em poucos casos possuem
indivíduos lenhosos com altura superior a 3 m.

Figura 24 - Campo sujo situado na Área 6 do PEEH.
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Assim como observado no Cerrado ralo, o Campo sujo apresenta
proliferação de gramíneas exóticas. No entanto, ainda observa-se a presença
de diversas herbáceas tais

como Mata-pasto (Senna rugosa), Buta

(Cissampelos ovalifolia) e Samambaia-brava (Pteridium aquilinum). Há
descontinuidade da vegetação em vários pontos, em conseqüência da retirada
de cascalho. Vale ressaltar que a exposição do solo acarreta diversos
malefícios na constituição ecológica.
O Campo de murundus localizado na área próxima à Mata de galeria,
caracteriza-se por ser uma fitofisionomia que apresenta vegetação rasteira
composta basicamente de gramíneas em solos com elevada saturação hídrica.
Os murundus, também conhecidos como microrelevos, e regionalmente, por
monchões, cocorutos, covoais e capãozinhos são formados a partir de
diferenciações ocorridas ao longo do tempo no terreno.
Segundo Marimon (2007), esses campos, nitidamente dependentes de
água, possuem grande importância para a conservação da água de superfície
e da biodiversidade por estarem diretamente ligados aos cursos d`água
formadores das bacias hidrográficas, como também podem abrigar numerosas
espécies florísticas e faunísticas do cerrado brasileiro, as quais muitas vezes
são habitat dependentes, ou seja, dependem exclusivamente deste ambiente
para algumas funções biológicas (Figura 25 e Figura 26).

Figura 25 - Campo de murundus situado no
PEEH.

Figura 26 - Saturação hídrica do solo.

Como ilustram as Figura 25 e Figura 26 observa-se a condição ecológica
equilibrada desta fitofisionomia, pois nesta área de campo de murundus não
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ocorre infestação de gramíneas exóticas e nem a presença de espécies
lenhosas que não sejam nativas. A preservação desta área é relevante para a
manutenção das pequenas nascentes e mananciais que fazem parte das
bacias formadoras do córrego Guará.
Em alguns pontos das Matas que margeiam o córrego Guará encontramse fragmentos de cerrado sentido restrito bem preservados (Figura 27),
coordenadas SICAD 1820560/ 8247835. Essa fitofisionomia é a mais ampla do
Cerrado no Distrito Federal. Caracterizada por apresentar estrato arbóreo de
até 8 metros de altura, as árvores possuem a casca grossa, galhos retorcidos e
folhas espessas. A presença de arbustos, sub-arbustos e gramíneas nativas é
comum. Os tipos de solos associados a esta fitofisionomia são LatossolosVermelho Escuro e Latossolos Vermelho-Amarelo.

Figura 27- Cerrado típico próximo as Matas do córrego Guará.

Na poligonal do Parque o cerrado típico está restrito a poucos pontos.
Nas extremidades dos fragmentos dessa vegetação ocorrem invasões de
Brachiaria sp. Verifica-se a presença de vários indivíduos arbóreos típicos, tais
como:

Marmelo-do-cerrado

(Plenckia

populnea),

Pau-Terra

(Qualea

grandiflora), Pequi (Caryocar brasiliense), Ipê (Tabebuia serratifolia),Gomeira
(Volchysia thyrsoidea), etc.
A única formação florestal identificada no Parque Ecológico Ezechias
Heringer foi a Mata de galeria. Apresenta um ambiente bastante heterogêneo,
com elevado número de espécies, o que reflete uma diversidade superior ao
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encontrado em outras formações florestais existentes no Bioma Cerrado.
(Ribeiro, 1988). O mesmo autor expressa que apenas no Distrito Federal já
foram identificadas 68 famílias distribuídas em 500 espécies botânicas.
As Matas de galeria são enclaves de vegetação florestal no domínio dos
Cerrados. Ocorrem formando rede florestal perenifólia ao longo dos cursos de
água, sendo geralmente margeadas por Campos, depois por cerrado Sensu
stricto (Eiten, 1994). A cobertura arbórea é de 80 a 100%, sendo comum a
ocorrência de árvores emergentes ao dossel, que atinge cerca de 20 a 30 m de
altura. Contêm espécies endêmicas da Floresta Amazônica, Mata Atlântica e
das matas da bacia do Rio Paraná, além de espécies de Cerrado sensu stricto
e de Matas Mesofíticas do Brasil Central (Felfili, 2000 apud Felfili &Silva Junior,
2001).
Vários autores destacam a importância das Matas de galeria. Tais matas
têm um papel estratégico na conservação da biodiversidade, na preservação
da qualidade da água e para a formação de corredores interligando os
remanescentes de biomas existentes. A valorização da paisagem e a
possibilidade da realização de inúmeros projetos de lazer e educação
ambiental nas áreas vegetadas à beira de cursos d’água são também
considerados benefícios importantes (Leitão Filho et al, 1994). É notório e de
senso comum que a existência das matas de galeria, sob diferentes aspectos,
torna-se fundamental na conservação da biodiversidade dos solos e da
qualidade da água, sendo esses elementos considerados principais indicadores
ambientais de uma região.
A erosão nos solos em Mata de galeria é contida pela presença da
vegetação nativa. Uma camada radicular superficial se concentra nos primeiros
30 a 50 cm (Felfili, 2000 apud Felfili &Silva Junior, 2001) e promove a
estruturação do solo. A presença da vegetação é particularmente importante
nas margens dos córregos e rios, especialmente em áreas com declividade
acentuada, para evitar assoreamentos. A mata também tem o poder de
tamponagem e filtragem de nutrientes e sedimentos oriundos de áreas
agrícolas adjacentes, evitando que os mesmos sejam carreados para o curso
d’água, contaminando-o (Leitão Filho et al, 1994).
A Mata de galeria presente junto ao córrego Guará encontra-se em bom
estado de conservação em alguns trechos (Figura 28), tendo sub-bosque
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preservado e cobertura arbórea elevada. Entretanto, assim como nas demais
formações vegetais do Parque, a região de mata sofre distúrbios causados por
atividades antrópicas.

Figura 28- Visão da Mata presente no Parque.

As Matas de galeria são legalmente protegidas por constituírem Áreas
de Preservação Permanente (APP). No entanto, as Matas próximas ao córrego
Guará são alvos constantes de degradação e alteração realizadas por
chacareiros residentes.
As ocupações irregulares pelas chácaras situadas em sua maioria nas
margens do córrego Guará (APP), implicaram na modificação da paisagem
devido ao desmatamento para a implantação de roça, plantio de frutíferas e
construção de suas benfeitorias. Com isso, quase toda a flora nativa do local
está sendo substituída por espécies arbóreas introduzidas e gramíneas
exóticas.
Um importante foco de preocupação são as edificações dentro da mata
de galeria ou próximo a sua borda que ocasionam diminuição nas taxas de
infiltração de água que, conseqüentemente, ajudam a aumentar o escoamento
superficial contribuindo para o aceleramento de processos erosivos. Essas
edificações em consórcio com as espécies exóticas, geralmente frutíferas, são
os principais motivos na descaracterização da paisagem natural onde as
árvores frutíferas e gramíneas exóticas se propagam suprimindo o potencial de
regeneração da flora nativa.
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Por outro lado, há outros usos inadequados que contribuem para a
descaracterização dos ecossistemas naturais do Parque, como podem ser
observados na Figura 29 e na Figura 30. A deposição irregular de lixo que
ocorre em diversos trechos dentro do Parque prejudica o ecossistema nativo,
favorecendo a disseminação de patógenos, proliferação de animais domésticos
e silvestres (ratos) nocivos ao homem e ao ecossistema, promovendo a
contaminação do lençol freático e diminuição da capacidade de resiliência da
vegetação presente.

Figura 29- Retirada de terra.

Figura 30- Deposição de lixo.

A criação de gado exerce impacto significativo na biota local. Além de
contribuir para a compactação do solo, essa atividade auxilia na infestação de
gramíneas africanas, dificultando a regeneração de espécies nativas (Figura
31). Outra espécie exótica presente no Parque são os bambuzais que, assim
como as demais exóticas, desenvolvem-se em vários trechos da área
protegida. Por ser uma espécie da família Gramineae, possui reprodução e
dispersão abundantes, o que ocasiona desequilíbrio da vegetação nativa
presente (Figura 32).
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Figura 31- Bovinos de chacareiros que são
criados soltos no interior do Parque.

Figura 32- Bambus próximos a Mata.

A erosão pode ser definida como processo de desprendimento e
transporte de partículas do solo, que em regiões tropicais pode ser causado
pela água (hídrica), ou pelo vento (eólica), mesmo sob condições naturais.
Entretanto, a erosão vem sendo acelerada por atividades como revolvimento
do solo e principalmente por retirada da cobertura vegetal.
Na área que abrange o Parque Ecológico Ezechias Heringer encontramse processos erosivos em diversos estágios de formação. Há locais que
apresentam carreamento superficial de sedimentos, como também trechos com
desfragmentação acentuada dos solos (Figura 33). Após a remoção da
cobertura vegetal nativa, os solos das regiões do Cerrado são altamente
susceptíveis à erosão causada pelas chuvas (Corrêa, 2005). O problema se
agrava quando há duas estações definidas, uma seca e outra de chuvas, como
ocorre no Cerrado.
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Figura 33- Processo erosivo nas margens do córrego Guará.

De um modo geral, como demonstram as descrições feitas acima, a
vegetação do Parque Ecológico Ezechias Heringer sofreu e continua sofrendo
diversas perturbações ocasionadas pela implantação de áreas de pastagem,
de pomares com espécies exóticas frutíferas e pelo desmatamento com a
retirada de madeira, como também ações de extrativismo. Apesar da
degradação observada em alguns pontos do Parque, foram observados vários
trechos onde a capacidade de resiliência da vegetação ainda está mantida, o
que em certa medida poderá auxiliar no processo de reabilitação das áreas
degradadas.

1.3.2 O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
Nos últimos anos têm crescido a preocupação com os ecossistemas
nativos, em especial com o bioma Cerrado, que é reconhecido como um dos
“hot-spots” mundiais (Assunção & Felfili,2004). Ou seja, zonas que contêm
espécies endêmicas e com número elevado de indivíduos (flora e fauna)
ameaçados de extinção.
A contaminação biológica de ecossistemas naturais constitui um
problema nacional. O processo de contaminação resulta da dispersão de
sementes de espécies exóticas e do crescimento descontrolado das plantas,
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fato que impede o desenvolvimento das espécies nativas em conseqüência da
competição por água, luz e nutrientes. Atividades antrópicas como as
mencionadas na descrição geral da vegetação, também contribuem para a
degradação do ecossistema do Parque.
Este plano tem como objeto formular e apresentar ações de manejo dos
recursos naturais do Parque Ecológico Ezechias Heringer, onde se possam
aplicar técnicas adequadas para a recuperação paisagística e ecológica de
alguns trechos alterados. Todas as técnicas ou ações de manejo respeitam e
se adequam à legislação de Unidades de Conservação, sendo também
adotadas algumas proposições anteriormente elencadas (HIDROGEO, 1993).
O plano de recuperação das áreas do PEEH foi segmentado em oito
áreas prioritárias de atuação, conforme ilustra (Figura 34). As áreas (1, 2, 3 e 4)
estão situadas na formação florestal. Enquanto nas áreas (5, 6, 7 e 8) a
formação predominante é o cerrado campestre. Devido à diferença das
características vegetacionais das duas formações, as ações de recuperação
foram adaptadas para cada situação.
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Figura 34 - Áreas prioritárias para recuperação.
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Levando-se em conta o que foi observado in loco, considerando a
situação atual que é de degradação ao longo do córrego, a presença de
chácaras nas margens do curso d’água, a facilidade de acesso devido à
quantidade de rodovias e atividade comercial dos vizinhos, serão sugeridas a
seguir estratégias viáveis para a recuperação das fitofisionomias presentes no
PEEH.
Nesse contexto, o objetivo da recuperação dessas áreas presentes no
Parque visa:
•

Compatibilizar a paisagem com as funções do Parque;

•

Eliminar focos que disseminam propágulos de plantas para outros
ambientes;

•

Promover a revitalização paisagística da área;

•

Extinguir fontes de material altamente combustível que propicie
Incêndios Florestais;

•

Possibilitar, mediante a revitalização das áreas, a inibição da
ocorrência de atividades que degradam os recursos naturais
existentes.

1.3.3 Medidas de Correção para Áreas Degradadas
Tratamento da paisagem:
O objetivo básico da recuperação das áreas degradadas consiste em
mitigar os impactos causados, integrando e reabilitando ambientalmente,
buscando a amenização do impacto visual no entorno das áreas de ocorrência
da degradação e da paisagem circundante. A revegetação de sucessão,
constituída pelo plantio de árvores e arbustos em seqüência à revegetação
herbácea completará, de forma eficiente, a reabilitação ambiental das áreas
degradadas.

Controle da erosão
Solos de regiões tropicais que recebem de média a alta pluviosidade são
muito susceptíveis a erosão, quando a cobertura vegetal é removida. O
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problema se agrava quando há duas estações bem definidas, uma seca e outra
chuvosa, como ocorre no Cerrado. Há reconhecidamente quatro formas de
erosão hídrica: laminar, em sulcos, ravinas e voçorocas. Geralmente, a erosão
laminar precede à erosão em sulcos que, por sua vez, pode originar ravinas.
Quando as águas superficiais e subterrâneas contribuem para erodir as
ravinas, criam-se as voçorocas.
O controle da erosão laminar e em sulcos demanda medidas físicas ou
mecânicas (reconstrução de elementos da paisagem, retaludamento), edáficas
(escarificações, tratamento do substrato, incorporação de matéria orgânica)
e/ou biológicas ou vegetativas (incorporação de matéria orgânica, revegetação)
(Côrrea, 2005). Toda e qualquer ação que diminua a desagregação das
partículas do substrato e seu carreamento pelas águas e vento constitui prática
de controle da erosão. Implantar e aperfeiçoar a cobertura vegetal de
substratos, aumentar a capacidade de infiltração de água no substrato e
controlar o escorrimento superficial da água que não infiltra constituem as três
estratégias mais importantes para se controlar a erosão em áreas degradadas.

Recomposição topográfica
A recomposição topográfica é uma etapa crítica para a estabilização da
paisagem, pois é sobre ela que as etapas seguintes do processo de
recuperação ocorrerão e que a comunidade vegetal estabelecida deverá
permanecer (Côrrea, 2005). Uma topografia estável e que se assemelhe à
natural estará menos sujeita aos processos naturais que operam sobre a
paisagem, como, por exemplo, a erosão.

Revegetação - Comunidade vegetal rasteira
O tratamento dado ao substrato e a incorporação de determinada
quantidade de insumos devem ser compatíveis com as necessidades das
espécies que formarão a nova cobertura vegetal da área. Estabelecer uma
camada herbácea rasteira é proporcionar grande estabilidade aos substratos e
à paisagem. Além do efetivo controle da erosão, essa comunidade pioneira
melhora a estrutura e aumenta o teor da matéria orgânica do substrato,
funcionando

como

adubação

verde

(Martins,

2007).

As

melhorias

proporcionadas pela camada rasteira ao substrato do local podem permitir que
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sementes de outras ervas, arbustos e árvores se desenvolvam no local,
havendo, dessa forma, aceleração do processo de sucessão.
A mistura gramínea e leguminosa é quase sempre a opção escolhida
para compor o estrato rasteiro em projetos de revegetação (Côrrea, 2005). As
gramíneas produzem grande biomassa aérea e subterrânea (raízes) que
evitam erosão e aumentam o teor de carbono no “solo em processo de
construção”. As leguminosas são escolhidas por causa da associação das
bactérias do gênero Rhizobium, que habitam suas raízes e fixam nitrogênio do
ar, adubando o substrato com esse nutriente.
As espécies de gramíneas exóticas e agressivas como capim-gordura
(Melinis minutiflora) e braquiária (Brachiaria sp.) precisam ser manejadas com
capinas anuais até que não ofereçam risco de inibição do crescimento das
árvores e arbustos plantados e estejam bem estabelecidos, uma vez que o
sombreamento é uma das maneiras de controlar a disseminação destas
plantas.

Regeneração natural
Por meio do processo de regeneração, as florestas apresentam
capacidade de se recuperarem de distúrbios naturais ou antrópicos. Em alguns
casos, a elevada infestação de espécies herbáceas invasoras, principalmente
gramíneas exóticas como o capim-gordura e a braquiária, podem inibir a
regeneração natural das espécies arbustivo-arbóreas nativas, mesmo que
essas estejam presentes no banco de sementes. Como essa situação ocorre
na realidade do PEEH, a recomendação para estimular a regeneração natural
da mata de galeria é de incorporar sementes de espécies arbóreas ao banco
de sementes do solo, através da semeadura direta, técnica também conhecida
como enriquecimento e adensamento do banco de sementes. Outra
recomendação para estimular o crescimento de plântulas de espécies arbóreas
suprimidas em áreas invadidas por gramíneas exóticas é realizar uma abertura
de clareira ao redor dessas plântulas, tendo como objetivo dessa técnica o
aproveitamento da capacidade de auto-recuperação que o ecossistema ainda
pode possuir.
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Limpeza da área:
A limpeza da área deve, preferencialmente, restringir-se à roçada da
vegetação herbácea e subarbustiva daninha, que pode competir com as mudas
das espécies arbóreas em busca de luz, de umidade e de nutrientes. Ao redor
de cada muda e plântula de regeneração natural deve ser feito o coroamento
de 1,0 m com enxada e complementação com roçadeira manual até atingir o
raio de 1,5 m, retirando assim toda a massa vegetal, sendo que essa matéria
vegetal morta resultante da roçada e coroamento, deve ser mantida na área
formando uma manta protetora do solo, que servirá também como fonte de
nutrientes e de matéria orgânica. Nessa técnica, a maior parte do solo continua
protegida pela vegetação herbácea morta contra a erosão (Figura 35).

Figura 35- Ilustração esquemática da limpeza da área.

A roçagem será efetuada entre linhas com roçadeira mecânica acoplada
a trator de pneus. Em áreas menores e como complemento será usado
roçadeiras mecânicas, manuais e foices. Em áreas pequenas e com pouca
infestação por Brachiaria sp. e outras invasoras exóticas, a roçagem manual é
recomendada para evitar a compactação do solo. As roçagens devem coincidir
com os períodos mais úmidos do ano e nos primeiros 3 anos deve ocorrer de
três a quatro vezes ao ano no mínimo.

Combate à formigas:
As formigas cortadeiras (saúvas e quenquéns) podem provocar danos
consideráveis nas mudas e até altas taxas de mortalidade, inviabilizando o
projeto de recuperação da mata de galeria. Assim, o combate às formigas deve
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ser realizado antes do plantio, na área a ser recuperada, e numa faixa de 100
m adjacente a esta. Os principais métodos de combate às formigas listados por
Martins (2007) são pó seco e isca granulada.
•

Pó seco: consiste na aplicação direta com bomba insufladora de
pó formicida no formigueiro, matando as formigas pelo contato
com o produto. É indicado para formigueiros pequenos, sendo
indicado o produto Deltrametrina (Deltha Methrin) na proporção
de 10 g por m² de terra solta.

•

Isca granulada: é o método mais empregado em atividades de
reflorestamento, por ser mais seguro na aplicação e menos tóxico
ao ambiente. Os produtos recomendados são Fipronil ou
Sulfluramida, ambos na quantidade de 10 g por m² de terra solta.
A aplicação deve ser feita em épocas secas, antes do plantio das
mudas, para não danificar o produto bem como a lavagem e o
carreamento do mesmo para o córrego. A isca granulada deve
ser colocada ao lado da trilha ou carreiro por onde as formigas
transitam, nas proximidades do olheiro de alimentação.

Coveamento:
Antes da abertura das covas, realiza-se a marcação das mesmas nas
linhas de plantio, conforme o modelo de recuperação recomendado neste
estudo. Quanto maior o tamanho da cova, melhor o crescimento inicial das
mudas, particularmente quando o horizonte superficial do solo foi degradado.
Para este estudo recomendam-se covas com 0,40 x 0,40 x 0,40 m.

Adubação
Em determinados modelos de recuperação de mata de galeria não se
utilizam fertilizantes químicos e calcários, buscando-se um comportamento das
mudas semelhante ao observado em uma condição de regeneração natural.
Entretanto, o empobrecimento do solo do PEEH pelas atividades agrícolas das
chácaras e também pela necessidade de crescimento rápido das mudas, para
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escapar da competição com ervas daninhas, tornam necessárias a calagem e
adubação química. Recomendam-se a aplicação de 150 g de calcário
dolomítico, 150 g de NPK 4-14-8 mais dois litros de esterco de gado curtido ou
de galinha por cova.

Manutenção
Plantios abandonados podem apresentar altas taxas de mortalidade das
plantas, resultantes do ataque de formigas e de outras pragas, da deficiência
de nutrientes, da competição com gramíneas agressivas, da infestação por
trepadeiras e de deficiência hídrica (Martins, 2007). Esses fatores atuando
isoladamente ou em conjunto, podem comprometer o projeto de recuperação.
Para se evitar esses problemas, recomenda-se a adoção das práticas de
manutenção que são o combate permanente a formigas cortadeiras, com isca
granulada, coroamento ao redor das mudas, ou capinas ou roçadas, ao longo
das linhas de plantios, o controle de trepadeiras, a adubação de cobertura e a
irrigação nas épocas de déficit hídrico acentuado.
O replantio também é extremamente importante e deve ser feito em
duas etapas, sendo a primeira dois meses após o plantio, portanto, ainda
dentro do período chuvoso, e a segunda no início do período chuvoso do ano
seguinte. É importante ressaltar que se devem plantar as mesmas espécies
utilizadas na implantação ou, não sendo possível, espécies pertencentes ao
mesmo grupo funcional. A quantidade será de 20% do total de mudas utilizadas
no plantio.

1.3.4 Áreas degradadas - Vegetação Florestal

Medidas específicas para área florestal
Revegetação – Comunidade vegetal arbórea
Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas que restituem as
funções ecológicas de uma área adotando modelos auto-sucessionais da
camada lenhosa tem mostrado maior eficiência técnica, econômica e,
sobretudo, ambiental. Escolher corretamente a comunidade de árvores e
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arbustos que irá dar continuidade ao processo de sucessão secundária em
uma área degradada é um dos pontos críticos do processo de recuperação. A
estação seca propicia um limite ao plantio de árvores em alguns meses do ano
e causa grande número de mortes de mudas no período de estiagem, dessa
forma devem-se selecionar para compor a comunidade pioneira espécies
nativas que suportam grandes déficits hídricos do substrato.
A opção deste projeto de regevetação é implantar uma comunidade
composta por espécies pioneiras, secundárias

e climácicas (clímax).

Recomenda-se o plantio em linha com espécies pioneiras e não-pioneiras
alternadas dentro das linhas (Figura 36) com espaçamento entre mudas de 3 x
3 m, totalizando 1111 (mil cento e onze) mudas por hectare. Esse modelo de
recuperação baseia-se na premissa de que as espécies pioneiras fornecerão
sombra às não-pioneiras que as substituirão ao longo do tempo. Além disso,
espera-se que, com o tempo, a entrada natural de sementes no sistema se
encarregue de aumentar sua diversidade.

Figura 36- Ilustração do espaçamento em Mata de galeria

Recomenda-se o plantio de pelo menos 80 (oitenta) espécies por
hectare para a Mata de Galeria, sugerindo-se a escolha de 20 espécies (Anexo
II) para o plantio mais adensado e pelo menos outras 40 que podem ser
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plantadas em menor número. A vantagem da utilização de um maior número de
pioneiras apresenta vantagens ecológicas e econômicas.
Estudos fitossociológicos, realizados em matas de galeria brasileiras,
têm mostrado que poucas espécies são responsáveis pela maior parte do
número total de plantas por hectare, ou seja, a maioria das espécies apresenta
baixa densidade. Dessa forma, o ideal é se plantar o maior número possível de
mudas de espécies comuns, e o menor de espécies raras (Kageyama &
Gandara, 2000).
Visando atender a esse aspecto de abundância/raridade das espécies,
pode-se utilizar a seguinte proporção de mudas de espécies de diferentes
grupos ecológicos: 60% de mudas pioneiras, 40% de mudas não-pioneiras.
Dentre as não-pioneiras, 70% de mudas de espécies comuns (abundantes) e
30% de raras (de baixa densidade).

Enriquecimento com espécies arbóreas
O plantio de enriquecimento é recomendado para matas de galeria com
variados estados de degradação e de regeneração. Em muitas capoeiras, o
avanço da sucessão secundária em direção a uma floresta bem estruturada e
com elevada diversidade pode ser muito lento, por causa da falta de sementes
de espécies não-pioneiras (secundárias tardias e clímax). Em tais situações, o
enriquecimento pode ser a única alternativa para restaurar a diversidade e a
estrutura da floresta, acelerar a sucessão e torná-la mais atrativa à fauna,
fatores essenciais para a sustentabilidade (Martins, 2007)
O enriquecimento pode ser feito por mudas ou sementes. Neste estudo
optou-se por utilizar o enriquecimento por mudas, onde recomenda-se a
abertura de picadas ou faixas estreitas paralelamente ao córrego da mata de
galeria, com cerca de um metro de largura, nas quais serão plantadas espécies
não-pioneiras em espaçamentos de 6 m (entre mudas) e 10 m (entre faixas Figura 37). Esses espaçamentos amplos são recomendados, uma vez que a
própria vegetação da floresta secundária fornece sombreamento necessário
para as espécies tardias implantadas e também não existe risco de invasão por
gramíneas agressivas uma vez que essas necessitam de luz.
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Figura 37 - Enriquecimento da Mata de galeria com plantio em linha de espécies nãopioneiras.

Áreas Degradadas - Mata de Galeria
Área 1
Trecho de mata de galeria que apresentou alguns pontos degradados,
mas na maior parte dessa área foi possível visualizar uma fitofisionomia com o
dossel relativamente fechado devido à contribuição das espécies arbóreas
exóticas. A área 1 apresenta pontos com solo hidromórfico inundável e nãoinundável. Esse setor foi subdividido em área 1; 1.1; 1.2 e 1.3 (Figura 34) onde
cada um desses locais tem características e tratamentos diferenciados. O total
da área em tela, incluindo as subáreas, é de 4,3 hectares.
Ação de recuperação:
Uma ação importante que deve ser realizada é a retirada e supressão
paulatina das espécies arbóreas exóticas como mangueira, eucalipto, leucena
entre outras. Após a retirada das árvores exóticas faz-se necessário o manejo
da vegetação gramínea exótica por meio da roçagem mecânica com trator de
pneu e roçagem manual que deve ser feita ao redor da vegetação
remanescente.
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Outro tratamento indicado para o restante da área 1 é o plantio de
enriquecimento, muito recomendado para matas de galerias em estado variado
de degradação e de regeneração (Martins, 2007). O enriquecimento indicado
para este local é o feito com o plantio de mudas dentro da faixa de 100 m
contados a partir da margem do córrego. Recomenda-se a abertura de picadas
ou faixas estreitas na mata, com cerca de um metro de largura, nas quais serão
plantadas espécies não-pioneiras. Deve-se manter uma distância de 10 metros
entre as faixas até atingir o limite da área da mata a ser recuperada, que é de
100 m de largura com sentido perpendicular ao córrego. A distância entre as
mudas na mesma faixa deve ser de 6 m. Portanto, o número total de indivíduos
indicados para plantio na área 1 é de 723 mudas.
A cova de cada muda deve ter o espaçamento 0,4 x 0,4 x 0,4 m e a
adubação indicada é de 150 g de NPK 04-14-08, 150 g calcário dolomítico mais
2 litros de adubo de gado por cova. Deve ser feito o coroamento no entorno da
cova de 1,0 m com enxada e roçada até atingir 1,5 m de raio.
Esses espaçamentos amplos são recomendados, uma vez que a própria
vegetação da floresta secundária fornece o sombreamento necessário para as
espécies tardias implantadas e também não existe o risco de invasão por
gramíneas exóticas uma vez que essas necessitam de luz. Todas as mudas
usadas neste enriquecimento são do tipo não-pioneira. Deve-se usar no
mínimo 20 espécies diferentes para o plantio, recomendando-se a utilização de
espécies atrativas à fauna, pois seus frutos e sementes passam a ser
dispersos contribuindo com a regeneração e a dinâmica da floresta. O combate
às formigas deve ser feito por meio de isca e realizado antes do plantio.
Orçamento:
Corte e remoção das árvores exóticas:
− Para o corte e remoção das árvores exóticas da área 1 serão necessários 5
homens/dia por um período de 10 dias. O custo do trabalhador rural/dia é de
R$ 50,00. O custo total para os 10 dias esta orçado em R$ 2.500,00.

67

− Para os equipamentos usados no corte de árvores o custo é de R$ 40,00/dia
para cada trabalhador rural. Serão necessários 10 dias e 5 homens para
efetuar o corte das árvores. Custo total: R$ 2.000,00.
− A diária de um técnico florestal que supervisionará o local é de R$ 100,00.
Serão necessários 10 dias. Custo total da supervisão: R$ 1.000,00.
− Subtotal (1) geral: R$ 5.500,00
Plantio:
− No plantio serão usadas 723 mudas e no replantio 145 mudas (20% do total do
plantio), totalizando 868 mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00.
Custo total de mudas é de R$ 1.736,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 723 tutores contabilizando o preço de R$ 144,6.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 723 covas serão usados 1.446,00 litros de esterco, dando um preço
total de R$ 2.892,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
108,45 kg do produto. O saco de 50 Kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90. O
custo total é de R$ 26,70.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo por saco de 50 kg de R$ 57,00.
Será usado 150 g por cova, totalizando 108,45 kg. O custo total é de R$
171,00.
− O custo da isca para combate a formiga é de R$ 60,70.
−

Subtotal (2) para plantio das mudas: R$ 5.031,00.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica:

− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 4 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 3 dias. Custo total de R$
360,00.
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− Um supervisor técnico florestal por 3 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
180,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais 3 dias (R$ 80,00 por dia) Total de R$
240,00.
− Custo do uso de equipamentos e ferramentas para o plantio: R$ 240,00.
− Subtotal (3) do custo de terceiros: R$ 1.020,00.

Tabela 1 - Estimativa de custo para a Área 1.

Subtotal 1

R$ 5.500,00

Subtotal 2

R$ 5.031,00

Subtotal 3

R$ 1.020,00

Total geral Área 1

R$ 11.551,00

Área 1.1
Nessa área há uma clareira aberta devido à ação de incêndio
subterrâneo que atingiu as raízes, provocando assim a queda de várias árvores
que formavam o dossel desta mata (Figura 38). O local possui uma área de
aproximadamente 1.980 m². Observou-se que havia pessoas coletando parte
do solo, chamada de terra preta, para comercializar em pequenas quantidades.
Localização coordenada SICAD: 181757 / 8248307.
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Figura 38 - Clareira aberta devido a queimada subterrânea na área 1.1.

Regeneração natural
A área apresenta regeneração natural das plântulas arbóreas jovens,
chamadas de espécies recrutas, e ervas (Figura 39). O controle das espécies
exóticas juntamente com a sucessão ecológica favorecerá a recuperação da
clareira. Árvores mortas, galhos e outros restos vegetais que possam impedir a
entrada de luz devem ser retirados para que os indivíduos arbóreos jovens
possam competir por luz e conseqüentemente crescer recompondo a
vegetação da clareira.
Segundo Kotchetkoff-Henriques (1989), o tamanho da área afetada por
um distúrbio é fator que influencia na determinação das espécies que ocuparão
o espaço criado. Essa influência é definida pela qualidade do solo e pelo tempo
de insolação ao qual está exposto, sendo que clareiras pequenas permitirão o
desenvolvimento de sementes germinadas das espécies já estabelecidas na
comunidade e que necessitam de radiação solar mais direta para completar
seu desenvolvimento (Figura 40), e clareiras grandes, favorecerão a
germinação de sementes das espécies pioneiras.
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Figura 39 - Presença de regeneração
natural.

Figura 40- Abertura de pequena clareira e
extração de solo para comercialização.

Ações de recuperação
Efetuar o coroamento, de 1,0 m de raio com enxada e complementar
com roçadeira manual até atingir o raio de 1,5 m, nas espécies que estão em
processo de regeneração natural e a manutenção deve ser mensal para
estimular seu crescimento suprimindo assim as invasoras. Já que a clareira
tem uma área pequena, deve-se realizar mensalmente a roçagem das espécies
exóticas que possam ser introduzidas e se estabelecer no local, prejudicando
assim a sucessão secundária.
Tendo em vista o que já foi indicado para implantação de mudas,
devem-se introduzir espécies nativas na clareira em tela com espaçamento 3 x
3 m, totalizando 220 mudas que devem ser plantadas seguindo a adubação
indicada neste estudo. Devem ser plantadas as 10 espécies mais comuns à
mata de galeria do córrego Guará, a proporção a ser seguida é de 60% de
pioneiras e 40 de não-pioneiras. Essa proporção dará uma boa base para
sucessão secundária. O plantio deve ser em linha e alternando entre pioneira e
não pioneira. A cova de cada muda deve ter o espaçamento 0,4 x 0,4 x 0,4 m e
a adubação indicada é de 150 g de NPK 04-14-08, 150 g calcário dolomítico
mais 2 litros de adubo de gado por cova. Antes de efetuar o plantio é
necessária a retirada das espécies invasoras que já começaram a se
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estabelecer no local, a sua retirada é de fundamental importância para o
sucesso do crescimento das mudas futuramente introduzidas, pois sem a
presença das exóticas invasoras e com a roçagem indicada, as mudas terão as
condições necessárias para o crescimento recompondo assim a paisagem
natural.
Orçamento
Plantio:
Mudas para plantio, com idade de 6 a 12 meses, de pelo menos 10
espécies indicadas para mata de galeria respeitando a proporção de 60% de
pioneiras e 40% de não-pioneiras. Utilizando as mesmas espécies do plantio,
deve-se considerar para o replantio a proporção de 20% das mudas plantadas
com a idade de 6 a 12 meses.
− No plantio serão usadas 220 mudas e no replantio 44 mudas, totalizando 264
mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00. Custo total de mudas é de
R$ 528,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 220 tutores contabilizando o preço de R$ 44,00.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 220 covas serão usados 440 litros de esterco, dando um preço total
de R$ 880,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de 33
kg do produto. O saco de 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90. O custo
total é de R$ 8,90.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo, por saco de 50 kg, de R$ 57,00.
Será usado 150 g por cova, totalizando 33 kg. O custo total é de R$ 57,00.
− O custo da isca para combater a formiga é de R$ 14,00.
−

Subtotal (1) para plantio das mudas: R$ 1.531,90.
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Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio:
− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 4 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 2 dias. Custo total de R$
240,00.
− Um supervisor técnico florestal por 2 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
120,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 2 dias (R$ 80,00 por dia). Total de
R$ 160,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia) por uma equipe com 4 trabalhadores rurais. Custo total: R$ 80,00.
− Subtotal (2) do custo de terceiros: R$ 600,00.
Controle de invasoras:
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica:
− Um supervisor técnico florestal por 1 dia (R$ 60,00 por dia). Custo mensal é de
R$ 60,00. Custo total por ano: R$ 720,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia) Custo mensal: R$
80,00. Custo total anual: R$ 960,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia) por uma equipe com 4 trabalhadores rurais. Custo mensal de R$ 20,00.
Como deverá ser feito o manejo e controle da entrada de exóticas todo mês,
onde será usado 1 dia do mês, o custo total por ano é de R$ 240,00.
− Subtotal (3) do custo de terceiros: R$ 1.920,00.
Tabela 2 - Estimativa de custos para a Área 1.1

Subtotal 1

R$ 1.531,90

Subtotal 2

R$ 600,00

Subtotal 3

R$ 1.920,00

Total geral Área 1.1

R$ 4.051,90
73

Área 1.2
Local com as mesmas características da Área 1.1, onde foi aberta uma
clareira em função de incêndio subterrâneo que causou a derrubada de várias
árvores (Figura 41). Com a queda dos indivíduos arbóreos formou-se uma
clareira com área de aproximadamente 1.050 m². Uma característica deste
local foi o rebaixamento do solo em função do incêndio, ocasionando a queda
das árvores, que ficaram espalhadas pelo local. Localização coordenada
SICAD: 181789 / 8248279.

Figura 41- Aspecto geral da clareira.
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Regeneração natural
Esta área apresentou um nível de regeneração elevado como se
observa na Figura 42. Observou-se que as espécies arbóreas e arbustivas
estão em processo de sucessão secundária. As árvores mortas, galhos e
restos vegetais que possam impedir a entrada de luz devem ser retirados para
que os indivíduos arbóreos jovens possam crescer.

Figura 42- Situação da regeneração.

Figura 43- Sinais da queimada subterrânea.

Ações de recuperação
As ações indicadas para a área 1.1 serão também indicadas para a o
ponto 1.2 haja vista que as características de degradação são as mesmas e o
estado de recuperação natural é similar. Deve-se efetuar coroamento, de 1,0 m
de raio com enxada e complementar com roçadeira manual até atingir 1,5 m,
nas espécies que estão em processo de regeneração natural com manutenção
mensal para as mesmas. A roçagem das espécies invasoras deve ser mensal
tendo em vista que a clareira aberta pelo incêndio subterrâneo tem uma área
pequena.
Considerando-se o que já foi indicado no tratamento para revegetação,
as mudas nativas devem ser plantadas em espaçamento 3 x 3, totalizando 117
mudas que devem ser introduzidas seguindo a adubação indicada neste estudo
para mata de galeria. Devem ser plantadas as 10 espécies mais comuns para
mata de galeria, a proporção a ser seguida é a de 60% de pioneiras e 40% de
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não-pioneiras. A cova de cada muda deve ter o espaçamento 0,4 x 0,4 x 0,4 m
e a adubação indicada é de 150 g de NPK 04-14-08, 150 g calcário dolomítico
mais 2 litros de adubo de gado por cova.
Efetuar o coroamento de 1,5 m de raio nas espécies que estão em
processo de regeneração natural e a manutenção deve ser mensal para
estimular seu crescimento suprimindo assim as invasoras. Já que a clareira
tem uma área pequena, deve-se realizar mensalmente a roçagem das espécies
exóticas que possam ser introduzidas e se estabelecerem no local,
prejudicando assim a sucessão secundária. O plantio deve ser em linha,
alternando as pioneiras e não pioneiras. Antes de efetuar o plantio é necessária
a retirada das espécies arbustivas invasoras que já começaram a se
estabelecer no local. A sua retirada é de fundamental importância para o
sucesso do crescimento das mudas futuramente introduzidas, pois sem a
presença das exóticas invasoras e com a roçagem indicada, as mudas terão as
condições necessárias para o crescimento recompondo assim a paisagem
natural.
Orçamento
Plantio:
Mudas para plantio, com idade de 6 a 12 meses, de pelo menos 10
espécies indicadas para mata de galeria, respeitando a proporção de 60% de
pioneiras e 40% de não-pioneiras. Utilizando as mesmas espécies do plantio,
deve-se considerar para o replantio a proporção de 20% das mudas plantadas
com a idade de 6 a 12 meses.
− No plantio serão usadas 117 mudas e no replantio 24 mudas, totalizando 141
mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00. Custo total de mudas é de
R$ 282,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 117 tutores contabilizando o preço de R$ 23,4.
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− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 117 covas serão usados 234 litros de esterco, dando um preço total
de R$ 468,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
17,55 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90. O
custo total é de R$ 8,90.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo por saco de R$ 57,00. Será
usado 150 g por cova, totalizando 17,55 kg. O custo total é de R$ 57,00.
− O custo da isca para combate a formiga é de R$ 14,00.
− Subtotal (1) para plantio das mudas: R$ 853,3.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio:
− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 4 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 2 dias. Custo total de R$
240,00.
− Um supervisor técnico florestal por 2 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
120,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 2 dias (R$ 80,00 por dia) Total de
R$ 160,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00/dia)
por uma equipe com 4 trabalhadores rurais. Custo mensal de R$ 20,00. Como
deverá ser feito o manejo e controle da entrada de exóticas todo mês, onde
será usado 1 dia do mês, o custo total por ano é de R$ 240,00.
− Subtotal (2) do custo de terceiros: R$ 760,00.
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Controle de invasoras
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica
− Um supervisor técnico florestal por 1 dia (R$ 60,00 por dia). Custo mensal de
R$ 120,00. Custo total anual: R$ 720,00
− Transporte de trabalhadores e materiais por 1 dia (R$ 80,00 por dia). Custo
anual de R$ 960,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00/dia)
por uma equipe com 4 trabalhadores rurais. Custo mensal de R$ 20,00. Como
deverá ser feito o manejo e controle da entrada de exóticas todo mês, onde
será usado 1 dia do mês, o custo total por ano é de R$ 240,00.
− Subtotal (3) do custo de terceiros: R$ 1.920,00.
Tabela 3 - Estimativa de custos da Área 1.2

Subtotal 1

R$ 853,30

Subtotal 2

R$ 760,00

Subtotal 3

R$ 1.920,00

Total geral Área 1.2

R$ 3.533,30

Área 1.3
Este local foi denominado de área 1.3 situando-se entre o córrego do
Guará e a linha do metrô. Apresenta intensa invasão de Brachiaria sp. e
Andropogon sp. (Figura 44) devido à falta de manutenção e manejo dessas
invasoras. Esta área já foi revegetada com mudas nativas em um espaçamento
6 x 6 m, porém devido à falta de manutenção não foi obtido êxito na tentativa
de recuperação da borda da mata. A área tem um tamanho aproximado de 2,4
hectares, com 244 m ao longo do córrego por 100 m a receber o tratamento de
recuperação.
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Figura 44- Presença de Brachiaria sp na área 1.3.

Regeneração natural
A área não apresenta sinais claros de regeneração devido à forte
antropização, o que se observou foi a tentativa de recuperação da área por
meio do plantio de mudas com espaçamento 6 x 6 m, mas sem sucesso devido
a falta de manutenção como coroamento e roçagem das invasoras (Figura 45).
Na borda mais próxima ao córrego há uma forte presença de espécies
arbóreas exóticas como Mangueira, Mamona, Bananeira e outros, o local
também serve de ponto de descarte de produtos advindos de roubos como
mostra a Figura 46.
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Figura 45 - Sufocamento das mudas plantadas por Brachiaria sp.

Figura 46- Borda do córrego Guará apresentando presença de espécies exóticas e dois
carros queimados no local.

Ações de recuperação
A primeira ação indicada para o local é a retirada e supressão das
espécies arbóreas exóticas como a manga e bananeira entre outras
estabelecidas no local. Após a retirada das árvores exóticas se faz necessário
o manejo da vegetação gramínea exótica, onde tem que ser efetuada a
roçagem com roçadeira mecânica acoplada a trator de pneu. A roçagem
manual deve ser feita ao redor da vegetação remanescente da área.
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O manejo das gramíneas invasoras deve ser feito trimestralmente de
forma que sejam feitas quatro roçagens por ano. A roçagem entre as linhas de
plantio deve ser mecânica como indicado para o tratamento anterior ao plantio.
Ao redor das mudas plantadas no local deve-se fazer o coroamento de 1,0 m
com enxada e completar com a roçadeira manual até atingir 1,5 m, retirando
assim toda massa vegetal que possa suprimir o crescimento da muda. Essa
massa vegetal morta deve ser mantida ao redor da muda para que possa
exercer a função de proteção do solo servindo também como fonte de matéria
orgânica. A retirada das espécies exóticas é de fundamental importância para o
sucesso do crescimento das mudas futuramente introduzidas, pois sem a
presença das exóticas invasoras e com a roçagem indicada, as mudas terão as
condições necessárias para o crescimento recompondo assim a paisagem
natural.
Orçamento
Controle das invasoras:
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica
− Serão usados 4 homens/dia para fazer limpeza da área 1.3. São necessários 2
dias para o procedimento de roçagem entre covas e ao redor de cada muda,
evitando assim o crescimento das espécies invasoras. O custo trabalhador
rural/dia é de R$ 50,00. A limpeza deve ser efetuada trimestralmente nos três
primeiros anos, de forma que haja 4 roçadas anuais. O custo total por ano é de
R$ 1.600,00.
− Transporte por 2 dias: R$ 80,00/dia. Custo Mensal: R$ 160,00. Custo anual: R$
640,00
− Uso de equipamentos: roçadeira mecânica, foice, enxadão – R$ 20,00/dia.
Custo Mensal: R$ 40,00. Custo anual: R$ 160,00.
− Subtotal (1): R$ 2.400,00

81

Corte e remoção das árvores exóticas:
− Para fazer o corte e remoção das árvores exóticas da área 1.3 serão
necessários 10 homens/dia durante um período de 7 dias. O custo do
trabalhador rural/dia é de R$ 50,00. O custo total para os 7 dias é de R$
3.500,00.
− O custo de equipamentos para o corte de árvores para os 10 trabalhadores
rurais é de R$ 400,00/dia, como serão necessários 7 dias para efetuar o corte
das árvores o custo total é de R$ 2.800,00.
− A supervisão de um técnico florestal custa R$ 100,00/dia. Serão necessários 7
dias, dando um custo de supervisão de R$ 700,00.
− Subtotal (2) geral: R$ 7.000,00
Plantio:
− No plantio serão usadas 2.711 mudas e no replantio 542 mudas, totalizando
3.253 mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00. Custo total de
mudas é de R$ 6.506,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 2.711 tutores contabilizando o preço de R$ 542,20.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 2.711 covas serão usados 5.422,00 litros de esterco, dando um
preço total de R$ 10.844,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
406,65 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90.
O custo total é de R$ 80,10.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo por saco de R$ 57,00. Será
usado 150 g por cova, totalizando 406,65 kg de NPK usado. O custo total é de
R$ 513,00.
− O custo da isca para combate a formiga é de R$ 42,00.
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−

Subtotal (3) para plantio das mudas: R$ 18.527,30.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio:

− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 8 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 5 dias. Custo total de R$
1.200,00.
− Um supervisor técnico florestal por 5 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
300,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 5 dias (R$ 80,00 por dia) Total de
R$ 400,00.
− Subtotal (4) do custo de terceiros: R$ 1.900,00.
Tabela 4 - Estimativa de custos para a Área 1.3

Subtotal 1

R$ 2.400,00

Subtotal 2

R$ 7.000,00

Subtotal 3

R$ 18.527,30

Subtotal 4

R$ 1.900,00

Total geral Área 1.3

R$ 29.827,00

Área 2
Este local é o trecho com maior nível de degradação do córrego Guará.
Foi possível observar em alguns trechos a dominância de espécies de
gramíneas exóticas como capim-gordura e braquiária (Figura 47). A presença
de indivíduos arbóreos exóticos também é notória ao longo do trecho em tela,
algumas árvores como a mangueira são sinais da presença de chacareiros que
introduziram essas espécies.
A área 2 tem como vizinha a área 1.3, margeando também o córrego
Guará e a linha do metrô. Em alguns trechos foram introduzidas mudas com
espaçamento 6 x 6 m, mas observou-se a taxa de mortalidade alta devido à
falta de manutenção como coroamento e roçagem da vegetação exótica. A
área tem um tamanho de 18,3 hectares.
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Figura 47 - Competição entre espécies nativas e exóticas.

Revegetação
A presença de indivíduos arbóreos jovens é ínfima em relação às outras
áreas, haja vista grande vantagem que as gramíneas exóticas exercem na
competição com a vegetação nativa.
Ações de recuperação
Como a interferência antrópica é elevada neste trecho, isto teve como
conseqüência a introdução de espécies arbóreas exóticas. Sendo assim, a
primeira ação para recuperar essa longa área degradada é a retirada das
espécies arbóreas exóticas do local.
Após a supressão dessas árvores se faz necessário a roçagem das
gramíneas exóticas, esse trato cultural deve ser realizado com roçadeira
mecânica acoplada a um trator de pneu ou com roçadeira manual que deve ser
feita ao redor da vegetação remanescente. Esse manejo das espécies exóticas
deve se repetir a cada trimestre, tendo que ser feita pelo menos quatro vezes
ao ano. No entorno das mudas plantadas deve ser feito o coroamento de 1,0 m
com enxada e complementar com roçadeira manual até atingir 1,5 m, retirando
assim toda massa vegetal que possa suprimir o crescimento da muda. Essa
massa vegetal morta deve ser mantida ao redor da muda para que possa
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exercer função de proteção ao solo e fonte de nutriente a planta. Como se
pode observar na Figura 48, a presença das gramíneas exóticas impede o
crescimento das regenerações, tendo como conseqüência a infestação dessas
áreas onde a degradação causou a retirada de árvores nativas. Desse modo, a
densidade de indivíduos lenhosos é reduzida.

Figura 48 - Infestação de Brachiaria sp.

Na revegetação desta área as mudas devem ser plantadas em linhas
paralelas ao córrego em uma faixa de 100 m a partir de cada margem do
córrego, alternando na mesma linha entre pioneira e não-pioneira. O
espaçamento entre as mudas deve ser de 3 x 3 m. A cova de cada muda deve
ter o espaçamento 0,4 x 0,4 x 0,4 m e a adubação indicada é de 150 g de NPK
04-14-08, 150 g calcário dolomítico mais 2 litros de adubo de gado por cova. O
total de mudas indicadas para área 2 é de 20.346. Deve-se escolher no mínimo
80 espécies diferentes para serem plantadas. Além do mais, procurar manter a
proporção de 60% de espécies pioneiras e 40% de não-pioneiras para o
plantio, pois essa proporção dará uma boa base para a sucessão secundária.
Orçamento:
Controle das invasoras:
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica
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− Serão usados 8 homens/dia para fazer limpeza da área 2. São necessários 3
dias para o procedimento de roçagem entre covas e ao redor de cada muda,
evitando assim o crescimento das espécies invasoras. O custo trabalhador
rural/dia é de R$ 50,00. A limpeza deve ser efetuada trimestralmente nos três
primeiros anos, de forma que haja 4 roçadas anuais. O custo total por ano é de
R$ 4.800,00.
− Transporte por 3 dias: R$ 80,00/dia. Custo Mensal: R$ 240,00. Custo anual: R$
960,00.
− Uso de equipamentos: roçadeira mecânica, foice, enxadão – R$ 20,00/dia.
Custo Mensal: R$ 60,00. Custo anual: R$ 240,00.
− Subtotal (1): R$ 6.000,00.
Corte e remoção das árvores exóticas:
− Para fazer o corte e remoção das árvores exóticas da área 2 serão necessários
20 homens/dia durante um período de 15 dias. O custo do trabalhador rural/dia
é de R$ 50,00. O custo total para os 15 dias é de R$ 15.000,00.
− O custo de equipamentos para o corte de árvores para os 20 trabalhadores
rurais é de R$ 800,00/dia, como serão necessários 15 dias para efetuar o corte
das árvores o custo total é de R$ 12.000,00.
− A supervisão de um técnico florestal custa R$ 100,00/dia. Serão necessários
15 dias, dando um custo de supervisão de R$ 1.500,00.
− Subtotal (2): R$ 28.500,00.
Plantio:
− No plantio serão usadas 20.346 mudas e no replantio 4.069 mudas, totalizando
24.415 mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00. Custo total de
mudas é de R$ 48.830,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 20.346 tutores contabilizando o preço de R$ 4.069,2.
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− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 20.346 covas serão usados 40.692,00 litros de esterco, dando um
preço total de R$ 81.384,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
3.051,9 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90.
O custo total é de R$ 551,80.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo por saco de R$ 57,00. Será
usado 150 g por cova, totalizando 3.051,9 kg de NPK usado. O custo total é de
R$ 3.534,00.
− O custo da isca para combate a formiga é de R$ 266,00.
− Subtotal (3) para plantio das mudas: R$ 138.635,00.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio:
− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 16 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 15 dias. Custo total de
R$ 7.200,00.
− Um supervisor técnico florestal por 15 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de
R$ 900,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 15 dias (R$ 80,00 por dia). Total
de R$ 1.200,00.
− Subtotal (4) do custo de terceiros: R$ 9.300,00.
Tabela 5 - Estimativa de custos para Área 2

Subtotal 1

R$ 6.000,00

Subtotal 2

R$ 28.500,00

Subtotal 3

R$ 138.635,10

Subtotal 4

R$ 9.300,00

Total geral Área 2

R$ 182.435,00
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Área 3
Este local apresenta uma área extensa ao longo do córrego, sendo este
margeado por chácaras até o limite do parque que é a DF – 051. A Mata de
galeria da área 3 é a que apresenta o melhor estado de conservação, tendo a
maior parte da área de preservação permanente (APP) coberta em grande
parte por vegetação nativa (Figura 49). Pode-se observar presença de arbustos
e gramíneas exóticas nos pontos mais degradados e das espécies lenhosas
Eucalyptus sp. e Pinus sp. na divisa do parque com a via mencionada (Figura
50). A área 3 contempla 14,3 hectares.

Figura 49- Aspecto geral da área 3.

Figura 50- Presença de espécies exóticas lenhosas na área 3.
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Regeneração natural
Como esta parte da Mata de galeria é a mais conservada dentro do
parque, observou-se que a presença de regeneração natural de árvores,
arbustos e ervas ocorre de forma significativa. A montante desta área
observou-se uma mancha onde a regeneração está deficitária, tendo como
forte concorrente a Brachiaria sp. A remoção das espécies exóticas poderá
garantir a recuperação da área.
Ações de recuperação
A primeira ação de grande relevância para a área 3 é a retirada das
árvores exóticas sendo dispensável o manejo das espécies gramíneas exóticas
em função do sombreamento exercido pelo dossel fechado da mata, inibindo
assim o desenvolvimento das espécies exóticas. Deve-se ser feito o
coroamento no entorno da cova de 1,0 m com enxada e roçada até atingir 1,5
m de raio. O combate às formigas deve ser feito por meio de isca e realizado
antes do plantio.
O plantio de enriquecimento é o tratamento adequado para a
recuperação da área 3, haja vista que existem poucos pontos com nível
elevado de degradação. O tratamento indicado é feito por meio do plantio de
mudas, recomenda-se a abertura de picadas ou faixas paralelas ao córrego,
com cerca de um metro de largura, nas quais serão plantadas espécies nãopioneiras. A distância indicada entre faixas é de 10 m até atingir o limite da
área a ser recuperada, que é de 100 m de largura com sentido perpendicular
de cada margem do córrego. A distância entre as mudas na mesma faixa deve
ser de 6 m. O total de mudas necessárias para plantar na área 3 é de 2.384
árvores.
As dimensões indicadas para cada cova são de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. A
adubação indicada é de 150 g de NPK 04-14-08, 150 g de calcário dolomítico
mais 2 litros de adubo de gado por cova.
Em função da mata de galeria da área 3 estar pouco degradada, a
vegetação que compõe o

dossel da floresta secundária fornece o

sombreamento necessário para as espécies não-pioneiras ou tardias
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implantadas e também diminui o risco por invasão de gramíneas exóticas, uma
vez que essas necessitam de luz. As mudas a serem plantadas devem ser do
tipo não-pioneira devendo estar distribuídas no mínimo entre 20 espécies
diferentes. Deve-se dar prioridade a espécies atrativas à fauna, pois seus frutos
e sementes passam a ser dispersos contribuindo assim com a regeneração.
Orçamento
Corte e remoção das árvores exóticas
− Para fazer o corte e remoção das árvores exóticas da área 3 serão necessários
16 homens/dia durante um período de 15 dias. O custo do trabalhador rural/dia
é de R$ 50,00. O custo total para os 30 dias é de R$ 12.000,00.
− O custo de equipamentos para o corte de árvores para os 20 trabalhadores
rurais é de R$ 640,00/dia, como serão necessários 15 dias para efetuar o corte
das árvores o custo total é de R$ 9.600,00.
− A supervisão de um técnico florestal custa 100,00/dia. Serão necessários 15
dias, dando um custo de R$ 1.500,00.
− Subtotal (1) : R$ 23.100,00.
Plantio
− Para o plantio da área 3 serão necessárias 2.384 mudas e no replantio 477
mudas, totalizando 2.861 mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00.
Custo total das mudas é de R$ 5.722,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 2.384 tutores contabilizando o preço de R$ 476,80.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 2.384 covas serão usados 4.768,00 litros de esterco, dando um
preço total de R$ 9.536,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
357,6 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90. O
custo total é de R$ 71,20.
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− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo por saco de R$ 57,00. Será
usado 150 g por cova, totalizando 357,60 kg de NPK. O custo total é de R$
456,00.
− O custo da isca para combate a formiga é de R$ 210,00.
− Subtotal (2) para plantio das mudas: R$ 16.472,00.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio
− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 8 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 4 dias. Custo total de R$
960,00.
− Um supervisor técnico florestal por 4 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
240,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia) Total de R$ 320,00.
− Subtotal (3) do custo de terceiros: 1.520,00
Tabela 6- Estimativa de custos para a Área 3

Subtotal 1

R$ 23.100,00

Subtotal 2

R$ 16.472,00

Subtotal 3

R$ 1.520,00

Total geral Área 3

R$ 41.092,00

Área 3.1
Local muito degradado em função da retirada da vegetação pelos
chacareiros. Há infestação de gramíneas e alguns indivíduos arbóreos
exóticos, devido ao abandono da área e ausência de sucessão ecológica. A
área 3.1 possui uma extensão de 266 m ao longo do córrego por 100 m que
corresponde à parte que será revegetada. Este local afetado pela degradação
corresponde a uma área de 2,6 hectares.
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Regeneração
Em função da área 3.1 ser muito afetada pela ação antrópica, não se
observou níveis satisfatórios de regeneração, sendo que apenas alguns
indivíduos mais próximos ao córrego estavam em processo de regeneração. A
presença das gramíneas invasoras está inibindo indivíduos jovens de obter
sucesso na regeneração, além de competir com os mesmos por nutriente do
solo. A retirada desses invasores é de suma importância para o
desenvolvimento das regenerações naturais.
Ações de recuperação
A primeira ação para se iniciar o processo de recuperação da área 3.1 é
a retirada das espécies arbóreas exóticas estabelecidas no local. O processo
seguinte a remoção das árvores exóticas é o manejo das gramíneas invasoras.
Este manejo consiste na roçagem mecânica com trator de pneu, roçagem
manual que deve ser feita ao redor da vegetação remanescente. Esse
tratamento com as gramíneas visa facilitar a implantação das mudas.
O manejo das gramíneas invasoras deve ser feito quatro vezes por ano
de forma trimestral por meio da roçagem. A roçagem entre as linhas de plantio
deve ser mecânica como indicado para o tratamento anterior ao plantio. Ao
redor das mudas plantadas no local deve-se fazer o coroamento de 1,0 m com
enxada e completar com a roçadeira manual até atingir 1,5 m, retirando assim
toda massa vegetal que possa suprimir o crescimento da muda, essa massa
vegetal morta deve ser mantida ao redor da muda para que possa exercer a
função de proteção do solo servindo também como fonte de matéria orgânica.
A retirada das espécies exóticas é de fundamental importância para o sucesso
do crescimento das mudas futuramente introduzidas, pois sem a presença das
exóticas invasoras e com a roçagem indicada, as mudas terão as condições
necessárias para desenvolvimento recompondo assim a paisagem natural.
A revegetação deve ser feita com plantio das mudas em linhas paralelas
ao córrego, alternando entre pioneira e não-pioneira na mesma linha até atingir
a distância perpendicular de 100 m do córrego que é correspondente a área
revegetada. O espaçamento entre as mudas deve ser de 3 x 3 m, as
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dimensões indicadas para cada cova são de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. A adubação
indicada é de 150 g de NPK 04-14-08, 150 g de calcário dolomítico mais 2 litros
de adubo de gado por cova.
O total indicado para área 3.1 é de 2.966 mudas. A adubação deve ser a
indicada para Mata de galeria neste estudo. Devem ser escolhidas no mínimo
40 espécies diferentes e nativas da mata para compor o plantio. A proporção
de 60% de espécies pioneiras 40% de não-pioneiras deve ser mantida como
indicado no estudo para o plantio de mudas. Essa proporção resultará em uma
boa base para sucessão secundária.
Orçamento
Corte e remoção das árvores exóticas:
− Para fazer o corte e remoção das árvores exóticas da área 3.1 serão
necessários 8 homens/dia durante um período de 10 dias. O custo do
trabalhador rural/dia é de R$ 50,00. O custo total para os 10 dias é de R$
4.000,00.
− O custo de equipamentos para o corte de árvores para os 3 trabalhadores
rurais é de R$ 320,00/dia, como serão necessários 10 dias para efetuar o corte
das árvores o custo total é de R$ 3.200,00.
− A supervisão de um técnico florestal custa 100,00/dia. Serão necessários 10
dias, dando um custo de R$ 1.000,00.
− Subtotal (1): R$ 8.200,00.
Controle das invasoras:
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica
− Serão usados 3 homens/dia para fazer limpeza da área 3.1. São necessários 2
dias para o procedimento de roçagem entre covas e ao redor de cada muda,
evitando assim o crescimento das espécies invasoras. O custo trabalhador
rural/dia é de R$ 50,00. A limpeza deve ser efetuada trimestralmente nos três
primeiros anos, de forma que haja 4 roçadas anuais. O custo total por ano é de
R$ 1.200,00.
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− Transporte por 2 dias: R$ 80,00/dia. Custo Mensal: R$ 160,00. Custo anual: R$
640,00
− Uso de equipamentos: roçadeira mecânica, foice, enxadão – R$ 20,00/dia.
Custo Mensal: R$ 20,00. Custo anual: R$ 160,00.
− Subtotal (2): R$ 2.000,00.
Plantio:
− Para o plantio da área 3.1 serão necessárias 2966 mudas e no replantio 594
mudas, totalizando 3.560 mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00.
Custo total das mudas é de R$ 7.120,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 2966 tutores contabilizando o preço de R$ 593,20.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 2.966 covas serão usados 5.932,00 litros de esterco, dando um
preço total de R$ 11.864,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
444,9 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90. O
custo total é de R$ 80,10.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo por saco de R$ 57,00. Será
usado 150 g por cova, totalizando 444,9 kg de NPK. O custo total é de R$
513,00.
− O custo da isca para combate a formiga é de R$ 42,00.
− Subtotal (3) para plantio das mudas: R$ 20.212,30.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio.
− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 8 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 5 dias. Custo total de R$
1.200,00.
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− Um supervisor técnico florestal por 5 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
300,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 5 dias (R$ 80,00 por dia) Total de
R$ 400,00.
− Subtotal (4) do custo de terceiros: 1.900,00
Tabela 7- Estimativa de custo para a Área 3.1

Subtotal 1

R$ 8.200,00

Subtotal 2

R$ 2.000,00

Subtotal 3

R$ 20.212,30

Subtotal 4

R$ 1.900,00

Total geral Área 3.1

R$ 32.312,30

Área 4
A área 4 está disposta ao longo de parte do córrego Guará, desde a
divisão do parque pela DF – 051 até o limite com a DF – 003, compondo uma
área degradada total de aproximadamente 30 hectares. O córrego em tela está
circundado em toda área por chácaras, causando assim o problema de uso do
parque devido a esta ocupação. A presença de focos de erosões já
estabelecidas é notória na montante que faz divisa com a DF – 051, causando
assim assoreamento e degradação do córrego.
Nota-se a invasão de indivíduos arbóreos, arbustivos e gramíneas
exóticas como manga, eucalipto, cana, bananeira, capim-gordura e braquiária,
que se estabeleceram ao longo do córrego Guará em função da presença das
chácaras que estão às margens do corpo hídrico (Figura 51).
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Figura 51 - Aspecto geral da Mata de Galeria da Área 4.

Regeneração
Ao longo da área 4 pode-se observar nos locais mais preservados a
regeneração de espécies nativas, já nos locais mais perturbados a
regeneração é limitada devido a concorrência que as gramíneas e árvores
exóticas exercem sobre as plântulas nativas. Como a área está em sua maior
parte preservada, o nível de regeneração na área 4 é satisfatório.
Ações de recuperação
A primeira ação que deve ser realizada na área 4 é a retirada das
espécies arbóreas exóticas. Após a remoção dessas árvores, deve ser feito o
manejo das gramíneas exóticas, sendo que essa ação consiste em fazer a
roçagem mecânica com trator de pneus e a manual ao redor da vegetação
nativa remanescente. Esse tratamento com as gramíneas é o preparo para
receber as mudas que serão plantadas.
Após a retirada de todas as árvores exóticas, será feito o plantio das
mudas nativas pertencentes à fitofisionomia da mata de galeria. Esse
tratamento onde é feito o plantio é chamado de enriquecimento, indicado para
matas de galeria em estado variado de degradação e regeneração. O
enriquecimento indicado para o local é feito por plantio de mudas, recomendase a abertura de picadas ou faixas estreitas na mata paralelas ao curso d’água,
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com cerca de um metro de largura, nas quais serão plantadas espécies nãopioneiras.
Deve-se manter uma distância de 10 metros entre as faixas até atingir o
limite da área da mata a ser recuperada, que é de 100 m de largura com
sentido perpendicular ao córrego. A distância entre as mudas na mesma faixa
deve ser de 6 m. O número de indivíduos indicados para plantio na área 4 é
4.976 mudas. A cova de cada muda deve ter o espaçamento 0,4 x 0,4 x 0,4 m
e a adubação indicada é de 150 g de NPK 04-14-08, 150 g calcário dolomítico
mais 2 litros de adubo de gado por cova. Deve-se ser feito o coroamento
entorno da cova de 1,0 m com enxada e roçada até atingir 1,5 m de raio. O
risco de invasão de gramíneas exóticas agressivas é reduzido, uma vez que
essas necessitam de luz e a copa da mata não fornece tal requisito para seu
crescimento, sendo assim não é indicada a manutenção, uma vez que as
mudas não-pioneiras que serão plantadas não competirão com as invasoras.
Orçamento
Corte e remoção das árvores exóticas
− Para o corte e remoção das árvores exóticas da área 4 serão necessários 15
homens/dia por um período de 22 dias. O custo do trabalhador rural/dia é de
R$ 50,00. O custo total para os 22 dias esta orçado em R$ 16.500,00.
− Para os equipamentos usados no corte de árvores o custo é de R$ 600,00/dia
para 15 trabalhadores rurais. Serão necessários 22 dias para efetuar o corte
das árvores. Custo total: R$ 13.200,00.
− A diária de um técnico florestal que supervisionara o local é de R$ 100,00.
Serão necessários 22 dias. Custo total da supervisão: R$ 2.200,00.
− Subtotal (1): R$ 31.900,00
Plantio:
− No plantio serão usadas 4.976 mudas e no replantio 996 mudas, totalizando
5.972 mudas. O custo por unidade de muda é de R$ 2,00. Custo total de
mudas é de R$ 11.944,00.
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− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20. Serão usados 4.976 tutores contabilizando o preço de R$ 995,2.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 4.976 covas serão usados 9.952,00 litros de esterco, dando um
preço total de R$ 19.904,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
746,4 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90. O
custo total é de R$ 133,5.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo por saco de R$ 57,00. Será
usado 150 g por cova, totalizando 746,4 kg de NPK usado. O custo total é de
R$ 855,00.
− O custo da isca para combate a formiga é de R$ 420,00.
− Subtotal (2) para plantio das mudas: R$ 34.251,7.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio
− O serviço de plantio, replantio e combate às formigas contará com uma equipe
de 8 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia) durante 7 dias. Custo total de R$
1.680,00.
− Um supervisor técnico florestal por 7 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
420,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 7 dias (R$ 80,00 por dia). Total de
R$ 560,00.
− Custo do uso de equipamentos e ferramentas (R$ 20,00) para o plantio: R$
140,00.
− Subtotal (3) do custo de terceiros: R$ 2.800,00.
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Tabela 8- Estimativa de custos para a Área 4

Subtotal 1

R$ 31.900,00

Subtotal 2

R$ 34.251,70

Subtotal 3

R$ 2.800,00

Total geral Área 4

R$ 68.951,70

1.3.5 Áreas degradadas - Vegetação Campestre
Medidas específicas para área campestre
Revegetação da comunidade vegetal arbórea (área campestre) e canteiros do
estrato herbáceo e arbustivo
Na decisão das espécies lenhosas a serem introduzidas na área leva-se
em consideração aspectos climáticos, edáficos, fisiológicos e ambientais.
O conhecimento das características do solo como matéria orgânica,
textura, toxidez, salinidade e fertilidade natural, são essenciais para a
adaptação das espécies aos locais. Outro aspecto abiótico fundamental é as
condições climáticas do sítio a ser revegetado. Vários autores consideram este
o principal fator na seleção das espécies, visto que o clima apresenta grau de
relação ao crescimento da planta maior que os outros fatores. Sendo assim,
observam-se aspectos climáticos como: déficits hídricos, temperatura média,
umidade etc.
O fator fisiológico da espécie selecionada também exerce influência
direta no resultado do programa de revegetação. Neste contexto, avalia-se
para cada espécie:
•

Produção de biomassa;

•

Longevidade;

•

Velocidade de crescimento;

•

Beleza cênica;
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•

Grau de dormência das sementes;

•

Atratividade de animais.

Ressalta-se que a utilização de um número elevado de espécies
contribui para o aumento da biodiversidade. Portanto, para evitar a
homogeneização do plantio recomenda-se a utilização de pelo menos 40
diferentes espécies e o número de mudas por espécie não deverá passar 150.
A opção deste projeto de regevetação para as áreas campestres é
implantar uma comunidade composta por espécies pioneiras, secundárias e
climácicas (clímax). Recomenda-se o plantio em linha com espécies pioneiras
e não-pioneiras alternadas dentro das linhas para 20% da área a ser
revegetada (Figura 52) com espaçamento entre mudas de 4 x 4 m, totalizando
625 (seiscentos e vinte cinco) mudas por hectare. Nos 80% restantes adota-e o
plantio apenas de pioneiras utilizando o mesmo espaçamento.
Segundo Kageyama & Gandara (2004) apud Corrêa (2005), a sucessão
secundária se encarregará de restaurar a parte da área (80%) que recebeu
apenas espécies pioneiras. Dessa maneira, espera-se que as sementes que
vierem das secundárias e climácicas, implantadas em parte dos 20% da área,
sirvam para restauração natural.
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Figura 52- Esquema de revegetação nas formações campestres.

Na composição da Lista de espécies arbóreas a serem utilizadas
considerou-se o Levantamento Fitossociológico e Florístico realizado pela
empresa HIDROGEO (1993). Algumas dessas espécies descritas no estudo
terão supremacia em densidade por apresentarem maiores possibilidades de
sobrevivência no sítio. Visto que a observação em campo já demonstrou a boa
adaptação da espécie ao sítio.
A formação de núcleos em forma de canteiro entre as mudas de plantio
é

aconselhada.

Os

canteiros

devem

ser

compostos

com

espécies

herbáceas/arbustivas nativas e com presença no Parque Ezechias, a tabela
(Anexo II) demonstra alguns exemplares identificados.
Os canteiros devem possuir área de 1 m² e profundidade de 30 cm. A
adoção destes apresenta diversos benefícios para a sucessão ecológica. Além
de propiciarem o recobrimento do solo estes ainda aumentam a microfauna
local e colaboram com a proteção das mudas arbóreas contra a invasão de
espécies exóticas.
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Área 5
Área de 7,8 hectares com declividade plana infestada por gramínea
exótica (Brachiaria sp). Localizada abaixo da linha do metrô com coordenadas
SICAD do centro da área são: 182108/8248080. O solo no local é caracterizado
como Latossolo Vermelho. Verifica-se que na área já foi realizado um programa
de revegetação. No entanto, devido à falta de manutenção (tratos culturais) as
gramíneas africanas “sufocaram” as mudas nativas, portanto inviabilizando o
êxito do programa, conforme ilustra a Figura 53.

Figura 53- Plantio mal sucedido.

Ações de recuperação
O plantio de mudas na área 5 obteve uma percentagem muito baixa de
sobrevivência. Apesar da infestação de Brachiaria sp, as observações em
campo demonstram que algumas poucas espécies conseguiram resistir.
Portanto, nas mudas sobreviventes deverá ser efetuado o coroamento de 1,5 m
de raio e adicionar adubação de cobertura, conforme descrito no item 6.1.
Nas demais localidades da área, recomenda-se o manejo gradual e
constante da Brachiaria sp por meio de roçadeiras. Este manejo deverá ser
realizado de maneira que propicie o estabelecimento das mudas e estrato
herbáceo implantados sem promover a completa exposição do solo e diminuir a
ocorrência de focos de incêndios. O princípio desta atividade é estimular a
regeneração natural, de forma a favorecer as espécies lenhosas/nativas em
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relação às invasoras presentes na área. Sem a competição das exóticas, as
espécies nativas implantadas possuem maior probabilidade de usufruir dos
recursos, portanto eleva-se a probabilidade de sobrevivência.
Orçamento
− Ações de plantio das mudas em espaçamento 4 x 4 m respeitando as curvas
de nível, tutores de bambu ou equivalente, calagem, adubação com NPK e
esterco de gado, roçagem e manutenção mensal.
− Remoção de gramíneas invasoras
Plantio de mudas
− O plantio deverá ser realizado de acordo com as instruções já indicadas neste
estudo. Utilizando as mesmas espécies do plantio, deve-se considerar para o
replantio a proporção de 20% das mudas plantadas.
− No plantio serão usadas 4.375 mudas e no replantio 875 mudas, totalizando
5.250 mudas. O custo por unidade é de R$ 2,00(dois reais). O custo total de
mudas é de R$ 10.500,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20 (vinte centavos). Serão utilizados 4.375 tutores contabilizando o preço
de R$ 875,00.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 4.375 covas serão usados 8.750 litros de esterco, resultando preço
total de R$ 17.500,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
656,25 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90
(oito reais e noventa centavos). O custo total é de R$ 124,00.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo, por saco de 50 kg, de R$ 57,00.
Será usado 150 g por cova, totalizando 656,25 kg de NPK usado. O custo total
é de R$ 798,00.
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− O custo da isca para combater formiga é de R$ 28,00 por hectare. O custo total
de combate a formigas para área é de R$ 218,40.
− Subtotal (1) para o plantio das mudas: R$ 30.015,40.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio
− O serviço de plantio, replantio e combate as formigas contará com uma equipe
de 4 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia cada trabalhador) durante 15 dias.
Custo total de R$ 1.800,00.
− Um supervisor técnico florestal por 15 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de
R$ 900,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 15 dias (R$ 80,00 por dia). Total
de R$ 1.200,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia). Custo de R$ 300,00.
Remoção de gramíneas invasoras
− O serviço de remoção de gramíneas invasoras contará com uma equipe de 4
trabalhadores rurais (R$ 50,00 por dia) durante 4 dias. Custo total de R$
800,00.
− Um supervisor técnico florestal por 4 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
240,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia), durante 4 dias.
R$320,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia) durante 4 dias. Custo de R$ 80,00.
− Custo de manutenção. Esta atividade de manutenção do plantio deverá ser
realizada 3 dias durante todo mês por uma equipe de 4 trabalhadores. Inclui os
custos de transporte, trabalhadores e materiais. Sendo assim, serão gastos
R$ 340,00 por dia, o custo mensal será de R$ 1.020, 00 e o anual de
R$12.240,00 .
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- Subtotal (2) de terceiros e remoção de gramíneas total: R$17.880,00.
Tabela 9 - Estimativa de custos para a Área 5.

Subtotal 1

R$ 30.015,40

Subtotal 2

R$ 17.880,00

Total geral Área 5

R$ 47.895,40

Área 6
Área de 6 hectares com declividade plana infestada por gramíneas
exóticas (Brachiaria sp, Pennisetum sp,

Melinis minutiflora) (Figura 54).

Localizada próximo ao CAVE (Complexo Administrativo, Vivencial e Esportivo)
e ao Campo de murundus, as coordenadas SICAD do centro da área são
181743/8247521. Identificam-se na área dois tipos de solo: Latossolos e solos
hidromórficos. Nos locais que são limites com o Campo de murundus observase manchas de solo hidromórfico (Figura 55). Nas regiões mais externas
próximas a borda, o solo é mais argiloso e profundo sendo caracterizado como
Latossolo.

Figura 54- Biomassa elevada de gramíneas
exóticas.

Figura 55- Área de campo úmido.

Há em grande parte da área a consolidação de gramíneas exóticas com
alturas superiores a 4 metros. A biomassa elevada dessas gramíneas serve
como material combustível para ocorrência de queimadas de impacto
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considerável no ecossistema em tela. Segundo relatos do gestor do Parque, a
freqüência das queimadas no local durante o período de estiagem é constante.
Essas queimadas periódicas, interferem diretamente no desenvolvimento das
rebrotas dos indivíduos estabelecidos e eleva a mortalidade das espécies
arbóreas lenhosas e herbáceas.
As espécies comuns de cerrado típico, tais como: Pequi (Caryocar
brasiliense), Carvoeiro (Sclerolobium paniculatum) e Gomeira (Volchysia
tyrsoidea), também estão presentes. A distribuição destes indivíduos lenhosos
encontra-se de maneira parquiada. Ou seja, árvores de porte elevado e
distantes entre si.
Ações de recuperação
− Selecionar no interior da área os locais onde a infestação de gramíneas
exóticas

se

faz

presente.

Efetuar

remoção

gradual

e

introduzir

concomitantemente banco de sementes com espécies nativas de arbustos,
herbáceas e gramíneas (Anexo II, herbáceas).
− Promover a disseminação das espécies arbóreas estabelecidas, por meio de
beneficiamento das sementes destas.
− Fazer o coroamento das regenerações naturais com raio mínimo de 1,5 m em
volta da planta a ser protegida.
− Construir aceiros a margem da área, no intuito de evitar a propagação de focos
de incêndio.
Orçamento
− Ações de plantio das mudas em espaçamento 4 x 4 m respeitando as curvas
de nível, tutores de bambu ou equivalente, calagem, adubação com NPK e
esterco de gado, roçagem e manutenção mensal.
− Remoção de gramíneas invasoras.
− Construção de aceiros.
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Plantio de mudas
− O plantio deverá ser realizado de acordo com as instruções estabelecidas
previamente no estudo. Utilizando as mesmas espécies do plantio, deve-se
considerar para o replantio a proporção de 20% das mudas plantadas.
− No plantio serão usadas 3.750 mudas e no replantio 750 mudas, totalizando
4.500 mudas. O custo por unidade é de R$ 2,00 (dois reais). O custo total de
mudas é de R$ 9.000,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20 (vinte centavos). Serão utilizados 3.750 tutores contabilizando o preço
de R$ 750,00.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 3.750 covas serão usados 7.500 litros de esterco, resultando preço
total de R$ 15.000,00.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de 563
kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90 (oito
reais e noventa centavos). O custo total é de R$ 106,80.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo, por saco de 50 kg, de R$ 57,00.
Será usado 150 g por cova, totalizando 563 kg de NPK usado. O custo total é
de R$ 684,00.
− O custo da isca para combater formiga é de R$28,00 por hectare. O custo total
de combate a formigas para área é de R$168,00.
− Subtotal (1) para o plantio das mudas: R$ 25.708,80.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio
− O serviço de plantio, replantio e combate as formigas contará com uma equipe
de 4 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia cada trabalhador) durante 15 dias
Custo total de R$ 1.800,00.

107

− Um supervisor técnico florestal por 15 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de
R$ 900,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia) Total de R$
1.200,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia). Custo de R$ 300,00.
Remoção de gramíneas invasoras
− O serviço de remoção de gramíneas invasoras contará com uma equipe de 4
trabalhadores rurais (R$ 50,00 por dia) durante 4 dias. Custo total de R$
800,00.
− Um supervisor técnico florestal por 4 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
240,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia), durante 4 dias.
R$320,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia). Durante 4 dias. Custo de R$ 80,00.
− Custo de manutenção. Esta atividade de manutenção do plantio deverá ser
realizada 3 dias durante todo mês por uma equipe de 4 trabalhadores. Inclui os
custos de transporte, trabalhadores e materiais. Sendo assim, gasta-se R$
340,00 por dia, o custo mensal será de R$ 1.020,00 e o anual de R$12.240,00.
Subtotal (2) de terceiros e remoção de gramíneas total: R$17.880,00.
Construção de aceiros
− O serviço de construção de aceiros consistirá na abertura de uma “picada” de
700 metros de comprimento por 8 metros de largura. Para efetuar a atividade
será necessário 1 tratorista e 1 trator de pneus comum acoplado a uma
roçadeira mecânica durante 7 dias.
− O custo do aluguel do trator mais o tratorista é de R$350,00 por dia. O subtotal
(3) será de R$2.450,00.
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Tabela 10 - Estimativa de custos para a Área 6

Subtotal 1

R$ 25.795,00

Subtotal 2

R$ 17.880,00

Subtotal 3

R$ 2.450,00

Total geral Área 6

R$ 46.038,80

Área 7
Área de aproximadamente 17 hectares com topografia instável, devido a
atividades antrópicas como pecuária e extração de cascalho. A localização
SICAD do centro da área é 183297/8246265. Há manchas de vegetação nativa
em alguns pontos onde se observa indivíduos arbóreos dos mais variados
portes e estrato herbáceo/graminoso em bom estado de conservação.
Identificam-se na área dois tipos de solos. Latossolos nos locais com
presença de vegetação e Cambissolos nas antigas glebas de extração de
cascalho (Figura 56). Além do estado edáfico inadequado para revegetação,
verifica-se ainda presença de espécies exóticas lenhosas como Mangueira,
Flamboyant e Cambuí.

Figura 56 - Cascalheira desativada.
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Ações de recuperação
− Promover a recomposição da paisagem.
− Promover o melhoramento das condições edáficas.
− Selecionar no interior da área os locais onde a infestação de gramíneas
exóticas

se

faz

presente.

Efetuar

remoção

gradual

e

introduzir

concomitantemente banco de sementes com espécies nativas de arbustos,
herbáceas e gramíneas (verificar tabela do Anexo II).
− Remover os indivíduos arbóreos exóticos
− Promover a disseminação das espécies arbóreas estabelecidas, por meio de
beneficiamento das sementes destas.
− Fazer o coroamento das regenerações naturais com raio mínimo de 1,5 m em
volta da planta a ser protegida.
No intuito de proporcionar uma paisagem mais estável onde favoreça o
estabelecimento da vegetação nativa do Cerrado, recomenda-se o ajuste
topográfico dos locais onde o terreno apresenta-se instáveis (recomposição da
paisagem). A nova topografia deverá assemelhar-se a natural com pequenos
trechos de irregularidades para colaborar com processo de formação de
habitats para a fauna silvestre.
No controle da erosão deve-se utilizar operações que sigam as curvas
de nível, sempre cruzando perpendicularmente à direção de declividade do
terreno. (Côrrea, 2005). Essas ações visam o aumento no armazenamento da
água e a diminuição do escorrimento da água. Sendo assim, diminui-se o
processo erosivo.
Em alguns trechos da Área 7, em especial locais com substrato exposto,
devido ao alto grau de compactação do solo recomenda-se a escarificação do
substrato. Este procedimento tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento das
raízes, a capacidade de infiltrar e reter água e principalmente melhorar a
fertilidade do solo.
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No processo de escarificação, deve-se utilizar um trator de esteira
acoplado com um subsolador com lâmina de 30 cm. Segundo Côrrea (2005), a
escarificação triplica a capacidade de infiltração do solo, este aumento reduz as
chances de agravar o processo erosivo.
Orçamento
− Recomposição topográfica.
− Recomposição do substrato.
− Ações de plantio das mudas em espaçamento 4 x 4 m respeitando as curvas
de nível, tutores de bambu ou equivalente, calagem, adubação com NPK e
esterco de gado, roçagem e manutenção mensal.
− Remoção de gramíneas invasoras.
− Remoção de indivíduos arbóreos exóticos.

Recomposição topográfica
− O serviço de recomposição topográfica será efetuado em uma gleba de
aproximadamente 1,6 hectares, o que representa 10% da área a ser
recuperada.
− O serviço de recomposição demandará supervisão de 1 topógrafo e 2
tratoristas. O preço do topógrafo é R$300,00 por dia e do tratorista é R$100,00
por dia. Estima-se um prazo de 7 dias para conclusão do serviço. Resultando
custo de R$3.500,00.
− Serão necessários o aluguel de 2 tratores por 7 dias. Preço do aluguel diário do
trator R$ 250,00 Custo total é de R$ 3.500,00.
− Subtotal (1) da recomposição topográfica é de R$ 7.000,00.
Recomposição do substrato
− O serviço de recomposição do substrato será efetuado após a recomposição
topográfica e em locais onde o solo esteja compactado. Estima-se que esse
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serviço deverá ser realizado em aproximadamente 15% da área (2,5 hectares).
O prazo para conclusão da atividade de escarificação do substrato é de 7 dias.
− Serão necessários o aluguel de um trator acoplado a um subsolador. Preço do
aluguel diário do trator mais o subsolador é de R$ 350,00 (trezentos e
cinqüenta reais). O tratorista é de R$ 100,00.
−

Subtotal (2) da recomposição do substrato é de R$ 3.150,00.
Plantio de mudas

− O plantio deverá ser realizado de acordo com as instruções estabelecidas
previamente no estudo. Utilizando as mesmas espécies do plantio, deve-se
considerar para o replantio a proporção de 20% das mudas plantadas.
− O plantio será realizado após as atividades de recomposição topográfica e
física do substrato. Devido a área 7 possuir fragmentos consideráveis de
vegetação do cerrado típico, recomenda-se o plantio em 70% da área, sendo o
restante passível de tratos culturais. Dessa forma, no plantio serão usadas
6.875 mudas e no replantio 1375 mudas, totalizando 8.250 mudas. O custo por
unidade é de R$ 2,00(dois reais). O custo total de mudas é de R$ 16.500,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20 (vinte centavos). Serão utilizados 6.875 tutores contabilizando o preço
de R$ 1.375,00.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local: R$
2,00. Para 6.875 covas serão usados 13.750 litros de esterco, resultando preço
total de R$ 27.500 .
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
1.031,25 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90
(oito reais e noventa centavos). O custo total é de R$ 186,90.
− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo, por saco de 50 kg, de R$ 57,00.
Será usado 150 g por cova, totalizando 1031,25 kg de NPK usado. O custo
total é de R$ 1.197,00 .
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− O custo da isca para combater formiga é de R$28,00 por hectare. O custo total
de combate a formigas para área é de R$308,00.
− Subtotal (3) para o plantio das mudas : R$ 47.066,90.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio
− O serviço de plantio, replantio e combate as formigas contará com uma equipe
de 4 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia cada trabalhador) durante 25 dias.
Custo total de R$ 3.000,00.
− Um supervisor técnico florestal por 25 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de
R$ 1.500,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais por 25 dias (R$ 80,00 por dia). Total
de R$ 2.000,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia). Custo de R$ 500,00.
Remoção de gramíneas invasoras
− O serviço de remoção de gramíneas invasoras contará com uma equipe de 4
trabalhadores rurais (R$ 50 por dia) durante 7 dias. Custo total de R$ 1.400,00.
− Um supervisor técnico florestal por 7 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
420,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia), durante 7 dias.
R$560,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia). Durante 7 dias. Custo de R$ 140,00.
− Custo de manutenção. Esta atividade de manutenção do plantio deverá ser
realizada 3 dias durante todo mês por uma equipe de 4 trabalhadores. Inclui os
custos de transporte, trabalhadores e materiais. Sendo assim, gasta-se R$
340,00 por dia, o custo mensal será de R$ 1.020,00 e o anual de R$12.240,00.
Subtotal (4) de terceiros e remoção de gramíneas total: R$21.760,00.
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Tabela 11 - Estimativa de custos para a Área 7.

Subtotal 1

R$ 7.000,00

Subtotal 2

R$ 3.150,00

Subtotal 3

R$ 47.066,90

Subtotal 4

R$ 21.760,00

Total geral Área 7

R$ 81.426,90

Área 8
Área de 4,3 hectares com declividade plana. Localizada próximo ao SOF
(Setor de Oficinas) Sul e a lagoa de decantação, as coordenadas SICAD do
centro da área são: 182697/8248408. Identificam-se na área dois tipos de solo:
Latossolos e solos hidromórficos. Nos locais que são limites com a lagoa de
decantação observa-se manchas de solo hidromórfico. Nas regiões mais
externas próximas a borda, o solo é mais argiloso e profundo sendo
caracterizado como Latossolos.
Na área 8 encontra-se um programa de revegetação com espécies
arbóreas nativas do Cerrado (Figura 57). Por meio das vistorias realizadas
constata-se que o plantio foi efetivado há pouco tempo. Em uma análise prévia,
observa-se que o desenvolvimento das mudas está satisfatório. Entretanto,
este está sendo ameaçado pela presença de gramíneas africanas ao redor do
local do plantio. A deposição de entulhos oriundos de pequenas edificações
também prejudica o equilíbrio biótico.
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Figura 57 - Programa de revegetação efetuado na área.

Ações de recuperação
− Selecionar no interior da área os locais onde a infestação de gramíneas
exóticas

se

faz

presente.

Efetuar

remoção

gradual

e

introduzir

concomitantemente banco de sementes com espécies nativas de arbustos,
herbáceas e gramíneas (Anexo II - herbáceas/arbustivas).
− Promover a disseminação das espécies arbóreas estabelecidas, por meio de
beneficiamento das sementes destas.
− Fazer o coroamento das regenerações naturais com raio mínimo de 1,5 m em
volta da planta a ser protegida e capinar as covas onde se identifica a presença
de espécies invasoras.
− Remover lixo e entulhos da área.
Orçamento
− Ações de plantio das mudas em espaçamento 4 x 4 m respeitando as curvas
de nível, tutores de bambu ou equivalente, calagem, adubação com NPK e
esterco de gado, roçagem e manutenção mensal.
− Remoção de gramíneas invasoras.
− Remoção de lixo e entulhos da área.
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Remoção de lixo e entulhos
− A execução da remoção de lixo e entulho demandará 3 trabalhadores. O custo
de um trabalhador por dia é de R$50,00. O prazo estimado de execução da
atividade é de 2 dias. Portanto o custo total com operários é de R$ 300,00 .
− A locação de um caminhão com caçamba apropriada para deposição de
entulho é de R$250,00. O serviço de remoção de entulhos demandará a
utilização do caminhão por 2 dias. Portanto custo total de R$ 500,00.
− Subtotal (1) de remoção de lixo e entulhos de R$ 800,00.
Plantio de mudas
− O plantio deverá ser realizado de acordo com as instruções estabelecidas
previamente no estudo. Utilizando as mesmas espécies do plantio, deve-se
considerar para o replantio a proporção de 20% das mudas plantadas.
− O plantio será realizado em 50% da área, visto que esta já apresenta um
programa de revegetação. O restante da área é passível de tratos culturais
para propiciar desenvolvimento satisfatório das mudas. Dessa maneira, no
plantio serão usadas 1.250 mudas e no replantio 250 mudas, totalizando 1.500
mudas. O custo por unidade é de R$ 2,00 (dois reais). O custo total de mudas
é de R$ 3.000,00.
− Custo por tutor de bambu com 40 cm de comprimento por 3 cm de largura é de
R$ 0,20 (vinte centavos). Serão utilizados 1.250 tutores contabilizando o preço
de R$ 250,00.
− Esterco curtido 2 litros por cova. Preço do litro do esterco entregue no local:
R$ 2,00. Para 1.250 covas serão usados 2.500 litros de esterco, resultando
preço total de R$ 5.000.
− Para o calcário dolomítico serão usados 150 g por cova, dando um total de
187,5 kg do produto. O saco com 50 kg de calcário dolomítico custa R$ 8,90
(oito reais e noventa centavos). O custo total é de R$ 35,60.
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− O adubo industrial NPK 04-14-08 tem o custo, por saco de 50 Kg, de R$ 57,00.
Será usado 150 g por cova, totalizando 187,5 kg de NPK usado. O custo total é
de R$ 228,00.
− O custo da isca para combater formiga é de R$28,00 (vinte oito reais) por
hectare. O custo total de combate a formigas para área é de R$ 56,00.
−

Subtotal (2) para o plantio das mudas: R$ 8.569,60.
Custo de terceiros, pessoa física e/ou jurídica do plantio

− O serviço de plantio, replantio e combate as formigas contará com uma equipe
de 4 trabalhadores rurais (R$ 30,00 por dia cada trabalhador) durante 4 dias.
Custo total de R$ 480,00.
− Um supervisor técnico florestal por 4 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
240,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia) Total de R$ 320,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia). Custo de R$ 80,00.
Remoção de gramíneas invasoras
− O serviço de remoção de gramíneas invasoras contará com uma equipe de 4
trabalhadores rurais (R$ 50 por dia) durante 4 dias. Custo total de R$ 800,00.
− Um supervisor técnico florestal por 4 dias (R$ 60,00 por dia). Custo total de R$
240,00.
− Transporte de trabalhadores e materiais (R$ 80,00 por dia), durante 4 dias.
R$320,00.
− Uso de equipamentos como roçadeira mecânica, foice e enxada (R$ 20,00 por
dia). Durante 4 dias. Custo de R$ 80,00.
− Custo de manutenção. Esta atividade de manutenção do plantio deverá ser
realizada 3 dias durante todo mês por uma equipe de 4 trabalhadores. Inclui os
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custos de transporte, trabalhadores e materiais. Sendo assim, gasta-se R$
340,00 por dia, o custo mensal será de R$ 1.020,00 e o anual de R$12.240,00.
Subtotal (3) de terceiros e remoção de gramíneas: R$14.800,00.
Tabela 12- Estimativa de custos para a Área 8

Subtotal 1

R$ 800,00

Subtotal 2

R$ 8.569,00

Subtotal 3

R$ 14.800,00

Total geral Área 8

R$ 24.169,60

1.3.6 Manutenção e Monitoramento
O êxito no processo de recuperação da área depende estritamente do
estabelecimento das mudas. O desenvolvimento destas está relacionado a
práticas consistentes e freqüentes de tratos culturais e avaliações. Essa
atividade deverá ser exercida por um profissional devidamente habilitado de
nível superior (Eng. Florestal ou Eng. Agrônomo). Os quais serão responsáveis
pela emissão de relatórios técnicos semestrais acerca das condições de plantio
e fornecimento de informações técnicas durante o período de dois anos. No
relatório devem constar os seguintes itens obrigatoriamente:

Taxa de mortalidade e estabelecimento das mudas:
A verificação da taxa de mortalidade é realizada por meio da contagem
de mudas perdidas ou condenadas em relação à quantidade plantada. As
mudas mortas deverão ser obrigatoriamente repostas.

Identificação de patógenos e pragas:
As mudas deverão ser inspecionadas e verificar a presença de
eventuais pragas como (besouros, gafanhotos, bactérias, fungos, nematóides e
vírus). As patologias abióticas também deverão ser diagnosticadas.
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Caso alguma patologia seja diagnosticada, sugere-se adoção de
tratamento adequado.

Replantio
O replantio também é extremamente importante e deverá ser realizado
em duas etapas, sendo a primeira dois meses após o plantio, portanto, ainda
dentro do período chuvoso, e a segunda no início do período chuvoso do ano
seguinte. É importante ressaltar que se devem plantar as mesmas espécies
utilizadas na implantação ou, não sendo possível, espécies pertencentes ao
mesmo grupo funcional (Martins, 2007). Caso as observações em campo
demonstrem alta taxa de mortalidade de uma dada espécie, esta deverá ser
substituída por uma espécie com sucesso de estabelecimento no local.

Adubação de cobertura
A adubação de cobertura potencializa o crescimento e aumenta a
probabilidade de estabelecimento das mudas. No programa de recuperação
em tela recomenda-se para a 1ª adubação 30 dias após o plantio e a 2ª
adubação 90 dias após o plantio.

Ações e orçamento da manutenção/monitoramento
•

A manutenção/monitoramento deverá ser realizada durante o período de no
mínimo dois anos.

•

O custo da manutenção de remoção de gramíneas e aquisição das mudas para
replantio já foram estimados.

•

Na 1ª adubação de cobertura será utilizado meio litro de esterco de galinha
curtido por cova. O preço do litro de esterco é R$ 2,00. O total de litros de
esterco para a 1ª adubação é de 25.346 litros para todas as áreas. Portanto o
total é de R$50.693,00.
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•

Na 2ª adubação de cobertura será utilizado meio litro de esterco de galinha
curtido por cova. O preço do litro de esterco é R$ 2,00. O total de litros de
esterco para a 2ª adubação é de 25.346 litros. Portanto o total é de
R$50.693,00.

•

Serão necessários 10 trabalhadores rurais para a realização da adubação
durante 10 dias. Preço do trabalhador rural é R$ 50,00 por dia. Portanto custo
anual para remuneração desta atividade é de R$ 5.000,00

•

Custo do Engenheiro1 responsável pelo relatório de monitoramento é de R$
7.000,00.
Tabela 13- Estimativas de custo de manutenção e monitoramento.

1.3.7

Atividade

Custo (R$)

1ª adubação

50.693,00

2ª adubação

50.693,00

Remuneração de mão de obra

5.000,00

Remuneração de Engenheiro

7.000,00

Total

113.386,00

Orçamento final
A elaboração do orçamento foi realizada de acordo com os preços dos

insumos e serviços praticados no Distrito Federal. A pesquisa de mercado
cotou o preço de pelo menos três empresas. Exceto serviços especializados,
como fornecimento de mudas.
Conforme indicado na Tabela 14, o valor estimado para implantação e
manutenção/monitoramento durante dois anos do Programa de Recuperação
das Áreas do Parque Ecológico Ezechias Heringer é de R$ 686.649,40
(Seiscentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta
centavos). Ressalta-se novamente, que as áreas consideradas prioritárias para
a recuperação correspondem a aproximadamente 72 ha de vegetação
campestre e 43 ha de vegetação florestal.

1

O custo do Engenheiro foi orçado de acordo com os parâmetros definidos para salário mínimo
do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (CONFEA). R$65,00 a hora.
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Tabela 14- Resumo dos valores estimados para a execução do PRAD

1.4

Área

hectares

Valor (R$)

Área 1

4,3

11.551,00

Área 1.1

0,198

4.117,90

Área 1.2

0,105

3.533,00

Área 1.3

2,4

29.768,00

Área 2

18,3

182.435,10

Área 3

14,3

41.092,00

Área 3.1

2,6

32.312,30

Área 4

30

79.951,70

Área 5

7,8

51.616,00

Área 6

6

43.245,00

Área7

17

84.898,00

Área 8

4,3

25.219,00

Manutenção/monitoramento

7,8

113.386,00

TOTAL

115,103

686.649,40

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Este programa foi elaborado com a participação dos técnicos do IBRAM

em conjunto com a empresa contratada, de modo a corresponder com os
objetivos definidos para a realização do estudo e em cumprimento aos
requisitos listados no Termo de Referência.
Desta forma, foram realizadas reuniões as quais nortearam as
características a serem contempladas no material de comunicação visual do
PEEH. Ainda, contou-se com a avaliação dos resultados finais do material
gráfico por parte de familiares próximos do Dr. Ezechias Heringer, pesquisador
homenageado pelo Parque por seus estudos realizados na região e em todo o
Distrito Federal.
Dentre os produtos constantes do Programa de Comunicação Visual,
estão os seguintes materiais (Anexo III):
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•

Cartilha ilustrada;

•

Folder;

•

Calendário de Floração.

Por último, cabe relembrar que o material gráfico produzido será
impresso para distribuição à critério da administração do Parque. A tiragem
deverá ser definida posteriormente, de acordo com as necessidades iniciais
previstas, uma vez que não existe um número pré-estabelecido no termo de
referência.

1.5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
A partir da definição das ações gerenciais gerais e das ações

específicas propostas, estabeleceu-se um cronograma físico-financeiro que
estimou os custos para a implementação do Plano de Manejo.
Para atender a este fim, buscou-se neste estudo, a elaboração do
cronograma com uma perspectiva temporal para os primeiros cinco anos de
gestão do Parque, a contar a partir do início das ações propostas e pautandose no princípio de que serão realizadas de forma sistemática e ininterrupta.
O Anexo IV apresenta a tabela contendo o cronograma físico-financeiro
consolidado do presente estudo.
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