PROPOSTA PRÉVIA
I - PROPONENTE
Nome: Prefeitura Municipal de Uberlândia
CNPJ: 18.431.312/0001-15
Endereço: Rua Anselmo Alves dos Santos, 600 Bairro Santa Mônica
Cidade: Uberlândia UF: MG
CEP.: 38.408-150
(34) 3239-2598
Responsável legal: Odelmo Leão Carneiro Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal

Telefone/Fax:

II - AGENTE EXECUTOR (Interveniente)
Nome: DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto
CNPJ: 25.769.548/0001-21
Endereço: Rua Martinésia, 245 – Centro
Cidade: Uberlândia UF: MG
CEP: 38.400-606 Telefone/Fax: (34) 3223-6027
E-mail: programaburiti@uberlandia.mg.gov.br
Responsável legal: Epaminondas Honorato Mendes
Cargo: Diretor Geral
Pessoa para contato: Geraldo Silvio de Oliveira
Telefone/Fax: (34) 3223-6027/ 9971-7926 E-mail: programaburiti@hotmail.com
III - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO UBERABINHA: Ações de Conservação de Água e Solo.
IV - APRESENTAÇÃO DO PROJETO
1 - Descrição:
Restauração dos processos de degradação ambiental, por meio da conservação
de água e solo, sendo esses: cercamento, plantio, construção de barraginhas, construção
de terraços, readequação de estradas e monitoramento hídrico.
2 - Caracterização geral:
A Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha encontra-se no estado de Minas Gerais
e abrange o perímetro de três municípios, Uberaba, Uberlândia e Tupaciguara, entre as
coordenadas geográficas 18º 36’ a 19º 21’ S e 47º 51’ a 48º 33’ W, possui uma
superfície de 1.276 Km2, com aproximadamente 145 km de extensão, desde a sua
nascente até sua foz. A micro bacia hidrográfica do rio Uberabinha é afluente do rio
Araguari, que está inserido no PN2, que por sua vez faz parte da macro bacia federal do
rio Paranaíba. A população estimada de Uberlândia está na ordem de 604.013 habitantes
– IBGE, 2010. O rio Uberabinha nasce no município de Uberaba atravessa o município
de Uberlândia e Tupaciguara e vai até o rio Araguari numa extensão de 145 km, seus
afluentes principais na zona rural são: córrego do Jacaré, córrego do Rancharia, córrego
do Muchado, córrego do Machado, córrego do Corredeira, córrego do Estiva, córrego
Guaribas, córrego do Roncador, córrego do Abril, córrego da Fortaleza, córrego do
Bugre, ribeirão Beija-flor, ribeirão Bom Jardim, córrego Rio das Pedras, dentre outros.
Na Bacia Hidrográfica Rio Uberabinha, em altitudes superiores a 900 m,
encontra-se, predominantemente, os latossolos vermelho-amarelos. Ocupam a maior
parte da área, são originados das rochas sedimentares da Formação Marília.
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Entremeando estes solos vermelho-amarelos são encontrados espessos pacotes de solos
hidromórficos, Gley Húmico Álico e Distrófico (FELTRAN FILHO, 1997), que ora
margeiam os cursos d’ água ou ora estão nos topos planos em lagoas e campos de
murundus.
Conforme Nishiyama (1989), a mesorregião do Triângulo Mineiro, em sua
maior parte, está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná, a qual é representada pelos
arenitos da Formação Botucatu, basaltos da Formação Serra Geral e as rochas do Grupo
Bauru, litologias de idade Mesozóica.
Na área da Bacia do rio Uberabinha ocorrem as Formações Serra Geral, Marília
e pequeno fragmento do grupo Araxá, juntamente com as Formações Uberaba e
Adamantina integram do Grupo Bauru na região do Triângulo Mineiro.
Segundo a classificação de Köppen, adotada universalmente e adaptada ao
Brasil, o clima de Uberlândia tem a classificação Aw, ou seja, o inverno é seco e o
verão chuvoso com predominância dos sistemas intertropicais e polares.
O perfil dos produtores atendidos pelo projeto é bastante heterogêneo, atendendo
pequenos médios e grandes proprietários. As fazendas apresentam atividades
diversificadas, sendo predominante a agropecuária com criação de gado de corte e leite
e agricultura com plantações de soja, sorgo e milho.
3 - Identificação da situação:
Com a consecução das metas previstas pelo presente projeto, teremos como
impactos esperados 20.100 metros lineares de cerca paraguaia, 13,63 ha de áreas
revegetadas o que totaliza o plantio de 15.000 mudas nativas do cerrado, 20 ha de
curvas de nível, 108 barraginhas, 10.000 metro linear (10 km) de readequação de
estradas. Impactos esses de suma importância para a recuperação e/ou conservação das
áreas de preservação permanentes do rio Uberabinha e ribeirão Bom Jardim, sendo
esses mananciais os responsáveis por 100% do abastecimento de água da cidade de
Uberlândia/MG.
Ressaltando que com a execução dos serviços acima citados, teremos como
benefícios ambientais a manutenção da qualidade e quantidades dos recursos hídricos,
com a revegetação das matas ciliares, das ações de conservação de solo (barraginhas,
curvas de níveis e readequação de estradas) e o afastamento dos principais agentes
degradadores das APPs (gado) por meio da construção da cerca paraguaia, sendo o
resultado final de todas essas ações além da conservação dos corpos d’ água do rio
Uberabinha e ribeirão Bom Jardim, a manutenção da biodiversidade local, da fauna e
flora, e por fim, todos os aspectos que tange os aspectos bióticos e abióticos.
4 - Objetivos do projeto:
Restaurar os processos de degradação ambiental, por meio da conservação de
água e solo em áreas da bacia do rio Uberabinha e ribeirão Bom Jardim, mananciais que
atendem 100% do abastecimento público da cidade de Uberlândia, proporcionando
assim, água em quantidade e qualidade às atuais e futuras gerações.
5 - Localização:
O presente projeto será executado na abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari, onde já existe o Comitê da mesma instalado. Abaixo segue, os mapas da área
de execução do projeto:
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Mapa 1: Malha fundiária da área de atuação do projeto. Em destaque, marcado os pontos de interesse.
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F1: Coordenada Geográfica UTM da sede: 784960,94m L e 7889816,65m S – Fuso 22K. A área de delimitação da fazenda encontra-se destacada
em branco, a Área de Preservação Permanente corresponde a 59,0 ha (área em verde), sendo que a mesma já encontra-se cercada. As ações do
presente projeto para a propriedade em questão, consiste na construção de construção de barraginhas, curva de nível e readequação de
estrada.
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F2: Coordenada Geográfica UTM da sede: 784675,23m L e 7891345,00m S – Fuso 22K. A área de delimitação da fazenda encontra-se destacada
em branco, a Área de Preservação Permanente corresponde a 3,7 ha (área em verde). As ações do presente projeto para a propriedade em questão,
consiste na construção de construção de barraginhas, readequação de estrada
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F3: Coordenada Geográfica UTM da sede: 786552,26m L e 7878568,48m S – Fuso 22K. A área de delimitação da fazenda encontra-se destacada
em branco, a Área de Preservação Permanente corresponde a 52,87 ha (área em verde). As ações do presente projeto para a propriedade em
questão, consiste na construção de cerca, revegetação.
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F4: Coordenada Geográfica UTM da sede: 799570,68m L e 7893145,10m S – Fuso 22K. A área de delimitação da fazenda encontra-se destacada
em branco, a Área de Preservação Permanente corresponde a 7,30 ha (área em verde). As ações do presente projeto para a propriedade em
questão, consiste na construção de barraginhas, readequação de estrada e revegetação.
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F5: As ações do presente projeto para a propriedade em questão consistem em construção de cerca.
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F6: Coordenada Geográfica UTM da sede: 810239,62m L e 7887341,51m S – Fuso 22K. A área de delimitação da fazenda encontra-se destacada
em branco, a Área de Preservação Permanente corresponde a 32,45 ha (área em verde). As ações do presente projeto para a propriedade em
questão, consiste na construção de cerca, construção de barraginhas.
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F7: Coordenada Geográfica UTM da sede: 800856,95m L e 7895270,08m S – Fuso 22K. A área de delimitação da fazenda encontra-se destacada
em branco, a Área de Preservação Permanente corresponde a 45,9 ha (área em verde). As ações do presente projeto para a propriedade em
questão, consiste na construção de cerca, revegetação, construção de barraginhas e construção de terraços e readequação de estradas.
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F8: As ações do presente projeto para a propriedade em questão, consiste na construção de cerca e revegetação e construção de terraço.
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F9: Coordenada Geográfica UTM da sede: 804670,96m L e 7897238,13m S – Fuso 22K. A área de delimitação da fazenda encontra-se destacada
em branco, a Área de Preservação Permanente corresponde a 23,04 ha (área em verde). As ações do presente projeto para a propriedade em
questão, consiste na construção de cerca, construção de barraginhas, readequação de estradas.
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F10: As ações para do projeto para a propriedade em questão, consiste na construção de cerca, revegetação.
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F 11: construções de barraginhas de contenção de águas pluvial. E readequação de estradas.
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F12: construção de barraginhas de contenção de água pluvial e readequação de estradas.
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6 - Atividades a serem desenvolvidas no âmbito do projeto:
Indicador Físico
Meta

Unida
de

Resultados Esperados
Quantidade

1- Conservação de solos e estradas

Construção de barraginhas

Construção de terraços

Readequação de estradas

Un

108

Área
terrace
ada
(ha)

20

Km

10

Metro
Linear

20.100

ha

13,63

Captação das águas
pluviais, evitando que
as mesmas escoem
pelas estradas vicinais,
contribuindo assim para
a absorção de água para
o lençol freático e
evitando
erosão
e
assoreamento
nos
corpos d’ água.
Quebra da velocidade
das águas pluviais,
evitando
o
carregamento
de
sedimentos para os
corpos d’ água, erosão e
assoreamento no leito
dos rios.
Melhoria de condições
de trafegabilidade com
a drenagem das águas
pluviais para as laterais
das estradas, evitando o
carregamento
de
sedimentos e erosão.

2- Recuperação de Matas Ciliares
2.1- Cercamento

2.2- Plantio

Isolamento das áreas de
preservação
permanentes, afastando
assim os principais
agentes
impactantes
dessas áreas.
Recuperação das áreas
de preservação.
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3-Monitoramento Hídrico da Bacia
Hidrográfica do Rio Uberabinha
3.1- Instalar sensores para leituras
automáticas de precipitação.

Un

1

3.1.2 - conjunto de Sensor Pluviométrico
com Data Logger incorporado para
medição e armazenamento dos dados
gerados
sobre
a
intensidade
pluviométrica,

Monitoramento
das
chuvas
na
bacia
hidrográfica.
Planejamento e gestão
dos recursos hídricos

Construção: Aço Inox;
Resolução: 0,2 mm;
Área de Captação: 400 cm2;
Saída: Digital (Contato Seco).
DATA LOGGER incorporado
De fácil operação, confiável, robusto e
resistente
à
condensação.
Deve
acompanhar Software compatível com
Windows;
Entradas: Duas analógicas e uma digital;
Temperatura de Operação: -40º C a
+85º C;
Memória: 81.000 leituras, Não-Volátil;
Comunicação: RS-232 ou USB;
Alimentação: 8-24 VDC (2 x 9V
alcalinas).
3.2- Instalar aparelhos para leituras
automáticas de vazão:
Un
3.2.1- conjunto de Indicador de Nível
tipo Ultra-Sônico com Data-Logger
incorporado para o monitoramento
automático da vazão
Montagem: Em Superfície, Parede ou
Pedestal
Alimentação: 85 a 255 VCA - 50/60 Hz
Resolução: 1 mm p/range até 2m, 5 mm
p/ range até 10 m
Função:
Programação
Completa,
Medição de Nível, Medição de Vazão em
Canal Aberto, Vertedores Triangulares,
Calha Parshall etc.
Circuito Eletrônico: Microprocessado.

1

Monitoramento
da
vazão
na
bacia
hidrográfica.
Planejamento e gestão
de recursos hídricos.
Controle do volume de
captação de água nas
ETAs.

Data-Logger (Incorporado):
Capacidade 12.288 dados armazenáveis
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7 - Produtos a serem gerados pelo projeto:
Isolar as áreas de preservação permanentes através da construção de 20.100 metros
lineares de cerca, protegendo mais de 696 hectares de APP, com a finalidade de afastar os
principais agentes impactantes. Recompor com espécies nativas do cerrado, típicas da região,
13,63 ha de áreas de preservação permanentes degradadas pela prática agropecuária nas áreas
das propriedades localizadas às margens do ribeirão Bom Jardim e rio Uberabinha, o que
totaliza o plantio de 15.000 mudas nativas do cerrado. Construir 108 barraginhas para permitir
a infiltração da água de chuva nas áreas adjacentes às estradas vicinais da micro-bacia do
ribeirão Bom Jardim e rio Uberabinha, construção de 20 ha de curvas de níveis nas
propriedades que integram este projeto, assim, reduzindo a velocidade da água da chuva e o
carreamento de sedimentos para os mananciais, readequação de 10 Km de estradas vicinais,
melhorando as condições de trafegabilidade com a drenagem das águas pluviais para as
laterais das estradas. Monitorar os recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Uberabinha.
8 - Benefícios e beneficiários:
Os benefícios com a execução do projeto são: manutenção da qualidade e quantidades
dos recursos hídricos, com a revegetação das matas ciliares, das ações de conservação de solo
(barraginhas, curvas de níveis e readequação de estradas) e o afastamento dos principais
agentes degradadores das APPs (gado) por meio da construção da cerca paraguaia, sendo o
resultado final de todas essas ações além da conservação dos corpos d’ água do rio
Uberabinha e ribeirão Bom Jardim, a manutenção da biodiversidade local, da fauna e flora, e
por fim, todos os aspectos que tange os aspectos bióticos e abióticos. Tendo como principais
beneficiários o produtor rural que terá seu passível ambiental recuperado e principalmente a
população urbana de Uberlândia, garantido água em quantidade e qualidade para as atuais e
futuras gerações.
9 - Estágio atual do projeto:
O Programa Buriti está em andamento desde 2007, tendo como meta proteger mais de
15.000 hectares de APP, construção de 1 milhão de metros lineares de cerca, plantio de mais
500 mil mudas de espécies nativas, conservação de solo e educação ambiental. Sendo que até
o momento foi executado aproximadamente 15% dos serviço proposto.
Temos termos de referências, projeto básico seguidos de leis e estudo de viabilidade
do projeto.
10 - Responsável pela administração, operação e manutenção do projeto:
- Responsável pelo projeto: Geraldo Silvio de Oliveira - Engenheiro agrônomo.
- Entidade responsável, após a conclusão do projeto, por sua administração, operação e
manutenção: DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia/ MG.
- Apresentar um perfil dessa entidade: forma de organização: Autarquia Pública
Municipal.
- Campo de atuação: Saneamento Básico (Água e Esgoto).
- Experiência da Instituição Proponente em empreendimentos semelhantes:
Desde a criação do Programa Buriti de Proteção e Recuperação das Nascentes da
Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha em 2007, o Departamento Municipal de Água e
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Esgoto de Uberlândia vem conquistando a adesão voluntária dos produtores rurais, à
montante das áreas de captação dos sistemas Bom Jardim e Uberabinha, por meio do
pagamento indireto pelos serviços ambientais. O Programa, após realizar o diagnóstico das
Áreas de Preservação Permanentes, por profissionais especialistas, instalou até a presente
data, 69.950 metros lineares de cerca em 37 propriedades de até plantio de mais de 41.740
mudas de espécies nativas do cerrado; outras 76 propriedades, entre pequenas, médias e
grandes, foram cadastradas para receber cerca, projetos de revegetação e plantio de mudas.
Está sendo executada a construção de 86.950 metros lineares de cerca por empresa contratada,
contrato municipal DMAE N° 062/2011 e conservação de solo (curva de nível, bacias de
captação e infiltração – barraginhas e manutenção de estradas rurais). Está programado para o
final desde ano (período chuvoso), o plantio de 46.000 mudas de espécies nativas do cerrado,
temos como meta o cadastramento e execução de serviços em todos as propriedades na área
da bacia de contribuição do abastecimento da cidade de Uberlândia MG. Pagamento indireto
pelo serviço ambiental. Outra forma encontrada pelo Programa Buriti de apoiar o produtor na
tarefa de cuidar da água é investir na correção das áreas degradadas de pastagens; na
construção de obras de drenagem nas estradas vicinais; na constituição de um plano municipal
que oriente o produtor quanto ao uso de agroquímicos; na implementação de medidas que
visem a destinação correta de resíduos, o controle de queimadas, a segurança patrimonial e a
capacitação de produtores rurais e servidores públicos sobre as melhores técnicas de
conservação e produção.
- Número total de funcionários instituição: 750
- Número de funcionários com curso superior : 107
- Faturamento anual da instituição: R$101.000.000,00
- População atendida pela entidade: 604.013 habitantes e mais aproximadamente 100.000
pessoas itinerantes (estudantes e trabalhadores).

V - COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS
União - R$ 404.884,89 (90%)
Contrapartida - R$ 44.987,21 (10 %)
Total - R$ 449.872,10 (100%)
(as contrapartidas devem estar de acordo com o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias
-LDO da União, em vigor)

Local e data: Uberlândia/MG, 09 de novembro de 2011.

_____________________________________________________________
Epaminondas Honorato Mendes
Diretor Geral
Departamento Municipal de Água e Esgoto
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Memorial descritivo
Conservação de solos.
Curvas de Níveis (terraços)

Em áreas com declives, próximas aos leitos de córregos e nascentes, há uma
intensificação no transporte de sedimentos nos períodos chuvosos, causando assoreamento de
nascentes e diminuição da calha dos rios. Com a prática conservacionista de construção das
curvas de nível estes sedimentos ficarão contidos, evitando erosões, aumentando a infiltração
de água no solo, evitando erosões tipo laminar e por sulco. O dimensionamento das curvas de
nível varia de acordo com a topografia do terreno, volume de precipitação da região num
período de retorno em 10 anos, classificação do tipo de solo, capacidade de infiltração do solo
e uso do solo. No projeto proposto
As curvas de nível são construídas em nível, com distâncias e profundidades variando
de acordo com o declive do terreno. Podendo a profundidade variar desde a base até a crista
de 0,50 a 1,20 metros de altura. Em sua construção utiliza uma pá carregadeira com potencia
acima de 105 cv, com boa capacidade de mobilidade. Segue desenho abaixo.

Construção da Barragem de Contenção de Água Pluvial

A construção de barragens de contenção de águas pluviais, evita o transporte de
sedimentos das estradas vicinais para dentro do leito dos córregos e nascentes, melhorando a
infiltração de água no solo. Entre os benefícios diretos do sistema, estão a elevação do nível
água do lençol freático, o controle de erosões e voçorocas e o ressurgimento de vegetação
ciliar. A construção das barragens ocorrerá às margens das estradas vicinais que dão acesso às
propriedades rurais localizadas nas micro-bacias do rio Uberabinha e ribeirão Bom Jardim, no
município de Uberlândia/MG. As barraginhas serão construídas afastadas a 05 metros da via
de rolamento, para não comprometê-la. A terra retirada será usada nas bordas de forma a
aumentar a área de contenção de água da barragem, a terra deverá ser compactada com a
própria máquina usada na construção ou outro equipamento se assim necessário. Em um dos
lados das barragens deverá conter um extravasor direcionado sobre uma curva de nível que
tenha no mínimo 150 metros de comprimento, de modo que, no caso de intensas chuvas, não
ocorra o rompimento da barragem.
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Dimensionamento das Barraginhas
Declividade do Terreno
Temos que considerar as declividades médias dos trechos onde serão implementadas
as barraginhas assim como a distância entre cada uma delas. Uma vez que embora não
contribua para o aumento do volume da água, determina variações na velocidade da mesma,
motivo pelo qual o espaçamento entre as bacias deve sofrer reduções, diminuindo a
capacidade erosiva da água e aumentando a segurança do sistema. As bacias de captação de
água são recomendadas para áreas com declividade até 20%, acima desse limite sua
implantação torna-se dispendiosa, além de comprometer a segurança da estrutura.

Cálculo de Espaçamento entre Bacias
O sistema de bacias será dimensionado considerando-se bacias em série ao longo da
área a ser implementada. A recomendação do cálculo de espaçamento entre bacias deve
considerar a declividade do terreno e a resistência do solo a erosão hídrica (erodibilidade). O
volume de precipitação da região num período de retorno em 10 anos, O espaçamento entre
bacias deve ser determinado empregando a fórmula para espaçamento entre terraços proposta
por Bertoni (1959), conforme a equação 1:
EH = 0,4518 * K * D-0,42
(1)
Onde:
EH = espaçamento entre bacias, em m;
K= fator de resistência do solo a erosão, adimensional;
D = declividade, em %.
Cálculo do volume de água captado nos trechos de estradas a ser retido pela bacia:
O volume da enxurrada a ser retido pela bacia deve ser calculado pela equação 2:
VT = EH * L * I
(2)
Onde:
EH = espaçamento entre bacias, em m;
L = largura da estrada, em m;
I = intensidade da chuva em 24h, em m.
Cálculo do Volume da Bacia de Captação de Água
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O volume correspondente a bacias de formatos circulares é definido pela equação 3:
VB = Π * P2 (R – (P/3)
(3)
Onde:
P = profundidade da bacia, em m;
R = raio da bacia, em m;
O volume total (VT) é igual ao volume da bacia (VB).
VT = VB
Cálculo da Profundidade e do Raio da Bacia de Captação de Água
A profundidade e o raio da bacia devem ser determinados pelas equações 4 e 5,
respectivamente:
Deduções:
Sen (45°) = 0,707
Cos (45°) = 0,707
Relação R/P = 0,707/(1-0,707) = 2,41
Maior inclinação do talude = 100%
Talude = 1/1
P = (VB/6,52)1/3
(4)
Onde:
P = profundidade, em m;
VB = volume, em m3:
R = 2,41 * P
(5)
Onde:
R= raio, em m;
P= profundidade, em m.

As barraginhas de contenção serão construídas ao longo de toda a bacia objeto desse
projeto, num total de 108 unidades, num total de 270 horas máquinas tipo pá-carregadeira
hidráulica com motor de potência acima de 105 cv, ano e modelo de fabricação acima de
2005.
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Foi considerando para locação das barraginhas, as áreas com inicio ou propícias à
erosão, já diagnosticadas pelos técnicos do programa e parceiros.
Fica a cargo da administração municipal (DMAE) – a equipe técnica, os cálculos de
áreas de drenagens e dimensionamento das barraginhas de contenção de água pluvial a
locação das mesmas na bacia de acordo com a necessidade do local. A marcação topográfica
da curvas de nível, como também o acompanhamento técnico e vistorias durante a execução
dos trabalhos serão de responsabilidade da equipe técnica da administração municipal
(DMAE).

Readequação de Estradas Vicinais
As estradas rurais (vicinais) do município se encontram com seus leitos abaixo do
nível do solo, contribuindo para que haja canalização das águas das chuvas nos seus próprios
leitos e conseqüentemente, causando erosão e transporte de sedimentos das estradas para as
partes mais baixas até chegarem aos dos cursos d’água, contribuindo para o assoreamento das
nascentes, dos leitos destes cursos d’água e diminuição das calhas dos rios.
O trabalho deve ser realizado com máquina (pá carregadeira), gastando em média 10
horas trabalhadas por km de estrada.
Com o aporte dos recursos propostos, teremos condições de melhorar as condições de
trafegabilidade de 10 km de estradas vicinais, fazendo modificações em trajetos, readequando
o sistema de drenagem e evitando o transporte de sedimentos para os cursos d’água.

PLANEJAMENTO PARA RECUPERAÇÃO (plantio de mudas nativas do cerrado)
O primeiro procedimento para iniciar-se o processo de recuperação das áreas degradadas é
o isolamento físico (cercamento) das áreas de preservação permanentes, com o intuito de
afastar o principal agente degradador (gado), respeitando a distância necessária para cada
fisionomia de acordo com a Legislação Estadual em vigência.
As formigas cortadeiras são a principal praga florestal, deverá ser realizado o
controle das mesmas antes mesmo de efetuar o plantio na área, após uma inspeção para que
possa detectar se há a presença de formigueiros na área ou em suas mediações. Caso seja
encontrado algum formigueiro o mesmo deverá ser imediatamente exterminado. O controle
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das formigas deverá ser feito com produtos específicos para tal fim e utilizado com receituário
agronômico, segundo a legislação vigente.
Coroamento e Coveamento
Para a realização do coroamento, é indicado que o mesmo seja efetuado antes do
plantio abrangendo um raio de 0,8 a 1,0 metro em volta do local onde será plantado a muda.
Em relação ao coveamento, em decorrência da compactação do solo devido o
pisoteio do gado, recomenda-se que as covas tenham as seguintes medidas: 40 X 40 X 40 cm,
respeitando 3,0 metros entre covas e entre linhas de plantio, esse espaçamento é recomendado
devido ser a distância média entre árvores adultas nas matas naturais.
Calagem e Adubação

Recomenda-se que a calagem e a adubação sejam realizadas no momento em que for
realizado o plantio, sendo utilizado de preferência adubo orgânico. E posteriormente, outras
duas adubações de cobertura, uma 60 dias após o plantio e a outra no início do próximo
período chuvoso. A calagem é recomendada para a correção da acidez natural do terreno. A
adubação e a calagem serão feitas da seguinte forma:
A cova será preenchida com a mistura de terra, calcário e adubo. A muda será plantada
colocando-a na cova de modo a evitar que fique acima do nível do solo e também que seja
soterrada pela terra da cova.
. Com isso as espécies que serão utilizadas na recomposição vegetal deverão ser separadas por
espécies e por grupos ecológicos, seguindo uma proporção de 50% pioneiras (sombreadoras),
de crescimento mais rápido, 35% secundárias iniciais e 15% secundárias tardias
(sombreadas), sendo aquelas de crescimento mais lento beneficiadas por um sombreamento
parcial. Além da separação das espécies por grupo ecológico, há a preocupação de obedecer à
indicação correta para cada tipo de área (A = áreas encharcadas permanentemente, B = áreas
com inundação temporária e C = áreas bem drenadas, não alagáveis) e ainda se as espécies
são atrativas à fauna.
As espécies pioneiras e não-pioneiras devem ser alternadas na linha de plantio,
cuidando para que as espécies de um mesmo grupo ecológico não coincidam também entre
linhas.
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Deve-se utilizar então um total de 1.110 mudas por hectare recuperado. Esse número
pode ser variável para menos dependendo do grau de conservação das áreas a serem
recuperadas. Nas áreas mais conservadas é sugerido o plantio apenas de enriquecimento com
mudas de espécies não-pioneiras em espaçamentos amplos.
Ressaltamos que, o plantio deverá ser realizado durante o período chuvoso que é a
época propícia para o desenvolvimento das plantas. Durante o recebimento das mudas deverá
ser observado o estado nutricional, fitopatológico e porte das mudas para evitar que morram
no campo e haja a necessidade de fazer a replanta.
Durante o plantio deverá ser tomado o máximo de cuidado com as mudas para evitar
que sejam danificadas quando forem retiradas dos saquinhos. Após a retirada desses
saquinhos, os mesmos deverão ser recolhidos para evitar que fiquem esquecidos na área,
causando poluição no ambiente.
Com base nos estudos nos remanescentes, e com a finalidade de proteger, enriquecer,
recuperar e/ou reconstituir as áreas degradadas e/ou perturbadas da Bacia do rio
Uberabinha, segue abaixo uma lista contendo as riquezas florísticas que ocorrem nesse
ambiente.
Tabela 1: Espécies Indicadas para o Plantio nas Propriedades localizadas na Sub-Bacia do
Ribeirão Bom Jardim, 2011.
GE

AF

Área
Indicada

Nome Científico

Nome Popular

Aegiphila sellowiana

tamanqueira

pioneira

x

C

Cecropia pachystachia

embaúba

pioneira

x

A,B

Chorisia speciosa

paineira

pioneira

B,C

Croton urucurana

sangra d'água

pioneira

A,B

Enterolobium
contortissiliquum

tamboril

pioneira

x

C

Guazuma ulmifolia

mutambo

pioneira

x

C

Lithraea molleoides

aroeirinha

pioneira

x

B,C

Machaerium aculeatum

jacarandá-de-espinho

pioneira

B,C

Miconia albicans

pixirica

pioneira

B,C
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Myrsine umbellata

pororoca

pioneira

B,C

Piptadenia gonoacantha

pau-jacaré

pioneira

C

Schefflera morototoni

mandiocão

pioneira

x

C

Trema micrantha

crindiúva

pioneira

x

C

Virola sebifera

virola

pioneira

x

B,C

Xylopia aromatica

pindaíba

pioneira

x

B,C

Xylopia emarginata

pindaíba-do-brejo

pioneira

x

A,B

Xylopia sericea

pindaíba-de-folhamiuda

pioneira

x

C

Zanthoxylum rhoifolium

maminha-de-porca

pioneira

x

C

Calophyllum brasiliense

guanandi

SI

x

A,B

Casearia mariquitensis

limãozinho

SI

x

C

Dipteryx alata

baru

SI

x

C

Genipa americana

jenipapo

SI

x

A,B

Guarea guidonia

marinheiro

SI

x

B,C

Inga laurina

ingá-branco

SI

x

A,B

Inga sessilis

ingá-amarelo

SI

x

A,B

Luehea divaricata

açoita-cavalo

SI

Matayba guianensis

mataíba

SI

x

B

Mauritia flexuosa

buriti

SI

x

A,B

Platypodium elegans

jacarandá-canzil

SI

Pouteria torta

guapeva

SI

x

B,C

Protium heptaphyllum

almacega

SI

x

A,B

Rhaminidium elaeocarpum

cafezinho

SI

x

B,C

Senna sylvestris

canafístula

SI

B,C

Tabebuia avellanedae

ipê-roxo

SI

B,C

Tabebuia roseo-alba

ipê-branco

SI

B,C

Tabebuia serratifolia

ipê-amarelo

SI

B,C

Talauma ovata

pinha-do-brejo

SI

C

C

x

A,B
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Tapirira guianensis

pau-pombo

SI

Vochysia tucanorum

cambará

SI

Alibertia sessilis

marmelada-decachorro

ST

Nome Científico

Nome Popular

Cariniana estrellensis

jequitibá - branco

ST

Copaifera langsdorffii

copaíba

ST

x

B,C

Hymenaea courbaril

jatobá

ST

x

B,C

Salacia ellipitica

siputá

ST

x

B,C

Terminalia brasiliensis

amarelinho

ST

GE

x

A,B
C

x

A,B

AF

Área
Indicada
C

C

Legenda:
12345678-

GE = Grupo Ecológico;
SI = Secundária Inicial;
ST = Secundária Tardia;
AF = Frutificação Atrativa a Fauna;
A = Áreas Encharcadas Permanentemente;
B = Áreas com Inundação Temporária;
C = Área bem Drenadas, não Alagáveis.

Pós-Plantio:
As ações na fase pós-plantio se configuram basicamente, na sua manutenção. Tais
ações são de fundamental importância, uma vez que garantirá o sucesso de todo o esforço
despendido anteriormente.
A condução das mudas compreende coroamento, roçadas periódicas até o fechamento
das copas e controle permanente das formigas cortadeiras, outros insetos e de doenças,
consultando sempre um profissional habilitado para prescrever o defensivo a ser aplicado e o
modo de controle, evitando assim qualquer tipo de contaminação, tanto dos aplicadores
quanto ao meio ambiente.
Qualquer outra planta que aparecer através da regeneração natural deverá ser
preservada, sempre tomando cuidado, quando for realizadas as roçadas e/ou coroamentos para
não cortá-las, conservando assim a vegetação já existente e as oriundas da regeneração
natural.
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O replantio deverá ser realizado quando houver a morte de determinada muda ou
quando apresentarem problemas fitossanitários irreparáveis, ao longo da área de plantio, esse
procedimento deverá ser realizado, sempre que necessário, até as mudas atingirem porte
satisfatório.

Construção de cerca paraguaia (Isolamento)
A cerca deverá ser instalada com 05 fios de arame em toda a extensão, os postes
deverão ser dispostos com espaçamento de 05 metros e os esticadores com 150 metros de
espaçamento, ou a distância necessária quando em curva ou na presença de aguadas e
porteiras, colocação de tronqueiras onde necessário. Postes e esticadores, depois de
instalados, deverão ter altura padrão de 1,50 metros. Também serão instalados os bobs
esticadores para arame liso. Arame liso galvanizado ovalado 15/17, postes de eucalipto
tratado 2,20 m de altura e diâmetro de 8 a 10 cm, esticadores de eucalipto tratado 2,80 m de
altura e diâmetro de 14 a 16 cm, bobs para cerca - para arame liso.
As cercas serão instaladas em Áreas de Preservação Permanente de propriedades rurais
selecionadas pelo Programa Buriti totalizando 20.100 metros lineares de cerca de arame liso
(cerca paraguaia). A metodologia utilizada para a delimitação das Áreas de Preservação
Permanente foi baseada na Lei Federal Nº 4.771, de 1965, que instituiu o Código Florestal
Brasileiro, nas Resoluções CONAMA Nº 04/1985 e Nº 302/2002, na Lei Estadual de Minas
Gerais Nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre a política Florestal e de Proteção à
Biodiversidade no Estado e no Decreto Nº 43.710/2004, que regulamenta a Lei 14.309/2002
ou as leis vigentes durante a execução dos serviços.
As propriedades rurais para as quais propomos as intervenções estão localizadas a montante das
captações do Ribeirão Bom Jardim e Rio Uberabinha, no município de Uberlândia

Aceiro:
Os aceiros serão feitos pelos proprietários rurais, onde o Programa Buriti oferecerá toda
assistência técnica para a construção dos mesmos. Sendo definido que não há um tempo
determinado para o fim das atividades, haja visto que esse procedimento é de fundamental
importância para a proteção e manutenção do ecossistema. Os instrumentos necessários para
a construção e manutenção dos aceiros consistem em roçadeira manual, enxadas e rastelos
para a parte interna da cerca, que corresponde as APPs e da parte externa na cerca, que
geralmente corresponde a pastagens, os aceiros podem ser conduzidos com maquinário tipo
trator.
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