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APRESENTAÇÃO 
 

O Governo do Estado da Bahia apresenta o PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS - PRAD, para cumprimento dos condicionantes do processo n° 2008-

015190/TEC/LL-0118, referente forma reparatória e compensatória da antropização 

realizada há 30 anos e pela implantação do Hospital do Subúrbio de Salvador-Ba, para 

obtenção da licença ambiental, junto ao Instituto do Meio Ambiente, sendo necessário que 

seja feito um manejo adequado da exploração dos recursos naturais, bem como das outras 

atividades econômicas desenvolvidas na área de influência do empreendimento.  

Esse plano está relacionado ao planejamento da execução reparatória das áreas 

degradadas, em passivos ambientais deixados pela comunidade e exploradores do solo da 

região, que deve seguir certas regras básicas, de recomposição. Logo, o presente trabalho 

constitui-se do PRAD e de orientação para uma compensação pela ocupação da área 

construída com plantio de espécies nativas, que serão apresentados a Secretaria de Meio 

Ambiente do município de Salvador– Bahia. 



COSMOS 
 

  5

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Hospital do Subúrbio de Salvador será um empreendimento que irá promover a melhoria 

da qualidade de vida para a população, assim como deverá induzir a geração de emprego 

com a instalação das diversas atividades gerando também uma valorização das 

potencialidades ambientais locais. 

A área onde será implantado o Hospital localiza no bairro de Periperi, próximo do bairro de 

Valéria. 

Intervenções que ocasionaram a alteração da topografia local, da estrutura do solo e de 

regimes de equilíbrio dinâmico dos ecossistemas facilitaram a degradação, deixando o solo 

com as características físicas, químicas e biológicas completamente modificadas.  

Esses efeitos negativos poderão ser minimizados pela utilização de técnicas de manejo e 

conservação de solo, recomposição da cobertura vegetal e controle de processos erosivos, 

objetivando assegurar a reconformação do terreno das áreas alteradas como a redução dos 

efeitos dos agentes intempéricos e reestruturação do solo alterado. 

O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos resultados da implantação de medidas 

de recuperação ambiental deverão ser implementados de modo sistemático. Para tanto, o 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) tem por finalidade recompor áreas 

degradadas provenientes de intervenções antrópicas resultando em alterações de 

determinados ambientes, as quais são potencialmente geradoras de fenômenos indutores 

de impactos ambientais nas áreas de influência destes empreendimentos. Assim sendo, a 

execução de um PRAD objetiva atender aos dispositivos legais vigentes que determinam a 

obrigatoriedade da recuperação de áreas submetidas a alterações que resultem na sua 

degradação conforme previsto no § 2º do Art. 225 da Constituição Federal de 1988, “Aquele 

que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. Além 

da Norma Brasileira 13030 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, específica para 

mineração que define área degradada como “área com diversos graus de alteração dos 

fatores bióticos e abióticos, causados pelas atividades de mineração”. 
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A área total do empreendimento possui cerca de 4,5 ha, sendo apenas 2.153 m² de área de 

talude que necessita de uma intervenção urgente. 

O PRAD não visa apenas atender aos condicionantes, mas também restaurar as áreas 

degradadas, para que se componha permanentemente a cobertura vegetal do talude, 

tornando a área uma faixa de vegetação em equilíbrio com a paisagem.  

 

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

2.1. Informações Gerais 
 

Requerente: SESAB - Secretária da Saúde do Estado da Bahia 

Endereço: Rua Manoel Lino S/N, Periperi, Salvador-Bahia 

Localização: Estrada da Base Naval de Aratu- Subúrbio 

 

2.2. Caracterização e Localização do Impacto 
 

O empreendimento que esta sendo submetido a este referido plano de recuperação é 

caracterizado pela implantação de uma Unidade de Saúde a população da área do subúrbio 

e adjacentes. A obra passa por atividades de escavação e terraplanagem, otimizando seu 

espaço, reconformando o terreno de acordo com as normas técnicas da construção civil. 

Mediante os trabalhos foi assumido um passivo ambiental, através da remoção do morro, 

deixando exposto o solo a ação da erosão hídrica, que pelo alto índice pluviométrico 

acarretará gradativamente o escoamento superficial de sedimentos finos, assoreando as 

áreas mais baixas, cursos d’água ou canais, através de pequenos sulcos até a formação de 

voçorocas, causando perda de solo e podendo a vir danificar a estrutura da obra. 

A recuperação esta baseada em numa remoção do morro, situada entre as coordenadas, 

em UTM, zona 24 L e meridiano central 39°, X = 558992 , Y = 8577575 e X = 559094 ,Y = 

8577685 e X= 559086,Y= 8577818. 
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As imagens abaixo mostram a localização do empreendimento e o local que será aplicado 
este plano, (Figura 01). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área útil que será utilizada para 
implantação  do  Hospital  do 
Subúrbio,  de  grande  interesse 
público. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

Na natureza as exigências de recuperação variam de acordo com o impacto sofrido na área, 

sempre compreendendo a revegetação e a proteção dos recursos hídricos (BRAGA ET AL, 

1996). 

Do ponto de vista legal, a necessidade de recuperação ambiental de áreas degradadas é 

contemplada e disciplinada por uma série de dispositivos federais, estaduais e municipais 

(MURGEL et al., 1992). 

Verifica-se que a análise técnica do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é 

de responsabilidade do órgão municipal e estadual de meio ambiente e que, para a efetiva 

aprovação e implantação de um dado plano, este deve estar em conformidade com uma 

série de disposições legais, estabelecidas pelas diferentes esferas do poder público.  

Vale ressaltar que, além do impacto ocasionado pela remoção da cobertura vegetal, mesmo 

altamente degradada, a área de intervenção deverá ser restituída com a proteção do solo 

nas áreas de talude e a introdução de espécies nativas, agregando também em áreas 

adjacentes, com o enriquecimento de fragmentos florestais utilizando essências da mata 

atlântica, para criar condições de gerar banco de sementes no solo.  

Este plano se destina a orientar e especificar as ações que devem ser planejadas, 

projetadas e realizadas para recuperar áreas afetadas, ou para permitir novos usos, de 

áreas cujas características originais sofreram alterações. A utilização da recuperação 

florestal, como compensação, é uma medida que tem como objetivo a melhoria do meio 
biótico, compreendendo a manutenção das especificidades da flora e fauna locais, 
estabelecendo conexões entre fragmentos florestais remanescentes.  

Serão priorizadas neste plano as áreas de influência direta do empreendimento juntamente 

com o enriquecimento de fragmentos florestais utilizando espécies edênicas, para 

contenção do talude e fixação do solo, próxima ao empreendimento. 
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4. REVISÃO 

4.1. Degradação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas 
 

Os processos naturais, como formação dos solos, lixiviação, erosão, deslizamentos, 

modificação do regime hidrológico e da cobertura vegetal, entre outros, ocorrem nos 

ambientes naturais, mesmo sem a intervenção humana. No entanto, quando o homem 

desmata, planta, constrói, transforma o ambiente, esses processos, ditos naturais, tendem a 

ocorrer com maior intensidade, e nesse caso, as conseqüências para a sociedade são 

quase sempre desastrosas (CUNHA & GUERRA, 2003). 

A recuperação de áreas degradadas pode ser definida como um processo de reversão 

dessas áreas em terras produtivas e auto-sustentáveis, de acordo com uma proposta 

preestabelecida de uso do solo (IBAMA, 1990), podendo chegar ao nível de uma 

recuperação de processos biológicos – sendo assim chamada "reabilitação" –, ou mesmo 

aproximar-se muito da estrutura ecológica original – "restauração". 

A rápida cobertura do solo tem sido enfatizada em trabalhos que abordam questões de 

recuperação de áreas degradadas em função dos seus benefícios. Se a área continuar 

desnuda, a camada superficial (fértil) será erodida. Nesse sentido, o solo superficial 

espalhado sobre a área traz sementes ao local que germinam e cumprem o primeiro papel 

de recobrimento do solo. Sempre que as condições do solo permitir, devem-se fazer plantios 

de enriquecimento com herbáceas, arbustos ou arbóreas, selecionando preferencialmente 

espécies nativas e visando à combinação de grupos ecológicos (pioneiras, secundárias e 

clímax), Estes aspectos têm implicações diretas quanto à eficácia e custos das 

recuperações (FONSECA, 1989; COLTURATO, 2002). 

 

5. DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRAD  
 

5.1. Objetivos para Recuperação das Áreas 
 

A importância da revegetação na área degradada será evitar o surgimento de processos 

erosivos e a redução da biodiversidade das espécies, além de instabilidade do solo, 

principalmente nas saias de talude, e promover a ampliação da cobertura florestal na 

propriedade com o enriquecimento de espécies nativas, combatendo os efeitos antrópicos 

do desmatamento que vem ocorrendo com o passar do tempo das frações florestais. 
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A recuperação destas áreas degradadas deve ser fundamentada em três preocupações 

principais: 

1) Estabelecer as ações de recuperação, sempre atentando para o potencial de auto-

recuperação ainda existente nas próprias áreas degradadas, ou que possam ser 

fornecidas pelos ecossistemas do entorno, aspectos definidos pelo histórico de 

degradação da área e pelas características do local. 

2) Devem resultar na formação da cobertura vegetal recompondo uma área com 

elevada diversidade florestal, garantindo assim a perpetuação dessas iniciativas e, 

portanto, a restauração da diversidade local. 

3) Todas as ações devem ser planejadas de forma a se constituir numa recuperação 

espontânea após o enriquecimento da área, incorporando o componente ambiental 

na estrutura de decisão desse empreendimento, inibindo assim que outras ações de 

degradação venham a surgir. 

 

Os objetivos específicos a serem empregados tem como diretrizes fundamentais gerar 

opções para: 

• Proteger o solo contra a erosão superficial. 
• Criar condições para germinação de sementes. 
• Aumentar a capacidade de troca catiônica do solo. 
• Reduzir a erodibilidade e incorporar matéria orgânica no solo. 
• Utilizar elementos degradáveis e assimiláveis pelo meio ambiente. 
• Reduzir a evaporação da água do solo. 
• Reduzir a insolação direta sobre o solo. 
• Ancorar sementes e fertilizantes. 
• Reduzir o escoamento superficial da água. 
• Possibilitar a infiltração de água no solo. 
• Reduzir o carreamento de sedimentos para os cursos d’água. 
• Permitir o plantio em épocas de estiagem. 
• Incorporar e manter os nutrientes no solo. 
• Melhorar imediatamente o aspecto visual das áreas degradadas. 
• Proporcionar rapidez no processo de revegetação. 
• Impedir a erosão eólica. 
• Proteger margens de cursos d’água, reservatórios e áreas alagadiças. 
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6. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES DO MEIO AMBIENTE 
 

As principais variáveis ambientais do subsistema natural pertencentes ao meio físico, 

enfocados neste trabalho, estão referidas ao clima, recursos edáficos (solos) e recursos 

hídricos (água). Mas ainda, ao meio biótico através da flora.  

A área motivo deste plano para recuperação está inserida na região metropolitana de 

Salvador, Estado da Bahia, que faz parte do domínio da Mata Atlântica, com os 

ecossistemas associados das Restingas e de Manguezal. Resultantes das condições 

climáticas e geomorfológicas que, junto à ação antrópica, formataram os atuais 

compartimentos ambientais e paisagísticos. 

 

6.1. Meio Físico 
 

6.1.1. Climatologia 

6.1.1.1. Características climáticas da região 
Salvador é uma cidade tropical, com temperaturas elevadas no verão e um inverno bastante 

ameno. Tendo sua estação seca no verão, Salvador apresenta temperatura média superior 

a 22 º C, com umidade relativa muito alta, pluviometria de mais de 2000 mm anuais, com 

máxima nos equinócios e mínima nos solstícios. 

Os diagramas apresentados na Figura 2 ilustram as variações de temperatura média nos 

últimos trinta anos (série histórica) segundo dados do INMET, 1992. 

 

 

 

 

 

(A)    (B)     (C) 

FIGURA 02 - (A) - Gráfico de temperatura máxima de Salvador e Camaçari para os meses do ano. 
(B) - Gráfico de temperatura mínima de Salvador e Camaçari para os meses do ano. (C) - Gráfico de 
temperatura média de Salvador e Camaçari para os meses do ano (INMET, 1992). 
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6.1.2. Pluviometria 
Os períodos de maior precipitação são os meses de abril a junho, com sua pluviosidade 

média mensal de 175 mm; com máxima de 325 mm e mínima de 110 mm, onde as 

precipitações médias anuais no período de trinta anos (1960-1990) foram em torno de 2.100 

mm e apresentando risco de seca nos períodos de setembro a novembro (SEI, 1999) 

(FIGURA 03). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03: Gráfico de precipitação de Salvador e Camaçari para 
os meses do ano, no período de 1960-1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Precipitações pluviométricas anuais medidas na estação 
Camaçari entre 1995 e 2000. 
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6.1.3. Umidade relativa do ar 
A umidade relativa é alta e típica de clima úmido, cerca de 80% (Figura 2.2-3-A). O mesmo 

acontece com a nebulosidade, que tem os valores mais elevados no período mais chuvoso, 

como é de se esperar numa região de clima úmido e altas temperaturas. A evaporação da 

região ocorre uma média e 80 mm ao mês, com uma intensidade maior no mês de janeiro 

entre 90 mm e de menor no mês de maio com 75 mm mensais (Figura 2.2-3-B). 

 

(A)      (B) 

FIGURA 05 -  (A) Gráfico umidade relativa do ar de Salvador e Camaçari para os meses do ano, 
no período de 1960-1990; (B) Gráfico de Evaporação de Salvador e Camaçari no mesmo 
período (INMET, 1992). 
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estabilidade de muitas encostas existentes, constituindo locais susceptíveis a ocorrência de 

deslizamentos e escorregamentos. Corresponde a um alto estrutural denominado de 

Complexo Granulítico Salvador – Esplanada (BARBOSA & DOMINGUES, 1996), que 

compõe a borda leste da Bacia Sedimentar do Recôncavo. Tal Complexo Metamórfico é 

constituído de rochas granulíticas, gnáissicas-graníticas e anfibolíticas, cortadas por veios 

de pegmatitos, aplitos e de diabásios. 

 

O Embasamento Cristalino é recoberto por extensas exposições dos sedimentos do Grupo 

Barreiras que, ao serem recortados e dissecados pela rede de drenagem, propiciam a 

formação de sedimentos aluvionares no fundo dos vales e regiões deprimidas da bacia. 

Segundo BARBOSA & DOMINGUEZ (1996), sistemas de falhas e fraturas com direção SW-

NE e mergulhos fortes para NW, estruturas dobradas e foliações metamórficas com direção 

N-NE e zonas locais de cisalhamento, correspondem às feições estruturais mais 

proeminentes presentes nas unidades do Complexo do Embasamento Cristalino da região.  

Rochas sedimentares mesozóicas e terciárias - compreende as rochas sedimentares 

pertencentes ao Supergrupo Bahia, à Formação Barreiras. Constituídas por sedimentos 

arenosos de granulometria grossa a média, de coloração branca, amarela e vermelha, 

intercalados com lentes de argila caulinítica de pequena espessura e de coloração 

vermelha. São bastante friáveis e susceptíveis à erosão pluvial. Em locais onde a cobertura 

vegetal foi removida, é comum a ocorrência de ravinamentos e voçorocas (SUGUIO, 1980). 

 

6.1.5. Geomorfologia 
 

6.1.5.1. Unidades geomorfológicas 
 

Do ponto de vista Geomorfológico, o terreno encontra-se em níveis altimétricos que variam 

entre 50 e 100 m, com declividade de 0 a 15%. 

As formas resultantes constituem-se de colinas originadas da ação do modelado de 

dissecação homogênea, sem controle estrutural marcante.  

O relevo colinoso mostra topos convexos e vertentes côncavo-convexas, intensamente 

recortadas por rede de drenagem de alta densidade, que formam vales abertos e largos, em 

forma de ‘‘U’’, e vales secundários apertados e profundos com morfologia em ‘‘V’’. Na região 

correspondente à transição de topo plano para vertente, é comum o desenvolvimento de 



COSMOS 
 

  15

pequenas cavidades na cabeceira de drenagens, que apresentam vertentes mais íngremes 

e salientes e são altamente susceptíveis à ação erosiva. 

Sobre as formas colinosas desenvolvem-se espessos solos residuais argilosos sujeitos à 

atuação de movimentos de massa, principalmente em vertentes íngremes, desnudas de 

vegetação. Os solos desenvolvidos sobre os terrenos do Embasamento Cristalino são 

atribuídos, dominantemente, como Latossolos Vermelho-Amarelo Álico, com textura areno-

argilosa e Latossolos amarelos álicos, com textura argilosa a muito argilosa, associada a 

Podzólicos Vermelho-Amarelo distróficos, textura areno-argilosa a argilosa. Nas planícies 

aluvionares associadas aos cursos dos rios são também identificados solos aluviais 

eutróficos, distróficos e hidromórficos indiscriminados.     

Sobre os sedimentos do Grupo Barreiras, desenvolvem-se solos do tipo Latossolo Amarelo 

Álico, com textura areno-argilosa, em relevo plano a suavemente ondulado (VIEIRA et al., 

1988). Tais solos costumam apresentar boa permeabilidade, sendo profundos a muito 

profundos, forte a moderadamente drenados, com boa porosidade e com características 

físicas que são propícias ao bom desenvolvimento das raízes das plantas. Além disso, não 

apresentam cerosidade revestindo os elementos estruturais, possuem baixa relação textural, 

têm pouca diferenciação entres os horizontes e apresentam seqüência de horizontes A, B e 

C, com transições geralmente difusas (AZEVEDO JR., 2004). 

Os topos planos apresentam taxas elevadas de infiltração das águas pluviais, enquanto nas 

vertentes, o escoamento laminar difuso e/ou concentrado nos domínios mais declivosos é 

predominante. O desenvolvimento de processos erosivos é facilitado pela composição 

areno-argilosa dos sedimentos, baixo grau de consolidação, escoamento laminar, encostas 

desnudas e vertentes íngremes, que podem originar sulcos, voçorocas e ravinas, liberando 

sedimentos que terminam assoreando os canais de drenagem. 

 A vulnerabilidade desta unidade quanto à questão da erosão é agravada pelo 

desmatamento e ocupação urbana crescente. 

 

6.1.6. Recursos edáficos 

6.1.6.1.  Metodologia 

O estudo pedológico foi realizado a partir de levantamentos de dados secundários e análise 

no campo, utilizando-se como principais referenciais teóricos o Manual de Descrição e 
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Coleta de Solo no Campo (LEMOS; SANTOS, 2002), o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (EMBRAPA, 1999) e o Manual de Métodos e Análises de Solos (EMBRAPA, 1997). 

Em campo foram averiguadas as classes e as associações de solos que ocorrem na área do 

empreendimento, através da observação em barrancos, corte em taludes e análises do 

relevo. 

Os perfis do solo foram submetidos à descrição morfológica, conforme Lemos e Santos 

(1984), coletando-se amostras para realização de análises comparativas de textura e 

coloração. 

 

6.1.6.1.1. Fase pré-campo 

A fase pré-campo foi baseada em três atividades principais: interpretação de fotos aéreas, 

mapa planimétrico e pesquisa bibliográfica da região. Como produto dessa etapa foi obtido 

imagens de satélite da área e ortofoto do empreendimento para determinação dos pontos de 

averiguação. 

Esta metodologia segue as normas ditadas pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 

 

6.1.6.1.2. Fase de campo 

A visita de campo foi realizada no dia, seis de fevereiro de 2009, in loco, sendo levantada a 

topografia do terreno, sua característica geomorfológica, acesso as áreas em estudo e 

marcação dos pontos de análise. O trabalho foi executado da seguinte forma: observação 

das peculiaridades do solo nas áreas de cima e de baixo do talude, verificando as diferentes 

texturas, formações e profundidades dos solos. Além de anotações técnicas e observações 

em campo foi feito registrado fotográfico.  

 

6.1.7. Pedologia 
 

Os estudos pedológicos foram realizados a partir de levantamentos de dados secundários, 

de análises no campo, utilizando-se como principais referenciais teóricos o Levantamento 

Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem Direita do Rio São Francisco do Estado 

da Bahia (JACOMIME et al, 1977), o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo 
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(LEMOS & SANTOS, 1984), o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 

1999) e o Manual de Métodos e Análises de Solos (EMBRAPA, 1997).  

Em campo, foram averiguadas as classes e as associações de solos que ocorrem na área 

do empreendimento, de observação de talude e análises do relevo. As observação foram 

submetidas à descrição morfológica, conforme LEMOS & SANTOS (1984). 

Caracterização dos solos  

A área do empreendimento é composta por sedimentos do Terciário, sendo areno-argiloso e 

relativamente uniforme, expressos geomorfologicamente como depósitos marítimos, fluviais 

e/ou eólicos. Os solos desenvolvidos a partir desses sedimentos são, em geral, pouco 

evoluídos, pobres em nutrientes e muito susceptíveis à instalação de processos 

degradativos. 

Na área, a classe de solos identificada foi a Latossolo Amarelo-Vermelho, que se caracteriza 

conforme descrição abaixo: 

Definição 

Latossolos Amarelo-Vermelho são constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 

200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 

150 cm de espessura. 

 

Subordens registradas 

Latossolos Amarelo -Vermelho – Outros solos com matiz 5YR ou mais vermelhos e mais 

amarelos que 2,5YR na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

 

Atributos principais. 

Os Latossolos tendem a apresentar elevada porosidade e friabilidade, o que facilita seu 

manejo. O relevo com declividade geralmente inferior a 5% qualifica os Latossolos como os 

mais adequados para a instalação de qualquer empreendimento. Sua principal limitação é 

a baixa disponibilidade de nutrientes nos solos distróficos e a toxicidade por alumínio 

trocável. Porém, o relevo que favorece a mecanização torna tais deficiências de fácil 

correção quando aplicada a tecnologia adequada. Apresentam boa drenagem interna, 
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mesmo os argilosos, e os Latossolos Férricos, devido ao elevado teor de óxidos de ferro, 

apresentam elevada capacidade de adsorção de fósforo (AZEVEDO JR., 2004).  

Na área de estudo foi registrada significativa área de Latossolo Amarelo-Vermelho 

apresentando horizonte petroplíntico contínuo (bancada laterítica) a profundidades 

superiores a 200 cm. Nesse solo, devido ao relevo praticamente plano, em épocas 

chuvosas chega a se formar temporariamente um “lençol d’água” pelo fato de este tipo de 

horizonte petroplíntico ser praticamente impermeável, com exceção das fendas existentes. 

 

Fotos 01 - Latossolo Amarelo-Vermelho apresentando horizonte petroplíntico contínuo. 

 

Os Latossolos de textura média, com teor relativamente elevado de areias, conferem-lhes 

uma geometria de poros em que os macroporos são preponderantes. Nessa situação, a 

capacidade de retenção de água é baixa e a permeabilidade do solo alta, favorecendo os 

déficits hídricos nos períodos de veranicos. 
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6.1.8. Recursos Hídricos 

A área em estudo está inserida na bacia hidrográfica do Rio do Cobre, com uma área de 

aproximadamente 2.660 ha. O Rio do Cobre nasce em Coutos (Lagoa da Paixão), 

acompanhando a BA-528 (Estrada Paripe/Base Naval), formando a primeira represa em 

Pirajá e, depois, em Ilha Amarela, já dentro do Parque de São Bartolomeu. Deságua na 

Enseada do Cabrito, um dos estuários da Península de Itapagipe, na orla sul de Salvador. 

A criação do Parque Metropolitano de Pirajá e do Parque São Bartolomeu, na década de 70, 

visou a preservação de grandes manchas da cobertura vegetal da bacia do Cobre e a 

proteção dos recursos hídricos da região, onde se encontram a barragem e o reservatório 

do Cobre, manancial integrante do sistema de abastecimento de água de Salvador. 

Pelo fato de integrar o sistema de abastecimento da cidade de Salvador, o Rio do Cobre 

apresenta melhor qualidade ambiental quando comparado aos rios que cortam a malha 

urbana de Salvador. Atualmente, vem sofrendo a ação do avanço da malha urbana sobre 

suas margens, à montante do trecho em que se encontra represado, no interior do Parque 

Histórico de Pirajá. 
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FIGURA 06 - Mapa da APA Bacia do Cobre – São Bartolomeu, local onde será construído o 
hospital do Subúrbio. Fonte: Centro de Recursos Ambientais – CRA. 

 

 

Hospital do Subúrbio 
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6.2. MEIO BIÓTICO 
 

6.2.1. Unidades de Conservação 
 

APA Bacia do Cobre / São Bartolomeu 

A APA foi criada pelo Decreto Estadual 7.970, de 5/6/2001 e está localizada na borda 

oriental da Baia de Todos os Santos, Região Administrativa do Subúrbio Ferroviário, 

abrangendo os municípios de Salvador e Simões Filho e compreendendo uma extensão 

territorial de aproximadamente 1.134ha. 

A área abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do município de Salvador, 

além de ser importante reserva de água potável, parte integrante do sistema de 

abastecimento local. 

Dentre os elementos constituintes da APA, encontram-se a Represa do Cobre (reserva de 

água integrante do sistema de abastecimento de Salvador), a Lagoa da Paixão e as 

nascentes do Rio do Cobre. As cascatas (Nanã, Oxum e Oxumaré) e as rochas (Pedra do 

Tempo e Pedra de Omolu) são locais onde se realizam cultos afro-brasileiros. 

Além de seu valor ecológico, a APA é também um relevante sítio histórico. Foi cenário de 

lutas de resistência à invasão holandesa, no século XVII, e de batalhas, como a de Pirajá 

(1823), na guerra pela consolidação da Independência do Brasil. Foi também local de 

rebeliões negras contra a escravidão e abrigou, entre outros, o Quilombo dos Urubus. 

 

6.2.2. COBERTURA VEGETAL 
 

A área de estudo está inserida no domínio fitogeográfico do bioma Mata Atlântica, sendo a 

fitofisionomia classificada como Floresta Ombrófila Densa (VELOSO et al., 1992). 

A área, como um todo, é um mosaico de diferentes condições ambientais e estádios 

sucessionais. Percorrendo-se o perímetro da área a ser desmatada por meio de trilhas já 

abertas pela população do entorno, distinguem-se as principais unidades fitofisionômicas. 

 



COSMOS 
 

  22

6.2.2.1. FLORESTA SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO 
 

É a vegetação mais expressiva em termos ambientais e mais dominante na área do 

empreendimento, que possui maior diversidade de espécies e que tem capacidade de 

abrigar também a maior diversidade de animais silvestres (de ambiente florestal). No estágio 

médio de regeneração a fisionomia arbórea e/ou arbustiva predomina sobre o estrato 

herbáceo, podendo constituir estratos diferenciados, com altura média variando entre 5 e 12 

metros (para Floresta Ombrófila densa) e distribuição diamétrica com DAP médio variando 

entre 8 a 18 cm (CONAMA, 1994). Este estágio sucessional caracteriza-se também por 

apresentar epífitas, trepadeiras predominantemente lenhosas e sub-bosque presente. 

Na faixa de domínio da via marginal, esta tipologia não está representada. Esta só é 

observada na área de influência indireta, nas proximidades do loteamento, onde destaca-se 

a presença de espécies como da exótica dendê (Elaeis guianensis) plantada principalmente 

nas partes baixas dos vales, pau pombo (Tapirira guianensis Aubl.), matataúba (Schefflera 

morototoni (Aubl.) Decne. & Planche), pequi de capoeira (Miconia minutiflora (Bompl.) DC.), 

murici (Byrsonima sericea DC.), aderninho (Casearia sylvestris Sw.), amescla (Protium 

heptaphyla), murta (Myrcia sp), pau paraíba (Simarouba amara Aubl.), ingá (Inga sp.), a 

espécie ornamental helicônia (Heliconia psitacorum), presente em grande densidade, a 

planta medicinal denominada de cana de macaco (Costus spicatus). 

 

6.2.2.2. BREJOS 
 

É a tipologia vegetal característica de ambientes constantemente alagados e que possui 

espécies típicas. Esta formação vegetal ocorre nas áreas de planícies fluviais que refletem 

os efeitos das cheias da bacia do rio nas épocas chuvosas ou então das depressões 

alagáveis todos os anos.  

Constituídas pelos espelhos de água e áreas do entorno dos rios e lagoas, cuja fisionomia 

da vegetação é predominantemente herbácea, sobre solos normalmente hidromórficos, as 

áreas brejosas podem ser classificadas como comunidades vegetais de planícies aluviais 

que refletem os efeitos das cheias dos rios nas épocas chuvosas ou, então, das depressões 

alagáveis todos os anos.  

O brejo nesta área é composto pelas seguintes espécies de vegetais: aninga Montrichardia 

arborescens (L. Schott), a taboa, do gênero Typha, assim como plantas herbáceas 
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graminóides dos gêneros Cyperus e Juncus, e espécies das famílias Melastomataceae, 

Salviniaceae, Nymphaeaceae, Leguminosae e Alismataceae. 

 

6.2.2.3. ÁREAS ANTROPIZADAS  

Compreendem as áreas que já sofreram interferências antrópicas no passado, com 

mudança do uso do solo, hoje são formadas principalmente por vegetação compostas por 

gramíneas e compreendem grandes porções de áreas distribuídas ao longo da faixa de 

domínio da via. Esta tipologia é representada principalmente por vegetação de pasto sujo – 

situados próximo a locais os quais nativos desenvolvem atividades de pesca, onde reviram o 

solo em busca de iscas, removem parte da vegetação e utilizando o material no local para 

formação de fogueiras. 

A vegetação predominante é composta por espécies típicas de áreas abertas com presença 

de gramíneas (Paspalum, Brachiaria, etc.), da espécie invasora típicas de áreas abertas, 

quaresmeira branca (Miconia albicans) e algumas Malvaceae e Cyperaceae. 

É provável a ocorrência significativa de espécies vegetais como pau pombo, janaúba, 

pindoba, embaúba e amescla, para as áreas de mata. Enquanto nas áreas de transição é 

mais comum a presença de murta, licuri, lixeira, folha-de-urubu, imbé e marantáceas. 

 

6.2.2.4. CAPOEIRA RALA 

Tipologia vegetal associada ao domínio das florestas Ombrófila degradadas, em estado 

incipiente de regeneração, correspondentes a estágios iniciais de sucessão. Representam 

áreas desmatadas, em processo de recuperação, distribuídas em área contíguas às 

Florestas Ombrófilas Densas. Funciona como estabilizadores  dos sedimentos da Fm. 

Barreiras em área de contato com as formações sobrepostas, regulando os fluxos hídricos 

da bacia, já que controlam as relações entre escoamento e infiltração das precipitações 

pluviométricas, de uma área que chega a atingir 2.000 mm / ano. 

Através de levantamento florístico em campo e bibliográfico do ecossistema local, as 

espécies encontradas na região, como de estrato herbáceo-arbustivo e estrato arbóreo, 

foram identificadas espécies diferentes em todos os habitats na área de influência indireta 

do empreendimento. No quadro a seguir estão listadas as principais espécies vegetais 

encontradas dentro da área de influência indireta do empreendimento. 
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QUADRO 01: Principais espécies vegetais encontradas na área de influência indireta do 
empreendimento 

Nº Nome comum Espécie Família Estrato GE Usos

1 Não identificado Geissomeria sp Acanthaceae  Herbáceo  Pi  Or  
2 Não identificado Blutaparon sp Amaranthaceae  Herbáceo Pi  Or 
3 Não identificado Duguetia sp Anacardiaceae Arbóreo Se Al 
4 Cajueiro Anacardium Anacardiaceae Arbóreo  Pi Al, Me 
5 Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae Arbóreo Se Al 
6 Pau pombo Tapirira guianensis Anacardiaceae Arbóreo Se Ml  
7 Araticum do brejo Annona glabra Annonacea Arbóreo/Arbustivo Se  Al 
8 Pinha Annona squamosa Annonaceae Arbóreo Cu   Al  
9 Não identificado Xylopia aromatica Annonaceae Arbóreo Se  Md 
10 Não identificado Hydrocotyle sp Apiaceae  Herbáceo Pi  Sd 
11 Não identificado Allamanda sp Apocynaceae  Herbáceo Se Fr 
12 Não identificado Hancornia speciosa Apocynaceae Liana  Se Al, Fr 
13 Não identificado Hymatanthus sucuuba Apocynaceae Liana  Se Sd 
14 Não identificado Mandevilla bahiensis Apocynaceae Arbustivo  Pi Sd 
15 Não identificado Anthurium affine Araceae Epífita  Se Sd 
16 Não identificado Philodendrum sp 1 Araceae  Epífita Se Sd 
17 Não identificado Philodendrum sp 2 Araceae Epífita Se Sd 
18 Coco Cocos nucifera L. Arecaceae (Palmae) Arbóreo  Cu   Al  
19 Licuri Arecastrum Arecaeae Arbóreo Se  Al, Fr 
20 Aricuriroba/Palmeira de espinho  Siagrus schizofyla Arecaeae  Se Al, Fr 

21 Dendê Elaeis guineensis Arecaeae Arbóreo Se  Al, Fr
22 Palmeira anã Allagoptera sp Arecaeae Arbustivo Pi Or 
23 Flor / Algodão de seda de seda Calotropis procera Asclepiadaceae Arbustivo Pi Fr 
24 Não identificado Wedelia sp  Asteraceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd  
25 Não identificado Conyza sp Asteraceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd  
26 Assa-peixe Vernonia sp.1 Asteraceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd  
27 Gervão  Vernonia sp.2 Asteraceae Herbáceo Pi  Sd 
28 Gervão  Ageratum conizoides Asteraceae Herbáceo Pi Sd  
29 Não identificado Eupatorium sp Asteraceae Herbáceo Pi Or 
30 Não identificado Centratherum Asteraceae Herbáceo Pi  Sd  
31 Não identificado Impatiens balsaminae Balsaminaceae  Herbáceo Pi  Sd  
32 Não identificado Cordia sp Boraginaceae  Herbáceo/ Arbustivo Cu Fr 
33 Não identificado Protium sp Burseraceae  Arbóreo  Pi  Sd  
34 Mandacaru Cereus Cactaceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd 
35 Cabeça de frade Melocactus Cactaceae Herbáceo/ Arbustivo Pi  Sd 
36 Cabeça de frade Melocactus sp Cactaceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd 
37 Kiabento Pereskia stenantha Cactaceae Arbóreo/Arbustivo Pi Sd 
38 Mata pasto Senna sp. Caesalpinaceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd  
39 Embaúba  Cecropia sp Cecropiaceae  Arbóreo  Pi  Me,Md 
40 Amendoeira Terminalia catappa  Combretaceae  Arbóreo Ex  Sd  
41 Não identificado Conocarpus erectus Combretaceae  Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd  
42 Não identificado Commelina sp Commelinaceae  Herbáceo Pi  Sd  
43 Ipomea 2 Ipomoea alba Convolvulacea Herbáceo Pi 0r 
44 Ipomea 3 Ipomoea bahiensis Convolvulacea Herbáceo Pi 0r  
45 Ipomea 1 Ipomoea pescaprea Convolvulacea Herbáceo Pi  0r 
46 Não identificado Clusia sp Clusiaceae  Arbóreo Se  Al  
47 Landirana Symphonia globulifera Clusiaceae Arbóreo Se  Sd 
48 Não identificado Vismia sp Clusiaceae Arbóreo Se  Me, Al 
49 Não identificado Becquerelia sp Cyperaceaea  Herbáceo Ex  Sd 
50 Não identificado Becquerelia sp Cyperaceaea Herbáceo Ex  Fr 
51 Pinheirinho da praia Remirea marítima Cyperaceaea  Herbáceo Ex  Sd 
52 Capim navalha Cyperus odoratus Cyperaceaea Herbáceo Ex  Fr 
53 Não identificado Pleurostachys sp Cyperaceaea Herbáceo Ex  Fr  
54 Não identificado Rhynchospora sp Cyperaceaea Herbáceo Ex  Sd 
55 Não identificado Eleocharis geniculata Cyperaceaea Herbáceo Ex  Sd 
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Nº Nome comum Espécie Família Estrato GE Usos

56 Não identificado Eleocharis punctata Cyperaceaea Herbáceo Ex  Sd 
57 Junco Eleocharis sp Cyperaceaea Herbáceo Ex  Sd 
58 Não identificado Mariscus sp Cyperaceaea Herbáceo Ex  Sd 
59 Tanheiro Alchornea triplinervea Euphorbiaceae Arbóreo  Pi Ml 
60 Cansanção herbáceo Cnidoscolus urens (L.) Euphorbiaceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd  
61 Mandioca Manihot esculenta Euphorbiaceae Arbustivo Pi Al  
62 Aveloz Euphorbia sp. Euphorbiaceae Arbustivo Pi Sd 
63 Não identificado Pera glabrata Euphorbiaceae Arbóreo/Arbustivo Se  Al 
64 Não identificado Cannavalia sp Fabaceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd 
65 Não identificado Andira nitida Fabaceae Arbóreo Se Me 
66 Não identificado Andira humilis  Fabaceae Arbóreo  Cu Al 
67 Não identificado Desmodium sp 1 Fabaceae Herbáceo Se Sd 
68 Não identificado Desmodium sp 2 Fabaceae Herbáceo Cu Sd  
69 Canjoão  Cassia sp. Fabaceae Arbustivo Pi Sd 
70 Inga  Inga laurina Fabaceae Arbóreo Pi Sd 
71 Crotalaria  Crotalaria sp Fabaceae Herbáceo Pi  Sd 
72 Bananeirinha do ato Heliconia sp Heliconiaceae  Herbáceo/ Arbustivo Se  Or  
73 Aderno Emmotum sp Icacinaceae  Arbóreo Pi Sd 
74 Não identificado Cassytha sp Lauraceae  Arbóreo Se  Sd 
75 Não identificado Utricularia sp Lentibulariaceae  Herbáceo Pi  Me  
76 Não identificado Cuphea sp Lythraceaea  Arbustivo  Pi  Sd 
77 Murici Byrsonima sericea Malpighiaceae  Arbóreo Se  Sd  
78 Malva Sida salzmannii Mont. Malvaceae Herbáceo/ Arbustivo Pi Sd 
79 Velame Pavonia sp. Malvaceae Liana Se Sd  
80 Quaresmeira  Tibouchina elegans Melastomataceae  Arbóreo/Arbustivo Pi Md, Al  
81 Quaresmeira Tibouchina sp Melastomataceae Arbóreo/Arbustivo Se Md 
82 Quaresmeira Comolia sp Melastomataceae Arbustivo Se Md 
83 Não identificado Mimosa setosa Mimosaceae Arbustivo Pi Sd 
84 Gameleira Ficus sp Moraceae Arbóreo Se  Sd  
85 Amoreira  Chlorophora sp Moraceae Arbóreo Pi  Al  
86 Araçá bravo Myrcia sp Myrtaceae Arbustivo Pi Md,Me 
87 Araçá bravo Eugenia sp Myrtaceae Herbáceo/ Arbustivo Se Al  
88 Araçá  Psidium araça Myrtaceae Arbóreo Se  Al  
89 Cambuí  Myrcia multiflora Myrtaceae Arbustivo Pi Al  
90 gabiroba Eugenia sp Myrtaceae Arbóreo Ex Md,Al  
91 Lírio d’água Ninphaea sp. Ninpheaceae Herbáceo Se Md 
92 Não identificado Encyclia sp Orchidaceae Epífita Se Or 
93 Não identificado Epidendrum sp Orchidaceae Herbáceo Se Or 
94 Não identificado Catasetum sp Orchidaceae Herbáceo Se Or 
95 Estrelinha  Cenchrus echinatus Poaceae Herbáceo Ex Sd 
96 Não identificado Axonopus compressus Poaceae Herbáceo Ex Sd 
97 Não identificado Scleria sp Poaceae Herbáceo Ex Sd 
98 Não identificado Andropogon sp Poaceae Herbáceo Ex Sd 
99 Capim rabo de burro Andropogon bicornis Poaceae Herbáceo Ex Sd 
100 Grama Brachiaria sp. Poaceae Herbáceo Ex Sd 
101 Grama Panicum aquaticum Poaceae Herbáceo Ex Sd 
102 Grama Paspalum sp. Poaceae Herbáceo Ex Sd 
103 Grama Paspalum decumbens  Poaceae Herbáceo Cu Sd 
104 Grama Paspalum pilosum Poaceae Herbáceo Ex Fr 
105 Grama de praia Eragrostis bahiensis  Poacea Herbáceo Pi  Sd 
106 Não identificado Spartina brasiliensis Poacea Herbáceo Pi  Fr  
107 Não identificado Trachypogon sp Poacea Herbáceo Pi  Sd  
108 Não identificado Coccoloba sp Polygonaceae  Arbustivo / Árbóreo   
109 Não identificado Tocoyena sp Rubiácea  Arbustivo  Se  Sd 
110 Não identificado Rudgea sp Rubiácea  Arbustivo / Árbóreo  Se  Sd 
111 Não identificado Cuphea flava Rubiácea  Herbáceo Arbustivo  Pi  Sd 
112 Não identificado Cupania oblongifolia Sapindaceae  Arbóreo/Arbustivo Se  Sd 
113 Salsa-parrilha Smilax sp Smilacaceae Herbáceo Pi Me 
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Nº Nome comum Espécie Família Estrato GE Usos

114 Salsa-parrilha Smilax sp Smilacaceae Herbáceo Pi  Me 
115 Salsa-parrilha Smilax sp Smilacaceae Herbáceo Pi Me 
116 Não identificado Solanum sp Solanaceae  Arbóreo/Arbustivo Ex  Sd 
117 Jurubebão  Solanum sp Solanaceae Arbóreo/Arbustivo Se  Sd 
118 Mangue Siriúba Avicenia sp Verbenaceae  Arbustivo/Herbáceo Pi Sd 
119 Camará  Lantana camara Verbenaceae Herbáceo Pi  Me 
120 Não identificado Xyris jupicai Xyridaceae  Herbáceo Pi Sd 
121 Não identificado Xyris sp Xyridaceae Herbáceo Pi Sd 

Pi – Pioneira, Se – Secundária, Cu – Cultivar, Ex – Exótica, Md – Madeira densa,Sd – Sem destinação, Fr – Fibras, Al – 
Alimentação, Ml – madeira leve, Me – Medicinal, Or – Ornamental, Lx – Produtora de Látex. 

 

6.2.2.5. Estrato arbóreo 

A área de influência direta apresenta ainda alguns remanescentes de formações vegetais 

arbóreas em estado inicial e médio de preservação, e com muitas espécies exóticas, como 

coqueiros, mangueiras, árvores frutíferas em geral, plantadas quando a região apresentava 

características de zona rural. Porém na área encontram-se dois pequenos fragmentos 

florestais com baixa biodiversidade, provavelmente devido à ação antrópica em longo prazo 

comprometendo a distribuição espacial destes remanescentes e de outro da região. Assim a 

preservação deste pequeno fragmento, na propriedade, faz-se de extrema importância, pois 

apresentam zonas de ilhas de vegetação na paisagem local, propiciando refúgios para 

animais dispersores de sementes, principalmente aves. 

A listagem acima apresentada servirá de subsídio para a escolha de espécies nativas que 

serão introduzidas na área como compensação do uso e ocupação do solo. Os dados e 

técnicas de plantio serão descritos nos próximos tópicos. 

 

7. ÁREA A SER RECUPERADA 

A área a ser recuperada vem sofrendo, no decorrer dos anos, ações antrópicas 

clandestinas, com a retirada gradativa do material mineral, removendo e alterando a 

estrutura do talude, para fins de construção civil, e retirada da cobertura vegetal, deixando o 

solo exposto às intempéries.  

Este plano engloba a recuperação de uma área de aproximadamente 2,10 ha que se 

apresenta em condições críticas e de difícil manejo do solo. A recuperação terá duas 

etapas, a primeira com a reconformação do terreno, com corte e aterro, de parte do morro 

para permitir uma declividade ideal às condições de fixação e desenvolvimento da cobertura 
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vegetal. O projeto de corte e aterro será realizado com base em terraceamentos e 

patamares, em curva de níveis, e será anexado a este plano. A segunda etapa será 

realizada com o plantio e enriquecimento do solo de material orgânico e introdução de 

essências vegetais naturais.  

Fotos 02: Trechos da área que serão distribuídas as etapas dos trabalhos em campo para recompor o 
talhão degradado.  
 

ÁREA A SER RECUPERADA 

1° ETAPA 
2° ETAPA 
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Fotos 03: Talude altamente alterado através de remoção de material arenoso e que passará por 
modificação de sua topografia deixando-o em condições de implantação da cobertura vegetal.  

Fotos 04: Área do PRAD que terá a intervenção com o arrefeçoamento e do terreno e revegetação do 

solo 

Área que será realizado a reconformação 
do terreno – corte e aterro. 



COSMOS 
 

  29

8. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

Após a reconformação do talude, 1° etapa, será iniciada a coleta em sete pontos amostrais 

do solo nas profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60 cm, distribuídos no talhão de modo que 

represente todo o terreno, conforme indicado no mapa em anexo, e que será encaminhada 

ao laboratório de análise da fertilidade do solo. A análise servirá para a correção do solo 

contra a acidez, prejudicial ao desenvolvimento dos vegetais introduzidos, mediante laudo 

laboratorial e recomendação agronômica. 

Deverá ser realizada a limpeza da área, retirando todo o entulho, torrões, ervas daninhas, 

todo tipo de resíduos sólidos, deixando o terreno em condições de plantio.  

Será imprescindível que se faça a canalização para o desvio do fluxo de escoamento das 

águas pluviais vindos a montante do talude, para evitar danos ao trabalho de recuperação, 

com formação de processos erosivos. 

Após análise do pH e capacidade de troca catiônica (CTC) do solo, será recomendado a 

correção com a aplicação de calcário dolomítico, calculando sua dosagem e aplicando a 

lanço, sendo incorporado no solo para poder reduzir a acidez do solo, se indicado na análise 

do solo. Após a aplicação do corretivo deve-se espera 30 dias para realizar o plantio, para o 

processo químico do solo esteja em condições adequadas a manter disponível os nutrientes 

aos vegetais que serão introduzidos. 

Em conjunto a atividade da calagem será feito o 1° combate a formiga cortadeira, 

principalmente as Atta spp.(saúvas) e Acromyrmex spp.(quenquéns), pelos danos que 

provocam, aplicando através de iscas formicidas do tipo sulfluramida (Mirex S) na dosagem 

S=8-10g/m², granulado, ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros, se necessário. 

O controle das formigas deve ser feito a partir da emissão do receituário agronômico por 

profissional habilitado, e deve atender as recomendações do produto e as seguintes 

recomendações: 

• Não aplicar o produto em dias chuvosos ou com previsão de chuvas. 

• Não colocar o produto sobre o solo úmido, de forma a evitar a absorção de água e 

inchaço. Quando esse tipo de aplicação for necessário, proteger o produto do contato 

com umidade. 

• Aplicar o produto nas horas mais frescas do dia, quando é maior a atividade dos 

formigueiros. 

• Distribuir o produto nos orifícios mais ativos. 
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8.1. Cobertura do Solo 

Na área da 1° etapa, será realizado a semeado com gramíneas fixadoras do solo, em toda 

área, utilizando braquiária humidícula (Brachiaria humidicolas) e capim em touceira como o 

Brachiara brizantha, juntamente com leguminosas feijão de porco – Canavalia ensiformis; 

mucuna preta - Mucuna pruriens (L.); crotalária - Crotalaria mucronata e guandú - Cajanus cajan, 

plantadas em curva de nível, que será importante para contenção dos sedimentos, 

plantando no topo e na base do talude, além de uma linha no centro, disposto ao longo da 

parede da saia do talude, para que forme um ligeiro patamar, proporcionando a quebra de 

energia da água e uma maior segurança de retenção dos finos. 

 A escolha destas espécies esta relacionada ao rápido crescimento vegetativo para fixação 

do solo e infiltração das águas pluviais, no caso das gramíneas, e as leguminosas pela boa 

formação de biomassa e material orgânico para o solo, além da fixação de nitrogênio 

atmosférico ao solo, essencial ao crescimento das mudas nativas que serão plantadas 

posteriormente.    

O preparo do solo na área da segunda etapa será com o plantio de leguminosas dentro de 

valetas de base estreita, em curva de nível, deixando-as distribuídas em linhas a cada seis 

metros como cinturões verdes por toda a área, criando barreira para o fluxo hídrico e 

carreamento de sedimentos.  

Sobre o solo será utilizado terra vegetal que servirá como substrato para colocação da 

cobertura vegetal. A terra deverá ser de procedência idônea e sem incidência de ervas 

daninhas que poderá futuramente onera com limpezas periódicas, de catação nas áreas 

infestadas por espécies indesejáveis. Será colocada na área a quantidade terra vegetal que 

preencha toda a área da 1° etapa, espalhados com cinco centímetros de espessura. Para a 

área da 2° etapa será colocado apenas nas covas, incorporado ao composto orgânico que 

será preparado. 

Após o plantio deve-se realizar a irrigação, de modo adequado para não haver 

encharcamento do solo e ocorra o deslizamento e carreamento do solo. A molha deverá ser 

feita no início da manhã e final da tarde para manter a umidade do solo, principalmente nos 

primeiros 30 dias.  

A introdução de espécies vegetais arbustivas e arbóreas nas áreas recuperadas após o 

preparo do solo e das covas em um período de trinta dias e distribuídas conforme modelo 

plantio.  
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9. PROCESSO COMPENSATÓRIO  

 

9.1. Escolha das Espécies 

Com base no levantamento florístico serão adquiridas mudas nativas de viveiros idôneos 

para o fornecimento das espécies nativas selecionadas, de acordo com a característica do 

local, no intuito de acelerar o processo de recomposição e restauração da área. As espécies 

escolhidas foram baseadas na proporção da sucessão secundária, onde foram verificados 

os seguintes parâmetros: 

• Espécies representativas da região e clima. 

• Proporção de 80% de espécies pioneiras e secundárias iniciais e 10% de secundárias 

tardias e 10% clímax. 

• Inclusão de espécies nativas-frutíferas. 

• Recuperação do solo. 

• Diminuição dos efeitos do desequilíbrio de temperatura. 

• Utilização no suporte e manutenção da fauna. 

 

A escolha do método será feito depois de cuidadosa análise dos locais onde será promovida 

a restauração. Serão plantadas espécies de rápido crescimento (pioneiras e secundárias 

iniciais) em 80% da área. No centro será implantado um núcleo com espécies pioneiras, 

secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax, na proporção de 20%, em plantio 

simultâneo. 
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FIGURA 07: Modelo de plantio que será implantado no talhão a ser recuperado, distribuindo em 
blocos e centrado com espécies secundárias tardias e clímax, conforme grupos ecológicos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima mostra o modelo esquemático da execução do PRAD na área degradada 

com amostragem em alguns pontos da área para análise físico-química do solo, realização 

de adubação verde com o plantio de leguminosas e contenção do solo com uso de 

gramíneas fixadoras do solo. A figura mostra a distribuição das espécies vegetais arbóreas 

conforme seus grupos ecológicos em modelo de nucleação para garantir a formação do 

sombreamento as espécies centrais. 
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9.2. Enriquecimento de Fragmentos Florestais Remanescente da Mata Atlântica 

A Floresta Atlântica apresenta grande diversidade vegetal, possibilitando disponibilizar 

enorme quantidade de recursos naturais. Porém, a demanda por madeira e a expansão das 

áreas urbanas, dentre outros, promoveram drástica redução na área com cobertura florestal. 

Segundo GENELETTI (2004), a fragmentação de ecossistemas, de maneira geral, 

caracteriza-se por três principais efeitos: aumento no isolamento dos fragmentos, diminuição 

em seus tamanhos e aumento da suscetibilidade a distúrbios externos, tais como invasão 

por espécies exóticas ou alterações em suas condições físicas.  

Essa intensa fragmentação torna o ecossistema frágil, despertando preocupações, 

evidenciando a necessidade de estudos visando subsidiar ações para manter a 

sustentabilidade dos fragmentos. 

Para isso serão plantadas espécies florestais nativas, que serão distribuídas em toda a área 

com o plantio das pioneiras (Pi) e secundárias iniciais (Si), conforme especificado no quadro 

abaixo: 

Quadro 02: Espécies que serão plantadas para enriquecer o fragmento remanescente da Mata 
Atlântica dentro da propriedade. 
 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME 
POPULAR Grupo Ecológico Quantidad

e 
ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira Pioneira 140 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Pioneira 140 

ANACARDIACEAE Anacardium occidentale L. Cajueiro Pioneira 140 

ANACARDIACEAE Spondias lutea L. Cajazeira Pioneira 140 

ARALIACEAE Schefflera morototoni Decne & 
Planch. Matataúba Pioneira 140 

CECROPIACEAE Cecropia pachystachya Trec. Embaúba Pioneira 140 

DILLENIACEAE Curatella americana L. Cajueiro 
bravo Pioneira 140 

FLACOURTIACEAE Casearia sylvestris Sw. São-gonçalo Pioneira 140 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum passerinum Mart.   Pioneira 140 

MALPIGHIACEAE Byrsonima sericea DC. Murici Pioneira 140 

LECYTHIDACEAE Eschweilera ovata (Camb.)Miers. Biriba Secundária inicial 125 

MELASTOMACEAE Tibouchina granulosa Quaresmeira Secundária inicial 125 

LECYTHIDACEAE Tabebuia avellanedae Lor. Ex Griseb. Ipê Secundária inicial 125 

BIGNONIACEAE Tabebuia chysotricha (Mart. ex DC.) 
Standl. Ipê amarelo Pioneira/Secundária 

Inicial 125 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.)March. Amescla Pioneira/Secundária 
Inicial 125 

LEGUMINOSAE 
CAESALPINIOIDEAE Bauhinia forficata Pata de vaca Secundária inicial 125 

LEGUMINOSAE 
CAESALPINIOIDEAE Caesalpinia peltophoroides Sibípiruna Secundária inicial 125 

ARECACEAE Elaeis guineensis Dendezeiro Secundária inicial 125 

MYRTACEAE Eugenia sp Araçá bravo Secundária Tardia 75 
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MYRTACEAE Psidium araça Araçá Secundária Tardia 75 

ARECACEAE Attalea oleifera Barb. Rodr. Pindoba / 
indaiá Secundária tardia 75 

ARECACEAE Syagrus coronata (Mart.)Becc. licuri Secundária tardia 75 

MYRTACEAE Eugenia uniflora Pitanga Clímax 50 

MYRTACEAE Myrcia multiflora Cambuí Clímax 50 

APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron Peroba Clímax 50 

ARECACEAE Euterpe edulis Palmiteiro Clímax 50 
LEGUMINOSAE 

CAESALPINIOIDEAE Caesalpinea echinata Pau-brasil Clímax 50 

LEGUMINOSAE 
CAESALPINIOIDEAE Caesalpinea ferrea Pau ferro Clímax 50 

TOTAL    3000 
 
 

Fotos 08: Espécies vegetais exóticas encontradas na área pela presença antrópica assentada na 
área de influência direta do PRAD e espécies vegetais nativas remanescentes distribuídas sobre o 
talude. 
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9.3. Plantio de árvores e arbustos 

Inicialmente deverá ser feita a coleta e análise do solo nas áreas que serão plantadas para 

possível correção da acidez. A aplicação do calcário é nas covas de plantio entre 20-40 cm 

de profundidade misturando ao solo e cobrindo a cova. Após 30 dias, com a reação dos 

elementos químico no solo de maneira correta iniciasse o plantio. 

 

10. TÉCNICAS AGRONÔMICAS 

 

10.1. Preparo do solo orgânico 

Uma das mais importantes etapas para a revegetação é a preparação do solo orgânico 

natural. Junto ao solo orgânico natural, camada superficial (0-20 cm) do solo será também 

depositada terra vegetal, esterco bovino bem curtido e farinha de osso, em íntima mistura 

com os restos da cobertura vegetal removida, devidamente triturada, para a formação de um 

composto rico em matéria orgânica e nutriente essenciais ao desenvolvimento das mudas. 

O composto será na proporção de terra vegetal (50%), esterco curtido (35%), terra da 

camada superficial da cova (10%) e farinha de osso (5%). Misturam-se todos os 

ingredientes formando um composto orgânico e aplica-se no fundo de cada cova e coloca as 

mudas. 

 

10.2. Preparação do terreno 

 

10.2.1. Coveamento 

As covas deverão ser marcadas em função do modelo utilizado. Suas dimensões deverão 

apresentar 0,40 x 0,40 x 0,40 m (0,064 m³). Na abertura das covas, buscar a separação do 

solo superficial (fértil) e misturá-lo ao calcário. Regar o solo para manter a capacidade de 

campo. 
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10.2.2. Calagem e Adubação 

A operação de calagem é indicada apenas para solos ácidos. A aplicação deve ser um mês 

antes do plantio, incorporando-se na cova o calcário dolomítico, segundo recomendações da 

análise de solo por um profissional habilitado. 

 

10.2.3. Plantio 

O plantio das mudas ocorrerá nos meses em que exista expectativa de chuvas, para facilitar 

o pegamento. Caso isso não ocorra, deverá proceder-se a irrigação, mantendo a umidade 

necessária até o completo estabelecimento das mudas. 

Para o plantio, deve-se proceder da seguinte forma: 

• Retirar toda a embalagem da muda. 

• Retirar do centro da cova a quantidade suficiente de terra para acomodar o torrão. 

• Juntar a terra, comprimindo-a cuidadosamente. 

• Moldar uma bacia na superfície da cova, de forma a reter maior umidade, e aplicar 

camada bem farta de material orgânico seco e fracionado (palha, gravetos, capim). 

• As mudas serão tutoradas para melhor fixação e proteção contra o vento. 

 

10.2.4. Manutenção 

A manutenção das mudas será realizada com limpeza do coroamento em cada árvores 

plantada para o controle de ervas daninhas e para manter por mais tempo o acúmulo de 

água. Esse procedimento é realizado com 60 cm de raio ao redor das mudas, com o uso de 

enxada. Com esse procedimento as mudas terão o controle do mato evitando assim morrer 

ou não se desenvolver por faltada d’água, luz e nutrientes. Será colocada bastante 

cobertura morta sobre estas coroas. 

As regas deverão ser constantes, principalmente no início do plantio e em épocas de 

estiagem, para manter o bom desenvolvimento das mudas e proporcionar a germinação de 

sementes que caem sobre o solo, vindas das áreas adjacentes. 

Deverá ser instalado um sistema de irrigação por gotejamento, processo no qual promoverá 

uma umidade contínua para as mudas, de modo gradativo e que não degrade o solo por 

compactação nem adensamento, ocasionado pelas gotas de água que são aspergidas, 
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como em outros sistemas de rega, em suas camadas mais profundas, tornando o solo sem 

aeração e cimentado. 

 

10.2.5. Limpeza manual 

A primeira limpeza manual realizar-se-á 30 dias antes do plantio para a retirada de 

vegetação invasiva, nas áreas do coroamento, que poderá impedir o crescimento e o 

estabelecimento das mudas, dificultando a recuperação do ecossistema. 

A segunda e terceira limpa será intercalada de dois em dois meses. 

 

10.2.6. Manutenções subseqüentes 

A manutenção terá um importante papel na adaptação das espécies implantadas, tendo 

como tratos culturais a conservação da integridade física e nutricional das mudas, através 

da aplicação de compostos orgânicos, tutoramento, regas periódicas, vistorias fitossanitárias 

e introdução de novas espécies, principalmente as climácicas, nas condições ideais de 

desenvolvimento. 

A manutenção será realizada por uma equipe de funcionários permanentes em campo com 

orientação técnico de um engenheiro agrônomo especializado.  

6.5.4.1 Replantio 

O replantio deverá ser feito, mediante vistoria e avaliação em campo, em até 30 dias após o 

plantio, repondo-se as plantas mortas, e adotando a mesma metodologia do plantio, com o 

percentual de falha de 2%. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O serviço de proteção de taludes e encostas via a ação imediata contra o efeito de agentes 

erosivos e processos de deslocamento de partículas finas do solo que danificam ou 

reduzem a capacidade do sistema de drenagem superficial de proteção dos corpos d’água, 

ou ainda favorecem a instalação geo-mecânica da infra-estrutura das obras. 

A barreira vegetal que será implantada, com o uso das espécies citadas no corpo do texto, 

se constitui em um sistema vegetativo de controle de erosão, pois permitem a retenção dos 

sedimentos transportados durante as chuvas e com a sucessão destas retenções irá formar 

ao longo do tempo, um terraço natural da cortina de capim em touceira, evitando a 

degradação do solo, e quebrando a intensidade do fluxo descendente das águas pluviais. 

Outra observação importante é o isolamento da área dos fatores impactantes, primeiro 

passo para uma recuperação de área bem sucedida, além de ser uma medida preventiva 

contra pisoteio e falhas na revegetação, além das áreas que foram plantadas as mudas 

nativas, proporcionando uma boa regeneração florestal.  

Este isolamento pode ser através do uso de cercas bem definidas. Uma cerca é ideal em 

ambientes com a presença de transeuntes e animais domésticos, principalmente de bovinos 

e eqüinos. O isolamento das áreas será realizado apenas se fatores impactantes estiverem 

impedindo as ações de recuperação.  

Todas as técnicas e procedimentos terão o âmbito ecológico, evitando ao máximo que se 

use produtos químicos, utilizando apenas materiais orgânicos e manuais. 

As atividades apresentadas neste plano deverão ser preferencialmente orientadas e 

acompanhadas por um engenheiro agrônomo, para que os processos ocorram da melhor 

forma e com os prazos previstos. 

Em contrapartida as atividades apresentadas, o empreendedor se comprometerá em 

promover um programa de educação ambiental, contemplando o envolvimento os 

executores da obra e seus funcionários, além da comunidade local, com programas teóricos 

e práticos, através de plantio de árvores e doação de mudas, com o objetivo de esclarecer e 

despertar a consciência das pessoas para a importância da cobertura vegetal no equilíbrio 

ecológico necessário à sadia qualidade de vida da população e de seus descendentes.  
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12. CRONOGRAMA EXECUTIVO 

Quadro 03: Etapa das atividades para recuperação dos taludes e plantio de espécies nativas. 

Etapas / Período 
MESES - 2009 MESES - 2010 

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 
Elaboração do PRAD X 

Coleta e Análise do solo X         
Limpeza e reconformação do solo X X        

1° combate a formiga X 
Correção do solo X 

Colocação de terra vegetal X 
Plantio de mudas e semente de 

gramíneas e leguminosas   X X   
Plantio dos capim de contorno X X 
Marcação e Balizamento das 

covas   X X   
Correção das covas X X 

Preparo do composto orgânico X 
Preparo das covas de plantio X X 

Plantio das mudas X X X 
2° combate a formiga X 

Manutenção X X 
Replantio   X 

Educação Ambiental  X 
Doação de Mudas X 

Acompanhamento Técnico X X X X X X 
 

 

A etapa de monitoramento será realizada em um período de três anos, iniciado após a 

finalização dos trabalhos de campo e que terá o acompanhamento de um engenheiro 

agrônomo que apresentará relatórios da avaliação e desenvolvimento da recuperação da 

área degradada. 
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14. ANEXO 

 

 

14.1. Planta de Identificação das Áreas Degradadas 
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