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1.1 APRESENTAÇÃO 

O crescimento das cidades de forma desordenada foi uma das grandes mudanças na 

organização social deste século, trazendo sérios problemas para o espaço urbano, principalmente 

no que se refere aos impactos ambientais causados pela urbanização. Com o aumento da expansão 

urbana, aumenta também a proporção à degradação ambiental, e como resultado, pode-se observar 

que processos geomorfológicos são alterados, ocasionando processos erosivos como ravinas e 

voçorocas, bem como deslizamentos de terra. A erosão situa-se entre os mais sérios problemas que 

o homem vem enfrentando na atualidade, principalmente pelo aumento constante e progressivo 

das áreas atingidas, sejam elas urbanas ou rurais, além das alterações nos recursos hídricos. 

A definição de erosão (do latim: erodere) está associada aos processos de desgaste da 

superfície do terreno com a remoção e o transporte de grãos minerais (Bigarella et al, 1996). 

Constitui um processo natural no desenvolvimento da paisagem, onde sua atuação lenta e contínua 

modifica a forma do relevo, normalmente após longos períodos de tempo. No entanto, com a 

interferência antrópica, esse processo natural pode ser acelerado com o tempo ou, como é mais 

frequente, ter aumentada sua intensidade. De acordo com Bigarella et al (1996), a erosão pode ser 

considerada lenta ou acelerada, sendo diferenciadas da seguinte forma: a primeira se processa em 

escala de tempo geológica, sob condições de meio ambiente natural e relacionada a fatores físicos 

(erosividade da chuva, propriedades do solo, cobertura vegetal etc), sem intervenção do homem, 

ao contrário da erosão acelerada, que além de fatores naturais, está relacionada às ações antrópicas.  

Oliveira (2007) menciona que alguns autores relacionam o termo “erosão acelerada” às 

formas geradas a partir da ação antrópica, no entanto, é preciso salientar que em diversas partes 

do mundo, inclusive no Brasil, várias feições erosivas são características de eventos anteriores às 

alterações realizadas pelo ser humano e, portanto, podem ser definidas como feições naturais 

decorrente de desequilíbrios naturais ou induzidos pelo homem.  

As considerações levantadas pelo autor acima são as que melhor se enquadram no presente 

trabalho devido ao fato de ser encontradas referências de que os processos que atuam na área 

estudada, embora tenham sofrido intensa antropização, têm sua formação atribuída a fatores 

naturais.  

O relatório publicado pelo laboratório de Progeologia da Universidade Federal de Sergipe 

menciona que o “Buraco do Boi” é uma voçoroca gerada por ação da água da chuva e do 

escoamento superficial das águas pluviais. Em áreas urbanizadas é comum observar esse tipo de 

problema, o qual decorre de uma drenagem realizada de forma ineficiente ou mesmo de 

escoamento irregulares. A evolução de uma voçoroca resulta em efeitos devastadores para o meio 

físico, bem como para a sociedade. Carrijo (2000), infere que as voçorocas comprometem a 

população que habita seu entorno, pois em alguns casos pode haver o solapamento do terreno, e 

algumas dessas são usadas como depósito de lixo e entulho colaborando para o desenvolvimento 

de animais peçonhentos, insetos e doenças epidemiológicas como dengue e cólera. Segundo 

Conciani (2008), o controle de erosão não é feito apenas com uma obra ou uma ação, ou seja, 

diversas ações são aplicáveis de modo a se prevenir e combater processos erosivos. 
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Diante do exposto, o presente Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD propõe 

soluções para recuperação ambiental da área conhecida como “Buraco do Boi”, com o intuito de 

restaurar a área e impedir a evolução de processos erosivos, dando ênfase à contenção da voçoroca. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O PRAD tem como objetivo apresentar à Prefeitura Municipal de Divina Pastora, Sergipe, 

soluções ambientais e de engenharia para recuperação e estabilização da área afetada. 

1.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Cessar a evolução do processo erosivo que vem se desenvolvendo na área; 

• Reconformar o terreno dando-lhe um aspecto mais natural e ao mesmo tempo mais estável 

geotecnicamente do que a situação atual; 

• Disciplinar e permitir o escoamento das águas superficiais sem causar dano ou erosão ao solo; 

• Paralisar e se possível reverter os processos erosivos instalados; 

• Recobrir as áreas de solo exposto com cobertura vegetal adequada.  
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

RAZÃO SOCIAL Município de Divina Pastora 

NOME FANTASIA Divina Pastora Gabinete Prefeito 

CNPJ 13.108.733/0001-96 

ENDEREÇO Praça da Matriz, nº 49 

MUNICÍPIO/UF Divina Pastora/SE 

CEP 49.650-000 

E-MAIL cpl@divinapastora.se.gov.br 

CONTRATO Nº 100/2018 

 

1.4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

NOME Felipe Marques Sobral dos Santos 

CPF 014.962.085-36 

FORMAÇÃO Engenheiro Florestal 

CREA 270945809-8/SE 

ENDEREÇO Av. Mário Jorge, nº 2266, Bairro Coroa do Meio, Galeria Galvão 

MUNICÍPIO/UF Aracaju/SE 

CEP 49.035-660 

TELEFONE (79) 999757775 

E-MAIL eng.felipemsobral@gmail.com 

ART PRINCIPAL SE20190153536 (Anexo) 

 

NOME Wlisses Oliveira Batista 

CPF 026.954.55-69 

FORMAÇÃO Geólogo 

CREA 271603184-3/SE 

ENDEREÇO Av. Quirino, 85B, Inácio Barbosa 

MUNICÍPIO/UF Aracaju/SE 

CEP 49.040-700 

TELEFONE (79) 991383628 

E-MAIL batistawlisses@gmail.com 
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A área a ser recuperada está localizada na zona urbana do município de Divina Pastora/SE, 

em local conhecido como “Buraco do Boi”, entre as coordenadas UTM 24L E702387/N8819140, com 

distância aproximada de 39 km quilômetros da capital Aracaju. Partindo-se da praça matriz, o acesso 

à área se dá a partir da rodovia estadual SE-160 (Trajeto 1) ou através da rua Rosário (Trajeto 2), 

conforme Figura 1. A Figura 2 mostra uma visão geral da área estudada. 

 
Figura 1 – Mapa com acessos à área a ser recuperada. 

 

 
Figura 2 – Área conhecida como Buraco do Boi. UTM 24 L E702572/N8819459, 19/12/2018. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

3.1.1 CLIMA 

Segundo classificação de Koppen, o município de Divina Pastora é dominado pelo clima do 

tipo tropical quente e úmido (As) com estação seca no inverno. Esse tipo de clima predomina no 

litoral da região Nordeste e é caracterizado pela ausência de chuvas no verão e sua ocorrência no 

“inverno”. A temperatura média anual é de 25,0 ºC, com precipitação pluviométrica média no ano 

de 1.050 mm e período chuvoso de março a agosto (CPRM, 2002). O gráfico da Figura 3 foi criado 

com base em médias calculada a partir de dados observado em 30 anos e mostra o comportamento 

das chuvas no município de Divina Pastora. 

 
Figura 3 – Gráfico mostrando o comportamento das chuvas no município de Divina Pastora (médias 

calculadas a partir de dados computados em 30 anos). Fonte: Climatempo, 2019. 

Infere-se, a partir desses dados, que o período entre outubro e janeiro apresenta condições 

climáticas favoráveis (baixas precipitações) para a execução das atividades relacionadas a 

movimentação de terra (reconformação de taludes e execução de aterros) e o período entre abril e 

julho são mais favoráveis para a implantação da cobertura vegetal (hidrossemeadura, plantio de 

espécies arbóreas etc). 

3.1.2 HIDROGRAFIA 

No território de Divina Pastora/SE ocorrem duas Bacias Hidrográficas, a do Rio Japaratuba 

e do Rio Sergipe. A zona urbana do município e consequentemente área a ser recuperada estão 

inseridos nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, sendo o Riacho da Bica o afluente 

local, com drenagem natural afetada pela voçoroca, conforme mapa de situação hidrográfica da 

Figura 4. 
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Figura 4 – Mapa com informações da hidrografia da região. 

3.1.3 GEOMORFOLOGIA 

Do ponto de vista geomorfológico, o território de Divina Pastora apresenta relevos 

relacionados a Planície Litorânea, Planície Fluvial e Pediplano Sertanejo (CPRM, 2002). A zona urbana 

do município localiza-se em região de interflúvios tabulares (morros com topos planos a ondulados), 

estando em área de divisor de águas do Rio Ganhamaroba e Riacho da Bica, e nascentes dos Riachos 

da Limeira e da Flor de Mucuri (Figura 5). A zona urbana se desenvolveu nas áreas mais elevadas 

(topo de morro).  

 
Figura 5 – Mapa de curva de nível da região do centro e região do entorno de Divina Pastora. 
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A área de ocorrência do processo erosivo (Figura 6) é caracterizada, em sua maior parte, 

por terreno topograficamente inclinado (face de morro), ocorrendo linha de drenagem pertencente 

a Rede Hidrográfica do Rio Sergipe, conforme citado anteriormente, além poções aplainadas (base 

do morro). O trecho diretamente afetado pelo processo de voçorocamento apresenta feições 

erosivas expressivas, sendo que sua morfologia será descrita no terceiro capitulo. 

 
Figura 6 – Área de ocorrência dos processos erosivos. UTM 24 L E702223/N8819141, 19/12/2018. 

3.1.4 PEDOLOGIA 

Com base em observações de campo (corte exposto pela erosão) e considerado a 

bibliografia consultada sobre a região, verificou-se que o solo ocorrente na área é classificado como 

Latossolo Vermelho – Amarelo. Caracterizado, segundo Ker (1998) como um solo de fertilidade 

variável, textura argilosa, ocorrendo em áreas planas e declivosas. O solo na área se apresenta 

bastante alterado (ocupação antrópica e degradação), com perfis profundos e gênese relacionada 

aos sedimentos da Formação Barreiras. 

3.1.5 GEOLOGIA REGIONAL/LOCAL 

O território de Divina Pastora/SE é caracterizado pela ocorrência de rochas 

mesoproterozóicas pertencentes a Faixa de Dobramentos Sergipana (Grupo Vaza Barris – Formação 

Olhos D’Água), rochas sedimentares relacionadas a Sub-Bacia de Sergipe (Formação Riachuelo), e 

sedimentos recentes das Formações Superficiais Continentais Cenozóica (Formação Barreiras e 

Depósitos Aluviais). O mapa tectonoestratigráfico da Figura 7, mostra as características geológica 

da região de Divina Pastora, destacando os membros da Formação Riachuelo (Membro Maruim, 

Taquari e Angico) e falhas geológicas interpretadas. Nota-se que uma das linhas de falha “corta” o 

referido município, contudo, vale ressaltar que se tratam de estruturas geológicas prováveis e 
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relacionadas aos membros da Formação Riachuelo, não sendo observado em campo, indícios de 

falhamento das rochas da Formação Barreiras. 

 
Figura 7 – Mapa com características geológicas da região de Divina Pastora. Fonte: Extraído e modificado 

de Garcia, A. J. V. et al., 2015. 

A zona urbana do munícipio está assentada sobre litologias da Formação Barreiras, 

composta por sedimentos terrígenos caracterizados por areias finas a grossas, cascalhos, 

conglomerados, com níveis argilosos, pouco compactados, possuindo estratificações irregulares e 

cores variegadas (SCHALLER, 1969; VILAS BOAS et al., 1996 apud SANTOS et al., 1998). Campo Neto 

(2007), consideraram que os sedimentos desta Formação foram depositados durante o Plioceno, 

após evento marinho regressivo.  

A montagem da Figura 8 mostra talude de corte localizado próximo a área degradada, com 

destaque para os sedimentos da Formação Barreiras. 
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Figura 8 – Talude de corte localizado nas proximidades da área degradada expondo os sedimentos da 

Formação Barreiras. UTM 24 L E702395/N8819213, 11/01/2019. 

3.1.6 HIDROGEOLOGIA 

As águas subterrâneas na zona urbana do município de Divina Pastora estão contidas em 

aquífero granular do domínio hidrogeológico Formações Superficiais Cenozóicas, representado na 

região pela Formação Barreiras. Este domínio é caracterizado, em geral, pela alta porosidade e 

permeabilidade, boa capacidade de armazenamento d’água, podendo produzir vazões significativas 

(CPRM, 2002). 

Foi identificado na área degradada um ponto com surgência (nascente/fonte) do lençol 

freático, conforme Figura 9 e Figura 10, que está localizado em área a jusante da cabeceira da 

voçoroca (base do morro). Entretanto, vale informar que a surgência ocorre de forma induzida (não 

natural), por se tratar de ponto escavado com profundidade que intercepta o nível freático local. 

  
Figura 9 – Surgência hídrica em ponto localizado à 

jusante da cabeceira da voçoroca. UTM 24 L 

E702466/N8819241, 11/01/2019.   

Figura 10 – Surgência do lençol freático à jusante 

da voçoroca. UTM 24 L E702382/N8819196, 

11/01/2019.   
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 

3.2.1 FLORA 

O município de Divina Pastora/SE encontra-se inserido na Mata Atlântica, bioma 

caracterizado por uma vegetação com árvores de médio e grande porte, geralmente formando uma 

floresta fechada e densa, que apresenta uma rica diversidade, com presença de diversas espécies 

de animais e vegetais. A região onde está localizada a voçoroca Buraco do Boi apresenta vegetação 

do tipo Floresta Estacional Semidecidual. De acordo com o Manual de Classificação de Vegetação 

Brasileira (IBGE, 2012), o conceito ecológico deste tipo florestal é estabelecido em função da 

ocorrência de clima estacional que determina semideciduidade da folhagem da cobertura florestal, 

ou seja, no período seco apresenta razoável perda de folhas. As florestas estacionais semideciduais 

são formações de ambientes menos úmidos e, em geral, ocupam ambientes que transitam entre a 

zona úmida costeira e o ambiente semiárido. 

Durante visitas à área de estudo foi possível observar que grande parte da área de entorno 

possui cobertura vegetal estabelecida por herbáceas do tipo gramínea, utilizadas como pastagem 

(Figura 11), no entanto, nas bordas e no interior da Buraco do Boi constatou-se o predomínio de 

indivíduos de vegetação arbórea-arbustiva, com altura média de 3,5 a 4,0 m, das espécies nativas 

Tapirira guianensis Aubl (Pau pombo), Anacardium occidentale L. (cajueiro), Inga spp. (ingazeiro), 

Xylopia frutescens Aubl (pindaíba), Cecropia pachystachya Trécul (umbaúba), Psidium guajava. 

(goiabeira) e Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin (pé de galinha), e das 

espécies exóticas Mangifera indica L. (mangueira) e Musa spp. (bananeira) (Figura 12 a Figura 13).  

  
Figura 11 – Vegetação herbácea no entorno da 

voçoroca. UTM 24 L E702510/N8819256, 11/01/2019.   

Figura 12 – Indivíduos arbóreo-arbustivos 

localizados em área de estudo. UTM 24 L 

E702429/N8819193, 11/01/2019.   
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Figura 13 – Vista geral dos indivíduos distribuídos na borda e interior da voçoroca. UTM 24 L 

E702379/N8819139, 11/01/2019.   

As espécies nativas identificadas no Buraco do Boi são consideradas plantas pioneiras, ou 

seja, espécies que tem rápido crescimento, germinam e se desenvolvem em condições de muita 

luminosidade fornecendo sombreamento e produção precoce de bastante sementes pequenas, 

normalmente com dormência, as quais são predominantemente dispersadas por animais (Figura 14). 

Essas espécies recolonizaram a voçoroca devido o processo de auto-renovação da vegetação que 

ocorreu a partir da abertura do buraco. Esse mecanismo é chamado de sucessão secundária, que 

nada mais é do que a ocupação de uma clareira aberta por uma nova vegetação, também chamada 

de vegetação secundária (Figura 15).  

  
Figura 14 – Indivíduos de C. pachystachya 

(umbaúba), considerada planta pioneira. UTM 24 L 

E702412/N8819196, 11/01/2019. 

Figura 15 – S. morototoni (pé de galinha), espécie 

indicadora de vegetação secundária em estágio 

inicial. UTM 24 L E702379/N8819139, 11/01/2019.     

De acordo com o artigo 1º da Resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007, 

vegetação secundária, ou em regeneração é aquela resultante dos processos naturais de sucessão, 
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após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, 

podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. Considerando a caracterização do 

Buraco do Boi, pode-se dizer que a formação florestal na área de estudo é definida como vegetação 

secundária em estágio inicial de regeneração.  

“II - FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, FLORESTA OMBRÓFILA DENSA E 

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

a) Estágio inicial:  

1. ausência de estratificação definida;  

2. predominância de indivíduos jovens de espécies arbóreas, arbustivas e cipós, 

formando um adensamento (paliteiro) com altura de até 5 (cinco) metros;  

3. espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude com DAP 

médio de até 10 (dez) centímetros;  

4. espécies pioneiras abundantes;  

5. dominância de poucas espécies indicadoras;  

6. epífitas, se existentes, são representadas principalmente por líquens, briófitas e 

pteridófitas com baixa diversidade;  

7. serapilheira, quando existente, forma uma fina camada, pouco decomposta, 

contínua ou não;  

8. trepadeiras, se presentes, geralmente herbáceas; e  

9. espécies indicadoras: Árbóreas - Cecropia spp. (embaúba), Vismia spp. (ruão), 

Solanum granulosoleprosum, Piptadenia gonoacantha, Mabea fistulifera, Trema 

micrantha, Lithrae molleoides, Schinus terebinthifolius, Guazuma ulmifolia, Xilopia 

sericea, Miconia spp, Tibouchina spp., Croton floribundus, Acacia spp., 

Anadenanthera colubrina, Acrocomia aculeata, Luehea spp.; Arbustivas - Celtis 

iguanaea (esporão-degalo), Aloysia virgata (lixinha), Baccharis spp., Vernonanthura 

spp. (assapeixe, cambará), Cassia spp., Senna spp., Lantana spp. (camará), Pteridium 

arachnoideum (samambaião); Cipós - Banisteriopsis spp., Heteropteris spp., 

Mascagnia spp., Peixotoa spp., Machaerium spp., Smilax spp., Acacia spp., Bauhinia 

spp., Cissus spp, Dasyphyllum spp., Serjania spp., Paulinia spp., Macfadyenia spp., 

Arravbidea spp., Pyrostegia venusta, Bignonia spp." 
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IV. CARACTERIZAÇÃO E ORIGEM DA DEGRADAÇÃO 
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 O presente capítulo é composto por quatro itens: o primeiro traz a análise de trabalhos 

anteriores relacionados ao “Buraco do Boi”, o segundo contém a caracterização do local impactado, 

o terceiro é feito uma análise da origem da degradação (voçoroca) e o último item expõe a descrição 

dos efeitos e impactos causados aos meios físico, biótico e antrópico. 

 

4.1 TRABALHOS ANTERIORES 

 Foram consultados três trabalhos relacionados ao problema ambiental objeto do presente 

plano, disponibilizados pela prefeitura de Divina Pastora. 

O primeiro trata-se de relatório elaborado por geólogos do laboratório PROGEOLOGIA (UFS), 

que discorre sobre visita técnica, realizada em 17/03/2015, em áreas de Divina Pastora que 

apresentam risco geoambiental, além de apresentar as características geológicas da região. Em 

relação ao local conhecido como “Buraco do Boi”, fez-se a seguinte descrição: 

“O Buraco do Boi corresponde a uma "boçoroca" ou "voçoroca" formada pela 

erosão gerada por ação da água da chuva e do escoamento superficial das águas 

pluviais (boca de lobo existente no local), o que propicia a erosão registrada. As 

boçorocas possuem potencial alto de destruição, onde a contenção destes 

processos necessita de obras de grande porte”. 

O segundo trabalho, datado de novembro/2015, foi executado pelo Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM, por meio do programa de Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e 

Muito Alto Risco a Inundações e Movimentos de Massa. O mesmo caracteriza o local (Buraco do 

Boi) como área de risco alto de deslizamento, o descrevendo conforme exposto abaixo: 

“Setor de deslizamento provocado por erosão intensa em drenagem natural. A 

processo erosivo pode ser caracterizado como uma voçoroca, que se estende por 

cerca de 100m e tem profundidade de 50m. A erosão se deu pela canalização e 

concentração do escoamento urbano para a drenagem afetada, através de uma 

manilha. Os taludes laterais romperam e a erosão está evoluindo lateralmente e a 

montante. Na crista do talude, a montante da erosão, junto à manilha de águas 

pluviais, não há qualquer tipo de canalização das águas superficiais, agravando o 

problema de erosão com risco de destruição das manilhas de escoamento de água. 

A provável evolução para montante pode atingir diversas moradias, bem como a 

rua principal da cidade. A Jusante não há moradias”. 

Em 19/01/2017 a Defesa Civil de Sergipe, após solicitação do coordenador de defesa civil 

municipal, realizou vistoria no local em questão, sendo elaborado o Relatório Técnico de Vistoria nº 

002/2017 de 02/02/2017 (Anexo). O responsável por esse trabalho observou o seguinte: 

“Foi observado que essa erosão não é nova e vem evoluindo ao longo dos anos, 

se aproximando dos fundos das residências. A erosão é fruto de uma drenagem 

que passa sobre o terreno de propriedade do Sr. Valmiram, desaguando nesse 

terreno e escoa para propriedades vizinhas. Trata-se de uma erosão muito profunda 
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e extensa.” 

O técnico ressaltou que o Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil – DEPEC fez, 

em anos anteriores, algumas vistorias na área, tendo sido a última em 28/02/15 e que resultou no 

Relatório Técnico de Vistoria 007/2015, datado de 05/03/15. O mesmo conclui ainda o seguinte: 

“Diante de tudo já exposto, entendemos que a solução do problema é de 

responsabilidade do Poder Público Municipal, pois embora o processo erosivo 

tenha como causador principal as águas oriundas das chuvas e do escoamento 

superficial das águas pluviais, percebemos que a presença da “boca de lobo” no 

local contribui com a aceleração do processo erosivo, bem como outros fatores, a 

exemplo de sistemas de drenagem precário, a falta de um bom planejamento de 

ocupação e uso do solo, a ausência de uma boa infra-estrutura urbana, entre outros. 

Desta forma, recomendamos providencias imediatas para sanar o problema que 

por anos persiste...” 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA 

 A área degradada pela erosão tem aproximadamente 1.666,80 m² ou 0,16 ha de área, 

ocorrendo em terreno sustentado por sedimentos da Formação Barreiras, com porções 

topograficamente inclinadas (face de morro) a pouco inclinadas (base do morro), e cotas variando 

entre 109 a 137 m, de acordo com o Levantamento Topográfico disponibilizado pela Prefeitura de 

Divina Pastora e executado pela empresa 3D Topografia. Observou-se que o processo de 

“voçorocamento” evoluiu sobre a drenagem natural existente, mantendo um aspecto quase linear 

(Figura 16). O canal formado apresenta profundidade e largura variável, além de formas côncavas e 

em “V”. Diante dessa variação de características, optou-se pela divisão da área em dois setores, 

conforme Figura 17. 

 
Figura 16 – Aspecto quase linear do processo erosivo localizado no Buraco do Boi. UTM 24 L 

E702599/N8819437, 19/12/2018. 
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Figura 17 – Mapa com divisão de setores. 

4.2.1 SETOR 1 

Esse setor se estende desde o ponto de maior cota, localizado na cabeceira da voçoroca, 

até a estrada do poço da Petrobras, a jusante, ocorrendo em terreno inclinado (face de morro). A 

drenagem natural afetada pela voçoroca é classificada como efêmera, visto que o escoamento de 

água só ocorre por ocasião de chuvas, não sendo identificado surgência do lençol freático.  

Nessa área a voçoroca apresenta profundidades entre 109 e 137 m e larguras entre 5 a 18 

m com taludes e paredes subverticais e praticamente expostos as intempéries, sendo características 

que acabam dificultando a regeneração da vegetação, além de potencializar os processos erosivos 

já atuantes. A Figura 18 mostra o trecho afetado pela voçoroca e as áreas com riscos de 

desmoronamentos, considerando um raio de 20 metros. Observa-se que algumas das residências 

estão parcialmente ou totalmente inseridas nas áreas de risco. 
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Figura 18 – Área de Risco Geotécnico – Setor 1. 

 

 
Figura 19 – Área de Risco com residências próximas. UTM 24 L E702364/N8819097. 19/12/2019. 

A cabeceira da voçoroca e trecho superior apresentam paredes desestabilizadas e com 

estruturas erosivas que evidenciam a continuação do processo erosivo, com possibilidade de 

ocorrência de deslizamentos e desmoronamentos (Figura 20 a Figura 23), sendo o trecho com maior 

largura e profundidade. Nessa área nota-se ainda a disposição irregular de resíduos sólidos que 

acabam sendo carregados para o fundo da voçoroca, degradando ainda mais o local. 

Cabeceira da voçoroca 
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Figura 20 – Vista da parte inicial da área degradada. 

Foto tirada na cabeceira da voçoroca. UTM 24 L 

E702363/N8819088, 11/01/2019. 

Figura 21 – Foto da cabeceira da voçoroca 

mostrando o bueiro existente no local. UTM 24 L 

E702355/N8819096, 11/01/2019.     

  

Figura 22 – Vista geral da cabeceira da voçoroca e 

residências existentes a montante. UTM 24 L 

E623684/N8731483, 11/01/2019. 

Figura 23 - Vista de jusante para montante de 

talude formado em trecho superior da voçoroca. 

UTM 24 L E702375/N8819138, 11/01/2019.     

Os trechos médio e inferior possuem larguras e profundidades menores, o leito e talvegue 

apresentam vegetação em desenvolvimento, com indivíduos de pequeno e grande porte, que, 

possivelmente, retardaram a evolução da erosão (aprofundamento da incisão). Os taludes e paredes 

do canal erosivo não possuem vegetação consolidada. 

  
Figura 24 – Vista de jusante para montante de parte Figura 25 – Vista de montante para jusante da 
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da voçoroca apresentando bordas instáveis. UTM 24 

L E702389/N8819143, 11/01/2019. 

incisão erosiva em seu trecho médio. Observa-se a 

diminuição da largura da mesma nos trechos a 

jusante. UTM 24 L E702389/N8819143, 11/01/2019.     

  

Figura 26 – Vista de jusante para montante da 

voçoroca em seu trecho inferior, com destaque para 

a vegetação que vem se desenvolvendo no leito da 

mesma. UTM 24 L E702417/N8819191, 11/01/2019. 

Figura 27 – Vista de jusante para montante do 

trecho em que a voçoroca intercepta a estrada que 

dá acesso a poço da Petrobras. UTM 24 L 

E702429/N8819193, 11/01/2019.     

O setor 1 apresenta maior risco geotécnico, devido as características atuais do terreno e 

possibilidade de ocorrência de evento destrutivo em área margeada por residências. 

4.2.2 SETOR 2 

O setor dois tem início na margem da estrada do poço da Petrobras, se estendendo para 

jusante até o ponto com coordenadas UTM 24 L E702518/N8819346, conforme Figura 28, ocorrendo 

em relevo com inclinação suave (base do morro). O curso d’água nesse setor é classificado como 

intermitente, considerando que o escoamento de água ocorre por ocasião de chuvas com 

contribuição do lençol freático, sendo uma área de preservação permanente do Riacho da Bica 

(SEMARH, 2015), conforme enquadramento da Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código 

Florestal), em seu Capítulo I do Artigo 4º. 
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Figura 28 – Área de Risco Geotécnico – Setor 2. 

O mesmo foi separado do setor anterior por tratar-se de terreno com baixo risco geotécnico, 

com incisões erosivas pouco profundas e larguras entre 2,5 a 4,0 m. Além disso, verificou-se que a 

implantação da estrada supracitada intensificou os processos erosivos atuantes na área, 

considerando que a incisão erosiva já existia, conforme Figura 29 a Figura 32, e tendo em vista que 

as obras de drenagem da estrada se mostraram ineficientes, com bueiro sem dissipadores de energia 

e saída atualmente danificada (Figura 33). A área de risco nesse trecho foi estimada em 5 metros, 

tendo em vista as características do terreno. Não há residências inseridas nas áreas de risco desse 

setor, conforme Figura 34 e Figura 35. 

  
Figura 29 – Vista de jusante para montante da área 

após a estrada da Petrobras, onde se observa a 

existência de bueiro danificado. UTM 24 L 

E702452/N8819210, 31/12/2019. 

Figura 30 – Vegetação bem desenvolvida existente 

em um dos pontos do Setor 2. UTM 24 L 

E702500/N8819293, 31/12/2019.     
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Figura 31 – Vista de jusante para montante da área 

após o bueiro onde se observa a incisão erosiva 

(ravina) formada pelo escoamento das águas 

pluviais. UTM 24 L E702458/N8819208, 31/12/2019. 

Figura 32 - Ponto do terreno com ocorrência de 

surgência do lençol freático localizado a jusante da 

estrada do poço da Petrobras. O mesmo foi 

escavado. UTM 24 L E702483/N8819246, 

31/12/2019.     

  

Figura 33 – Bueiro com saída danificada. Não foi 

identificado a presença de dissipadores de energia 

ou outros dispositivos necessários para a correta 

drenagem das águas pluviais. UTM 24 L 

E702456/N8819209, 31/12/2019. 

Figura 34 – Vista de jusante para montante da 

vegetação existente após a estrada citada nas fotos 

anteriores. UTM 24 L E702510/N8819256, 

31/12/2019.     
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Figura 35 – Ausência de residências no entorno da voçoroca. UTM 24 L E702442/N8819232, 19/12/2019. 

 

4.3 CAUSAS E EVOLUÇÃO DA DEGRADAÇÃO 

4.3.1 CAUSAS 

A partir dos dados levantados e considerando as informações colhidas em campo, conclui-

se que o processo de voçorocamento, que atinge o terreno a ser recuperado, foi ocasionado por 

fatores antrópicos, que, somados a fatores naturais, aceleraram o processo de degradação da área. 

Seguindo assim as conclusões apresentadas nos relatórios da CPRM, Defesa Civil e PROGEOLOGIA 

(UFS).  

FATORES NATURAIS 

• Geologia: A área afetada pela erosão está assentada sobre litologias da Formação Barreiras, 

caracterizada por rochas sedimentares de baixa resistência a processos erosivos, principalmente 

quando expostas as intempéries (áreas desnudas); 

• Clima: O município está inserido em região de clima seco a sub úmido, com chuvas concentradas 

em alguns meses do ano. A água da chuva é o principal agente erosivo da área; 

• Relevo: A área em que a voçoroca se formou é caracterizada, em sua maior parte, por terreno 

inclinado (face de morro), com evolução sobre drenagem natural. Tais características, aliadas a 

geologia e clima da região, favoreceram a deflagração de processos erosivos. 
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FATORES ANTRÓPICOS (CAUSADORES PRINCIPAIS) 

• Uso e Ocupação do Solo: A zona urbana de Divina Pastora se desenvolveu em topos de morros, 

com consequente impermeabilização do solo dessas áreas. Houve também a supressão de grande 

parte da vegetação que protegia as faces desses morros para uso agrícola, com consequente 

exposição desses solos e sedimentos as intempéries. A voçoroca está localizada em área de uso 

agrícola (pasto), com área urbanizada a montante; 

• Drenagem Urbana mal planejada/executada: A drenagem das águas pluviais da rua localizada a 

montante da voçoroca (Figura 36), é feita por rede que deságua justamente na área afetada 

(drenagem natural), sendo este o principal causador do processo de voçorocamento (Figura 37); 

  

Figura 36 – Drenagem das águas pluviais localizada 

na rua Rosário. UTM 24 L E702350/N8819043, 

19/12/2019. 

Figura 37 – Bueiro existente por onde deságua as 

águas pluviais da drenagem da rua Rosário. UTM 24 

L E702382/N8819166, 19/12/2019 

• Ausência de ações corretivas: A não execução de obras para melhorar a eficiência da drenagem 

da área, bem como a ausência de medidas para contenção dos processos erosivos, contribuiu e 

vem contribuindo para evolução da voçoroca. 

4.3.2 EVOLUÇÃO DA VOÇOROCA 

De forma resumida, conclui-se que os processos erosivos, que normalmente atuam nesse 

tipo de terreno (face de morro) e são responsáveis pela evolução natural da paisagem, foram 

acelerados por fatores antrópicos e acabaram progredindo para o processo de voçorocamento do 

terreno, tendo como resultado a situação atual (voçoroca). A montagem da Figura 38 descreve os 

possíveis estágios de evolução da voçoroca. 
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Figura 38 – Diagrama mostrando a possível evolução do processo erosivo a ser recuperado. 

O contexto atual demonstra a tentativa da natureza de regenerar a área degradada, entretanto, é 

imprescindível a execução de medidas para controlar a erosão e acelerar o processo de recuperação. 

 

4.4 EFEITOS CAUSADOS AO AMBIENTE E IMPACTOS 

Os conceitos de impacto ambiental e meio ambiente são amplamente descritos na literatura, 

sendo observadas definições simplificadas ou mais detalhadas. No caso do presente plano, 

considerou-se a definição de impacto ambiental dada pela Resolução CONAMA nº 001/86 de 23 

de janeiro de 1986, que diz: 

[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 

econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos naturais. 

Já para meio ambiente, adotou-se o conceito apresentado pela Resolução CONAMA nº 

306/02 de 05 de julho de 2002, que o define como “conjunto de condições, leis, influência e 

interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas” 

A degradação causa pela voçoroca, que tem origem relacionada a ações antrópicas, 

conforme descrito anteriormente, impactou negativamente o meio ambiente da região. Os principais 

efeitos e impactos são listados a seguir, sendo agrupados de acordo com o meio afetado. 
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MEIO FÍSICO 

• Erosão da drenagem natural com carreamento de sedimentos em direção a cursos d’água existente 

na área (Riacho da Bica), aumentando aporte de sedimentos no mesmo e impactando 

negativamente na qualidade hídrica da Bacia do Rio Sergipe; 

• Exposição do solo as intempéries ocasionando o surgimento de novos processos erosivos, além 

da perda de solo fértil; 

• Alteração do relevo natural e impacto paisagístico; 

• Possível alteração da dinâmica das águas subterrâneas, devido a profundidade da incisão erosiva 

(ocorrência de surgências). 

MEIO BIÓTICO 

• Destruição de habitat natural; 

• Redução da biodiversidade local. 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

• Riscos de acidentes nas áreas da voçoroca; 

• Possibilidade de ocorrência de evento destrutivo em área urbana, caso a voçoroca avance a 

montante; 

• Impacto negativo sobre as contas municipais. A evolução do processo erosivo poderá encarecer 

ainda mais processo de recuperação da área degradada. 
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V. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 
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Antes do início da recuperação, é necessário a execução de obras para alterar o sistema de 

drenagem (urbana) existente na área, de forma a garantir que as águas coletadas e conduzidas por 

este não desaguem na cabeceira da voçoroca, eliminando assim o principal causador da degradação 

e prevenindo possíveis danos durante a recuperação da área. Além dessa medida, deve ser feito a 

limpeza e remoção dos resíduos sólidos existentes na área, bem como a desapropriação de imóveis 

localizados nas áreas que serão recuperadas. 

A recuperação deverá ser executada seguindo as etapas descritas nos próximos itens. A 

empresa que será responsável pela recuperação precisa possuir experiência técnica nas áreas de 

engenharia civil e geotécnica, terraplenagem e recuperação de áreas degradadas. 

 

5.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

As técnicas de levantamento topográfico assumem papel de grande importância nos 

processos geomorfológicos, dado que permitem a elaboração de uma base na qual, através de 

procedimento cartográfico, obtêm-se dados imprescindíveis a análise geomorfológica (MATHIAS e 

NUNES, 2014). Diante disso, a empresa responsável pela execução deste serviço deverá realizar um 

levantamento topográfico de detalhe da área afetada, visando a obtenção de dados planialtimétricos 

para elaboração dos projetos de drenagem e contenção.  

 

5.2 RECOMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA 

Os taludes e canal da voçoroca em questão apresentam características que os tornam 

instáveis e susceptíveis a processos erosivos, conforme caracterizado anteriormente, sendo 

necessário a reconformação do terreno para posterior recuperação. A Figura 39 mostra uma 

ilustração de talude de pequeno porte com perfil original e construído (reconformado). 



 

Av. Mario Jorge, nº 2266, Bairro Coroa do Meio, Galeria Galvão, Aracaju/SE 
(79) 99975-7775 

eng.felipemsobral@gmail.com 

39 

 
Figura 39 – Exemplo de perfil de talude a ser reconformado. Fonte: Modificado de DURLO; SUTILI, 2005. 

Os equipamentos normalmente utilizados nesse tipo serviço são Escavadeira, 

Retroescavadeira, Caminhão Basculante e outros equipamentos específicos, a exemplo de 

compactador de solo (manual). O terreno afetado deverá ser reconformado conforme características 

geométricas do projeto a ser elaborado, e seguindo as etapas listadas abaixo:  

• Execução de cortes e aterros nos taludes da voçoroca (Setor 1 e 2) visando a suavização dos 

mesmos, deixando-os com inclinação não superior a 45° (1:1), devido ao tipo de maciço (Formação 

Barreiras). Nos locais onde os taludes formados pela voçoroca apresentam alturas superiores a 8 

metros, deve-se avaliar a execução de banquetas (talude escalonado) para assegurar a estabilidade 

e facilitar a drenagem das águas pluviais. A Figura 40 ilustra talude composto por banquetas (sem 

escala); 

• Reconformação do leito da voçoroca na área localizada na cabeceira (Setor 1). Essa medida tem 

como objetivo a preparação do solo para a execução da etapa de contenção dessa área (descritas 

nos próximos itens); 

• Reconformação do leito da voçoroca nas demais áreas, excluindo os locais com vegetação bem 

desenvolvida e leito do setor 2; 

• Aterramento da área localizada na cabeceira da voçoroca. Essa medida deverá ser executada após 

construção do muro de contenção (gabião), ou seja, o aterramento deverá ser executado a montante 

da contenção. O material de empréstimo utilizado nesse serviço deverá possuir as mesmas 

características do maciço, assim, sugere-se a busca de materiais em jazidas ou áreas de empréstimo 

com sedimentos da Formação Barreiras (argilas, areias, seixos), o volume necessário para 

aterramento será definido conforme projeto de contenção. A compactação dessa área deverá atingir 

índices seguros. A utilização de material de baixa qualidade pode diminuir a estabilidade dessa área. 
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Figura 40 – Perfil de talude escalonado composto por banquetas e canaletas. Fonte: Modificado de IPT, 

1991. 

A execução dos serviços de movimentação de terra pode fragilizar o solo da área, gerando 

consequentemente novos processos erosivos. Desta forma, para o controle dos processos erosivos 

durante a recuperação da área, deverão ser tomadas as seguintes medidas: 

• Executar os trabalhos de movimentação de terra em épocas não chuvosas; 

• Executar a movimentação de terra apenas nos locais previstos; 

• Reconformar os taludes respeitando o dimensionamento planejado; 

• Evitar a supressão vegetal em áreas não previstas; 

• Os trabalhos relacionados à revegetação deverão ser iniciados após os serviços de movimentação 

de terra, prevenindo assim a deflagração de processos erosivos pelo escoamento das águas pluviais; 

• Respeitar as normas de segurança e higiene relacionadas a este serviço. 

 A Prefeitura Municipal de Divina Pastora deverá solicitar ao órgão ambiental competente 

(ADEMA) a Autorização de Supressão de Vegetação – ASV dos indivíduos de espécies nativas 

presente no Setor 1 que serão suprimidos para a execução da reconformação dos taludes. 

  

5.3 CONTENÇÃO DA EROSÃO NA ÁREA A MONTANTE 

Para a contenção da erosão a montante, sugere-se a construção de muro de gabião defronte 

a cabaceira da voçoroca, com distância e configurações a serem definidas pela empresa contratada 
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para recuperação da área. A montagem deverá ocorrer após a reconformação do leito do canal. 

A área a montante do muro será aterrada (Figura 41), conforme citado anteriormente. O 

material pétreo normalmente utilizado nos gabiões são rochas graníticas, basálticas e gnáissicas. Já 

as gaiolas (caixas) são constituídas de fios de aço galvanizado. A empresa que será responsável pela 

recuperação precisa possuir experiência em obras desse tipo.  

 
Figura 41 – Esquema mostrando contenção de reaterro por muro de gabião. Fonte: Modificado de Barros, 

P. L. A. 

Por ser uma estrutura de contenção permeável (espaços vazios existentes entre as rochas 

que preenchem as gaiolas) e consequentemente autodrenante, torna se dispensável a instalação de 

dispositivos de drenagem no muro. Tais características reduzem ainda o empuxo hidrostático sobre 

o mesmo, principalmente em épocas de chuva, quando há elevação do nível freático. Entretanto, 

vale ressaltar que a área aterrada ao tardoz da contenção deverá possuir um sistema de drenagem 

eficiente, que visará a prevenção de processos erosivos, além de receber cobertura vegetal. 

 

5.4 OBRAS DE DRENAGEM 

Os taludes do Setor 1 deverão possuir sistema de drenagem composto por valetas (Figura 

42), escadas hidráulicas (Figura 43), dissipadores de energia (Figura 44), entre outros dispositivos de 

drenagem. As valetas deverão ser instaladas nas cristas e banquetas dos taludes. As escadas 

hidráulicas (descidas d’água) deverão ser executadas nos locais onde as valetas apresentarem 

comprimento crítico, com deságue em caixa coletora ou bacias de amortecimento, evitando assim 

a ocorrência de processos erosivos ou dano as valetas. Já os dissipadores de energia devem ser 

adotados em todas as áreas de deságue e saídas de dispositivos de drenagem. 

Os dispositivos deverão ser construídos em concreto ou concreto armado, devido as 

características e particularidades do terreno. A empresa responsável pela recuperação deverá 

executar os dispositivos com dimensionamento hidráulico compatível a situação de cada trecho 
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(topografia, vazão prevista etc). 

Materiais como brita, pedra de mão e matacões deverão ser oriundos de rocha sã (graníticas, 

basálticas e gnáissicas), e atenderem os requisitos exigidos em obras desse tipo. O concreto utilizado 

deverá ser preparado conforme normas vigentes. A equipe responsável deverá possuir os 

equipamentos necessários para a correta execução dos serviços dessa etapa. 

  

Figura 42 – Exemplo de valeta instalada em 

banqueta de talude. Fonte: Google imagens, 2019. 

Figura 43 - Exemplo de dissipador de energia 

instalado em saída de bueiro. Fonte: Google 

imagens, 2019. 

 

Figura 44 - Escada hidráulica construída em talude. Fonte: Google imagens, 2019. 

O leito da voçoroca, no trecho do Setor 1 que não apresenta vegetação bem desenvolvida 

(área a montante), deverá ser revestido por gabião (colchões), como no exemplo da Figura 45. 
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Figura 45 – Leito de canal revestido por gabião. Fonte: Google imagens, 2019. 

Não será necessário a instalação de dispositivos de drenagem nos taludes e leito do Setor 

2, tendo em vista as características da área. Entretanto, a drenagem da estrada do poço da Petrobras 

deverá passar por manutenção (limpeza, reparo, etc.). Além disso, deverá ser instalado dissipadores 

de energia na entrada e saída do bueiro existente. 

 

5.5 REVEGETAÇÃO POR HIDROSSEMEADURA 

 Os taludes naturais e artificiais, de uma forma geral, estão sujeitos à movimentação de 

massa. A ausência de cobertura vegetal, além de possibilitar deslocamento de massa, também pode 

contribuir para outros danos, como a deflagração de processos erosivos. A implantação da cobertura 

vegetal em superfícies alteradas tem os seguintes benefícios: proteção direta contra impacto das 

gotas de chuva, dispersão da água (interceptando-a e evaporando-a antes de atingir o solo), 

decomposição das raízes das planta (aumentando a infiltração da água), melhoramento da estrutura 

do solo pela adição de matéria orgânica (aumentando a capacidade de retenção de água), 

diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento do atrito na superfície 

(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2010). 

 Segundo o Manual de Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração (IBAMA, 1990), 

hidrossemeadura “é a técnica de semeadura que consiste basicamente no jateamento de sementes 

em mistura com fertilizantes minerais ou orgânicos, produtos agregantes e fixadores, utilizando-se 

a água como veículo, através de equipamento próprio (hidrossemeador).”. Recomenda-se a 

execução de plantio por hidrossemeadura em áreas de exposição de horizontes subsuperficiais do 

solo ou de baixa fertilidade, promovendo proteção rápida contra o escoamento superficial das águas 

pluviais. Sua vantagem, dentre os métodos de estabelecimento da vegetação, é capacidade para 

cobrir áreas inacessíveis a outros meios de semeadura, inclusive em talude com elevada altura e 
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declividade, com rapidez e economia, permitindo a formação de cobertura vegetal a custos baixos 

na implantação e manutenção do controle da erosão  (Figura 46 e Figura 47).  

  

Figura 46 – Talude de corte hidrossemeado. Fonte: 

Arquivo pessoal. 

Figura 47 – Cobertura vegetal em talude de corte. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

5.5.1 ESPÉCIES POTENCIAIS PARA HIDROSSEMEADURA 

Visando o rápido recobrimento do solo exposto, entende-se que para a estabilização dos 

taludes deverá ser considerado o uso de gramíneas agressivas com sistema radicular profundo, além 

de leguminosas herbáceas e arbustivas.  

No processo de seleção de espécies é importante considerar as características ecológicas 

do local a ser hidrossemeado, bem como as exigências das espécies escolhidas, as quais deve ser 

capazes de se desenvolver adequadamente em condições adversas (solo pobre, escassez de água 

etc). As espécies recomendadas devem apresentar características como: rusticidade, rápido 

desenvolvimento, agressividade, fácil propagação, fácil implantação e baixo custo de aquisição, 

adaptabilidade ao clima da região, fácil integração na paisagem e pouco exigentes nas condições 

do solo (ALVES JÚNIOR, 1997). Vale salientar que para se obter o sucesso da germinação e 

desenvolvimento dos vegetais é de fundamental importância que se utilize sementes de qualidade, 

com alto poder germinativo e grau de pureza.  

Na Tabela 1 segue algumas espécies de gramíneas e leguminosas recomendadas para 

hidrossemeadura em áreas íngremes de corte e aterro com necessidade de rápido preenchimento 

da cobertura vegetal. 
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Tabela 1 – Espécies recomendadas para hidrossemeadura. 

ESPÉCIE NOME COMUM TIPO 

Avena strigosa Aveia preta Gramínea 

Brachiaria decumbens Braquiarinha Gramínea 

Cajanus cajans Feijão guandu Leguminosa 

Canavalia ensisformis Feijão de porco Leguminosa 

Calopogonium mucunoides Calopogônio Leguminosa 

Eragrostis curvula Capim chorão Gramínea 

Glycine wightii Soja perene Leguminosa 

Lolium multiflorum Capim azevém Gramínea 

Mucuna pruriens Mucuna Leguminosa 

Melinis minutiflora Capim gordura Gramínea 

Stylosanthes capitata Estilosantes campo grande Leguminosa 

Stylosanthes macrocephala Estilosantes campo grande Leguminosa 

 

 Nesse contexto, as gramíneas têm a finalidade de proteger inicialmente o solo e propiciarem 

a colonização primária, favorecendo o estabelecimento de espécies posteriores. As leguminosas dão 

continuidade ao processo de sucessão iniciado pelas gramíneas, melhorando as condições do solo 

(devido a sua alta capacidade de fixação de nitrogênio) e fornecendo matéria orgânica, deixando o 

ambiente propicio para o desenvolvimento de espécies nativas da região.   

5.5.2 COVEAMENTO 

Consiste em aumentar a rugosidade do talude de corte com pequenos orifícios utilizando a 

enxada ou outra ferramenta que propiciem resultados semelhantes (Figura 48). Este procedimento 

também tem a função de remover a camada oxidada do solo e fazer a retenção do mix de sementes 

e demais componentes que venha a se movimentar em decorrência da inclinação do terreno. As 

covas devem ter a dimensão de 10 cm de diâmetro com profundidade entre 5 a 10 cm, espaçados 

20 a 30 cm um do outros, dispostos alternadamente (Figura 49). 
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Figura 48 – Coveamento realizado por colaborador 

treinado. Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 49 – Covas dispostas em talude de corte. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

5.5.3 FERTILIZAÇÃO/ADUBAÇÃO 

Antes de executar este procedimento, é indicado realizar a análise químico-física do solo a 

fim de obter informações a respeito da fertilidade e a textura do solo afetado. A partir dos resultados 

será determinado se haverá a necessidade de aplicação de nutrientes, para o crescimento saudável 

das espécies vegetais que serão plantadas. 

Para correção das deficiências nas condições edáficas, a calagem é a prática mais comum e 

de suma importância, uma vez que é utilizada para eliminar os efeitos tóxicos do alumínio e 

manganês do solo, bem como corrigir as deficiências em cálcio e magnésio. A fertilização mais 

recomendada é a adubação orgânica, no entanto pode ser aplicada a adubação química. Deverão 

ser feitas tantas fertilizações quantas forem necessárias para a perfeita formação da cobertura 

vegeta. Salienta-se que as quantidades de calcário e adubo a serem utilizadas são determinadas 

através do resultado da análise do solo.  

5.5.4 APLICAÇÃO DA HIDROSSEMEADURA  

A aplicação deve ser feita por maquinário apropriado, geralmente caminhão espargidor de 

hidrossemeadura, constituído de depósito tipo pipa convencional, dotado de eixo girador ou 

agitador para homogeneização do mix de semente, água, “mulch”, adesivo e adubos/fertilizantes e 

bomba rotativa de alta pressão para aspersão da mistura. 

Inicialmente enche-se o tanque do caminhão até a sua capacidade normal e em seguida o 

eixo girador/agitador deve ser ligado, mantendo-se funcionando o tempo todo para que não ocorra 

a sedimentação dos elementos da hidrossemeadura e corra o risco de entupimento do sistema. 

Aplica-se o corretivo do pH do solo, adubação orgânica/química, celulose ou papelão picado para 
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conservar a umidade, adesivo específico para fixar a semente e a celulose (hidroasfalto) e por último 

o mix de sementes (gramíneas e leguminosas) para diminuir sua quebra por agitação mecânica.  

A aplicação da hidrossemeadura deve ser feita sob agitação em alta rotação, por mangueira 

ou canhão, sem interrupção da agitação até o término da carga, pulverizando-se uniformemente a 

mistura sobre a superfície preparada e realizando das partes mais altas para as partes mais baixas 

do talude, evitando-se o empoçamento ou escorregamento da mistura. Durante todo o processo 

de aplicação o eixo girador/agitador deverá permanecer ligado a fim de garantir a suspensão do 

material e a homogeneização da mistura do tanque.  

Segundo a literatura, o rendimento da mistura é muito relativo e vai depender da situação 

topográfica local, das facilidades de acesso e deslocamento, tanto dos veículos como dos 

colaboradores, entretanto, como rendimento médio em situação de fácil deslocamento é de 1.500 

a 2.000 m² por carga de 4.500 litros. 

  

Figura 50 – Aplicação da hidrossemeadura com 

auxílio de mangueira. Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 51 – Talude de corte após aplicação da 

mistura aquosa. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O período mais favorável para se iniciar a aplicação da hidrossemeadura é antes do período 

chuvoso para que, após germinação, se obtenha o maior número de plantas por m². No caso de 

Divina Pastora, a época ideal é entre os meses de março e abril, uma vez que a precipitação no mês 

de maio chega próximo de 200 mm.  
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 5.6 RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL 

 De acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), a Área 

de Preservação Permanente é definida como:  

“[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 

o bem-estar das populações humanas [...]”. 

Ainda segundo o Código Florestal, no seu Artigo 4º, as APPs estão definidas de acordo com 

seu tipo, conforme Tabela 2 e Figura 52. 

Tabela 2 – Delimitação das APPs de acordo com largura do rio. 

FAIXAS MARGINAIS, DESDE A CALHA DA BORDA DO LEITO LARGURA MÍNIMA (m) 

Cursos com menos de 10 m de largura 30 

Cursos entre 10 m e 50 m de largura 50 

Cursos entre 50 m e 200 m de largura 100 

Cursos entre 200 m e 600 de largura 200 

Cursos com mais de 600 m de largura 500 

 

 

Figura 52 – Esquematização das APPs de acordo com a Lei 12.651/12. 

Fonte: Google imagens. 

 Desta forma, como o curso d’água possui uma largura menor que 10 m, a APP deverá ser 

de 30 m a partir da borda da calha do seu leito regular para ambos os lados. A Figura 53 mostra o 

mapa da Área de Preservação Permanente a ser recuperada. 
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Figura 53 – Área de Preservação Permanente (APP) do curso d’água intermitente. 

 

Algumas práticas podem ser adotadas para a recuperação das áreas degradadas, como o 

plantio de mudas, semeadura direta (em covas ou à lanço) e regeneração natural da vegetação. O 

§ 13 do Artigo 61 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, diz:  

“A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou 

conjuntamente, pelos seguintes métodos: 

I – condução de regeneração natural de espécies nativas; 

II – plantio de espécies nativas; 

III – plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural 

de espécies nativas; [...]”  

Nas áreas com cobertura vegetal antropizada e onde existem remanescentes florestais 

próximos, deverá ser utilizada o método de regeneração natural, uma vez que esses remanescentes 

podem ser fonte de propágulos e abrigo para a fauna, contribuindo para que a sucessão ecológica 

seja mais eficaz. No entanto, não há presença de remanescente florestais próximos as áreas do 

Setores 1 e 2, diante disso, o método mais indicado para a recomposição é o plantio de espécies 

nativas da região. 
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5.6.1 CÁLCULO DA QUANTIDADE DE MUDAS A SEREM PLANTADAS 

O cálculo de número de mudas necessárias para o plantio foi realizado considerando o 

tamanho da área e espaçamento a ser utilizado entre as mudas. Desta forma, tem-se o seguinte: 

•  Espaçamento entre mudas: 3 m x 3 m = 9 m²; 

•  Quantidade de mudas: Área (m²) / 9 m².  

Sendo assim, teremos:  

•  Setor 1 = 5.510 m² / 9 m² = 612 mudas 

•  Setor 2 = 8.800 m² / 9 m² = 977 mudas 

TOTAL: 1589 mudas 

5.6.2 ESPÉCIES A SEREM UTILIZADAS NO PLANTIO 

A escolha das espécies para o plantio baseou-se nos dados primários levantados in loco e 

também nas características fitogeográficas citadas na literatura para a região, como pode ser 

observada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Relação das espécies com facilidade de serem encontradas em viveiros no Estado. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM GRUPO SUCESSIONAL 

Anacardiaceae 
Anacardium occidentale Cajueiro Pioneira 

Tapirira guianensis Pau-pombo Pioneira 

Annonaceae Xylopia frutescens Pindaíba Pioneira 

Araliaceae Schefflera morototoni Pé de galinha Pioneira 

Bignoniaceae Handroanthus spp. Ipê-amarelo Secundária 

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Embaúba Pioneira 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa Oiti Secundária 

Fabaceae 

Andira fraxinifolia Angelim Secundária 

Bowdichia virgilioides Sucupira Secundária 

Erythrina velutina Mulungu Pioneira 

Cassia grandis Canafístula Secundária 

Inga spp. Ingázinho Pioneira 

Inga vera Ingá Pioneira 

Inga laurina Ingá-da-praia Pioneira 

Machaerium hirtum Mau-vizinho Pioneira 
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Lonchocarpus sericeus Falso-ingá Pioneira 

Enterolobium contortisiliquum Tamboril Secundária 

Lecytidaceae Eschweilera ovata Biriba Secundária 

Myrtaceae Psidium guajava Goiabeira Secundária 

Rubiaceae Genipa americana Jenipapo Secundária 

 

5.6.3 CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

Esta prática deverá ser executada em toda a área e seu entorno, antes da operação de 

plantio, com uso de iscas granuladas na razão de 10g/m² por formigueiro, em dias não chuvosos. 

O operador deverá portar um dosador padrão, garantindo assim, que a isca seja utilizada na 

quantidade estabelecida. 

5.6.4 ISOLAMENTO DAS ÁREAS DE PLANTIO 

Antes da execução dos plantios, as áreas deverão ser isoladas, indicando que constituem 

locais de recuperação florestal. O isolamento tem a finalidade de proteger essas áreas contra invasão 

de animais que possam interferir no desenvolvimento do processo de recuperação florestal. Os 

danos mais comuns causados pelos animais são o pisoteio das mudas, compactação do solo e 

formação de corredores que favorecem a erosão.  

5.6.5 ÉPOCA RECOMENDADA PARA EXECUÇÃO DO PLANTIO 

O plantio deverá ser executado preferencialmente entre os meses de abril a julho, período 

de maior pluviosidade na região de Divina Pastora. O período chuvoso proporciona ao solo umidade 

suficiente para garantir a sobrevivência dos indivíduos. É recomendado executar o plantio em dias 

chuvosos, nublado ou durante o período menos quente do dia (manhã e final de tarde), evitando 

períodos muito quentes e secos. 

5.6.6 ASPECTOS E TAMANHO DAS MUDAS 

Preferencialmente, as mudas deverão selecionadas devem possuir as seguintes 

características: 

• Altura ideal entre 30 a 40 cm (dependendo da espécie); 

• Deve apresentar haste única e toda preenchida por folhas; 
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• Não pode apresentar sintomas de deficiência nutricional (pode ser observado na coloração e 

tamanha das folhas); 

• Possuir o sistema radicular bem formado e sem enovelamento (Figura 54); 

• Apresentar aspecto sadio.   

 

Figura 54 – Mudas em tubetes com sistema radicular bem formado. Fonte: Arquivo pessoal. 

5.6.7 ESQUEMATIZAÇÃO DO PLANTIO 

A técnica de plantio de mudas nativas consiste na introdução de espécies vegetais 

predefinidas a fim de recriar um ambiente de próximo ou igual à vegetação anterior. Esta inferência 

é feita através do plantio de mudas de diferentes espécies arbóreas que têm o papel de criar um 

habitat para a fauna a partir da fisionomia florestal. Essa técnica é recomendada para áreas onde a 

resiliência é muito baixa ou nula. 

A maneira com que as mudas são arranjadas no campo, em módulos ou linhas de plantio, 

poderá determinar o sucesso do projeto. Desta forma, o plantio em linhas representa uma alternativa 

interessante, uma vez que possibilita a cobertura do solo e redução dos custos com manutenção. 

Esse tipo de plantio demanda diversidade de mudas, que muitas vezes não estão disponíveis em 

viveiros na região, exigindo, assim, um alto capital de investimento para a implantação do plantio. 

Em geral, o importante é adequar o espaçamento e a quantidade de mudas de cada espécie, de tal 

forma que cada grupo tenha a possibilidade de ocupar um espaço, o mais adequado possível, no 

menor tempo e durante o menor período. 

Assim, o método de plantio sugerido é o modelo em linhas de combinação de espécies, 

sendo que a disposição deverá considerar a área disponível para plantio. As mudas serão plantadas 
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utilizando-se um espaçamento de 3 m x 3 m, alternando na mesma linha as espécies selecionadas, 

enriquecendo a diversidade do plantio (Figura 55).  

   
Figura 55 – Croqui do plantio de mudas. Fonte: Google imagens. 

5.6.8 COVEAMENTO 

O tamanho da cova deverá permitir a colocação do torrão, a adição do adubo orgânico e o 

pleno desenvolvimento do sistema radicular. Para o desenvolvimento satisfatório das plantas, as 

covas deverão ter aproximadamente 30 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade (Figura 56).  

 

Figura 56 – Esquema da abertura de covas. Fonte: Google imagens. 

 5.6.9 ADUBAÇÃO 

Uma avaliação mais correta da necessidade de adubação deve ser feita mediante análises 

de laboratório em amostras superficiais e subsuperficiais, com o objetivo de avaliar o estado atual 

de fertilidade do solo.  



 

Av. Mario Jorge, nº 2266, Bairro Coroa do Meio, Galeria Galvão, Aracaju/SE 
(79) 99975-7775 

eng.felipemsobral@gmail.com 

54 

O fertilizante será aplicado de forma manual, sendo revolvido com a terra e colocado na 

cova. Deve-se tomar o cuidado de misturar bem o fertilizante para não ocorrer a morte da muda 

por concentração salina. As mudas serão adubadas com 200g de adubo químico NPK (10-10-10 ou 

na formulação recomendada após a análise) por cova. 

  5.6.10 COROAMENTO MANUAL 

Ao redor das covas deverá ser realizada uma roçada (com uso de enxada) para desbastes 

de gramíneas competidoras, caso sua cobertura seja bem elevada, de forma a evitar danos ao 

desenvolvimento das mudas. 

5.6.11 PLANTIO 

As embalagens das mudas deverão ser retiradas por completo, cuidando-se para não se 

desfazer o torrão. A muda será colocar na cova sobre uma pequena porção da mistura de terra e 

adubo, completando-se com o restante da mistura e compactando adequadamente ao seu redor. 

 

Figura 57 – Forma correta de realizar o plantio de muda. Fonte: Arquivo pessoal. 

5.6.12 IRRIGAÇÃO 

As mudas deverão ser irrigadas logo após plantio, com 1 a 3 litros de água por cova, 

dependendo da umidade do solo do local. A irrigação deverá ser realizada de dois em dois dias 

durante o primeiro mês e uma vez por semana durante o segundo e terceiro mês, caso não esteja 

no período chuvoso. 
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VI. MONITORAMENTO  
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6.1 MONITORAMENTO DO MEIO FÍSICO 

 O monitoramento do meio físico, no caso em tela, deverá ser feito durante e após os 

trabalhos de recuperação, com objetivo geral de analisar a eficácia dos procedimentos adotados e 

identificar eventuais problemas durantes os serviços de recuperação. Os métodos de monitoramento 

e medidas que deverão ser aplicadas são descritas a seguir: 

• Realização de vistorias semanais para acompanhamento dos trabalhos de recuperação, com análise 

visual. Recomenda-se a emissão de relatórios fotográficos; 

• Monitoramento dos processos erosivos para controle ou prevenção dos mesmos; 

• Instalar dispositivos (ex: estacas) para monitoramento de processos erosivos, principalmente na 

cabeceira da voçoroca; 

• Após a recuperação da área, recomenda-se a realização de vistorias trimestrais (meio físico). 

6.2 MONITORAMENTO DO MEIO BIÓTICO 

 O acompanhamento do desenvolvimento da cobertura vegetal deve ser feito até que se dê 

a consolidação das plantas após a aplicação da hidrossemeadura. O procedimento consiste em 

realizar uma inspeção visual de todo o talude onde fora aplicada a hidrossemeadura, 

recomendando-se o registo fotográfico para comparações entre períodos. Caso haja ataque de 

pragas e doenças nas plantas é recomendado realizar o tratamento fitossanitário, utilizando-se 

defensivos agrícolas recomendados por responsável técnico. Se após período de germinação das 

espécies hidrossemeadas forem constatadas falhas no recobrimento ou mesmo de aplicação, é 

necessário proceder o replante nas nessas superfícies.  

 É necessário realizar o monitoramento e manutenção das mudas plantas, com intuito de 

garantir a efetividade do plantio. O monitoramento implica visitas periódicas para o 

acompanhamento antes e depois da execução do plantio. A manutenção requer a resolução de 

possíveis problemas que possam decorrer por ocasião da implantação e após o plantio. 
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VII. CRONOGRAMA FÍSICO



 

Av. Mario Jorge, nº 2266, Bairro Coroa do Meio, Galeria Galvão, Aracaju/SE 
(79) 99975-7775 

eng.felipemsobral@gmail.com 

58 

 

Tabela 4 – Cronograma físico de execução de projeto. 
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1ª  X X     X 

2ª   X     X 

3ª   X X    X 

4ª   X X   X 

5ª   X X   X 

6ª   X X   X 

7ª    X   X 

8ª     X X X 

9ª     X X X 

10ª       X 

11ª       X 

12ª       X 
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III. ANEXOS 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20190153536

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

FELIPE MARQUES SOBRAL DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL RNP: 2709458098

Registro: 2709458098

2. Contratante

Contratante: Município de Divina Pastora CPF/CNPJ: 13.108.733/0001-96

PRAçA Matriz Nº: 49

Complemento: Prefeitura Municipal Bairro: Zona urbana

Cidade: DIVINA PASTORA UF: SE CEP: 49650000

País: Brasil

Telefone: (79) 3271-1258 Email: cpl@divinapastora.se.gov.br

Contrato: 100/2018 Celebrado em: 03/12/2018

Valor: R$ 6.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Município de Divina Pastora CPF/CNPJ: 13.108.733/0001-96

SEM DEFINIçãO Buraco do Boi Nº: S/N

Complemento: Bairro: Zona urbana

Cidade: DIVINA PASTORA UF: SE CEP: 49650000

Telefone: (79) 3271-1258 Email: cpl@divinapastora.se.gov.br

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -10.670059   Longitude: -37.158017

Data de Início: 03/01/2019 Previsão de término: 01/03/2019

Finalidade: Ambiental 

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

96 - ELABORAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO
AMBIENTE -> PLANO -> #2600 - DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

120,00 h/m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada - Buraco do Boi.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local                                                          data

FELIPE MARQUES SOBRAL DOS SANTOS - CPF: 014.962.085-36

Município de Divina Pastora - CNPJ: 13.108.733/0001-96

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 27/02/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8201443756

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZ5B4
Impresso em: 27/02/2019 às 09:34:41 por: , ip: 177.200.42.134

www.crea-se.org.br crea-se@crea-se.org.br

Tel:  3234-3000 Fax:  3234-3001
CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Sergipe
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SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
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RELATÓRIO TÉCNICO DE 
VISTORIA Nº. 002/2017 

de 02/02/2017 

VISTO DO DIRETOR 
 

SOLICITANTE: 
 

FABIANO CARDOSO COSTA 
Coordenador da Defesa Civil Municipal  

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA-SE 

  

MOTIVO: 
 

Vistoria numa cratera em processo 
erosivo, conhecida como “Buraco do 

Boi”, no terreno do Sr. Valmiram  

LOCAL DA VISTORIA: 
 

Município de Divina Pastora-SE 

 

1.0  INTRODUÇÃO: 
 

     Em vistoria realizada no dia 19 de janeiro do corrente ano, na erosão 

localizada no terreno de propriedade do Senhor Valmiram, no município de 

Divina Pastora-SE, os engenheiros da Defesa Civil de Sergipe, conjuntamente 

com o Coordenador Municipal de Defesa Civil, técnicos e gestor da Secretaria 

de Obras do município, constataram “in loco” os seguintes aspectos: 
 

       2.0 ASPECTOS OBSERVADOS: 
 

     Foram analisadas as condições de segurança, sendo observados os 

critérios estruturais, no tocante à prevenção de desastres, através da 

avaliação para eliminação ou redução de riscos, cujo objetivo principal foi 

avaliar os danos causados por uma erosão que tem como agente principal 

uma drenagem danificada que capta água de ruas do município e lança sobre 

essa drenagem, causando danos ao proprietário do terreno e seus vizinhos. 

    Foi observado que essa erosão não é nova e vem evoluindo ao longo dos 

anos, se aproximando dos fundos das residências. A erosão é fruto de uma 

drenagem que passa sobre o terreno de propriedade do Sr. Valmiram, 

desaguando nesse terreno e escoa para propriedades vizinhas. Trata-se de 

uma erosão muito profunda e extensa. Ao longo dos anos o Departamento 

Estadual de Proteção e Defesa Civil – DEPEC fez algumas vistorias no local, 

tendo sido a ultima no dia 28 de fevereiro, quando em virtude da mesma 

orientamos ao Secretário de Obras do município, através do Relatório Técnico 

de Vistoria nº 007/2015, datado de 05/03/2015, que o Poder Público 



municipal contratasse uma empresa especializada para solução do problema 

em questão, inclusive dando um prazo de três meses para levantamento dos 

custos para tal. Contudo, como procedimento inicial o município em parceria 

com geólogos da Universidade Federal de Sergipe realizou um Relatório 

Técnico apontando os Riscos Geoambientais.   

 

        3.0 CONCLUSÃO: 
 

       Diante de tudo já exposto, entendemos que a solução do problema é de 

responsabilidade do Poder Público Municipal, pois embora o processo erosivo 

tenha como causador principal as águas oriundas das chuvas e do 

escoamento superficial das águas pluviais, percebemos que a presença da 

“boca de lobo” no local contribui com a aceleração do processo erosivo, bem 

como outros fatores, a exemplo de sistemas de drenagem precário, a falta de 

um bom planejamento de ocupação e uso do solo, a ausência de uma boa 

infra-estrutura urbana, entre outros. 

     Desta forma, recomendamos providencias imediatas para sanar o 

problema que por anos persiste, e caso a prefeitura encontre dificuldades, 

principalmente do ponto de vista financeiro, algo que é tão perene em todo 

país, orientamos que a mesma tente desenvolver parcerias e/ou convênios, 

visando à obtenção de recursos, junto aos órgãos públicos Federais, Estaduais 

e da iniciativa Privada, a exemplo do: Ministério da Integração, Ministério das 

Cidades, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 

(SICONV), que é a iniciativa do Governo Federal responsável por todo o ciclo 

de vida dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, no qual são 

registrados os atos, desde a formalização da proposta até a prestação de 

contas final, Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento 

Urbano – SEINFRA, Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA ou 

ainda alguma empresa que por ventura faça uso do solo do município, a 

exemplo da Vale do Rio Doce ou Petrobrás.    

     Segue em anexo Relatório Técnico Fotográfico, que pode comprovar 

algumas informações contidas neste relatório. 

 
 

  Moacir Sena Ribeiro 
Gerente de Engenharia do DEPEC 

                                                      CREA 2708090410 
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   FOTO 01: Vista aérea do local da erosão.                                   FOTO 02: Vista da área mais afetada.  
                                                                                                                                                

          
        FOTO 03: Outra vista da foto anterior.                                FOTO 04: Outro ponto do processo erosivo. 
 

                                                     
                                              FOTO 05: Área afetada, mais distante da cratera. 
                          
                                                        
 

 

 


