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Editorial

Preservar a água, o solo e outros atributos 

do patrimônio natural, sem comprometer o 

crescimento econômico ou a qualidade de vida 

das próximas gerações. Trabalhar pela susten-

tabilidade, é um dos maiores desafios atuais 

das sociedades porém, para a TBG, é parte do 

dia a dia da manutenção da Faixa do Gasoduto.

Com esses valores em foco, a TBG promoveu 

recentemente uma importante contribuição 

para um mundo mais sustentável, ao recu-

perar a cobertura vegetal de trechos da Faixa 

de Servidão, em pastagens de fazendas, ao 

longo da Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Guariroba, ajudando com isso a preservação 

dos mananciais do córrego Guariroba e de 

seus afluentes: Ribeirão dos Tocos e Ribeirão 

Rondinha. A Bacia do Guariroba é a principal 

responsável pelo abastecimento público de 

água, ou seja, é essencial para a vida da popu-

lação, além de ser um dos maiores patrimônios 

naturais, do município de Campo Grande (MS).

Para restabelecer a cobertura vegetal, a TBG 

assumiu compromissos e contratou serviços 

Sustentabilidade que dá bons resultados na Faixa do Gasoduto

especiais, que de forma integrada com os pro-

dutores rurais, com o Conselho Gestor da APA 

e com algumas das principais organizações 

locais, foram executados e se encontram em 

plena consolidação. Já são cerca de três anos 

de atuação, com a aplicação de técnicas de 

manejo sustentáveis para forrageiras tropicais 

em condições de solos arenosos de cerrado, 

em trechos de Faixa com 20 metros de largura 

e que somam aproximadamente oito quilôme-

tros de extensão.

É essa história de sucesso que iremos contar 

nesta edição do jornal “Você e a Faixa”. Mais 

do que apresentar as técnicas usadas, mos-

traremos os bons resultados que esse trabalho 

tem gerado para a preservação ambiental dos 

recursos hídricos da APA Guariroba, para a 

população local e, consequentemente, para 

a população de Campo Grande.
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Introdução

O que são APAs?

São Áreas de Proteção Ambiental criadas para 

proteger os recursos naturais que precisamos 

para viver. O objetivo é garantir que as popu-

lações possam dispor do que a natureza tem a 

oferecer no território em que vivem, ao mesmo 

tempo em que se privilegia sua conservação. 

As APAs contribuem, portanto, para a subsis-

tência e qualidade de vida dos moradores, 

sendo possível conciliar de forma sustentável 

as atividades produtivas, como a pecuária 

ou agricultura, com a proteção ambiental.

Os recursos ambientais

Todos nós vivemos da natureza, a qual modi-

ficamos diariamente ao utilizarmos recursos 

naturais como: acesso à água, oferta de ali-

mentos, um bom clima, solo adequado para 

plantio, produtos para construção, biodiversi-

dade, polinização, entre outros.

As APAs têm a função de manter esse patrimô-

nio natural, de modo que possamos continuar 

usufruindo dele por muitos anos, de forma 

sustentável.

Plano de Manejo

É um documento elaborado por técnicos espe-

cializados, emitido pela SEMADUR e gerenciado 

pelo Conselho Gestor da APA com uma lista do 

que precisa ser executado para que as áreas 

sejam preservadas e ao mesmo tempo se man-

tenham produtivas. Vale destacar que o trabalho 

do Conselho Gestor de uma APA é feito de forma 

participativa, envolvendo o poder público, a 

sociedade civil e a população local que, juntos, 

instituem o plano de manejo adequado à sua 

região. A TBG, por exemplo, é umas das integran-

tes pioneiras do Conselho da APA de Guariroba.

Conheça os personagens dessa história

A APA do Guariroba: fonte de água e vida

Oficialmente conhecida como Área de Pro-

teção Ambiental dos Mananciais do Córrego 

Guariroba, a chamada APA do Guariroba foi 

criada pelo poder municipal de Campo Grande 

em 1995. Está situada a cerca de 40 km do 

centro da cidade. 

Formada por sub-bacias que compõem um 

amplo sistema produtor de águas, a bacia 

que integra a APA do Guariroba tem área de 

36,2 mil hectares e contribui atualmente com 

cerca de 40% do sistema de abastecimento 

hídrico da população da capital do Estado do 

Mato Grosso do Sul.

A Faixa de Servidão

É uma Faixa na superfície do terreno, com 

largura de 20 metros, que acompanha todo 

o percurso do Gasoduto enterrado a cerca 

de um metro de profundidade. A área é um 

“direito de passagem” instituído para fins 

de “utilidade pública” por decreto federal 

de 28/08/1996, sendo fundamental para a 

proteção e segurança das estruturas enter-

radas, dos equipamentos do Gasoduto, da 

população, das plantações, enfim, do am-

biente que esteja em sua proximidade. Ela 

precisa estar sempre limpa, sinalizada, sem 

erosões e com acessos livres de obstáculos.
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A Faixa do Gasoduto na APA do Guariroba

Na APA do Guariroba há em torno de 20 km de 

Faixa de Servidão do Gasoduto, cerca de 0,11% 

da superfície da APA. Desse total, em 2016 

havia aproximadamente oito quilômetros de 

Faixa, com cerca de 16 hectares, em terrenos 

arenosos das propriedades rurais, que estavam 

com sua cobertura vegetal degradada, espe-

cialmente pelo manejo inadequado dos pastos.
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Aspectos de pastagens e solos degradados

Uma pastagem degradada é aquela que…

Perdeu parte de sua produtividade e já não 

atende às necessidades dos animais dos re-

banhos. Entre os principais sinais de alta taxa 

de degradação estão a perda do vigor das 

plantas (forrageiras), a redução da produção 

de massa vegetal, a presença de solo desco-

berto (exposto) e o crescimento de plantas 

espontâneas de pastagem.

O que é importante entender é que uma 

pastagem degradada não consegue mais se 

recuperar sozinha, precisa da ajuda humana 

para restaurar seu ecossistema e suas con-

dições produtivas.

Já um solo degradado é o que…

Apresenta alterações negativas em seus atri-

butos químicos, biológicos e em sua estrutura 

física, evidenciadas pela compactação e/ou 

selamento superficial, com a consequente 

diminuição das taxas de infiltração e da 

capacidade de retenção de água, após pas-

sar por eliminação de sua camada orgânica 

superficial, em processos erosivos naturais ou 

causados por atividades humanas. As erosões, 

em suas mais diversas formas, frequente-

mente surgem após o desmatamento, as 

queimadas, a degradação das pastagens, 

provocando o empobrecimento do solo e a 

poluição dos mananciais.

O solo, em geral, está exposto a diversos 

desgastes, sobretudo quando a vegetação, 

que funciona como sua proteção, é retirada. 

O que torna o solo ainda mais degradado é 

ser usado de forma inadequada.

Assoreamento do ribeirão Rondinha 
após erosão em estrada rural.

Área de pasto que apresenta exposição do solo 
e crescimento de espécie “Melinis repens”.
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O compromisso da TBG com o meio ambiente

Ciente de seu compromisso com o desenvolvi-

mento sustentável e visando atuar nos locais 

em que a Faixa ficou exposta a problemas 

de cobertura vegetal deficiente na APA do 

Guariroba, a companhia contratou serviços de 

recuperação de pastagens nesses locais. Isso 

envolveu a execução de sondagem e coleta 

de amostras do solo, tratamento com cal e 

gesso, adubação (química e orgânica) e plantio 

de sementes (mix de forrageiras), além do 

cercamento de oito quilômetros de Faixa, de 

forma a evitar o pisoteio por rebanhos.

Atuou atendendo às orientações de órgãos co-

mo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Gestão Urbana de Campo Grande (SEMADUR), 

além de utilizar tecnologias preconizadas pela 

Envolvendo os proprietários rurais locais

Uma parte da população por onde passa a Faixa 

de Servidão vive da atividade pecuária. Para 

essa comunidade, conciliar produção e cuidado 

com o meio ambiente é essencial. Na primeira 

fase dos serviços, etapa estrutural, foram visi-

tadas as oito fazendas com terrenos da Faixa 

em que havia cobertura vegetal deficiente na 

APA do Guariroba, com o objetivo de informar 

aos proprietários e obter suas anuências para 

as atividades e intervenções.

Por estarem dentro de uma APA, proprietários 

e TBG puderam atuar de forma colaborativa e 

contribuir para uma região mais preservada, 

tendo-se em vista que o estabelecimento, 

desenvolvimento e consolidação da cobertura 

vegetal são dependentes das condições de ma-

nejo de pastagens, praticadas na propriedade 

rural. Ou seja, é uma troca na qual todos saem 

ganhando: principalmente o meio ambiente e 

as futuras gerações.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) e por outras entidades de pesquisa, 

com atuação nos cerrados brasileiros, como 

universidades e empresas estaduais.

“Em parceria com a Embrapa e a Agência 

de Desenvolvimento Agrário e Extensão 

Rural (Agraer) desenvolvemos o projeto de 

melhoramento do manejo e recuperação das 

pastagens que se encontram em algum grau 

de degradação, promovendo assim, o incre-

mento na rentabilidade dos produtores locais. 

E, principalmente, contribuindo para preservar 

nosso bem maior que é a água”, ressalta o 

Superintendente de Fomento ao Agronegócio 

da Secretaria Desenvolvimento Econômico e de 

Ciência e Tecnologia (SEDESC), Jober Guimarães.
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Serviços especiais para recomposição 
vegetal em trechos da Faixa de Servidão

A TBG faz a manutenção regularmente nas 

áreas da Faixa do Gasoduto e do seu entor-

no, especialmente quando as atividades dos 

proprietários das terras não contemplam boas 

práticas de manejo do solo. Mesmo conside-

rando esse trabalho contínuo de manutenção, 

na Faixa de Servidão, o ano de 2016 marcou 

o começo de intensos e integrados serviços 

especiais pela companhia, com potencial para 

serem replicados em outros locais, em que a 

vegetação de pastagem também se encontre 

deficiente. Naquela época, a TBG elaborou um 

Plano de Recomposição de Cobertura Vegetal, 

que norteou os serviços subsequentes, os quais 

contemplaram a adoção de ações preliminares 

e a contratação de serviços de revegetação 

em segmentos da Faixa, particularmente em 

áreas críticas da Faixa na APA do Guariroba.

Preparando o terreno

Esse estágio aconteceu entre 2016 e 2017. 

Os fazendeiros foram informados sobre o que 

seria feito na Faixa de Servidão em seus terre-

nos e qual seria o papel deles nesse processo. 

Com as devidas dúvidas esclarecidas, foram 

obtidas autorizações formais dos proprietários 

rurais para realizar a recomposição da cober-

tura vegetal em áreas críticas da Faixa.

Em um segundo momento, foi importante 

isolar alguns trechos de Faixa para que 

pudessem ser revegetados com mais rapidez 

e segurança, que é o chamado cercamento. 

Nesses espaços cercados, deixavam-se cor-

redores para passagem do gado, de modo a 

não interromper as atividades de pastagens 

e evitar que as áreas que estavam sendo 

revegetadas sofressem pisoteio pelo rebanho.

Nesse período também iniciou-se o processo 

de licitação para contratar os serviços es-

peciais necessários para a recomposição da 

cobertura vegetal nos segmentos mais críticos.

Principais diretrizes para a 

recomposição da cobertura 

vegetal em locais da Faixa

•  Cercamento dos segmentos da Faixa, 

mediante autorização dos proprietários;

•  Aplicação de corretivos; 

• Correção de fertilidade;

• Cultivo de consórcio ou coquetel 

(mix) de espécies forrageiras; 

•  Replantio e adubações localizadas.

Área de Faixa que apresenta a 
cobertura vegetal restabelecida.
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A implementação

Durante cerca de dois anos – de 2017 a 2019, 

foram realizados todos os serviços previstos 

nos oito segmentos previamente selecionados 

para o trabalho, em uma extensão de cerca 

de oito quilômetros de Faixa de Servidão na 

APA do Guariroba.

A implementação começa com a preparação 

do solo, aplicação de corretivos e aduba-

ção, semeadura simples e direta por meio 

de um coquetel (mix) de oito espécies 

forrageiras: quatro gramíneas (braquiárias: 

B. decumbens, B. humidícola (dictyoneura), B. 

brizantha e B. ruziziensis) e quatro legumino-

sas perenes (Stylosanthes guianensis – cultivar 

Campo Grande; Calopogonium mucunoides, 

Crotalaria spectabilis e Canavalia ensiformis).

Essas espécies foram escolhidas por serem 

adaptadas e típicas de pastagens cultivadas 

nos cerrados brasileiros. Esse tipo de vegeta-

ção tem a capacidade de se estabelecer de 

forma rápida e duradoura, com boas taxas de 

ressemeaduras espontâneas.

Elas também contribuem para o equilíbrio da 

produção forrageira local – com nutrientes, 

como matéria seca e proteína bruta – e que 

são melhor aceitas pelos rebanhos criados nas 

propriedades rurais da região. Destaque-se 

mais uma vez a importância do “isolamento” 

feito com cercas de arame liso para proteger 

a recomposição vegetal.

Outra técnica aplicada com sucesso foi a 

implantação de estruturas de conser-

vação de solo, compostas de pequenos 

terraços e caixas de retenção para conter 

águas pluviais (de chuva). Elas foram cons-

truídas utilizando pá carregadeira e colocadas 

ao longo da Faixa, de maneira planejada e 

com manutenção recorrente.

Já para recuperar a fertilidade do solo foram 

incorporados ao terreno insumos correti-

vos, entre eles calcário, gesso, estercos e 

adubo químico, em doses uniformes e reco-

mendadas, com base nas análises feitas no local.

Além disso, foram realizadas as chamadas 

“adubações de cobertura” com o objetivo 

de suprir possíveis deficiências de substâncias 

essenciais para as plantas, como nitrogênio, 

potássio e enxofre. Isso foi feito nos setores em 

que a vegetação se encontrava amarelada e 

com dificuldade de se desenvolver (baixo vigor).

Adubação do solo utilizando-se fertilizante N:P:K. Semeadura com o coquetel de forrageiras.
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Coleta de amostras e análise de solo 

Visando ao acompanhamento do efeito das 

adubações, foram realizadas análises químicas 

do solo em três momentos: o primeiro, em se-

tembro de 2017 (antes do plantio), o segundo 

em março de 2018 e o terceiro em janeiro de 

2019. Esse último, em alguns dos segmentos 

nos quais se percebeu maior dificuldade de 

recuperação da vegetação.

Foram coletadas “amostras simples” dos oito 

trechos revegetados, num total de 16 setores. 

O trabalho foi realizado com ferramentas como 

enxada para a limpeza superficial do solo, 

sonda específica de coleta de amostras mais 

aprofundadas e baldes para misturar as várias 

porções coletadas. Essa “amostra composta” 

era ensacada e identificada com numeração, 

local e profundidade.

 As amostras foram, então, encaminhadas a 

um laboratório credenciado. 

As primeiras análises indicaram solos altamen-

te ácidos (pH<4,0). Nas medições seguintes já 

foi possível observar melhorias, como redução 

da acidez e o aumento de nutrientes essen-

ciais para o crescimento das plantas e maior 

produção de matéria seca da massa vegetal.

Medindo o resultado do trabalho

Após as análises e determinações de índices 

de produção e cobertura vegetal, os resultados 

atingidos foram comparados às metas estipu-

ladas no começo dos serviços de revegetação. 

Observaram-se dois critérios principais que 

compunham o índice: a quantidade de massa 

seca e a extensão de ocupação da vegetação.

Para isso, foram coletadas cinco pequenas 

amostras em cada área (setor), baseadas em:

• Número de plantas presentes;

• Número de espécies presentes;

• Altura média das plantas:

• Produção de massa seca;

• Índice de cobertura 

(porcentagem de cobertura do solo);

•  Vigor visual (aparência das plantas).

Para a retirada das porções foram usadas téc-

nicas fotográficas, de corte, de pesagem e de 

secagem específicas repetidas a cada medição 

para que os valores pudessem ser comparados.

Técnicos da TBG realizam 
vistoria nas áreas revegetadas.
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Bons resultados

No ano seguinte ao começo das atividades, 

em 2018, os índices de revegetação já aten-

diam às metas. Mas, viu-se que uma parte 

da vegetação se soltava do solo quando da 

colheita de massa verde. Ou seja, mesmo 

estando em bom estado, essa vegetação ainda 

demandava cuidados e deveria ser preservada 

das atividades de pasto. Assim, ela poderia ter 

mais tempo para se firmar.

No período das medições realizadas no começo 

de 2019, observou-se maior uniformização da 

cobertura vegetal, que se mostrou cobrindo 

completamente o solo, com plantas de alturas 

entre 70 a 90 cm e com produção de cerca 

de 6,5 mil kg de massa seca/ha. Também se 

verificou que as plantas, especialmente as 

braquiárias, estão bem mais verdes e sadias 

e que houve redução na variedade de legu-

minosas, subsistindo quase exclusivamente a 

espécie “estilosantes, cultivar Campo Grande”.

As imagens comparativas abaixo, feitas em 

julho de 2017 e dezembro de 2018, respectiva-

mente, ajudam a visualizar o restabelecimento 

da cobertura vegetal nativa.

Áreas da Faixa que apresentavam solo 
e vegetação degradados em 2017.

As mesmas áreas já revegetadas em 2018 após 
os trabalhos de recuperação realizados pela TBG.

ANTES DEPOIS
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A confirmação 

Durante a análise, realizada em março 

deste ano, identificou-se o cumprimento 

de todas as metas. Nas áreas restauradas, 

não houve processo de erosão, o que mos-

tra o quanto a vegetação está consolidada.

Essa cobertura vegetal será essencial 

para proteger o solo dos potenciais 

efeitos erosivos das águas da chuva, 

entre outros agentes danosos. E mais: 

ajudar a proteger a Bacia do Guariroba 

de processos que prejudiquem seu uso 

para abastecimento de água.

O Coordenador Técnico da Agraer, André 

Guidolin acrescenta: “A visita técnica 

que fizemos, em agosto de 2019, com 

a equipe da TBG serviu para mostrar o 

real potencial de produção de forragem, 

e como é possível reverter o processo de 

desertificação, deixando o solo rico em 

nutrientes e com bom potencial produtivo. 

Nós realizaremos o acompanhamento das 

propriedades, orientando os produtores 

no manejo adequado dessas áreas reve-

getadas para manter sua produtividade.” 

Ao desenvolver práticas para recuperação 

da cobertura vegetal, especialmente nas 

áreas da Faixa de Servidão do Gasoduto 

da TBG, esse trabalho contribui para o 

aumento da infiltração de água no solo, 

para conter potenciais processos de ero-

são e de assoreamento das drenagens na 

APA Guariroba. 

Conclui-se então, que esses serviços 

especiais contribuem, nas propriedades 

rurais em que a Faixa do Gasoduto está 

implantada, para conservação ambiental 

e do potencial hídrico da APA do Guariroba.

Em resumo

Um Grande Trabalho em Números

Trecho da Faixa de Servidão na APA do Guariroba 
com a cobertura vegetal restabelecida.

km de Faixa revegetada 

(Cerca de 16 hectares);8
ton de calcário 

(Média de 2.187,5kg/ha);35
ton de gesso agrícola 

(Média de 300,0kg/ha);4,8
ton de esterco curral 

(Média de 10.000,0kg/ha);160
ton de adubo N:P:K 4:30:10 

(Média de 362,5kg/ha);5,8
ton de adubo N:P:K 20:0:20 

(Média de 218,8kg/ha);3,5
km de cerca construída 

(Média de 1.040,0m/ha).16,6
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É preciso estar bastante atento ao manejo des-

sa nova cobertura vegetal implantada pela TBG, 

nos oito segmentos da Faixa de Servidão. 

“Acompanho a situação de cada trecho trabalha-

do, e cada uma das propriedades transpassadas 

pela linha do gasoduto desde meados de 2013. 

Confesso que não acreditava que a cobertura 

vegetal se estabeleceria de forma tão satis-

fatória e em tão pouco tempo após o início 

das intervenções. Não se pode desconsiderar 

que o custo foi alto, e as áreas permanecem 

isoladas do acesso de gado desde o início, mas 

deixa evidente que é sim possível recuperar a 

cobertura de áreas onde somente havia areia. 

Vale o empenho de cada proprietário em buscar 

as informações de suas áreas e descobrir o 

que é necessário para melhorar a condição das 

pastagens de suas propriedades.”, comenta o 

Engenheiro Agrônomo, Coordenador do Progra-

ma Manacial Vivo, Sérgio Luiz Ferreira Junior.

“Não é o custo por hectare, ou as doses utili-

zadas de insumos para esse trabalho que 

devem ser levados em consideração. Não 

existe uma ‘receita pronta’ para recuperação 

de pastagens. Cada área tem suas necessi-

dades, que devem ser analisadas isoladamente 

para a tomada de decisões. E o mais impor-

tante daqui para a frente é o manejo que será 

adotado para estas áreas, por cada proprie-

tário, para que a situação das pastagens não 

torne a atingir os níveis críticos em que se 

encontravam”, ressalta Sérgio.

Após alguns testes recentes, concluiu-se que, 

mesmo com o atual desenvolvimento alcan-

çado da cobertura vegetal, é importante 

manter os cercamentos e evitar o início da 

fase de pastejo por pelo menos mais um ano. 

Após esse período, novos estudos deverão ser 

feitos para que tais trechos sejam devolvidos 

para uso com manejos adequados pelos pro-

prietários, dentro de um plano sustentável de 

pastejo. “O trabalho não se encerra aqui. É 

preciso ainda estabelecer um programa de 

manejo específico para as áreas isoladas da 

Faixa para sua reincorporação no conjunto de 

práticas de manejo de pastagens. Só então 

se poderá falar na consolidação definitiva de 

sua cobertura vegetal”, destaca o Consultor 

de Geotécnica da TBG, César Augusto Costa.

Além disso, há ainda por vir um importante e 

colaborativo trabalho de repasse dos conhe-

cimentos adquiridos e de educação ambiental. 

“A TBG reconhece que os resultados alcança-

dos podem e devem servir para ações de 

educação ambiental na comunidade da APA, 

e de outras com as mesmas necessidades. 

O objetivo é ajudar a desmistificar a antiga 

ideia de que seria impraticável a implantação 

de uma pastagem de boa qualidade em solos 

arenosos de cerrado”, conclui César.

O que vem por aí

Sérgio Luiz Ferreira Junior (SEMADUR) e César Augusto Costa (TBG) em trecho recuperado.
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