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Solução: Recuperação Ambiental - Controle de Erosão
Produtos: Telas Biotêxtil®, Sintemax®, Geo Mat-R® e retentores Bermalonga®

PROBLEMA:

SOLUÇÃO

INFORMAÇÕES DA OBRA

Durante a construção da barragem do Rio Paranaíba, um 
local próximo foi utilizado como área de empréstimo e, 
com o passar dos anos, um processo erosivo começou 
a se desenvolver, alcançando grandes dimensões. Com 
aproximadamente 96 ha de área a ser tratada, não seria 
possível controlar este problema sem um sistema de 
drenagem adequado visto que, em algumas épocas do 
ano, a intensidade de chuva atingia cerca de 150 mm/h. 
Com as técnicas tradicionais de engenharia, principal-
mente as relacionadas à drenagem, o projeto se tornaria 
completamente inviável financeiramente. Chegando a 
conclusão de que uma solução seria elaborar um
projeto utilizando as técnicas de bioengenharia para miti-
gar o problema.

A Deflor Bioengenharia foi responsável em executar este
projeto. Foram construídas grandes canaletas verdes com
Biomanta Sintemax® que redirecionavam os fluxos para
canaletas principais de concreto, que por sua vez,
desaguava em um ponto à jusante, levando a diminuição 
da ação das águas na erosão. A fim de reduzir o volume 
de material transportado durante a terraplenagem, foram 
criados bermas com o próprio solo retirado da
regularização dos taludes. Após este processo foi feito o
coveamento, fertilização e hidrossemeio, aplicando 
biomantas antierosivas Tela Biotextil® com retentores 
Bermalonga® para redução da velocidade de escoamento 
e controle de sedimentos carreados ao centro da erosão, 
finalizando com drenos subsuperficiais e diques de pedras 
ao longo do canal. Ao optar pela bioengenharia como 
solução, a obra se tornou viável técnica e economica-
mente com resultados a curto prazo satisfatórios, além de 
uma recuperação total da área degradada.
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ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS SOLUÇÕES

Regularização Mecanizada

Aplicação das Biomantas

Obra concluída

Abertura das canaletas verdes

Biomantas aplicadas nas canaletas

Obra concluída

Regularização de canaletas

Biomanta e retentores aplicados

Obra concluída
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