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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho teve como objetivo avaliar o programa de implantação da APP e os

resultados do programa de recuperação das áreas degradadas, após três anos de execução,

realizado na PCH Arvoredo, localizada entre os municípios de Xaxim e Arvoredo, no oeste do

Estado de Santa Catarina.

Com a crescente demanda do uso dos recursos naturais para a produção de energia

elétrica no Brasil e pressões ambientais contra o uso de energia termoelétrica e nuclear,

intensificou-se a construção de hidrelétricas. Tornou-se, assim, necessário criar leis que

possibilitassem o desenvolvimento, limitassem o uso dos recursos naturais e estabelecessem a

minimização e compensação dos impactos causados pelas atividades e obras modificadoras do

meio ambiente. Tais leis implicam, entre outros aspectos, a necessidade de elaborar estudos

ambientais que caracterizem o grau de impacto causado em uma área definida por um

empreendimento e indiquem, a partir dos resultados obtidos, os programas ambientais e

medidas que devem ser executadas para reduzir o impacto causado na área proposta para a

instalação de um empreendimento. No caso de PCHs, um dos principais programas, que é

obrigatoriedade do empreendedor executar, é a implantação da APP e a recuperação das áreas

degradadas. Amparados por lei, estes programas são fundamentais no processo de

licenciamento, mas principalmente para a vida útil de uma hidrelétrica. Todavia, a

recuperação das áreas degradadas em APP tem o objetivo de resgatar a resiliência do solo e

viabilizar a regeneração natural com a implantação de técnicas que permitam a interação da

fauna e flora da bacia hidrográfica em que se localiza.

A legislação obriga o empreendedor a executar os programas ambientais com o

objetivo de manter a qualidade do ambiente alterado, o bem-estar da sociedade e a segurança

do empreendimento. Assim, é fundamental implantar os programas ambientais propostos

durante o processo de licenciamento e atender ao cronograma estabelecido para o sucesso das

atividades executadas. Dentre os programas ambientais estabelecidos no Plano Básico

Ambiental (PBA), a definição da APP e sua implantação têm importância vital para assegurar

a vida útil de uma hidrelétrica, assim como a redução do lixiviamento de materiais para o

reservatório tem a função de realizar a ligação dos fragmentos florestais, possibilitando a

dispersão da flora pela fauna local. Em virtude do uso intenso dos recursos naturais, a

legislação ambiental impõe para os empreendedores a obrigação de cumprir todas as

atividades previstas nos programas ambientais para garantir a qualidade ambiental e também a

instalação de obras e atividades modificadoras do meio ambiente. Diante disto, o modelo de

APP Variável implantado na PCH Arvoredo tem grande importância, visto que considerou





 

     

      

          

           



      

  



   

            

          

 

          

             

           

 

          

            



  









   

       

           

 

        







1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral
Avaliar a metodologia de implantação da Área de Preservação Permanente da PCH

Arvoredo e os resultados obtidos com o processo de recuperação dessas áreas.

1.1.2 Específicos

Caracterizar a metodologia utilizada para a definição da APP da PCH Arvoredo.

Caracterizar a técnica de recuperação das áreas degradadas na APP.

Avaliar os resultados e as modificações ocorridas na APP da PCH Arvoredo.

Avaliar a possibilidade de empregar em outros empreendimentos hidrelétricos a

metodologia utilizada para definição da APP da PCH Arvoredo.









2 REVISÃO TEÓRICO-TEMÁTICA
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III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em
abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de
superfície e localizados em área rural.
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I, poderão
ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros,
conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos
da bacia onde o reservatório se insere, se houver.
§ 2º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso II, somente
poderão ser ampliados, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, e,
quando houver, de acordo com o plano de recursos hídricos da bacia onde o
reservatório se insere (MMA, 2008, p. 111).

O Art. 4º., da Resolução CONAMA 302/2002, dispõe sobre a ampliação ou redução

do limite da APP, em que se deve considerar as características ambientais, a geologia,

geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia, a tipologia vegetal da bacia hidrográfica, a

representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia hidrográfica em que

está inserido, a existência de espécie ameaçada de extinção e a importância da área como

corredor de biodiversidade, a finalidade do uso da água, o uso e ocupação do solo no entorno

e o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no entorno da APP até a

faixa de cem metros.

Assim, para definir a APP de um reservatório artificial de um empreendimento

hidrelétrico, é possível indicar inclusive a implantação desta área com largura variável (APP

Variável), ou seja, com largura mínima de 30 metros (m) e máxima de 100 metros (m) em

projeção horizontal a partir da elevação máxima de um reservatório artificial. Conforme

Resolução CONAMA 302/2002 e mais recentemente amparada pela Lei 12.651, de 25 de

maio de 2012, deve-se manter a APP com no mínimo 30 m a partir da elevação máxima de

um reservatório artificial.

Com isso, é possível determinar, a APP com 30 m a partir da elevação máxima do

reservatório para as áreas de uso econômico e que garantam a viabilidade produtiva de uma

propriedade, mantendo o proprietário em sua terra, e de 100 m em locais que possuam

fragmentos florestais e áreas que venham a inviabilizar uma propriedade.

No caso de inviabilidade de uma propriedade, o proprietário deve receber indenização

de sua área total e o empreendedor pode adquiri-la em sua totalidade e incorporá-la na APP,

se aprovada pelo órgão ambiental licenciador. Dessa forma, cabe ao empreendedor atender ao

disposto na legislação, avaliando a melhor alternativa para a proposição da APP Variável de

uma hidrelétrica, a qual, além de estar em acordo com a legislação ambiental vigente, deve

atender ao plano de recursos hídricos da bacia (se houver) e, em seguida, ser aprovado pelo

órgão responsável pelo licenciamento ambiental.
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2.3.1 Importância da Área de Preservação Permanente em Hidrelétricas

     

    

 

           

 

 

 

           

  

        

             

             



   

           

  

            

      




         
     
           
           





 


            

           

             



    

   

  

           

   

   

           

    

           

   

 

             

             

  

  

 

           







           

   

      



 

        
         

       
       


         



 

        



  

  

              

         

    

             

            

 

 

 

 

            



            

  

            
       
           

 





        

            

          

 

               





             

           



           

           

       



            

             

 

 

           
     

           
 

         

            



             

           

  

 







  

            





 

  

  

          

           

      

 

        

      

           

          



 









3 ÁREA DE ESTUDO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

  

 

               

 

  

   

              



            

        

           

  

 

                

    

              



 

    

 

    

           



3.1.1 Aspectos Geográficos do Município de Arvoredo e Xaxim
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(km2) No de Habitantes População Urbana População Rural

Arvoredo Xaxim Arvoredo Xaxim Arvoredo Xaxim Arvoredo Xaxim
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3.1.2 Aspectos Fisiográficos da Bacia do rio Irani
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3.1.3 Aspectos da Flora e Fauna da Bacia do rio Irani
 





          

          





Mata Atlântica (Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006), a qual possibilitou a

identificação de duas formações florestais. A formação geomorfológica de vale do rio Irani

favorece a ocorrência da Floresta Estacional Decidual com a interpenetração florística de

espécies arbóreas típicas da Floresta Ombrófila Mista (ETS, 2008 & NETTO, et al, 2012).

As formações constituem-se de vegetação secundária, devido às interferências

ocorridas no passado, nos estágios avançado/médio e inicial de regeneração (Resolução

CONAMA No 6, de 04 de maio de 1994). Os referidos estágios encontram-se definidos no

quadro 2. A figura 4 (A e B) mostra os estágios da vegetação nativa da bacia do rio Irani.

Quadro 2 - Indicadores do estágio sucessional da vegetação.

VEGETAÇÃO
SECUNDÁRIA INDICADORES

Estágio Inicial 1 Fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo; altura total média de até 4
metros, com cobertura vegetal variando de fechada a aberta;

Estágio Médio/ Avançado 2 Fisionomia arbórea e arbustiva predominando sobre a herbácea, podendo
constituir estratos diferenciados; altura total média de até 12 metros;
3 Fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando um dossel fechado e
relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes; altura
total média de até 20 metros;

Exótica Presença de espécies exóticas.

Fonte: Resolução CONAMA No 6, de 04 de maio de 1994 (1- Art. 3º, I ; 2- Art. 3º, II; 3- Art. 3º, III).

Figura 4 - Estágios de sucessão da vegetação secundária, estágio inicial de regeneração (A), estágio avançado/

médio de regeneração (B).

Fonte: ETS, 2008.

Sob o estrato emergente da Floresta Estacional Decidual encontra-se um dossel

florestal denso, formado por espécies perenifoliadas, onde aparecem com grande

 





expressividade as espécies de Lauraceae, representadas pela Nectandra megapotamica

(canela-louro), Nectandra lanceolata (canela-amarela), Ocotea puberula (canela-guaica) e

outras canelas, como Ocotea diospyrifolia e O. acutifolia. As espécies características da

Floresta Ombrófila Mista são Ilex paraguariensis (erva-mate), Cupania vernalis (camboata-

vermelho), Podocarpus lambertii (pinho-bravo), e espécies dos gêneros Myrcia,

Campomanesia, Eugenia. O Inventário Florestal identificou 87 espécies florestais

pertencentes a 36 famílias de diferentes espécies, listadas na tabela 1 (ETS, 2008 & NETTO,

et al, 2012).

Tabela 1 - Espécies florestais identificadas na área de estudo da PCH Arvoredo.

FAMÍLIA
Nome Científico Nome Popular

ANACARDIACEAE
Schinus terebinthifolius Radd. Aroeira-vermelha

ANNONACEAE
Rollinia sylvatica (St. Hil.) Mart.
Guateria sp.

Ariticum
Guateria

APOCINACEAE
Peschiera fuchsiaefolia Miers Leiteiro

ARALIACEAE
Schefflera morototonii (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin Mandiocão

ARECACEAE
Syagrus romanzoffiana (Cham.). Glassman Jerivá

BIGNONIACEAE
Jacaranda micrantha Cham. Caroba

BORAGINACEAE
Patagonula americana L.
Cordia trichotoma (Vell.). Arrab. ex Steud.
Cordia ecalyculata Vell.

Guajuvira
Louro-pardo
Café-de-bugre

BURSERACEAE
Protium heptaphyllum (Aubl.). March. Almécegueira

CANABACEAE
Trema micrantha (L.) Blum.
Celtis iguanaea

Grandiúva
Esporão-de-galo

CARICACEAE
Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. Mamoeiro-do-mato

CELASTRACEAE
Maytenus grandiflora Reissek Espinheira-santa-falsa

ELAEOCARPACEAE
Sloanea monosperma Vell. Sapopema

EUPHORBIACEAE
Manihot grahanii Hook.
Sebastiania commersoniana (Baill.) I.B.sm & Dows.
Alchornea triplinervia (spreng.). Müll. Arg.
Sapium glandulatum (Vell.). Pax.

Mandioca-do-mato
Branquilho
Tanheiro
Baleteira

FABACEAE
Inga sessilis (Vell.). Mart.
Myrocarpus frondosus Fr.All.
Acacia polyphylla Dc.
Machaerium paraguariensis
Calliandra tweedii
Peltophorum dubium (Spreng.). Taulb.

Ingá
Cabreúva
Manjoleiro
Canela-brejo
Caliandra
Canafistula





FAMÍLIA
Nome Científico Nome Popular

Copaifera langsdorffii Desf.
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.
Ateleia glazioviana Bail.
Senna multijuga (Rich.) Irwin e Burn.
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.
Bauhinia forficata Link.
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.). Malme
Parapiptadenia rigida (Benth.). Brenan
Albizia edwalli Killing
Erythrina falcata Benth.

Oleo-pardo
Grapiá
Timbó
Pau-cigarra
Feijão-crú
Pata-de-vaca
Rabo-de-bugiu
Angico-monjoleiro
Farinha-seca
Corticeira

LAMIACEAE
Vitex megapotamica (Spreng.). Moldenke. Tarumã

LAURACAE
Nectandra megapotamica (Spreng.). Mez
Ocotea puberula (Rich.). Nees
Cinnamomum sellowianum (Nees & C. Martius ex Nees)
Kosterm.
Nectandra grandiflora Nees & C. Mart. ex Nees

Canela-imbuia
Canela-guaicá
Canela-branca

Canela-amarela
MALVACEAE

Luehea divaricata Açoita-cavalo
MELIACEAE

Cabralea canjerana (Vell.). Mart.
Trichilia hirta L.

Canjerana
Catiguá

MORACEAE
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex steud.
Morus nigra
Ficus enormis (Mart. ex Miq.). Mart.

Amoreira
Amoreira-preta
Figueira

MYRSINACEAE
Myrsine umbellata Mart.
Myrsine coriacea (Sw.).

Capororocão
Capororoca

MYRTACEAE
Eugenia pyriformis Camb.
Myrcia lageana
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg
Eugenia hyemalis
Psidium guajava L.
Eugenia hyemalis
Campomanesia xanthocarpa O. Berg
Eugenia micheli Lam.
Calyptranthes grandiflora Berg.
Myrceugenia euosma (Berg.) D. Legrand.
Eugenia involucrata DC.
Myrcia palustris D Legrand

Uvaia
Cambuí
Sete-capote
Guamirim-preto
Goiabeira
Guamirim
Guabiroba
Pitanga
Guamirim-graúdo
Guamirim-da-folha-miuda
Cerejeira
Aperta-guéla

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca dioica L. Umbu

PODOCARPACEAE
Podocarpus lamberttii Klotz. Pinheiro-bravo

PROTEACEAE
Roupalla montana Carvalho-graúdo

RHAMNACEAE
Hovenia dulcis Uva-japão

ROSACEAE
Prunus myrtifolia (Cham. & Schltdl.). Dietrich Pessegueiro-bravo

RUBIACEAE
Randia ferox
Amaioua guianensis Aubl.

Limão-do-mato
Carvoeiro

RUTACEAE
Balfourodendron riedelianum (Engl.). Engl.

Pau-marfim
Laranja-do-mato





FAMÍLIA
Nome Científico Nome Popular

Citrus aurantium
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Helietta apiculata Benth.

Mamica-de-cadela
Canela-de-veado

SALICACEAE
Casearia decandra J acq. Guacatunga-branca

SAPINDACEAE
Cupania vernalis Cambess.
Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.
Matayba elaeagnoides Radlk.
Allophylus petiolulatus Radlk.
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.

Cuvatã
Vacum
Miguel-pintado
Vacum-de-folha-larga
Maria-preta

SAPOTACEAE
Pouteria torta (Mart.). Radek.
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engl.
Crysophyllum marginatum (Hook. & Arm.)

Pateiro - guapéva
Guatambu
Guatambu-de-leite

SOLANACEAE
Solanum granuloso-leprosum
Solanum sanctae-catharinae Dunal in D.C.

Fumo-bravo
Cuvitinga

STYRACACEAE
Styrax leprosus Hook. & Arn. Canela-raposa

URTICACEAE
Boehmeria cilíndrica Boemeria

VERBENACEAE
Aloysia virgata (Ruizet Pav.) A.L.Juss. Lixeira

WINTERACEAE
Drimys brasiliensis Miers Cataia

Fonte: ETS - Inventário Florestal, 2008.

Os estudos realizados para a identificação da fauna terrestre (anfíbios, répteis, aves e

mamíferos) e da ictiofauna da área de estudo tiveram os objetivos de inventariar as espécies

de anfíbios, répteis, aves, mamíferos e a ictiofauna e levantar dados básicos sobre a biologia

das espécies, fornecendo subsídios básicos para a adoção de medidas mitigadoras durante as

atividades de manejo. Tendo em vista o grande número de espécies identificadas com os

monitoramentos ambientais das PCHs Arvoredo, Alto Irani e Plano Alto, localizadas a

montante da PCH Arvoredo, neste trabalho serão identificados apenas dados quantitativos dos

grupos estudados. Foram identificadas, durante os monitoramentos, 28 espécies (sendo que

destas, 1 é exótica) pertencentes a 10 famílias de anfíbios, 21 espécies pertencentes a 11

famílias de répteis, 307 espécies pertencentes a 61 famílias de aves e 54 espécies pertencentes

a 21 famílias de mamíferos (CHEREM et al., 2012). A figura 5 (A, B, C e D) mostra espécies

da fauna terrestre de cada grupo encontrada na Bacia do rio Irani.





   

    





 

  

             

  



  

 

 

 





3.1.4 Programas Ambientais

3.1.4.1 Programa de Implantação da Faixa Ciliar
Baseado no Código Florestal (Lei Federal Nº. 4.771/65, alterada pela Lei Nº.

7.803/89), em conformidade com a legislação ambiental em vigor, especialmente a Resolução

CONAMA 302 de 2002, e aprovado pelo órgão ambiental por meio da Licença Ambiental de

Instalação LAI No 018/08, foi definida a APP de 149 ha, dos quais 107,00 ha com vegetação

arbustiva/arbórea nativa, sendo 9,00 ha de vegetação em estágio inicial de regeneração e

99,00 ha em estágio médio/avançado. O restante da área (42,00 ha) necessitava de

recuperação das áreas degradadas, pois correspondia a pastagens, áreas agricultáveis e

reflorestamentos. Para concretizar essa extensão territorial de APP, a proposta apresentada

para a FATMA foi de uma APP variável, a qual contemplou uma faixa de 30 metros em área

de campo, de uso econômico e solos com aptidão agrícola e de 100 ou mais que 100 metros

em locais que contemplam fragmentos florestais com floresta nativa em estágio médio e

avançado de regeneração (ETS, 2008).

A APP variável teve como objetivo minimizar os impactos causados ao meio

socioeconômico já instalado, adquirindo áreas com 30 metros em locais de campo. Esta

solução possibilitou a aquisição de uma área menor (30 m) nas áreas rurais, mas, mesmo

assim, considerada suficiente, evitando a inviabilidade da pequena propriedade e reduzindo a

necessidade de realocação dos lindeiros que possuem moradia na bacia em questão. As

pequenas propriedades utilizam suas áreas para pequenas plantações e também para a

pecuária. Nestas áreas que não possuíam fragmentos florestais foi realizado o plantio de

espécies arbóreas nativas visando à recuperação das áreas degradadas e à proteção da APP.

3.1.4.2 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas
Este programa teve o objetivo de reestabelecer o equilíbrio do solo x água x planta do

ambiente degradado, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental. As técnicas

utilizadas para a recuperação das áreas degradadas da PCH Arvoredo foram aplicadas nos

42,00 ha de APP e em 15,00 ha referentes à área de canteiro de obras. Para a instalação das

infraestruturas do canteiro de obras, a camada fértil do solo foi removida e estocada para ser

usada como substrato da vegetação no momento da recuperação dessas áreas. Após a

conclusão da obra, a desmobilização do canteiro de obras e limpeza de entulhos, o

reafeiçoamento do terreno foi realizado para recompor o relevo, dimensionar os taludes e

reordenar as linhas de drenagem. Em seguida procedeu-se à escarificação do solo compactado





por terraplanagens e à distribuição da camada de solo fértil, que havia sido armazenada

anteriormente. Para melhorar a fertilidade do solo foi feita a correção da acidez com a

aplicação de calcário dolomítico conforme a necessidade apontada pelo resultado da análise

do solo. Para manutenção da atividade microbiológica dos taludes, foram semeadas espécies

de gramíneas e leguminosas (tabela 2), usando-se aquelas adaptadas à região e que

favorecessem o reestabelecimento da vegetação nativa e da fauna local. As espécies utilizadas

na recuperação da área de canteiro de obras foram selecionadas de acordo com a sua

importância de reestabelecimento da comunidade biológica (ETS, 2008).

Tabela 2 - Espécies utilizadas na recuperação da área utilizada para o canteiro de obras.

ESPÉCIE IMPORTÂNCIA

(Lolium multiflorum)
(Azevém)

Formar uma cobertura para as áreas onde foi implantada, promovendo
dissipação de energia da água, a estabilização do terreno, melhoria nas
condições físicas e biológicas do solo e favorecer o restabelecimento da
vegetação nativa circundante.

Baccharis dracunculifolia
Alecrim-do-Campo

Apresenta características invasoras, colonizadora e potencial para recuperação
de áreas degradadas. Por ser uma planta apícola é muito atrativa à entomofauna.

Conyza Canadensis
Buva

Planta espontânea, infestante, muito comum em lavouras, pomares, terrenos
baldios. É a espécie de buva mais frequente no país, ocorrendo principalmente
nas regiões sul e sudeste.

Cajanus cajan
Feijão guandu

Utilizada amplamente como adubo verde, potencial produtivo e alta capacidade
de fixação de nitrogênio. Com relação ao potencial para a restauração biológica,
promove o melhor crescimento das espécies devido ao incremento de nutrientes.

Sorghum sudanense
Capim Sudão Para recuperação de áreas é recomendado como planta de cobertura de solo.

Fonte: Adaptado do Relatório Mensal No 8, ETS, 2009.

A metodologia para aplicação da técnica de revegetação foi baseada em três sistemas:

Implantação; Enriquecimento e Revegetação Natural. O sistema de Implantação considerou o

plantio convencional de mudas nas áreas de intensa degradação, considerando o plantio de

2.500 mudas/ha, o sistema de Enriquecimento consistiu no plantio de mudas com uma

densidade de 500 mudas/ha em áreas de antigas lavouras, pastagens e capoeirinhas. Já o

sistema de Regeneração Natural consistiu na instalação de poleiros artificiais para a indução

do processo de recuperação (ETS, 2008). As técnicas utilizadas na recuperação das áreas

degradadas do canteiro de obras e da APP da PCH Arvoredo encontram-se descritas a seguir:

Plantio Convencional

Plantio de espécies nativas, associado a espécies pioneiras, secundárias iniciais e as de

clímax com espaçamento de 2,0 m x 2,0 m, conforme exposto na figura 7, e coveamento de

aproximadamente 0,50 m de profundidade.





Figura 7 - Proporções entre espécies pioneiras (P), secundárias iniciais (S) e clímax (C).

Fonte: ETS, 2008 (adaptado).

Foram escolhidas 20 espécies (tabela 3) considerando as identificadas no inventário

florestal da PCH Arvoredo, selecionadas em viveiros da região para obter mudas com as

características ecológicas da região e favorecer o comportamento destas na sucessão ecológica

da regeneração de comunidades florestais e a sua interação com os elementos da fauna

autóctone, que as procuram para abrigo e alimentação.

Tabela 3 - Lista das espécies florestais utilizadas para o plantio da APP da PCH Arvoredo.

Numeração Família
Nome científico Nome popular Grupo Ecológico

01
BORAGINACEAE

Patagonula americana Guajuvira Pioneira

02
ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum decidduum Cocão Secundária Inicial

03
04
05

FABACEAE
Parapiptadenia rigida
Inga sp.
Mimosa scabrella

Angico
Inga-fejão
Bracatiga

Pioneira
Pioneira
Pioneira

06
07

LAURACEAE
Ocotea puberula
Ocotea pulchella

Canela guaicá
Canela lageana

Pioneira
Pioneira

08
MELIACEAE

Cedrela fissilis Cedro Pioneira

09
MYRSINACEAE

Myrsine umbellata Capororocão Pioneira

10
11
12
13

MYRTACEAE
Campomanesia xanthocarpa
Eugenia uniflora
Acca sellowiana
Psdium catleyanum

Gavirova
Pitangueira

Goiaba-serrana
Araçá-vermelho

Secundária Inicial
Pioneira
Pioneira
Pioneira

14
SALIACEAE

Casearia decandra Jacq.
Guaçatunga-miúda,

Guaçatunga Pioneira

15
16
17

SAPINDACEAE
Matayba elaeagnoides
Allophylus edulis
Cupania vernalis

Camboatá branco
Vacum

Camboatá vermelho

Pioneira
Secundária Inicial

Pioneira

18 MALVACEAE
Luehea divaricata Açoita-cavalo Pioneira





Numeração Família
Nome científico Nome popular Grupo Ecológico

19 ARAUCARIACEAE
Araucaria angustifólia Pinheiro-brasileiro Pioneira

20 SALIACEAE
Casearia sylvestris Cafezeiro do mato Pioneira

Fonte: ETS, 2009.

Para o plantio, de acordo com os relatórios de monitoramento, foram feitas em covas

com aproximadamente 18 cm de diâmetro, aberta com uma broca motorizada e,

posteriormente, esquadrejada manualmente com cavadeira (figura 8). As mudas possuíam

uma altura mínima de 40 cm e o plantio foi realizado com um mix do maior número de

espécies possível. Todas receberam um tutor, pintado na parte inferior e a superior em branco.

A limpeza ao redor das mudas foi realizada por meio do coroamento (figura 9).

Figura 8 - Procedimento para a abertura das covas.

Fonte: ETS, 2009.

Figura 9 - Procedimento para o plantio das mudas nativas na área da PCH Arvoredo.

Fonte: ETS, 2009

Poleiros artificiais

A construção de poleiros na PCH Arvoredo variou entre 2,5 m a 4 m de altura usando

varas provenientes da supressão da vegetação realizada antes do enchimento do reservatório.

COROAMENTO
ABERTURA DAS COVAS COM

MÁQUINA - TRADO
ESQUADREJAMENTO

PLANTIO TUTOR





As varas utilizadas para a confecção possuíam copas amplas e mais galhos, sendo maior a

área superficial para pouso. Os poleiros foram construídos em forma de cone, contendo três

varas, as quais foram unificadas na sua porção média com fios de sisal antes de serem fixadas

no solo em covas de 0,3 a 0,5 m de profundidade, equidistantes de 1,5 m (figuras 10 e 11).

Figura 10 - Poleiros Artificiais instalados na PCH Arvoredo.

Fonte: ETS, 2009.

Figura 11 - Amarração com sisal nos poleiros artificiais instalados na PCH Arvoredo.

Fonte: ETS, 2009.

Foi usada uma densidade aproximada de 4 a 24 poleiros por hectare, conforme o nível

de degradação do terreno, mantendo um raio de 2 a 4 metros no entorno de cada poleiro sem

interferência de outras técnicas nucleadoras. Os poleiros artificiais foram implantados

distantes das árvores remanescentes e das cercas, pois os mesmos já funcionam como

poleiros.
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da vegetação nas propriedades da APP, onde foi realizado o plantio de espécies nativas em

2009.

A vistoria de campo foi realizada pela estrada vicinal no dia 19 de outubro de 2012

com acesso aos locais que possibilitaram a visualização de toda a APP da PCH Arvoredo. A

identificação dos locais em que foram aplicadas as técnicas de recuperação de áreas

degradadas foi realizada por meio do mapa de Reposição Florestal (ver anexo A), elaborado

pela ETS (Energia, Transporte e Saneamento Ltda.).

O mapa, os relatórios de monitoramento do programa e o relatório de reposição

florestal possibilitaram a identificação das áreas em que foram realizados o plantio e o

enriquecimento de espécies nativas em 2009 e a aferição qualitativa do estágio em que se

encontra a vegetação dessas áreas no ano de 2012. As fotografias obtidas por meio da vistoria

de campo foram selecionadas e comparadas com as fotos dos relatórios de monitoramento da

empresa ETS, possibilitando a inferência sobre o estágio da vegetação, conforme indicadores

do quadro 2, deste documento.









4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA APP VARIÁVEL
De acordo com as informações dos relatórios de supervisão ambiental da PCH

Arvoredo, para a instalação da referida hidrelétrica, foi adquirida uma área total de 317,00 ha.

Desse total, 12,00 ha da área foram destinados para o canteiro de obras, durante a instalação

da obra, 165,00 ha para a implantação da faixa ciliar (APP), 120,00 ha de área atingida e

20,00 ha de área remanescente adquirida. A figura 14 ilustra as áreas adquiridas para a PCH

Arvoredo e a sua finalidade.

Figura 14 - Áreas adquiridas para a PCH Arvoredo.

Fonte: Adaptado do Projeto de Reposição Florestal - ETS, 2009.

Aos 165,00 ha de APP, integrou-se a área de canteiro de obras e a área remanescente

adquirida, totalizando uma APP de 197,00 ha. Desse total, 115,00 ha correspondia à

vegetação em estágio médio e avançado de regeneração, 6,00 ha de vegetação nativa em

estágio inicial, 25,00 ha de vegetação exótica (pinus e braquiária) e 51,00 ha de áreas

degradadas (gráfico 2). Para visualizar a APP da PCH Arvoredo encontra-se, no anexo C, o

mapa de uso do solo elaborado para a sua definição durante o processo de licenciamento

ambiental.

Área Total adquirida

317,00 ha

Área Atingida
(reservatório)

120,00 ha

Canteiro de Obras

12,00 ha

Faixa Ciliar (APP)

165,00 ha

Área remanescente adquirida

20,00 ha





   

 

            



  

            

 

          

          

           

   

             

 

  

              

             

            





  

         

 



     





prejudiciais para todos os componentes da biota aquática, como o fitoplâncton, zooplâncton,

zoobentos e os peixes, mas principalmente para a população do entorno da bacia hidrográfica

do rio Irani.

4.2 RESULTADO DA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS NA APP

As áreas foram identificadas e caracterizadas de acordo com os estágios sucessionais

da vegetação definidos no quadro 2, item 2.1.3. As imagens obtidas durante a vistoria de

campo foram agrupadas e identificadas com os números das propriedades, definidas como

ARV E 00, ARV D 00 e ARV P 00, sendo esta terminologia utilizada no programa de

indenização da PCH Arvoredo, para identificação das propriedades atingidas pelo

empreendimento, conforme mapa de Reposição Florestal (ver anexo A). A referida

terminologia expressa os seguintes significados:

ARV - Arvoredo

E - Margem Esquerda

D - Margem Direita

P - Canteiro de Obras

00 - Números das propriedades.

Para iniciar o reconhecimento de campo e o detalhamento das áreas identificadas na

PCH Arvoredo, a primeira imagem, figura 15, mostra o acesso à casa de força, ao barramento

e à Subestação da PCH Arvoredo, e as placas de segurança indicam a área restrita e local de

perigo.

Figura 15 - Local de acesso à casa de força da PCH Arvoredo e à Subestação.

Fonte: produção da própria autora, 2012.





Estágio Inicial de Regeneração



          

 

         

    



     

 







              

           

             

          

           

 

 



       

 

          

              





   

 

            

             

             



   

 

    



      







     

 

     

   

             

        

 

          

 



  

  

 



 

  

           



   











            

            

  

     

 

    



 

         

               

            

  

   

           

            

           

 

 





    

 





   

             

             



  

      



              

 









01 02
Figura 21 - Área de plantio ARV P 07 em estágio inicial de regeneração.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

Figura 22 - Área de plantio ARV E 03 em estágio inicial de regeneração.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

O zoom na figura 33 apresenta o detalhe da APP em estágio inicial de regeneração

com um alto índice de pega das mudas. Percebe-se que, nas áreas de APP, o sucesso do

desenvolvimento das espécies nativas plantadas foi melhor que nas áreas de canteiro de obras.

Provavelmente, em função do período em que foi realizado o plantio, a seca interferiu no

processo de desenvolvimento das espécies no canteiro de obras, aumentando o índice de perda

Fonte: ETS, 2009





das mudas. A figura 34 mostra a área onde foi realizado o plantio, que pode ser considerada

com vegetação em estágio inicial de regeneração.

Figura 23 - Área de plantio ARV E 14 e 15 em estágio inicial de regeneração.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

Figura 24 - Área de plantio ARV D 01 em estágio inicial de regeneração.

Fonte: produção da própria autora, 2012.





Figura 25 - Área de plantio ARV D 01 em estágio inicial de regeneração.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

Foi possível perceber que, nas áreas da propriedade ARV D 01 (figuras 35 e 36), o

desenvolvimento do plantio foi excelente, os terrenos encontram-se completamente cobertos

por espécies nativas. O processo de reestabelecimento do ecossistema está favorecido com a

colonização da vegetação, proporcionando abrigo para a fauna local.

As figuras 37 e 38 mostram algumas áreas de plantio aparentemente em bom estado de

desenvolvimento, podendo ser consideradas como vegetação em estágio inicial de

regeneração.

Figura 26 - Área de plantio ARV D 03 em estágio inicial de regeneração.

Fonte: produção da própria autora, 2012.





Figura 27 - Área de plantio ARV D 04, ARV D 06, ARV D 07, ARV D 08 em estágio inicial de regeneração.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

O sistema de enriquecimento, com o plantio de 500 mudas/ha de espécies nativas, foi

implantado nas propriedades que já possuíam vegetação e os poleiros artificiais foram

devidamente instalados. O processo de recuperação está em bom estado de desenvolvimento

nessas áreas. A figura 39 apresenta imagens de algumas propriedades em estágio inicial de

regeneração, nas quais o sistema de enriquecimento foi implantado.

ARV D 04

ARV D 06

ARV D 07

ARV D 08





Figura 28 - Áreas (ARV E 05, ARV E 06, ARV E 20.1, ARV E 26) com a implantação do enriquecimento com a
vegetação em estágio inicial.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

Estágio Médio e Avançado de Regeneração

Estas áreas foram consideradas neste estudo apenas para ilustrar os fragmentos

florestais preexistentes, que foram adicionados na APP variável da PCH Arvoredo. Os

fragmentos mantêm-se protegidos pelo cercamento da APP, fazendo sua função no processo

de formação de corredores ecológicos entre as áreas em recuperação. A figura 40 a seguir traz

as propriedades ARV E 02 e ARV E 14 respectivamente.
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41 e 42 apresentam as propriedades com a implantação da cerca delimitando a área adquirida

para a APP e a invasão da gramínea exótica. A figura 42 mostra o acesso à dessedentação

para o gado.

Figura 30 - Gramínea exótica na APP da PCH Arvoredo.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

Figura 31 - Gramínea exótica na APP da PCH Arvoredo e acesso à dessedentação.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

Gramínea exótica

Cerca da APP

Gramínea exótica Acesso à dessedentação

Cerca

Cerca





As propriedades ARV D 10, ARV D 10.1, ARV D 10.3, ARV D 10.4, ARV D 10.5,

ARV D 10.6, ARV D 10.7, ARV D 11, ARV D 14 e ARV D 14.1 possuem vegetação nativa

em estágio médio e avançado de regeneração, entremeados com plantio de exóticas (pinus e

eucaliptos). Contudo, visualmente, é possível perceber a interação com a vegetação nativa e a

estabilidade da mesma (figura 43). Possivelmente, se fosse realizado o corte do pinus para

inserir espécies nativas, acabaria abrindo clareiras na APP, incidindo no processo de erosão e

no lixiviamento de nutrientes para o lago até o completo desenvolvimento das novas espécies

nativas.

Figura 32 - Propriedade ARV D 10 com uma pequena área com pinus.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

Por meio das informações dos relatórios e após a obtenção dos resultados da avaliação

de campo foi possível inferir em percentuais aproximados os estágios da vegetação na APP da

PCH Arvoredo três anos após o plantio. O gráfico 4 apresenta as áreas da PCH Arvoredo nas

diferentes formações da vegetação após três anos da implantação da técnica de nucleação.





Gráfico 3 - Resultado da formação da vegetação da APP.

Fonte: produção da própria autora, 2012.

As formações detalhadas no gráfico 4 correspondem a 58% de vegetação nativa com

estágio médio e avançado de regeneração, 29% de vegetação nativa em estágio inicial de

regeneração e 13% de espécies exóticas, sendo elas pinus e braquiária. No gráfico 5, a seguir,

o resultado obtido com a avaliação da recuperação da APP Variável da PCH Arvoredo,

comparado à formação inicial antes da implantação das técnicas de recuperação de áreas

degradadas.

Gráfico 4 - Estágio da Vegetação da APP da PCH Arvoredo em 2009 e em 2012.

Fonte: produção da própria autora, 2012.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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importância da energia elétrica no crescimento econômico brasileiro  

 

          
           
 


O setor elétrico brasileiro:  


     Relatório técnico descritivo do
projeto básico consolidado e impactos ambientais decorrentes  
  

  



        
           
    Pacto pela restauração da Mata Atlântica:  
         


        Projeto Piava.



 Pesquisa e desenvolvimento na área de energia    
      


           
 





          


          

 








        
          


           


          
        
         
  

         


         


 

       
            


             
  
      



 
 






            
Natureza & Conservação


        Energia Elétrica e
Sustentabilidade


Curso: 
  

        
 


    
 Revista Brasileira de História &
Ciências Sociais.  

Planejamento ambiental: 


 Metodologia da pesquisa e elaboração
de dissertação.   

 
  Cartilha de Licenciamento Ambiental     


            
Recomposição vegetal com espécies arbóreas nativas em reservatórios de
usinas hidrelétricas da CESP

          
 Curso:   
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Argentina
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