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LAUDO PERICIAL DA RESERVA INDiGENA DUQUE DE CAXIAS 
' Este laudo baseia-se em vistoria realizada no dia 09 de Março de 1996 à referida área e cm 

pesquisas realizadas em bibliografia especializada, fotos, vídeos e depoimentos, cm atendimento 
aos quesitos apresentados ·à Ação Ordinária nl! 87.0020979-1. 

l - Idcnuficnr, se possível, as áreas degradadas, dimensionando-as. 
Toda a área da Reserva Indígena Duque de Caxias ( J 4.156 ha) sofreu degradação 

ambiental. Não há nenhum remanescente florestal que pode ser considerado intacto, entretanto as 
áreas mais degradadas são as seguintes (localização no mapa): 
- Bugio 
-Toldo 
- Aldeia figueiras (margem direita e margem esquerda) 

2 - É possível indlcnr' de quando datam as devastações nas áreas degradndns? l!:m caso 
positivo, indique-as. 

Segundo moradores da região, a devastação começou com o início da construção da 
Barragem Norte, nos idos de 1976; entretanto o pico da devastação aconteceu de l 983 a 1988. Na 
cidade de José Boitcux chegava-se a contar de 80 a 100 caminhões carregados com madeira por 
dia, avaliações feitas por moradores contam que o número lutai de caminhões chegava a 350 por 
dia e que se dirigiam pelas mais diversas estradas de saída da região. 

Pelo estado de conservação dos tocos de madeira encontrados e pela rebrota existente cm 
algumas arvores, se conclui que o desmatamento é inferior a 15 anos. 

3 - Qunis ns espécies ílorísticns nrnis represcuuuivns existentes nn Reserva cm :uuílisc. nu 
data de hoje? llá algunrn espécie cm extinção? É possível determinar se houve nllcr~1ção na 
floresta local? 

Alterada é uma palavra muito tênue para o que na verdade aconteceu á floresta <la Reserva, 
porque ela foi simplesmente dilapidada, devastada, destroçada e outros adjetivos semelhantes 
Resta quase nada da floresta original. Na maioria das áreas houve praticamente o corte raso da 
floresta, com a exploração das árvores mais nobres no início, seguida com a retirada da lenha. 

Nos lugares mais acidentados permanecem remanescentes originais, de baixo diâmetro 
(inferior a 20 cm), geralmente de baixa estatura e muito danificados pelo desmatamento. Estes 
remanescentes formam ainda, cm seu aspecto, uma camada de cobertura vegetal, principalmente 
porque encontram-se tomados por cipós e samambaias que aos olhos de um leigo podem parecer 
uma floresta. 

Foram encontrados espécimes de tanheiro, vassourão, capororoca, pau mandioca, cedros 
jovens, canharanas jovens, xaxins, araçás, canelas e rebrota de sassafrás, 

Nestes anos após exploração houve uma proliferação do carazal. Atualmente o carazal está 
morto, devido a um processo natural, pós floração desta espécie. A exploração acentuada na área 
favoreceu também a proliferação das samambaias e cipós. 

O processo de devastação da Reserva Indígena já foi alvo de algumas produções literárias, 
entre elas o livro "Opressão e Degradação" de Sálvio Muller, que inclusive mostra fotografias da 
floresta original e do que aconteceu com ela, ver páginas: 21, 25, 28, 34, 44, 45, 47, 48, 67 e 72. 

É de muita valia ainda, incluir aqui o depoimento de uma pessoa que acompanhou o 
processo de devastação da Reserva e que registrou toda a sua indignação num livro intitulado 
"Quanto Vale uma Semente de Árvore Nativa?", de Wigold Bertoldo Schãlfer (Editora da FURl3 - 
1988). 

Um Patrimônio Perdido para Sempre: 
"Quem devastou a Reserva Indígena de Ibirama - SC? Quantos milhões de sementes 

maduras foram desperdiçadas, perdidas para sempre? O que levou as pessoas a cometerem 
tamanho crime ecológico? Quantas sementes foram coletadas e plantadas pelos devastadores? 
Quanto valiam as milhares de canelas, de pcrobas, de sassaírás e tantas outras espécies, 
constituindo um excelente banco de sementes, que foram exterminadas cm pouco mais de 5 anos? 

Quem acompanhou de perto essa destruição, sendo ecologista ou não, não lerá dificuldade 
cm concluir que foi a ganância, a corrida pelo lucro Iácil e imediato e o completo desconhecimento 
e desrespeito para com o ambiente e para cc_>m os índios, que levou os homens a destruirem ª/1 
floresta com tanta voracidade. Ü · 



Certamente aquele devastador que, com medo dos serviços de fiscalização do governo, 
chegou a esconder cm uma depressão de seu terreno mais de 1.500 melro cúbicos de canela preta, 
cobrindo-os, inclusive, com barro para uma maior camuflagem, teve grandes lucros imediatos. 
Fatos como este ou parecidos. aconteceram às centenas, todos é claro, com a intenção e o objetivo 
de cada vez cortar mais arvores e obter mais lucros. 

Quantos dos que ajudaram na devastação da lloresta, tiveram idéias tão brilhantes para 
coletar sementes ou para proteger as árvores, como foram suas idéias e ações destruidoras? 

Sobraram idéias e ações para ludibriar fiscais e índios para conseguir uma fatia cada vez 
maior do bolo, faltaram idéias e ideais preservacionistas. Com isso, o posto indígena com todo o 
seu patrimônio em madeiras nobres, produtoras de sementes igualmente nobres, desapareceu para 
sempre. Não a terra, essa continua lá, agora coberta de samambaias, cipós, arvoretas destroçadas e 
sem valor econômico, ferida no seu íntimo pela perda da cobertura venerável e valiosa, ferida cm 
sua supcrficie por máquinas destruidoras comandadas por homens ainda mais destruidores, que 
rasgaram caminhos, demoliram morros, arrasaram nascentes d'água, entulharam rios e riachos, 
deixando feridas profundas e incuráveis. 

Da outrora floresta exuberante, que abrigava e sustentava os índios e seus filhos, resta 
agora apenas um grave problema social, de conseqüências ainda imprevisíveis." 

Com relação à espécies cm extinção é importante informar que toda a região pertence à 
área de domínio da Floresta Atlântica e que a Floresta Atlântica é uma das mais ricas em 
biodiversidade e também a segunda mais ameaçada do mundo. Fazem parte da lista de espécies 
ameaçadas de extinção a Canela-preta (Ocotea Catharincnsis) e a Canela-sassaírás (Ocotea 
pretiosa), além de várias espécies de bromélias. 

Da lista das 202 espécies de animais ameaçadas de extinção, 171 são espécies da Floresta 
Atlântica. Vale lembrar que o desmatamento não acaba apenas com a floresta, mas também com os 
animais. 

4 - Há no Iocal nascentes ou cursos ,.Piigun? A remoção <ln vegetação ocasionou perda lia 
camada fértil do solo (ea·osão)? O lençol freátleo encontra-se comprometido'! 

Existem milhares de nascentes na área da Reserva Indígena, todas contribuintes dos rios 
Denecke, Platê e llajai do Norte ou Hcrcilio. Todas estas nascentes encontram-se comprometidas 
pelo grau de desmatamento que aconteceu na área. 

A abertura de centenas de km de estradas de madeireiros. aliada à retirada da floresta, 
possibilitou a criação de inúmeros focos de erosão. A grande quantidade de água que hoje escoa 
por estas estradas, já não mais se infiltra no solo, deixando de contribuir para o abastecimento do 
lençol freático. 

4.1 - A remoção c.Ja camada fértil das áreas desmaiadas poderia ler ecasiouado o 
assoreameuto de rios, cunsequeutemeute enchentes? 

O solo dos inúmeros focos de erosão, com certeza migrou para o riachos, contribuindo com 
o assoreamento da Barragem e do próprio Rio ltajai. 

Refosco e Pinheiro mostraram a influência da vegetação no regime hídrico <la bacia do 
ltajaí. Foi constatado que, para a bacia hidrológica do rio ltajaí do Norte, as vazõcs médias do rio 
aumentaram 49,89% e a vazão mínima 59,23%, quando o desmatamento da bacia aumentou de 
41 % cm 1966 para 61 % em 1986, uma vez que a precipitação média não se alterou no período. 

5 - Nos termos da legislação ambiental é possível determinar se houve alguma peluição? 
A Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, define corno poluição: "a degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

b) Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) Afetem desfavoravelmente a biota; 
d) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; ... " 
A Lei define ainda, "poluidor a pessoas Ilsica ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental." 
Neste sentido, a devastação da floresta, a alteração do equilíbrio hídrico e os inúmeros focos de 
erosão, podem ser considerados como poluição, pois criaram condições adversas às atividades 
sociais e econômicas, alctarnm profundamente a biata e afetaram as condições estéticas da 
Reserva. G· 
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6 ~ Seria possível deterruiuar quais e qunntas as espécies que co1111mnha111 a nora 11:11iv:1 que 
nutecedin à degradação ambiental cm questão? 

Segundo Roberto Miguel Klein, os três grandes vales formadores do Rio ltajai-Açu que 
são: Rio llajaí do Norte ou Hcrcílio, o Rio ltajaí do Oeste e o Rio Itajaí do Sul, eram cobertos pela 
mata pluvial da encosta atlântica, cuja floresta é dominada fitofisionomicamcnte pelas canelas, 
graças à elevada abundância e freqüência das mesmas, aliadas as densas e majestosas copas de 
Ocotea catharincnses (canela preta) e da Ocotea pretiosa (canela sassafrás), principais formadoras 
da cobertura contínua do estrato arbóreo, nesta região. 

Ainda segundo Klein, a destacada predominância da canela preta podia ser observada cm 
praticamente todas as matas de encostas do Alto Vale do llajaí, abrangendo altitudes 
compreendidas entre 400-800 metros. 

As duas supramencionadas canelas, a saber: a Canela-preta e a Cancla-sassufrás, formavam 
a parte mais importante das florestas de encosta cm praticamente todo o Alto Vale do ltajai, 
inclusive as chapadas. 

Como árvores bastante freqüentes ao longo das encostas e portanto também importantes no 
estrato superior, tínhamos principalmente as seguintes. Canela-fogo ( Cryptocarya aschcrsoniana), 
Peroba-vermelha (Aspidosperma olivaceum), Pau-óleo (Copaifera trapcziíolia), Tapiá-guaçu 
(Alchornca tríplincrvia). 

Ainda como espécies companheiras podíamos apontar as seguintes: árvores do estrato 
arbóreo: Licurana (Hicronyma alchorncoides), Canela-burra (Ocotea kuhlmannii), Guamirim 
chorão (Myrcia alchorncoidcs) , Guamirim-araçá (M. pubipetala), Garajuva (Buchcnuvia kleinii), 
Canharana (Cabralca glabcrrima), Garapuvu (Schizolobium parahyba), Cabeúva (Myrocarpus 
frondosos), Cedro-rosa (Cedrela fissilis), Garuva (Cinnamonum glaziovii), Pindabuna ( Duguetia 
lanceolata), Pindaíba (Xylopia brasiliensis), Camboatá (Matayba guiancnsis), Canela-amarela 
(Nectandra lanceolata), Cambroé (Cascariana inaequilatera), Guamirim-fcrro (Calyptranthcs lucida) 
e outras menos freqüentes. 

No estrato médio predominava o palmito (Euterpe edulis). 
Para completar o estrato florestal, existiam ainda diversas espécies de arvoretas, arbustos, 

cipós, samambaias, musgos, bromélias e orquídeas entre elas: pau-rainha, cincho, cortiça, canela 
pimenta, guarnirins, catiguá, coração de bugre, xaxins, cactés, escada de macaco, brinco de 
princesa, escova de macaco, unha de gato, cipó de são João, cipó cravo, cipó pau, bacupari cipó 
roxo, catião trepador. 

Nas áreas mais altas e de chapada havia também ocorrência de Pinheiro Brasileiro 
(Araucária angustifolia), com subosque de Canela-sassafrás (Ocotca pretiosa), 

7 - Analism· as fotos de fls, 44 a 45, ideutlflcandn o tipo de madeira? 
Dentre as toras, facilmente identificáveis como sendo madeira nativa, pode-se destacar pelo 

menos duas de cedro, sendo o restante provavelmente de espécies de canela. 

8 - De que forma e com quais espécies deve ser feito o reflorcsuuncuto na Reserva Iudigeun 
ora cm análise, de modo n restabelecer o status (IUO ante? 

Restaurar o Status quo ante na Reserva Indígena é algo que não pode ser pensado a curto 
ou médio prazo. 

Se considerarmos as principais espécies exploradas ( canela preta, canela sassaírás, peroba, 
cedro, canharana, etc.) e o diâmetro, que variava de 20 cm, chegando cm muitos casos a mais de 
um metro de diâmetro, teremos que aguardar mais de uma centena de anos. 

Entretanto, a recuperação da Reserva Indígena é possível e para tal pode-se utilizar os 
seguintes métodos: 

11) Para áreas com remanescentes de vegetação original: 
Neste caso, seguir o método descrito pela EPAGIU (Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Difusão de Tecnologia de Santa Catarina). 
Sistemas de Intervenção - A domesticação de uma floresta secundária poderá ser realizada 

pela transformação de sua composição ou pela substituição da comunidade original 
Sistema de Transformação por enriquecimento: este método deve ser utilizado quando o 

número de indivíduos de valor econômico no povoamento original é insuficiente ou totalmente 
inexistente. Pode ser cm linhas ou cm grupos. 

Enriquecimento cm linhas: para este método são necessárias as seguintes etapas: G~ 
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a) Marcação de faixas de plantio, prefercnclahuentc no sentido leste-oeste, eqüidistamos e 
espaçadas de 10-25 m dependendo da espécie a ser plantada. O espaçamento deve ser igual ou 
pouco superior ao diâmetro médio das copas; 
b) Limpeza lotai das faixas de plantio na largura de I a 2 m; 
e) Remoção de cipós, arbustos e regeneração das espécies indesejáveis até 2-4 m de altura, 
lateralmente à faixa de plantio ( 3-5 m de largura cm cada lado). lnclue-se também indivíduos de 
copa ampla dos estralos inferiores; 
d) Plantio das mudas de enriquecimento a distância de 2 a Sm, procurando-se manter uma relação 
1 :5 para a distância entre filas; 
e) Limpeza das faixas de plantio e das faixas laterais, controlando-se também a regeneração; 
f) A medida que o plantio de enriquecimento desenvolve-se, as faixas intermediárias deverão ser 
manejadas também, de tal modo que as espécies introduzidas dominem o estralo superior 

Enriquecimento cm grupos: por este método são abertos espaços em que são plantadas 
espécies cm grupos: 
a) Marcação de espaços quadrados de 6 a I O m de lado, distanciados de I O a 15 111 entre espaço; 
b) Limpeza lotai dos espaços abertos na vegetação original; 
e) Plantio das mudas com espaçamento de O,S a l .Om, utiliza-se uma espécie apenas por espaço, 
reduzindo-se assim a concorrência entre espécies. A alta densidade acarretará concorrência entre 
indivíduos da mesma espécie, esperando-se que os mais vigorosos superem os demais e 
desenvolvam íustc. 

b) Para áreas sem remauesceutes de vegetação original: 
Utilizar o método adotado pela APREMA VI - Associação de Preservação do Meio 

Ambiente do Alto Vale do ltajai e também pela CESP - Companhia Energética de São Paulo, que 
consiste em utilizar um consórcio sistemático no campo, da seguinte forma: 

50% de espécies pioneiras (P) 
50% de espécies definitivas (D) 

. A implantação deve ser realizada de forma simultânea, com os dois grupos de espécies 
plantados de uma só vez, da seguinte forma: 

p D p D p 
D p D p D P - Pioneira 
p D p D p D - Definitiva 
D p D p D 
p D p D p 

Podemos citar como espécies pioneiras, a bracatinga, o vassourão, a aroeira e o açoita 
cavalo, capororoca, ingá, jacatirão, entre outras. 

As principais espécies secundárias ou definitivas a serem utilizadas são: 

1 - Nas áreas mais elevadas, ou seja, acima de 600 metros: Erva-mate, Pinheiro Brasileiro, 
Canela-preta, Cancla-sassalrás, Peroba, Cedro, Canharana, Pau-óleo e Guamirins, ele. 

2 - Nas áreas mais baixas, com menos de 600 metros: Canela-preta, Canela-sassaírás, 
Cedro, Peroba, Canharana, Canafistula, Pau-jacaré, Figueira, Gabiroba, Palmito. 

Eventualmente poderão ser realizados alguns plantios com espécies exóticas .podendo ser 
utilizadas Uva-do-Japão, Cinamomo, Grevílea e Eucalipto. Desaconselha-se o uso do Pinus, devido 
a existência de um reflorestamento na vizinhança da Reserva que está tomado por pragas (vespa da 
madeira). 

Os custos de implantação/recuperação da floresta, incluem os seguintes itens. 
- Coleta de sementes 
- Produção de mudas 
- Transporte de mudas 
- Serviços de roçada inicial (corte de cipós, samambaias e taquaras) 
- Abertura de covas 
- Plantio das mudas 
- Limpeza das mudas (manutenção) após J meses de plantio e novamente após 12 meses e G 
24 meses. 
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• Rcplamio após J o 12 meses 
- Controle de pragas, especialmente formigas 

Conforme a CESP, para o Estado de São Paulo, o plantio cm relevo original e/ou solo 
ocupado anteriormenle por atividades agropecuárias, custa de R.$ l.645,83 a 2.359,63 por ha. 

Conforme a APREMA VI, para o Alto Vale do Itajai, o custo médio para o plantio ou para 
a recuperação através de enriquecimento com espécies nativas é de R.$ 1.500,00. 

Considerando os custos médios para o Alto Vale do ltajaí, de R.$ 1.500,00 por ha, 
concluímos: 

Reserva Indígena, área lotai .. 14. 156 ha 
( - ) Área destinada a moradias, estradas e agricultura (estimativa)......... 4. 156 ha 
(=)Área a recuperar............................................................................ 10.000 ha 
( x) Custo médio/ha R$ 1.500,00 
CUSTO TOTAL R.$ 15.000.000,00 

O custo total da recuperação e manutenção da floresta por um período de 24 meses após o 
plantio inicial é de RS 15.000.000,00 (Quinze milhões de Reais). 

9 - Caso não seja possível a execução do projetu de retlorestameuto auteriurmeute citudu, é 

possível estabelecer um "quantum" capaz de aquilatar os danos causndos ao meio mnbicntc? 
Prejudicada. 
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ANEXOS 

1 - Mapa escala 1 :50.000 de parte da área da Reserva Indígena Duque de Caxias. 

2 - Fotos da arca, feitas no dia 09.03.96, por Miriam Prochnow 

3 - Fotocópias de páginas do livro Opressão e Depredação. 

4 - Imagens cm vidco da Reserva, feitas em 28.03.92 e 09.03.96, por Wigol<l Bertoldo Schãllcr. 
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