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1 . INTRODUÇÃO r: 

r: De acordo com o novo Código Florestal instituído pela lei n.º 4.771, de 
15/09/65, alterado pela lei n. º 7. 803 de 18/07 /89 e normalizado pela resolução 
CONAMA n.? 004 de 10/09/85, a largura mínima das faixas marginais de 
vegetação para reservatórios de usinas hidroelétricas será de 100 metros. 

O presente documento contém as diretrizes e indicações para 
implementação, já em nível compatível com o Projeto Básico Ambiental 
(PBA), do programa de formação da faixa de proteção do reservatório da 
UHE Tijuco Alto, no qual se dá conseqüência às propostas apresentadas no 
EIA do empreendimento e se atende ao preconizado pelo IBAMA para a 
concessão da Licença Prévia do empreendimento. 

r: 
r: 

2. OBJETIVOS 
Não é apenas para seguir e cumprir as normas legais que se deve cuidar da 
implantação da faixa de proteção ciliar do reservatório, mas também e 
principalmente por se tratar de uma das primeiras medidas de economia do 
Meio Ambiente. 

Esperam-se os seguintes benefícios: 

• Impedimento ou minimização do carreamento de sedimentos de solo, 
detritos e outros materiais para o reservatório trazidos por água de 
chuva. 

• Restabelecimento da paisagem e cenários naturais por meio do plantio 
de espécies vegetais e recuperação natural. 

• Promoção da proteção das margens do reservatório contra os efeitos 
erosivos de ondas. 

• Criação de condições de abrigo à fauna e flora ao longo das margens 
do reservatório. ,.. 
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3. JUSTIFICATIVAS 

r: 

O investimento previsto para a construção da UHE Tijuco Alto é volumoso e, 
portanto, não pode prescindir de um seguro natural contra perdas e danos 
que assegure a longevidade das obras e do reservatório, mantendo-se as 
boas condições da água e do potencial de geração hidroelétrica. 

Este seguro pode se consubstanciar na forma de programas que 
preservem por longo tempo as boas condições ambientais do reservatório e 
seus entornas, ao mesmo tempo em que garantam longa vida ao capital 
investido em sua formação. Estes são os novos conceitos de Economia do 
Meio Ambiente onde May, P. & Serôa, R. (1994) tecem considerações sobre 
a valoração econômica da natureza. 

O controle da erosão, tenha sua origem na atividade agrícola ou não, é a 
grande preocupação deste Programa, pois são os sedimentos lançados pelas 
águas pluviais que assoreiam os mananciais, lagos e o reservatório. A perda 
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das camadas de solo agrícola provoca não somente a diminuição da 
produtividade, como pode, também, ser responsável pela esterilização de 
grandes porções territoriais, inviabilizando a vida e a produção rural. 

Em inspeções de campo, verificou-se que um dos principais problemas 
que poderão afetar a sanidade e a vida útil do futuro reservatório é o 
carreamento de sedimentos de solo, nutrientes (adubos, fertilizantes etc.), 
agroquímicos e outros produtos para a calha do rio Ribeira. 

Estes processos são ocasionados, atualmente, pela atividade agrícola 
conduzida de forma irracional e sem a menor preocupação com a 
conservação do recurso natural solo. Agrava ainda a situação o fato de que a 
topografia da região é bastante dissecada, e que as áreas de agricultura se 
situam nas cotas mais altas, promovendo uma descida abrupta de corredeiras 
de água cheias de sedimentos para todos os afluentes e também para o rio 
Ribeira. 

Com a ocupação desordenada do espaço físico desta região, muito pouca 
cobertura ciliar sobrou para dar conta de reter parte deste material. A prova 
cabal dessa situação é a cor de barro das águas que o rio Ribeira apresenta 
ao longo de praticamente todo o seu curso, demonstrando a qualidade 
medíocre de suas águas. Este fato assume aspectos graves em se tratando 
do alto curso do rio, onde os processos erosivos são facilmente estimulados 
pelo mal uso dos recursos naturais. 

A manutenção da faixa de proteção do reservatório promove uma garantia 
da boa qualidade de suas águas. O efeito benéfico de obstrução ao 
carreamento hídrico e eólico do solo promove a manutenção de ambientes 
adequados à vida dos organismos aquáticos e também possibilita a 
preservação e multiplicação de espécies florestais raras, de lei ou ameaçadas 
de extinção. 

r: 
r: 
r: 

(' 

r: 
r 

r> 

r: 

r. 
,,,-.. 

4. 
,,. 

ESTRATEGIA GERAL 

r: 

A recomposição das florestas naturais, ou os processos de adensamento 
dessas áreas com espécies nativas, são ainda um grande desafio para os 
silvicultores, pois pouco se conhece da autoecologia das espécies nativas, 
que é o ponto de partida para a silvicultura desenvolvida em sintonia com a 
natureza (silvicultura naturalística). 

Mesmo em países bem adiantados, como Alemanha e Estados Unidos, 
inúmeros problemas silviculturais ainda desafiam os cientistas, devido 
justamente à carência de informações básicas. Pesquisas mais recentes 
estão confirmando, cada vez mais, que a produtividade e o desenvolvimento 
sadio das áreas florestadas estão relacionados ao estado fisiológico das 
árvores em relação ao Meio Ambiente. 

A regeneração natural das florestas, em seu sentido estrito, compreende o 
processo autógeno de perpetuação de suas espécies arbóreas. No sentido 
técnico, a regeneração natural é uma forma de reconstituir ou perpetuar 
povoamentos florestais pela disseminação natural das sementes e de 
propagação vegetativa autônoma (brotação de tocas, raízes e partes do 
vegetal caído). 
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Este tipo de regeneração (natural) requer, entretanto, o conhecimento da 
autoecologia das espécies, no mínimo, no que se refere a produção, 
germinação e disseminação das sementes, exigências ecofisiológicas da fase 
juvenil das árvores e aplicação de algumas técnicas de regeneração. 

Quando há intervenção direta do homem no processo de propagação dá 
se-lhe o nome de regeneração artificial. Aqui se enquadram a semeadura 
direta e o plantio de mudas e propágulos. 

Do ponto de vista técnico, a regeneração artificial é a forma mais simples 
de se regenerar ou implantar uma floresta. Não requer mão-de-obra muito 
especializada, sendo assim a forma mais usada até hoje nas regiões menos 
desenvolvidas e sem tradição florestal. Do ponto de vista econômico, a 
implantação de florestas mediante o plantio de mudas produzidas em viveiros 
é relativamente onerosa, contudo, em regiões onde a formação de florestas 
envolve rapidez e segurança, essa é a forma mais adequada de regeneração. 

Em virtude da necessidade de implantação rápida da faixa de proteção do 
reservatório da UHE Tijuco Alto, e com o plantio de espécies nativas, optou 
se pela realização da regeneração artificial sob duas formas. Em áreas, onde 
não há nenhuma cobertura florestal iniciar-se-á plantios conduzidos, com 
espécies arbóreas, controlando a regeneração natural nos primeiros, até que 
as mudas plantadas estejam em condições de competição com espécies 
invasoras. Onde o solo apresentar cobertura vegetal de porte arbóreo, o 
plantio somente será executado sob a forma de adensamento dos indivíduos, 
a fim de se aumentar a diversidade florística da área. 

Neste contexto, ao se propor a recomposição da vegetação de uma área 
contornando todo o perímetro do reservatório, é necessário estabelecer-se 
um planejamento de implantação de viveiros de produção de mudas de 
essências florestais nativas que venha suprir anualmente a demanda oriunda 
deste projeto. Tal produção deverá levar em consideração além da formação 
da faixa ciliar, a demanda para ajardinamento de algumas áreas da obra, 
adensamento de locais florestados com pouca diversidade de espécies, bem 
como o reflorestamento de áreas contíguas à faixa marginal. 

PROCEDIMENTOS 
DEMARCAÇÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO 
Para que se possa iniciar os trabalhos de um programa de formação de uma 
faixa de proteção ciliar, deve-se antes de tudo localizar e demarcar essa área. 
Assim deve-se proceder à demarcação topográfica dessa área para se 
restringir todo e qualquer trabalho de desmatamento ou intervenção na área 
de preservação permanente definida em lei, a qual, como visto, é uma faixa 
de 100 m a partir da borda do reservatório, considerada a cota 300 (nível 
máximo para o controle de enchentes). 

Serão demarcadas três faixas a saber: 
• Cota 290: Cota demarcada em campo com piquetes e estacas 

pintadas de branco com 1,5 m de comprimento mínimo, a cada 50 m. 
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Na faixa de depleção do reservatório (compreendida pelas cotas 290 e 
300) não se mexerá na cobertura vegetal, deixando-a como está. 

• Cota 300: Será piqueteada em campo e demarcada com estacas 
pintadas de branco com 1,5 m de comprimento mínimo, a cada 50 m. 
Será o início da faixa de 100 m de projeção horizontal a considerar 
para a área de preservação permanente em conformidade à Resolução 
CONAMA 004/85. 

• Limite externo da área de preservação permanente: Refere-se aos 
limites compreendidos entre a cota 300 e a projeção horizontal de 
100 m além desta faixa. Este limite deverá também ser piqueteado e 
marcado com estacas pintadas de vermelho em espaçamento de 50 m. 

5.2 DETERMINAÇÃO DO MANEJO DAS DIFERENTES ÁREAS 

.r:. 

5.2.1 Indicações básicas 

O manejo das diferentes áreas será determinado no mapa de cobertura 
vegetal, indicando-se as áreas que deverão. ou não sofrer interferência, 
utilizando-se o seguinte critério, de acordo com o indicado no mapa n." 06, 
uso atual do solo e cobertura vegetal, e na figura 1, anexa. 

5.2.2 Áreas com adensamento 

,. 

Serão aquelas compostas pelas formações de mata e capoeiras em estágios 
sucessionais variados, áreas com reflorestamento (nesses casos será melhor 
aproveitar o porte das espécies de reflorestamento e deixar o sub-bosque se 
desenvolver). 

Nas áreas com remanescentes de cobertura vegetal, em qualquer estágio 
de evolução, recomenda-se o adensamento com espécies nativas, a fim de 
se diversificar a flora regional. 

Nestas áreas, será de extrema importância a demarcação e fiscalização 
para que não ocorram invasões, corte clandestino de árvores e palmáceas, e 
para que não sejam afetadas por trabalhos de exploração como áreas de 
empréstimo, sob hipótese alguma. 

Este tipo de intervenção visa estabelecer nestas áreas espécies de valor 
comercial que anteriormente habitavam estas matas, e que foram exploradas 
para a atividade comercial sendo quase que totalmente extintas da região. 

O sistema de plantio em linhas seria bastante oneroso nestas formações, 
em função da limpeza das áreas no pré-plantio e, por isso, optou-se então 
pela indicação do sistema de grupos de Andersen (simplificado) . 

5.2.3 Áreas com plantios heterogêneos 

São as áreas existentes em maior quantidade. São aquelas compostas por 
pastagens, campos sujos, culturas anuais e culturas permanentes. A 
intervenção será na forma de recomposição da vegetação, com espécies de 
ocorrência local. 

O implante poderá ser feito na forma tradicional, usando-se espécies 
pioneiras, espécies secundárias e espécies de clímax. Como a área é toda 
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muito úmida, pode-se estabelecer o sistema de quincôncio, ilustrado na figura 
2, anexa. 

Para estas áreas recomenda-se o sistema tradicional de reflorestamento, 
isto é, com o plantio de mudas de espécies diversificadas em linhas com 
espaçamento pré-determinado. 

As espécies plantadas deverão ser escolhidas dentre aquelas com 
características heliófitas, isto é, que se adaptam melhor a regime de insolação 
direta. 

Adotar-se-ão os seguintes critérios: 

• Espaçamento: 2,0 m x 2,0 m 
• Coveamento: Manual com 0,3 m de profundidade, preparando-se o 

solo com fertilizante e adubo orgânico para a garantia da pega da 
muda. 

• Plantio: Nas curvas de nível em seu sentido transversal para que o 
enraizamento propicie maior proteção contra processos erosivos. Com 
mistura de parte iguais de terra de solo e subsolo. Deve ser feita a 
irrigação no plantio com pelo menos 5 1 de água. Quando a muda 
estiver próxima de atingir o ponto de murcha permanente deve-se fazer 
uma outra irrigação com a mesma quantidade de água. 

• Replantio: Após mais ou menos 50 dias do plantio, deve-se fazer o 
percurso das áreas plantadas para se inspecionar as mudas que não 
resistiram. Nesses casos, deve-se repetir a operação de plantio, não 
havendo necessidade de se colocar mais fertilizante. 
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5.3 TRATOS CULTURAIS 
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Como toda a cultura, a silvicultura necessita também de tratos culturais para 
que se evite a concorrência de ervas invasoras e a possibilidade de fogo. 
Esta operação deverá ser feita nos três anos posteriores ao plantio, sendo no 
primeiro ano uma limpeza mais pesada, com capina dos intervalos entre 
linhas e dentro das linha. No segundo e terceiro anos devem efetuar-se 
capinas periódicas na coroa das mudas e nesta mesma operação poder-se-á 
proceder a uma adubação química de cobertura para favorecer o 
desenvolvimento sadio das mudas e garantir o investimento efetuado. 

As condições do ambiente onde deverão se desenvolver as mudas são, 
sem dúvida, mais rigorosas do que aquelas encontradas no viveiro. Tal fato 
torna imperativa a preparação mais cuidadosa e complexa do novo ambiente, 
pois quanto maiores os cuidados proporcionados para tal desenvolvimento 
das plantas, mais certos serão os resultados obtidos. 

No rigor da técnica, as árvores que desenvolvem sistema radicular 
pivotante ou perpendicular exigem covas mais profundas do que as 
possuidoras de um sistema radicular superficial ou horizontal. 

Entretanto, de modo a simplificar um trabalho que apenas se inicia, será 
indicado um tratamento padrão que poderá ser adotado com boas chances 
de sucesso. Assim, de modo simplificado, recomenda-se a adoção de covas 
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de 0,20 x 0,20 x 0,30 metros para mudas de menor tamanho e 0,40 x 0,40 x 
0,60 metros para as árvores maiores. 

Ao se abrirem as covas, deve-se ter o cuidado de separar a terra da 
superfície, geralmente de coloração mais escura e sempre rica em matéria 
orgânica, da camada mais profunda (subsolo), que não deve voltar à cova. 
Feita a escavação, o fundo da cova deverá ser enchido com terra da 
superfície, se essa for de boa qualidade ou de terra vegetal, se possível 
mesclada com algum fertilizante (farinha de osso, salitre do Chile, cloreto de 
potássio, etc.) criteriosamente dosado, de modo a auxiliar no 
desenvolvimento inicial das plantas. 

Os trabalhos de plantio definitivos só deverão ser realizados nos períodos 
normais de chuvas, preferencialmente entre outubro e março, evitando assim 
a necessidade de rega diária nos primeiros dias após o plantio. 

Outro fator importante a ser observado no plantio é o modo adequado de 
colocação das mudas em seus locais definitivos. Em geral, estas deverão ser 
colocadas em posição vertical e de tal maneira que o seus colos ou bases 
permaneçam alguns centímetros acima do solo. 

Um círculo de terra, semelhante a uma bacia, deverá ser construído ao 
redor de cada árvore, para receber a água das chuvas e das regas, e a 
superfície interna do círculo deverá ser recoberta com palha ou capim para 
evitar uma rápida evaporação. 

Recomenda-se um replantio após passado o primeiro ano, em qualquer 
um dos métodos empregados, para aumentar as chances de sucesso do 
programa. 

No caso de plantio de espécies frutíferas, o espaçamento deverá 
obedecer as características de cada espécie. 

Neste processo deverão ser utilizadas mudas de espécies ombrófitas 
(tolerantes a sombra) e com mudas tutoradas. Estas mudas terão maiores 
tempos de permanência nos viveiros. de modo a irem para o campo com 
portes avantajados em suas porções aéreas. bem como sistemas radiculares 
mais desenvolvidos, o que proporcionará maiores condições de sobrevivência 
no plantio. O máximo de cuidado deverá ser observado na preparação das 
mudas destinadas ao plantio definitivo, devendo-se, ao fazê-lo, dar atenção 
ao tamanho, locação e condição dos exemplares. 

As árvores de maior porte poderão ser plantadas com maior sucesso se 
as mudas tiverem altura entre 1,00 e 1 ,50 m, com diâmetro de colo entre 2 e 
3 cm. Os arbustos e arvoretas poderão ter entre 40 e 60 cm de altura. 

Somente árvores e arbustos fortes, saudáveis, com troncos razoavelmente 
retos, copa uniforme e bem desenvolvida, deverão ser aproveitados. 

Ao desenterrar as mudas no viveiro é importante preservar e deixar intacto 
o sistema de raízes. Como regra básica, deve-se preservar 7,5 cm do sistema 
radicular para cada 35 cm de altura da muda. Qualquer prejuízo das raízes 
mais finas deverá ser evitado, porque elas são as primeiras a começar o 
crescimento após o plantio, o que acontece em 6 a 8 dias, além de suprirem a 
planta de alimento necessário ao seu desenvolvimento. As raízes maiores 
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que tenham sido feridas ou quebradas deverão ser cortadas com instrumento 
afiado, providência que visa evitar o apodrecimento. 

De um modo geral, deve-se evitar que as raízes sejam expostas ao sol e 
ao vento. Assim sendo, cada muda especificada no projeto deverá ser 
retirada dos viveiros de preferência com torrão de terra, cuja aderência ao 
sistema radicular será mantida se envolvido em palha, capim ou aniagem, 
convenientemente amarrados à base da planta, de modo a guarnecer este 
torrão de forma compacta. Se árvores e arbustos assim preparados tiverem 
que aguardar o plantio definitivo durante certo tempo, deverão ser mantidos 
ao abrigo do sol ou vento, em local sombreado e arejado. 

Caso a transposição do viveiro para local definitivo utilize o sistema de 
"raiz nua", estas deverão ser bem protegidas, mergulhando-as em barro mole 
logo após o desenterramento, e envolvendo esta massa com musgo ou 
terriço úmido para evitar o ressecamento. 
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r: 6. VIVEIRO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS 
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6.1 INTRODUÇÃO 
Um dos fatores que garantirá o sucesso deste programa será a implantação 
de um viveiro de mudas. Dentre os procedimentos para a sua instalação, 
serão considerados: 

• Proximidade e eqüidistância das áreas que serão recompostas. 

• Acesso fácil e estradas que suportem o trânsito de caminhões. 

• Disponibilidade de água . 
• Localização a mais de 100 m da borda do reservatório, de modo que 

seus efluentes não venham a ser projetados no mesmo. 
• O terreno deverá ter uma pequena inclinação para facilitar a drenagem 

de água. 
• Área necessária: no máximo, serão necessários 2 ha ou 20.000 m2 que 

comportarão com folga as áreas de produção que ocuparão pelo 
menos 80% do total dessa área, ficando o remanescente para 
pequenas construções, área de circulação, área de laboratórios, 
depósitos, etc. A figura 3 mostra um arranjo geral das instalações 
necessárias. 

Para sua implantação provisória, sugere-se a região da margem direita do 
rio do Rocha, por várias vantagens: 

• Boa localização. 
• Áreas planas. 
• Água em abundância e de fácil captação. 
• Infra-estrutura já existente que poderá ser utilizada para as instalações 

necessárias ao viveiro. 

,,-- 
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r: 

Posteriormente, quando boa parte das áreas sujeitas a intervenções já 
tiverem sido concluídas, parte do viveiro será transferida para junto do Centro 
de Proteção Ambiental (CPA - detalhado em programa específico do PBA), 
e parte será desativada, pois nessa ocasião as necessidades de mudas já 
serão bem menores. 

Outros fatores a considerar são detalhados na seqüência. 
r: 

- ,. 

6.2 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
A partir de experiências semelhantes em outros reservatórios, definiu-se que 
a necessidade para o futuro reservatório da UHE Tijuco Alto será ao redor de 
500.000 mudas por ano, o que deverá atender às necessidades de 
implantação de 200 ha de áreas recompostas por ano. 

Estimando-se que área de 100 m de largura ao longo do reservatório não 
ultrapasse os 70 km em extensão, ter-se-á uma área total estimada para 
recomposição de 490 ha (70% do total das áreas a serem recompostas, de 
acordo com a distribuição vista na tabela de tipos de cobertura vegetal 
apresentada no programa de desmatamento). 

Este viveiro servirá tanto para a recomposição das áreas marginais ao 
reservatório como também para fornecer mudas para o adensamento da 
reserva ecológica, objeto de outro programa específico do PBA. Assim, 
efetuou-se uma estimativa de 40% acima da necessidade, para que se possa 
atender com folga tanto os programas previstos como para eventuais 
programas de Integração Municipal e Educação Ambiental. 

Os plantios e replantios deverão se desenvolver no período de 4 anos, 
conforme cronograma apresentado no item 1 O deste programa. 

r: 
r: 

r 
r: 
r· 

r: 
6.3 OBTENÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 

Para que se obtenha um banco de germop/asma1, será necessana a 
formação de equipes para realizar um plano de identificação de árvores 
matrizes, que fornecerão as sementes para a formação das mudas no viveiro 
e também para o aproveitamento para a multiplicação em institutos de 
pesquisa e universidades que tenham interesse em desenvolver tais 
atividades. 

No decorrer das atividades executivas, serão determinadas quais espécies 
serão coletadas, atentando-se para as sua funções como abrigo, alimento, 
fornecimento de pólen, associação com a fauna local e outras. 

Estas atividades são importantes, pois as espécies recolhidas servirão de 
base para a formação da faixa ciliar e também de recomposição vegetal da 
reserva ecológica mencionada. Portanto, o recolhimento de sementes e 
mudas de futuras matrizes será iniciado assim que se obtenham as licenças 
de instalação dos canteiros de obras para se adiantar estas operações. 

r: 

r: 

r: 
r 
r: 

r: 

' Banco de semente das mais variadas espécies (locais. no caso) que asseguram uma vanabihdade genética bastante ampla, 
imcrescmdiveí para o repovoamento vegetal. 
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r--~---------------------------------------------------------------------------- r: 
7. ESPÉCIES INDICADAS r: 

r: 
r: 7 .1 INTRODUÇÃO 

Neste tópico indicam-se algumas especres que podem fazer parte do 
programa de reflorestamento das áreas indicadas bem como para uso na 
arborização do canteiro de obras e acampamentos, dentro de uma política de 
conservação mais ativa das potencialidades florestais da região. 

Para cada espécie descrita serão apresentadas características mais 
importantes como o hábitat preferencial, a vitalidade da espécie, 
representada pela sua floração e frutificação, o dinamismo ou sensibilidade à 
insolação caracterizando espécies heliófitas ou ombrófitas, as necessidades 
hídricas e edáficas, bem como alguns benefícios provenientes da implantação 
destas espécies. 

Divide-se este tópico em espécies nativas com potencial para 
reflorestamento e espécies frutíferas que podem ser introduzidas na área 
como alternativa econômica de utilização das áreas indicadas. 

r: 
r: 
r 

r: 

r: 

7.2 ESPÉCIES NATIVAS INDICADAS 

r: 
r: 
r: 

7.2.1 Angico 

Parapiptadenia rígida. Apresenta características de especie pioneira e 
agressiva, ocupando importante posição na sucessão de capoeiras e 
florestas secundárias, sobressaindo-se como dominante sobre o extrato 
arbóreo. Ocorre ainda em matas de galeria, várzeas e margens de rio, onde 
pode dominar amplamente, confirmando sua preferência por solos úmidos e 
profundos. 

Quando levadas a campo (20 a 30 cm), as mudas devem sofrer poda da 
raiz principal a serem plantadas com o auxilio de um condutor (estaca) para 
evitar o acamamento da muda. 

r: 
r: 
r: 
,,...... 

r: 
r: 
r: 7.2.2 Canjarana 

Cabralea canjarana. Árvore em geral grande que ocupa posiçao 
intermediária na floresta (raramente é dominante ou emergente), sendo 
encontrada nas mais diversas situações topográficas e de solos, porém com 
notada abundância nas encostas. Sua regeneração é notável, ocorrendo em 
quantidade no interior de florestas primárias e secundárias em todos os 
estágios de desenvolvimento. 

Devido à sua vitalidade apreciável, regenerando naturalmente tanto no 
interior de florestas densas como em clareiras abertas e capoeirões 
apresenta boas tendências de manejo, devendo ser observada e 
experimentada naquelas áreas onde já ocorre, assim como é recomendada o 
seu cultivo sob forma de enriquecimento ou adensamento de florestas 
secundárias ou mesmo em reflorestamentos a céu aberto. 

7.2.3 Açoita cavalo 

Luehea divaricata. Planta decídua, heliófita, seletiva higrófita. Apresenta 
distribuição irregular e descontínua, sendo particularmente freqüente ao longo 
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r dos rios, terrenos rochosos e íngremes, onde a floresta é mais aberta e nas 

formações secundárias. 

7.2.4 Guapuruvú 

Schizo/obium parahyba. Planta decídua heliófita pioneira e seletiva higrófita. 
Nas depressões das encostas chega a formar densos agrupamentos. É uma 
das plantas nativas de mais rápido crescimento. 

7.2.5 Grandiúva 

Trema micrantha. Planta perenifólia ou semidecídua, heliófita, pioneira. É 
uma das primeiras espécies arbóreas que ocorrem em áreas abandonadas, 
continuando a existir em todos os estágios de sucessão secundária, exceto 
na floresta clímax. Produz anualmente grande quantidade de sementes 
amplamente disseminadas por pássaros. 

7.2.6 Guaçatunga 

Gasearia sy/vestris. Planta perenifólia, heliófita ou esciófita, seletiva 
higrófita, pioneira. Produz anualmente grande quantidade de sementes, 
amplamente disseminada por pássaros. 

7.2. 7 Monjoleiro 

Acacia polyphylla. Planta semidecídua ou decídua, seletiva xerófita, heliófita 
e pioneira. Nas formações secundárias, sua ocorrência é expressiva em todos 
estágios sucessionais, particularmente nas encostas e topos de morros de 
terrenos pedregosos e secos. Produz anualmente grande quantidade de 
sementes que garante sua regeneração natural. 

7.2.8 Camboatá 

Cupania vernalis. Espécie semidecídua, heliófita e seletiva higrófita, 
característica da floresta semidecídua de altitude e da mata pluvial atlântica. 
Ocorre tanto no interior de matas primárias como em todos os estágios das 
formações secundárias. Produz anualmente moderada quantidade de 
sementes viáveis, amplamente disseminada pela avifauna. 

7.2.9 Araticum-cagão 

Annona cacans. Planta decídua, heliófita, pioneira, característica da floresta 
pluvial atlântica. Ocorre, porém, de maneira também esparsa, na floresta 
latifoliada semidecídua, até altitudes acima de 900 m. É um componente 
indispensável nos reflorestamentos mistos destinados a recomposição de 
áreas degradadas de preservação permanente, tanto pela rapidez de 
crescimento como pela produção de farta alimentação para a fauna. 

7.2.10 Guabiroba 

Campomanesia xanthocarpa Planta decídua, mesófita até heliófita e, 
seletiva higrófita. Produz anualmente grande quantidades de sementes, 
amplamente disseminada pela avifauna que ingere seus frutos. 

r: 
r: 
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7.2.11 Canela-sassafrás 

r 

Ocotea pretiosa. Planta perenifólia, heliófita, seletiva xerófita do extrato 
arbóreo, preferindo os altos das encostas de solos rasos e de rápida 
drenagem. 

7.2.12 Maria-preta 

Diatenopteryx sorbifolia Planta semidecídua, heliófita, pioneira e seletiva 
higrófita. Pode ser encontrada tanto no interior da floresta primária ao longo 
das encostas, como na forma pioneira em vários estágios da sucessão 
secundária. 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 7 .2.13 Guatambu-peroba 

Aspidosperma parvif/orum. Planta semidecídua, heliófita, característica da 
floresta pluvial de encosta atlântica. Ocorre tanto no interior da floresta 
primária densa, como em formações secundárias. 

7.2.14 Canela-fogo 

Cryptocarya aschersoniana. Planta perenifólia, heliófita e seletiva higrófita, 
amplamente dispersa na mata pluvial atlântica. Os frutos são consumidos por 
várias espécies de animais , tornando-se interessante para o reflorestamento 
de áreas degradadas de preservação permanente em condições mistas. 

7.2.15 Canela-guaicá 

Ocotea puberu/a Planta sernidecídua, heliófita, indiferente as condições 
físicas do solo, e uma das plantas mais comuns do planalto meridional. 
Invade capoeiras e capoeirões, chegando a dominar um determinado estágio 
da sucessão secundária. Produz anualmente grande quantidade de sementes 
viáveis, amplamente disseminada por pássaros. 

7.2.16 Cedro 

Cedrela fissilis Planta decídua heliófita ou esciófita características das 
florestas semidecíduas. Desenvolve-se no interior de florestas primárias, 
podendo ser igualmente encontrada como espécie pioneira na vegetação 
secundária. 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 

r: 
r: 

r: 
7.2.17 Licurana 

r: Hyeronima alchorneoides. Planta perenifólia, he!iófita ou esciófita, 
levemente higrófita, ou indiferente as condições de solo. Seu 
desenvolvimento e agressividade máximos são observados nas formações 
secundárias. 

7.2.18 Jacatirão 
r: Miconia cinnamomifolia. Planta perenifólia, helíófita, característica e 

exclusiva da vegetação secundária da floresta pluvial atlântica. Muito comum 
em capoeiras onde ser espécie predominante. é largamente disseminadas 
por pássaros que consomem avidamente seus frutinhos. 

r: 
r: 
r: 
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7.2.19 Canela-preta 

Ocotea catharinensis. Planta perenifólia, ombrófila e seletiva higrófita, 
característica da mata primária densa das encostas e topos de morros da 
mata atlântica; é mais freqüente em altitudes compreendidas entre 300 e 
700 m e, é uma das espécies mais abundantes dessa formação florestal. 

8. - INSTITUIÇOES ENVOLVIDAS 

r: 

Sugerem-se as seguintes Instituições para fazer parte deste programa: 

• Instituto Botânico, da SMA/SP. 

• Instituto Ambiental do Paraná 
• Universidade Federal do Paraná 
• Universidade de São Paulo 

r 

9. CUSTOS ESTIMADOS 

r: 

OPERAÇOES QUANTIDADES CUSTOS CUSTOS 
UNITÁRIOS TOTAIS (R$) 

Mão-de-obra: 
• 1 Engenheiro Agrônomo 72 meses R$ 1.800,00/mês 129.600,00 
• 1 técnico agropecuário 72 meses R$ 850,00/mês 61.200,00 
• 3 encarregados 216 meses R$ 255,00/mês 55.080,00 
• 21 braçais e auxiliares 1.512 meses R$ 150,00/mês 226.800,00 

Veículos: 
• 3 caminhões médios 250.000,00 
• 1 utilitário 40.000,00 
• combustível 288 meses R$ 860,00/mês 247.680,00 

Obtencão de mudas 2.000.000 mudas R$ 0,30/ muda 600.000,00 
lrnolantacão do viveiro de mudas verba - 70.000,00 

TOTAL 1.610.360,00 

r: 
r: 
r: 
r> 

10. CRONOGRAMA 

-- 

Ações previstas PRAZO EM ANOS 

Anos -+ 1 2 3 4 5 6 

Meses-+ 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 

Detalhamento executivo - - trnolantacão do viveiro 
Coletas de sementes 
Producão de mudas 
Plantio -+ -+ 
Demarcações 1 - - 

r: ' Demarcações topográficas que incluem as cotas 290 e 300 (zona de depleção do reservatório) e a faixa de 100 
metros de largura além da cota 300. 
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Figura 1: Critérios para desmatamento e formação de faixa de proteção 
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Figura 1: Critérios para desmatamento e formação de faixa de proteção 
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Figura 2: Distribuição de mudas (Sistema quincôncio) 
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FIG. 2 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO 

DISTRIBUIÇÁO DAS MUDAS (SISTEMA QUINCÔNCIO) 
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Figura 3: Arranjo das instalações do viveiro de mudas provisório 
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ESC. 1: 1 000 

1 - ADMINISTRAÇÁo (A ;l~mz) 

2 - LABORATÓR 10 ( A• 120mz J 

3 - DEPOSITO OE INSUMOS 1A: 100 m1) 

4 - GALPÃO DE IM PU:MENTOS ( A= 1,0 "'t J 
5 - CASA OE GERM INAÇÁO ( A.• 2x 600 m2) 

6- GALf'liO DE ~PARAÇJO OE MUDAS(A=300m2J 
7- DEPOSITO CE SUBSTRATO ( A= 120 m2) 

8- ÁREA DE COMPOSTAGEM (A; 300 1112) 

9- CANTEIROS SUSPENSOS (A; 4 ll 1545 m2) 

10-ÁREA CE: ENCANTEIRAMENTO ( A :5 600 mZ) 


