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RESUMO
O modelo de uso e exploração predatória que caracterizou a ocupação do
Brasil desde o seu descobrimento, em especial a exploração das matas ciliares, visto
até algumas décadas atrás como as melhores terras para a prática da agricultura,
contribuiu para a significativa redução do bioma Mata Atlântica. Para evitar maiores
perdas e também como forma de reparação ambiental, foram criados mecanismos
legais, como o que determina o Código Florestal Lei 4771 de 1965, que dispõe sobre
a obrigatoriedade do reflorestamento das matas ciliares, independentemente do
proprietário ou possuidor do imóvel ser ou não o responsável pela degradação.
Embora os proprietários de terras tenham à sua disposição a ajuda governamental
(municipal, estadual ou federal) necessária para, adequadamente, colocar em prática
um método de reflorestamento que alcance o efeito desejado, geralmente o período
para este tipo de plantio conflita com o tempo hábil que os mesmos têm para fazer
sua lavoura, sendo esse um dos motivos que tende a tornar o processo de
recuperação ineficiente ou precário. A proposta de uso no reflorestamento de
proteção do coroamento com papelão pretende demonstrar que é plausível executarse o reflorestamento, mesmo nos meses em que a atividade agrícola é intensa, pois
esta prática tende a minimizar o tempo dedicado pelo agricultor, reduzindo a
manutenção das mudas ao que se refere à manutenção do coroamento,
principalmente em locais dominados por gramíneas e minimizando também as regas,
pois o papelão, enquanto não degradado, conduz a água das chuvas para a muda. A
manutenção do coroamento com uso de papelão é vantajosa em comparação à
manutenção com coroamento tradicional, pois o trabalhador rural gastou em média a
metade do tempo para a retirada das estacas, papelão, refazer o coroamento e
recolocação do papelão e estacas, em comparação ao tempo gasto para a
manutenção de uma cova tradicional. Com relação ao desenvolvimento das mudas
pode-se inferir que também houve ganhos com a proteção de papelão, dado ao
baixo custo do material e os resultados obtidos no desenvolvimento das mudas.
Palavras Chave: Técnica de reflorestamento; mata ciliar; baixo custo; recursos
hídricos; educação ambiental

ABSTRACT

Contribution to restoration of riparian forest: use cardboard instead of
crowning the weeding, planting seedlings and conducting Forest.
The model of using and predatory exploration that characterized Brazil
occupation since its discovery, in particular the exploitation of the riparian forest,
seen for decades as the best land for agriculture practice, have been contributed for
a significant reduction to the Atlantic Forest biome. Avoiding further loses as well as
environmental repair, legal mechanisms were created, such as the one that
determines the Forest Code, as Law 4771 from 1965, which provides obligations
about reforestation of riparian areas, even if the owner or possessor of the property
was responsible or not for de degradation. Although they can count with
governmental help (municipal, state or federal) to put the reforestation method in
practice in an adequate way, in order to achieve the desired objective, usually the
period for doing this kind of plantation conflicts with the same time they have to do
their crop, as this is the one of the reasons for doing the recovery process inefficient
or insecure. So, the proposal of using the reforestation of the finial with cardboard
protection aims to demonstrate that it is reasonable to perform reforestation, even in
the months when agricultural activity is intense, because this practice tends to
minimize the time spent by the farmer reducing the maintenance of seedlings in
relation to maintenance of the crown, especially in areas dominated by grasses and
also minimizing the watering, because the cardboard, not degraded, leading
rainwater to the changes. Maintaining the crown with the use of cardboard is
advantageous compared to traditional maintenance with weeding, for rural workers
spent on average half the time to remove the cuttings, cardboard, and redo the crown
replacement and cardboard cuttings, compared to time spent to maintain a traditional
pit. Regarding the development of seedlings can be inferred that there were also
gains the protection of cardboard, given the low cost of material and results in growth
of seedlings.

Keywords: Technical reforestation; riparian; low cost; water resources;
environmental education.

Lista de ilustrações

Figura 1 –

Esquema conceitual de uma área ripária

18

Figura 2 –

Esquema representando a largura do curso e a faixa de
mata ciliar que deve ser preservada.

23

Figura 3 –

Principais bacias hidrográficas do Paraná

30

Figura 4 –

Evolução da cobertura florestal paranaense de 1890 a
1990.

30

Figura 5 –

Lobato e seus municípios vizinhos

31

Figura 6 –

Localização das áreas de estudo no município de
Lobato, a microbacia azul, indica onde é captada a água
para o abastecimento

37

Figura 7 –

Aplicativo Google Earth destacando as áreas de estudo

38

Figura 8 –

Análise de solo de 09/10/2002

102

Figura 9 –

Análise de solo de 23/04/2010

103

Fotografia 1 –

A frequência dos animais na área recuperada fica
evidenciada pelos rastros, fezes e “ataques” as lavouras
marginais à mata – ciliar recuperada.

35

Fotografia 2 –

O tamanho típico das árvores plantadas

42

Fotografia 3 –

A grama brachiaria (Brachiaria brizantha) forma uma
barreira que impede a proliferação de outras plantas

43

Fotografia 4 –

Um “rocambole“ desenrolado para mostrar o tamanho,
qualidade e variedades das mudas plantadas

44

Fotografia 5 –

Tipo e preparo do papelão utilizado no experimento

49

Fotografia 6 –

Formato padrão da disposição do papelão e de sua
fixação, utilizada durante o experimento

50

Fotografia 7 –

Área de estudo sendo plantada, observa-se a
disposição das mudas e de seus papelões protetores

50

Fotografia 8 –

A grama mesmo ainda estando viva, não sufocou a
muda, pois foi contida pelo papelão

55

Fotografia 9 –

Aspecto da muda após a manutenção e antes da
recolocação do papelão

55

Fotografia 10 –

Passados 90 dias do plantio a muda não estava sendo
abafada pela grama e o papelão continuava a mantê-la
segura das plantas invasoras

57

Fotografia 11 –

Papelões e mudas após 8 meses do plantio

58

Fotografia 12 -

O tamanho típico das mudas plantadas na área
dominada por capim colonião

60

Quadro 1–

Classificação das espécies de acordo com a sucessão
natural

21

Quadro 2–

Principais espécies plantadas

47

Quadro 3–

Custos do plantio e manutenção da área 2

52

Quadro 4–

Espécies arbóreas ocorrentes na mata atlântica

105

Lista de Tabelas

Tabela 1 –

Índice Pluviométrico da Cidade de Lobato – 2010

98

Tabela 2 –

Índice Pluviométrico da Cidade de Lobato - 2009

99

Tabela 3 –

Índice Pluviométrico da Cidade de Lobato – 2008

100

Lista de Abreviaturas e Siglas

AD

Áreas degradadas

APP

Áreas de Proteção Permanentes

Conama

Conselho Nacional do Meio Ambiente

Cu

Cobre

EMATER

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

Embrapa

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Fe

Ferro

Mn

Manganês

N

Nitrogênio

NP

Espécies Não Pioneiras

P

Espécies Pioneiras

pH

Potencial Hidrogeniônico

RPPN

Reserva Particular de Patrimônio Natural

Zn

Zinco

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

13

2 OBJETIVOS

16

2.1 Geral

16

2.2 Específicos

16

3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

17

3.1 As matas ciliares e sua importância

17

3.2 A recomposição da mata ciliar

20

3.3 O código florestal brasileiro

22

3.4 Técnicas de recomposição das matas ciliares

24

3.4.1 Plantio de mudas

24

3.4.2 Regeneração natural

25

3.4.3 Enriquecimento

26

3.4.4 Implantação

27

3.4.5 Modelos de plantio ao acaso

27

3.4.6 Semeadura direta

27

3.4.7 Modelo de Ilhas vegetativas

28

4 O ESTADO DO PARANÁ E AS ÁREAS DE ESTUDOS

29

4.1 O estado do Paraná

29

4.2 O município de Lobato – PR

31

4.3 A bacia do rio Pirapó

32

4.4 O clima na área de estudo

33

5 AS ÁREAS DE ESTUDO

36

5.1 Localização das áreas de estudo

36

5.2 Análise quantitativa do solo

38

5.3 As mudas utilizadas

39

6 OS PLANTIOS E AS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS

41

6.1 Primeiro plantio

41

6.2 Segundo plantio

44

6.3 Vantagens do plantio direto

47

6.4 A proteção do plantio por papelão

48

6.5 Terceiro plantio

51

6.6 Tempo e custos

52

6.7 A vegetação invasora

53

6.7.1 Características da grama brachiaria

53

6.7.2 Características do capim colonião

54

06.8 A primeira intervenção

54

6.9 A segunda intervenção

57

7 RESULTADOS E CONCLUSÃO

59

REFERÊNCIAS

61

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

65

ANEXO A - Código Florestal - Lei nº 4771

66

ANEXO B – Resoluções Conama

80

ANEXO C - Índices pluviométricos

96

ANEXO D - Análise de solo

100

ANEXO E - Espécies arbóreas ocorrentes na mata atlântica

103

13

1 INTRODUÇÃO

Mata ciliar ou mata de galeria são os termos usados para classificar as
diversas formações vegetais, inclusive as estreitas faixas de florestas ocorrentes nas
margens dos rios. Entretanto, na legislação brasileira o termo Mata Ciliar significa
qualquer formação florestal ocorrente na margem de cursos de água (OLIVEIRA;
DRUMOND, 2002).
De acordo com Martins (2005), matas ciliares são aquelas que ocorrem ao
longo dos cursos d’água, incluindo tanto a ribanceira de um rio ou córrego, de um lago
ou represa, banhados ou veredas, como também as superfícies de inundação e que
sofrem influência do lençol freático. Alguns tipos de matas estão mais associados com
a posição topográfica da área do que com a presença de cursos d’água.
Considera-se ainda a faixa de vegetação sob a interferência direta da presença
de água em algum período do ano, que se apresentam em função disso sobre solo
aluvional típico, com características florísticas e estruturais próprias, em que a
vegetação do entorno também é florestal.
Para Naves, Alvarenga e Oliveira (1994), as matas que ocupam os fundos de
vale apresentam a função de reter excedentes pluviais que eventualmente
escorreriam pela superfície do solo, bem como devolver parte deste volume para a
atmosfera na forma de evapotranspiração. Essa vegetação principalmente em zonas
de recarga e margens de córregos, em que é chamada mata ciliar, é de fundamental
importância para controlar o fluxo hídrico em uma unidade de paisagem. Em função
dessa importância, as matas ciliares estão classificadas dentre as formas de
vegetação ocorrentes em Áreas de Proteção Permanentes (APPs).
Em geral a mata ciliar é bastante heterogênea, contendo um número
relativamente elevado de espécies, mas existe ainda uma carência enorme de
conhecimento da ecologia da mata ciliar, não apenas no que diz respeito à sua
fisionomia e florística, mas mais importante ainda, com relação à interação com as
condições ambientais e, especialmente, hidrológicas, da microbacia onde se localiza
(ZAKIA, 1998).
Segundo Lima, Correia e Farias (1994), o conceito de microbacia é um tanto
vago; primeiro, porque não há um limite de tamanho para a sua caracterização e,
segundo, porque há que se fazer distinção entre dois critérios:
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1) do ponto de vista hidrológico, as bacias hidrográficas são classificadas em
grandes ou pequenas não com base em sua superfície total, mas nos
efeitos de certos fatores dominantes na geração do deflúvio (volume de
água que escoa da superfície de uma determinada área devido à
ocorrência de uma chuva sobre aquela área). Define-se “microbacia” como
sendo aquela cuja área é tão pequena que não consegue absorver na sua
rede de drenagem chuvas de alta intensidade;
2) do ponto de vista de programas e políticas de uso do solo de recente
estabelecimento no país - os programas de manejo de microbacias - o
critério de caracterização da microbacia, neste caso, é eminentemente
político e administrativo. A bacia hidrográfica é um sistema geomorfológico
aberto, que recebe energia e matéria através de agentes climáticos e perde
através do deflúvio. Como sistema aberto, pode ser descrita em termos de
variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão e desta
forma, uma bacia, mesmo quando não perturbada por ações antrópicas,
encontra-se em equilíbrio dinâmico (ZAKIA, 1998).

Atualmente, observa-se uma degradação generalizada das matas ciliares nas
bacias hidrográficas. Martins (2001) cita a urbanização como um dos fatores
responsáveis por essa degradação, mas ressaltam outros fatores, como a construção
de usinas para a produção de energia elétrica, aberturas de estradas com topografia
acidentada e a implantação da agricultura e pecuária.
Ao se visitar zona rural é comum encontrar rios, córregos e lagoas com
reduzida qualidade pela falta de água causada principalmente pela ausência da mata
ciliar.
Muitas vezes, ao conversar com pessoas idosas, que habitam determinada
região, estas se lembram, de alguma fonte de água que ali existia próximo de uma
“matinha” e, hoje, já não existe mais nada, nem mata nem água. Há casos que ainda
existe o córrego, entretanto, com menor vazão de água ano após ano. A mata ciliar foi
cortada, como se fosse um obstáculo para o desenvolvimento. Existem, também,
córregos que tiveram seu curso de água alterado, como efeito do assoreamento e, até
mesmo, por interesse do dono da propriedade por onde passa (RIZZO, 2008).
Apesar de protegidas pela legislação ambiental, as matas ciliares não foram
poupadas pelo homem. O processo de ocupação e uso do solo no Brasil caracteriza-
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se principalmente pela falta de planejamento e isso contribuiu em várias regiões para
a exploração indiscriminada da floresta com consequente fragmentação, formando
maciços isolados que favorecem a perda de outros recursos naturais, principalmente
os hídricos. A falsa idéia de haver terras e recursos naturais abundante, ou seja,
inesgotáveis, aliada à negligência na aplicação ausência de critérios técnicos
apropriados e falta de fiscalização, incentivou a expansão da fronteira agrícola e,
consequentemente, a degradação ambiental.
Para a recuperação de tais áreas degradadas é necessário a utilização de
técnicas, nem sempre disponíveis aos proprietários ou possuidores das terras. Outras
vezes, a aplicação de técnicas de plantio e manutenção das mudas despediria tempo,
o que conflita com a preparação da cultura. O trabalho ora apresentado minimiza
esses conflitos, pois reduz o tempo de manutenção necessária ao trato das mudas.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram subdivididos em geral e específicos.

2.1 Geral

Verificar a eficácia de técnica alternativa para a recuperação de ecossistemas
ciliares da Mata Atlântica, quando utilizados como áreas agrícolas e pastagens, pelo
emprego de práticas de revegetação com menor intensidade de manutenção na
expectativa de reduzir custos para os proprietários rurais.

2.2 Específicos

a) Verificar o potencial de respostas de espécies nativas selecionadas,
obtidas do viveiro municipal de Lobato PR, para a recuperação de APP de
mata ciliar;
b) Examinar a eficiência do uso de técnica alternativa ao coroamento na
manutenção das mudas plantadas;
c) Avaliar a eficiência do plantio como elemento recuperador das funções
ambientais, na área da mata ciliar.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As matas ciliares por muitos anos foram vistas principalmente pelos produtores
rurais como as melhores terras para o cultivo agrícola, sendo intensamente explorada.
No entanto, ignorava-se suas funções como reguladora de fluxos hídricos e
consequentemente, a proteção da ictiofauna.

3.1 As matas ciliares e sua importância

A importância da presença das matas ciliares é visível, pela simples
observação das margens de um córrego ou rio. Elas exercem várias funções no meio
ambiente como: regular o regime hídrico pela retenção da água da chuva contribuindo
para a infiltração no lençol freático; regular os fluxos de água superficiais e
subsuperficiais, bem como manter sua qualidade, pela filtração da água (KAGEYAMA
et al., 2001). Além dessas, pode-se citar outras funções também relevantes ao meio
ambiente:


velocidade de escoamento das águas da chuva;



diminuição dos picos dos períodos de cheia;



estabilidade das margens e barrancos de cursos de água;



ciclo de nutrientes existentes na água;



refúgio e alimento para a fauna;



formação de corredores ecológicos;



controle dos processos erosivos;



fornecimento de local de ninhos para muitas espécies;



controle de ciclo hidrológico;



cobertura e proteção térmica para peixes e outros organismos aquáticos;



controle do clima da terra, evitando o aquecimento global (efeito estufa).

A mata ciliar funciona ainda, como uma espécie de barreira, segurando
materiais terrosos que chegam com as chuvas (enxurradas) e com isso impede o
assoreamento de cursos d’água (Figura 1). Esta barreira pode estar segurando
também toda espécie de materiais estranhos que irão afetar a qualidade das águas
do rio, sejam estes excessos de adubo e agrotóxicos utilizados na lavoura ou outros
resíduos (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2008).
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Figura 1 - Esquema conceitual de uma área ripária
Fonte: Modificado a partir de Likens (1992).

Sabe-se também que o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos depende
diretamente da proteção desta vegetação, que age como reguladora das
características químicas e físicas da água dos rios, mantendo-as em condições
adequadas para a sobrevivência e reprodução dos peixes (ictiofauna). Dado à grande
importância da mata ciliar, várias leis, como o Código Florestal Lei nº 4771/65 e
resoluções como a do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 303/2002
foram criadas para proteger e recuperar as florestas ripárias e outras formas de APPs.
(ANEXOS A e B).
A escolha das espécies para os plantios mistos depende do objetivo a que se
destina a plantação: proteção às áreas de preservação permanente (APP) ou
recuperação de áreas degradadas (AD), ou a produção de madeiras, neste caso fora
das APPs. Assim, a restauração se define como o plantio misto com o máximo de
diversidade de espécies nativas possível, recuperando-se tanto a estrutura como a
dinâmica da floresta. E por lei o plantio de espécies nativas em APPs, porque as
espécies que se adaptam aquelas condições têm maior probabilidade de
sobrevivência bem como a presença de polinizadores e dispersores

naturais de

sementes. Dessa forma as espécies nativas a serem plantadas num certo local
dependem de um estudo florístico criterioso (RODRIGUES; LEITÃO FILHO, 2004).
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A recuperação de áreas degradadas torna-se, cada vez mais, uma
necessidade do ser humano frente ao ritmo crescente da degradação ambiental
observada nos diversos ecossistemas. Recupera-se as áreas antropicamente
degradadas na busca de se amenizar os efeitos negativos da degradação na
qualidade de vida da população, quando o ideal seria uma adequação ambiental das
atividades antrópicas que garantiria esta qualidade sem a necessidade de posteriores
aplicações de medidas de recuperação (RODRIGUES; LEITÃO FILHO, 2004).
É sabido que em solo coberto com floresta resulta em maior estabilidade das
áreas marginais, pela contenção de escorregamentos e de assoreamentos, uma vez
que a condutividade hidráulica desse solo é maior que naquele desprovido de
vegetação ou mesmo com gramíneas, apresentando assim menor escoamento
superficial (REICHARDT, 1989). O assoreamento leva a uma redução do nível de
água dos rios, fazendo com que a velocidade da água aumente, e, em consequência,
acelere o processo de erosão, reduzindo-se, assim, a capacidade de armazenamento
desses rios.
As matas ciliares ocupam, na maioria das vezes, áreas mais sensíveis da bacia
hidrográfica, como as margens ao redor das nascentes e áreas saturadas. Por
conseguinte, a manutenção das duas concorre para diminuir a ocorrência de
escoamento superficial, que pode causar erosão e arraste de sedimentos e de
nutrientes para os cursos d’água, além de desempenhar um efeito de filtragem
superficial e subsuperficial dos fluxos de água para os canais (ZAKIA, 1998).
De acordo com Zakia (1998), a função hidrológica da vegetação ciliar ou ripária
compreende sua influência em uma série de fatores importantes para a manutenção
da estabilidade da microbacia, tais como: processo de geração do escoamento direto
de uma chuva, atenuação do pico das cheias, dissipação de energia do escoamento
superficial pela rugosidade das margens, equilíbrio térmico da água, estabilidade das
margens e barrancas, ciclagem de nutrientes, controle da sedimentação, etc., desta
forma influenciando, indiretamente, a qualidade da água e o habitat de peixes e de
outras formas de vida aquática. A Figura 1 ilustra um esquema da vegetação ciliar.
Outro fator extremamente benéfico exercido pelas matas ciliares é a proteção à
fauna, proporcionando abrigo e alimentação a grande número de aves e mamíferos
silvestres, bem como a manutenção da diversidade da ictiofauna.
As matas ciliares se forem bem conduzidas e integradas a outros fragmentos
de matas, contribuem para a formação de corredores ecológicos, que são linhas que
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unem fragmentos de matas uns aos outros. Nos vários fragmentos de matas onde há
vida, há animais, porém sabe-se que, se permanecerem isolados, estarão fadados à
extinção. O grupo de animais restrito e isolado em um fragmento de mata tem sua
sobrevivência comprometida a médio e longo prazos, principalmente, por não haver a
chamada “troca genética” dentro do próprio grupo – o pai e a mãe cruzam e deixam
os filhotes, estes, por sua vez, acasalar-se-ão entre si, uma vez que não haverá a
possibilidade de inserção de novos membros no grupo. (GRELA FILHO; RIZZO;
SANTOS, 2004).
Rizzo (2005), em seu artigo “Desrespeito deixa rios sem mata ciliares”, afirma
que existem vários estudos mostrando que os animais têm que circular e, para isso, a
solução que está sendo colocada em prática, em vários lugares do Brasil, é a criação
de corredores biológicos ou ecológicos. Esta técnica consiste em ligar um fragmento
de mata a outro por meio da plantação de árvores nativas. Para colocá-la em prática,
bastaria uma faixa estreita de mata, talvez a própria divisa entre sítios e/ou fazendas
e até as matas ciliares.

3.2 A recomposição da mata ciliar

O processo de recuperação da floresta é bastante dinâmico, sendo resultante
de uma série de fatores bióticos e abióticos do meio, em que se deve observar as
exigências complementares de cada espécie. A regeneração de florestas mistas
passa pelo conceito de sucessão secundária, entendendo-se como a substituição
ordenada de espécies ao longo do tempo, em um dado local, até a formação de uma
comunidade de plantas geralmente estável (SATO, 2001).
Para a reposição das matas ciliares deve-se realizar um levantamento prévio
das condições ambientais, mediante a caracterização dos fatores abióticos e bióticos
do meio. A seleção do método a ser empregado dependerá do grau de degradação
do meio, que pode ser avaliado pelo estado da vegetação. A luminosidade da área é
de extrema importância, uma vez que o processo de recuperação ou de ocupação
dependerá da quantidade de luz nas camadas inferiores da floresta.
As espécies podem ser divididas em pioneiras, secundárias iniciais,
secundárias tardias e clímax. As pioneiras e secundárias iniciais são aquelas que
crescem rapidamente em plena luz, enquanto que as secundárias tardias e climácicas
são as de crescimento mais lento, desenvolvendo- se, inicialmente melhor à sombra.
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A caracterização das espécies é apresentada no Quadro 1, segundo a classificação
de Budowski (1995).
Classificação das espécies de acordo com o tempo de desenvolvimento.
Pioneira
Idade
da
comunidade
observada
(anos)
Numero de
espécies
madeireiras
Distribuição
natural das
dominantes
Número de
estratos
Estrato
inferior

1–3

Secundária
inicial
5 – 15

5–8

12 – 20

20 - 30, com algumas
alcançando 50

30 - 45, algumas com
mais de 60

Bem
espalhada

Bem espalhada

Espalhada, inclui as áreas
mais secas

Normalmente restrita

Muito
denso
Denso

3, dificultando a
diferenciação com a idade
Relativamente escassa

4 - 5, com dificuldade
de diferenciação
Escasso, com as
espécies tolerantes

Crescimento

Muito
rápido
Menos de
10 anos
Muito
intolerante
Pássaros
morcegos
e vento

2, bem
diferenciado
Denso, com
espécies
herbáceas
frequentes
Muito rápido

Dominantes - muito rápido
e as outras lento
Normalmente de 40 a 100
anos
Tolerante na fase juvenil,
após intolerante
Principalmente vento

Lento ou muito lento

Ciclo da vida
Tolerância à
sombra
Disseminaçã
o
das
sementes
das
dominantes
Viabilidade
das
sementes
Tamanho
das
sementes
Madeira
e
fuste
das
dominantes

Curto, 10 a 25
anos
Muito intolerante
Vento, pássaros,
morcegos

Secundária
Tardia
20 – 50

Climax
Mais que 100

Muito longo, 100 a 1000
Tolerante, exceto na
fase adulta
Gravidade, mamíferos,
roedores e pássaros

Longa e
latente no
solo
Pequena

Longa e latente
no solo

Curta a média

Curta

Pequena

Pequena a média

Grande

Muito
leve,
pequenos
diâmetros

Muito leve,
diâmetros
inferiores a 60
cm

Leve, mas já apresentando
aumento de densidade,
algumas com fustes bem
grossos

Pesada e leve, com
fustes grossos

Quadro 1 - Classificação das espécies de acordo com a sucessão natural
Fonte: Budowski (1995).

Dentre os fatores abióticos, as seguintes características devem ser
observadas: possibilidade de encharcamento da área, topografia, tipo de solo e
luminosidade da área.
Os fatores físicos do solo, que dependem do comportamento hidrológico local,
são os principais determinantes da distribuição e composição de espécies em
formações ciliares, em contraste com os fatores químicos do sedimento,
determinados indiretamente pela dinâmica do rio (JACOMINE; KLINGER, 2000). Além

22

disso, a variabilidade de solos que ocorrem em áreas de matas é muito alta, e, por
vezes, a área sofreu processos de degradação e os solos podem ter perdido as suas
propriedades anteriores ou foram muito alteradas, não suportando a implantação das
mesmas espécies anteriormente existentes.
Para a caracterização dos fatores bióticos, deve-se observar: a estrutura
florística da área, identificação de adaptação das espécies ao encharcamento e
identificação de plântulas ou mudas existentes. Uma vez definidos os fatores bióticos,
pode-se partir para a recomposição da área, que pode consistir dos seguintes passos,
definidos por Rodrigues e Leitão Filho (2004):
a) escolha do sistema de reflorestamento;
b) seleção das espécies a serem implantadas;
c) definição das espécies em combinação dentro das unidades de plantio;
d) distribuição das espécies no campo (definindo-se quantidade, forma e
local) e;
e) plantio e manutenção da área.

3.3 O código florestal brasileiro

As Matas Ciliares são conceituadas pela Resolução CONAMA nº 1, de 31 de
Janeiro de 1994 em seus artigos 1º, 2º e 3º, (Anexo 3) e protegidas - Código Florestal
Lei nº 4.771 de 15/09/65 (BRASIL, 1965) no seu Art. 2º e pela Resolução CONAMA
nº 303 de 20/03/2002 (BRASIL, 2002) no seus Art.1º e 2º, que considera área de
preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural, situadas
ao longo dos rios ou de qualquer curso de água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal, cuja largura mínima será de acordo com a largura do curso d’água,
conforme demonstra a Figura 2.
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Figura 2 - Esquema representando a largura do curso e a faixa de mata ciliar que deve
ser preservada.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2005).

No Estado do Paraná, essas matas foram destruídas em quase toda a sua
extensão. Dos originais 201203 km², em meados de 1890, ou seja, 83,14% de
cobertura florestal de seu território restavam 17,21%, em 1980 e atualmente, menos
de 10% (MARTINS, 2005).
A tarefa de recompor essas áreas devastadas cabe aos governos municipais e
estaduais,

mediante

elaboração

de

programas

de

repovoamento

florestal,

principalmente para as matas ciliares, devido aos inúmeros problemas ocasionados
pela ausência de proteção dos mananciais.
A partir dos anos 90, foi observado um grande aumento de iniciativas de
restauração de áreas degradadas. Este aumento deve-se basicamente a dois fatores:
Conscientização da sociedade e exigência Legal (KAGEYAMA; GANDARA, 2001).
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3.4 Técnicas de recomposição das matas ciliares

As técnicas de recomposição das matas ciliares apresentadas são uma síntese
de diversos autores, enfatizando as vantagens, levando em consideração fatores
como local, tipo de solo e grau de degradação da área a ser recuperada.

3.4.1 Plantio de mudas

A preocupação com a conservação e a recuperação da cobertura florestal ciliar
é relativamente recente no Brasil embora o código florestal de 1934 já mecanizará a
proteção dessas florestas e tem sido objeto de discussões amplas e frequentes,
abordando aspectos técnicos, científicos, conservacionistas e da legislação correlata.
Geralmente essas áreas têm sido ocupadas com agricultura ou pastagem por
períodos longos e agora, por imposição de leis que já existiam, é necessário que
sejam reflorestadas para que assim possam, de fato, exercer a proteção aos recursos
hídricos que delas se espera (DURIGAN; SILVEIRA,1999).
É indiscutível a importância de se manter ou recuperar a cobertura florestal
junto aos corpos de água. O desafio está, no entanto, em encontrar técnicas
adequadas de revegetação e superar as barreiras culturais e socioeconômicas que
impedem que se promova a recuperação de matas ciliares em larga escala.
(DURIGAN; SILVEIRA, 1999).
Do ponto de vista técnico-científico, grandes avanços foram alcançados nos
últimos anos, com a intensificação das pesquisas em recuperação de matas ciliares.
De reflorestamentos totalmente aleatórios adotados inicialmente, (NOGUEIRA, 1977;
SALVADOR, 1987), evoluiu-se para modelos mais elaborados, baseados nos
processos de sucessão secundária e na composição e estrutura das florestas
naturais, em projetos mais recentes, implantados a partir do final da década de 80,
como os de Kageyama et al. (1994).
A escolha das espécies deve obedecer à ocorrência natural, sendo coletadas
matrizes às margens dos rios da região e, no caso das espécies comerciais, na sua
adaptabilidade a solos com lençol freático superficial ou pouco profundo (DURIGAN;
SILVEIRA, 1999).
Durigan e Silveira (1999) sugerem as seguintes etapas para executar um
reflorestamento:
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roçada da vegetação existente (predominantemente gramíneas);



coroamento (manual), com cerca de 80 cm de diâmetro para cada cova;



coveamento (manual), com 20 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade;



plantio (mudas com altura superior de 25 cm);



evitar o revolvimento do solo, por geralmente ser uma área altamente
suscetível à erosão.

A manutenção ao longo dos primeiros anos deve compreender; roçadas e
coroamento das mudas e combate às formigas.

3.4.2 Regeneração natural

Para o emprego desta técnica a área deve estar com um grau de degradação
pouco intensa, tal que permita manter as características bióticas e abióticas originais
do meio. A área deve ser isolada para não sofrer mais perturbações externas e
conseguir promover o processo natural de recuperação, pela própria produção de
sementes e condições para desenvolvimento das plântulas e mudas das espécies
ainda presentes na área.
A sucessão secundária depende de uma série de fatores como a presença de
vegetação remanescente, o banco de sementes no solo, a rebrota de espécies
arbustivo – arbóreas, a proximidade de fontes de sementes e a intensidade e a
duração do distúrbio. Assim, cada área degradada apresentará uma dinâmica
sucessional específica. Em áreas onde a degradação não foi muito intensa, e o banco
de sementes no solo não foi perdido e, ou, quando existem fontes de sementes
próximas, a regeneração natural pode ser suficiente para a restauração florestal.
Nestes casos, torna-se imprescindível eliminar o fator de degradação, ou seja, isolar a
área e não praticar qualquer atividade de cultivo (MARTINS, 2001).
O banco de sementes no solo em florestas tropicais que não tenham sofrido
perturbações apresenta um potencial em torno de 500 plântulas por metro quadrado,
ou seja, uma alta densidade de sementes (KAGEYAMA; GANDARA, 2001). Dessa
forma, se o banco não estiver depauperado, a área poderá ser recoberta rapidamente
com as plântulas das espécies pioneiras, caso não haja outro fenômeno de
perturbação. Como estas espécies apresentam crescimento rápido em altura, o
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recobrimento da área é acelerado, criando-se assim condições de desenvolvimento
para as espécies de outros estágios sucessionais.
A regeneração natural tende a ser a forma de restauração de mata ciliar de
mais baixo custo, entretanto, é normalmente um processo lento. Se o objetivo é
formar uma floresta em área ciliar, num tempo relativamente curto, visando a proteção
do solo e do curso d’água, determinadas técnicas que acelerem a sucessão devem
ser adotadas (RODRIGUES; LEITÃO FILHO, 2004).

3.4.3 Enriquecimento

O plantio de enriquecimento é recomendado para matas ciliares em estado
variado de degradação ou de regeneração. Em pequenos fragmentos de mata ciliar
isolados e sob fortes pressões por atividade agrícola em seus entornos, varias
espécies arbóreas e arbustivas podem estar extintas ou apresentar problemas de
regeneração, como impactos sobre a fauna, em geral. Nestas pequenas manchas de
florestas, muitos animais que outrora eram responsáveis pela dispersão das
sementes de determinadas espécies de plantas, podem ter sidos extintos e, assim, a
regeneração natural destas plantas ficaram comprometidas. Em muitas capoeiras, o
avanço da sucessão secundária em direção a uma floresta bem estruturada e
complexa pode ser muito lento, por causa da falta de sementes não pioneiras. Em
áreas pouco degradadas e perturbadas e que conservam as características bióticas e
abióticas das matas ciliares, procede-se o plantio das espécies dos estágios mais
avançados da sucessão, quais sejam, as secundárias tardias e as climácicas, sob a
copa das pioneiras e secundárias iniciais (RODRIGUES; LEITÃO FILHO, 2004).
Em tais situações, o enriquecimento pode ser a melhor alternativa para se
recuperar a diversidade e a estrutura da floresta, acelerar a sucessão e torná-la mais
atrativa à fauna.
O enriquecimento pode ser feito por mudas e por sementes. Na utilização de
sementes, deve-se optar por espécies secundárias tardias ou clímax, já que a
vegetação existente fornecerá o sombreamento necessário às mesmas. A semeadura
deve ser feita no inicio da estação chuvosa, utilizando-se o maior numero de
espécimes possíveis, dentro das indicadas para as matas ciliares. Deve-se tomar o
cuidado para introduzir apenas sementes de espécies típicas das matas ciliares da
região (MARTINS, 2001).
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Os critérios a serem adotados, independente da técnica selecionada, pode ser
a distribuição aleatória das mudas das diferentes espécies, a distribuição indicada por
análises previamente realizadas em matas naturais adjacentes ou a distribuição
baseada na combinação de grupos de espécies características de diferentes estádios
da sucessão secundária.

3.4.4 Implantação

Esta técnica é empregada em áreas degradadas e que não conservam as
características bióticas das formações florestais ciliares. A função primordial desta
técnica é estimular e acelerar o processo da sucessão natural. As espécies devem ser
introduzidas em uma sequência quanto à sua exigência lumínica, ou seja: pioneiras,
secundárias iniciais, secundárias tardias e climácicas. Em comparação, a implantação
normalmente é efetuada com o plantio de mudas, podendo-se considerar a
semeadura em locais mais propícios, principalmente das espécies do estágio das
clímax (MARTINS, 2001).

3.4.5 Modelos de plantio ao acaso

O modelo de plantio ao acaso, ou o plantio misto de espécies, tem como
pressuposto que os propágulos caem, germinam e crescem ao acaso na natureza. O
modelo ao acaso foi utilizado em experiências como da Tijuca, RJ e de Cosmópolis,
SP que, em função de seu relativo sucesso foi difundido e copiado (KAGEYAMA;
GANDARA, 2001). A característica principal desse modelo é não dar importância às
espécies nobres da floresta. Na prática o não uso de pioneiras retarda a implantação
da floresta, e provoca uma menor sobrevivência das plantas exigentes de
sombreamento no seu estágio de crescimento inicial.

3.4.6 Semeadura direta

Esse método é apropriado para ser utilizado em áreas montanhosas e de difícil
acesso e onde a intervenção no solo pode ser muito problemática (POMPÉIA, 1990).
A semeadura direta de sementes pode ser utilizada na introdução de espécies
pioneiras e secundárias iniciais, em áreas sem cobertura florestal, bem como para a
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introdução de espécies secundárias tardias e climácicas no enriquecimento de
florestas secundárias. A semeadura de espécies não pioneiras somente deverá
ocorrer quando já houver uma cobertura vegetal caso contrário, a mortalidade será
alta, inviabilizando o processo.

3.4.7 Modelo de Ilhas vegetativas

Baseado em estudos que mostram que a vegetação remanescente em uma
área degradada, representada por pequenos fragmentos ou árvores isoladas, atua
como núcleo de expansão da vegetação, por atrair animais que propiciam a dispersão
de sementes. Esta possibilidade surgiu a partir de pesquisas que mostraram que
fragmentos florestais ou árvores isoladas, podem exercer um papel de atração de
fauna dispersora de sementes; contribuindo para acelerar a sucessão ao seu redor.
Para a implantação das ilhas de diversidade utilizam-se dois métodos:
1) plantio de espécies pioneiras e não pioneiras em ilhas;
2) plantio de espécies não pioneiras em ilhas e espécies pioneiras em área
total.
O primeiro método apresenta custos menores, embora a expansão da ilha seja
mais lenta para a ocupação das áreas não plantadas (GUEVARAS; LABORDE;
SANCHEZ, 1997).
Dado as características do local a ser reflorestado, uma área muito degradada,
onde não encontramos mais as características bióticas das formações florestais, a
técnica que mais de enquadra para a recuperação da área em estudo é a
Implantação (MARTINS, 2001)
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4 O ESTADO DO PARANÁ E AS ÁREAS DE ESTUDOS

A colonização do Norte do Estado do Paraná se iniciou no ano de 1929. A
fertilidade de seu solo popularmente denominado “terra roxa” foi o principal atrativo
oferecido para a nova fronteira agrícola. Por não haver na época, legislação ambiental
vigente a busca por água foi um dos fatores que contribuiu para o corte indiscriminado
das matas ciliares.

4.1 O estado do Paraná

O Estado do Paraná, embora seja um dos menores estados em extensão
territorial do Brasil, apresenta grande importância econômica devido,aos recursos
naturais e grande parte à sua riqueza em água, tanto superficial como subterrânea. A
rigor, o Paraná é dividido em duas regiões separadas pela Serra do Mar. A leste, está
a região atlântica ou litorânea, e a oeste, a região do rio Paraná, que é parte
importante da região da Prata. O Estado foi dividido em 16 bacias hidrográficas. As
principais, como a do Vale do Ribeira e Litorânea, drenam para o Oceano Atlântico e
as dos rios Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Iguaçu, Cinzas, Itararé, Piquiri e Pirapó
drenam para a bacia hidrográfica do rio Paraná (EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1986). As principais bacias estão representadas na
Figura 3 a seguir.
Atualmente, a cobertura florestal do estado do Paraná, além de reduzida,
encontra-se fragmentada, formando uma “colcha de retalhos” representada por
verdadeiras ilhas de vegetação nativa em uma paisagem onde predomina o uso
agrícola do solo e isola as espécies que ali habitam, tanto de flora como de fauna. O
desmatamento contínuo da vegetação deixou o estado quase sem nenhuma
cobertura vegetal nativa, conforme pode ser observado nas Figura 4, na sequência:
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Figura 3 - Principais bacias hidrográficas do Paraná
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2005).

Figura 4 - Evolução da cobertura florestal paranaense de 1890 a 1990.
Fonte: Mikich (2004).
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4.2 O município de Lobato – PR

O município de Lobato localiza-se no noroeste do estado do Paraná, suas
coordenadas geográficas são de 23°00`30`` de latitude Sul e 51°54” para longitude
Oeste. Fazendo divisas ao norte com o município de Colorado, ao sul estão os
municípios de Atalaia e Flórida, ao leste Santa Fé e, finalmente, a oeste tem-se os
municípios de Paranacity, Cruzeiro do Sul e Uniflor (conforme indicação na Figura 5).

Figura 5 - Lobato e seus municípios vizinhos
Fonte: Prefeitura do Município de Lobato (2006).

O município tem altitude média de 450 metros, clima Subtropical Úmido
Mesotérmico, verões quentes com tendência de concentração das chuvas
(temperatura média superior a 22° C), invernos com geadas pouco frequentes
(temperatura média inferior a 18° C), sem estação seca definida.
A precipitação média anual foi de 1.683,83 mm na década de 90 (CASSETI,
1995), sendo que o período chuvoso é de setembro a março, conforme o Anexo C
onde indicam nas Tabelas, o índice pluviométrico da EMATER / Lobato PR
(PALHARES, 2010a).
Lobato está situado dentro dos domínios do terceiro planalto paranaense onde
predomina relevo em forma de mesetas, praticamente plana ou suavemente ondulado
nos interfluvios (CASSETI, 1995). Apenas 5% do relevo lobatense apresenta-se
acidentado, próximo às margens dos cursos de água. O solo é predominantemente
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formado por Arenito Caiuá, porém, próximo às margens dos rios Bandeirantes do
Norte (um dos maiores afluente do Pirapó) e Pirapó encontra-se um dos solos mais
férteis do mundo tropical (CASSETI, 1995).
O restante do noroeste do Estado constitui-se em um território de intensa
atividade agropastoril, que teve início nos anos 40, com a ocupação geográfica do
denominado “Norte Novo”, processo de colonização realizado pela Companhia de
Melhoramentos do Norte do Paraná, que sucedera a então Paraná Plantations
(SERRA et al., 1979). A implantação de culturas como algodão, café, feijão, arroz e
pastagens foi significativamente rápida.
A falta de planejamento e de uma legislação específica facilitou a ocupação do
território e contribuiu para reduzir rapidamente a cobertura vegetal para menos de
10%. Tal cenário prevaleceu até 1975, ano em que ocorreu uma grande geada,
obrigando os agricultores a passarem para a cultura de soja e trigo, além das
pastagens (SERRA et al., 1979).
Para piorar o cenário, uma vez que as pastagens promovem uma proteção
maior que as demais culturas citadas, nas últimas décadas a cana-de-açúcar vem se
expandindo muito e ocupando áreas anteriormente tomadas por pastagens. Ainda
sem a devida preocupação de conservação e manutenção dos recursos naturais,
acarretou erosões de amplas áreas cultivadas e consequentemente o assoreamento
dos cursos de águas (SERRA et al., 1979).

4.3 A bacia do rio Pirapó

Esta bacia compreende uma área de drenagem de 5.067 km², localizada no
terceiro planalto paranaense. O rio Pirapó nasce na cidade de Apucarana a 1000 m
de altitude, e suas águas fluem na direção norte, percorrendo uma extensão de 168
km até sua foz no rio Paranapanema a 300 m de altitude, no município de Jardim
Olinda PR.
Contribuem para a bacia aproximadamente, 60 afluentes diretos, sem
considerar riachos. O rio Bandeirantes do Norte, seu maior afluente, tem sua
nascente no município de Arapongas e possui uma extensão de 106 km com cerca de
34 afluentes.
A região apresenta grande variedade de solos, como Latossolo Roxo de alta
fertilidade, característico de áreas de basaltos, e solos mais arenosos, com baixa
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fertilidade natural, característico do Arenito Caiuá de extrema susceptibilidade à
erosão quando desprovidos de cobertura floresta. Parte do território da bacia está
inserida na formação Caiuá e parte, a leste, na formação da Serra Geral, originada de
derrames de atividades vulcânicas, entre os períodos Jurássicos e Cretáceo,
ocorrendo manchas menores na formação de arenitos de Santo Anastácio (município
paranaense). A Bacia está localizada sobre as bacias dos aquíferos da Serra Geral
Norte e Caiuá (ALVES et al., 2008).
A partir de 1970, como as demais regiões do norte paranaense, a bacia do rio
Pirapó, sofreu rápida mudança em sua base agrícola, tendo em vista que a
substituição do café, pelas culturas soja e trigo ocorreu de forma acelerada. Neste
quadro, o crescimento das cidades em consequência do êxodo rural e as instalações
de indústrias, dos curtumes, frigoríficos, depósitos de lixos e contaminação por
defensivos agrícolas, entre outras fontes poluidoras, localizadas em espaços
inadequados, contribuíram para a degradação dos recursos hídricos da bacia.
Atualmente, há uma grande preocupação com a forma de utilização do espaço rural
da bacia do rio Pirapó, uma preocupação ainda maior está na qualidade da água
desse rio, uma vez que abastece o município de Maringá. Em suma, o crescimento
econômico pelo aumento da produção de alimentos, com o uso de novas tecnologias
e a não preocupação com a preservação ambiental, são fatores que conduziram à
degradação ambiental da bacia do rio Pirapó, comprometendo fortemente, neste início
de século a qualidade desse valioso aquífero regional. (ALVES et al., 2008).
A temperatura média anual da bacia do rio Pirapó varia de 18º C a 22º C. A
distribuição anual de precipitação tem variação entre 1.300 mm a 1.600 mm, o que
representa um grande potencial de alimentação das vazões e também da recarga dos
aquíferos. Somente em relação ao aquífero Guarani, que tem suas reservas totais
estimadas em 40.000 km³ pelo cálculo de sua área, é possível estimar que
corresponderia à bacia do Pirapó, no mínimo 5% desse potencial, ou seja, 2.000 km³.
Se apenas 1% desse potencial for explorado, corresponderia a 20 km³, ou seja,
20.000.000.000 m³ (PERONI; CANESIM; CARDOSO, 2009).

4.4 O clima na área de estudo

Segundo Silveira (2003), a região norte do Paraná, próxima do trópico de
Capricórnio, encontra-se em uma zona climática caracterizada, por diversos
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estudiosos, como de transição entre os climas, tropical e subtropical. A pluviosidade e
temperatura apresentam uma acentuada variação devido à alternância dos sistemas
atmosféricos, ora tropicais ora extratropicais. Segundo a classificação climática de
Köppen (1978 apud BORSATO; MARTONI, 2004), o clima predominante na região de
Maringá, ao qual o município de Lobato está inserido, é do tipo subtropical úmido
mesotérmico, com verões quentes e geadas menos frequentes, tendência de
concentração de chuvas em dezembro, janeiro e fevereiro e temperatura do mês mais
quente superior a 22°C e do mês mais frio inferior a 18°C (SILVEIRA, 2003). Uma das
características da região é que os meses mais secos são junho, julho e agosto e os
mais úmidos os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro,
segundo levantamento feito pela unidade da EMATER do município, conforme os
Índices Pluviométricos dos anos 2008, 2009 e parcial 2010, no Anexo C (PALHARES,
2010a).
A bacia do Rio Pirapó localiza-se na região em que o micro sistema climático é
definido como subtropical úmido, mesotérmico, com verões quentes, sem estação
seca de invernos definidos e geadas pouco frequentes (MAACK, 1968).
Sobre a caracterização termo-pluviométrico da bacia hidrográfica do rio Pirapó,
tece-se as seguintes considerações sobre a dinâmica do clima na área de estudo: a
temperatura média é superior a 22ºC para o mês mais quente e de 18ºC para o mês
mais frio (SILVEIRA, 2003).
A aproximadamente três quilômetros da área de estudo existe uma área
contínua com cerca de 820 ha que foi transformada, em 1977, em Reserva Particular
de Patrimônio Natural (RPPN) sendo de grande importância, pois indica como foi a
vegetação original no município. Muitas sementes foram retiradas dessa reserva,
germinadas pelo viveiro municipal e replantadas na respectiva área de estudo.
A proximidade da reserva com o local de estudo ajudou, não só a observação e
análise da vegetação, mas também propiciará a integração entre a Reserva Florestal
e a área dos projetos, formando um corredor de mata ciliar (mesmo que incompleto)
pela margem do rio Pirapó e o córrego Paramirim, fazendo com que animais como
tatus e capivaras frequentem as áreas recuperadas. Tais fatos foram evidenciados
por rastros, fezes, tocas e “ataques” a plantação de milho, próximos à margem da
área 1, como pode ser observado na Fotografia 1.
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Fotografia 1 - A frequência dos animais na área recuperada fica evidenciada
pelos rastros, fezes e “ataques” as lavouras marginais à
mata – ciliar recuperada.
Fonte: Autor (2008).

Sendo um local com características bem específicas, parte como o domínio
de gramas (Brachiaria brizantha) e outra parte em solo parcialmente alagado com
domínio de capim colonião (Panicum maximum) no município de Lobato, PR. A
recuperação foi dividida em três áreas.
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5 AS ÁREAS DE ESTUDOS

As áreas de estudos estão localizadas no Estado do Paraná, município de
Lobato e foram divididas de acordo com as datas dos reflorestamentos e a
vegetação predominante nas áreas reflorestadas.

5.1 Localização das áreas de estudo

As áreas de estudo, estão localizadas como mostra a Figura 6 no extremo
oeste do município de Lobato, próximo à divisa com Cruzeiro do Sul. A Figura 7
mostra a propriedade e localiza a parte reflorestada, divididas 1, 2 e 3. A área 1
tem as coordenadas geográficas 23º00'06.93" de latitude Sul e 52º01'24.82" de
longitude Oeste: a área 2, coordenadas geográficas

23º00'11.78" Sul e

52º01'26.05" Oeste, e a área 3 coordenadas geográficas 23º00'12.68" Sul e
52º01'26.75" Oeste.
As áreas estão localizadas em propriedade particular, na microbacia do
Paramirim. Por ser o rio Pirapó um rio de pequeno a médio porte, tendo uma largura,
no município de Lobato, em torno de 45 a 60 metros, a faixa de vegetação ciliar a ser
mantida é de 50 a 100 metros, conforme determina a Lei nº 4771/65, e ilustrado na
Figura 2. O município possui 15 microbacias, sendo que 9 deságuam diretamente no
Pirapó e as outras 6 no ribeirão Bandeirante do Norte, conforme ilustra a Figura 6 a
seguir. Nesta figura também estão indicadas as áreas do estudo.
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Figura 6 - Localização das áreas de estudo no município de Lobato, a microbacia azul, indica
onde é captada a água para o abastecimento
Fonte: Prefeitura do Município de Lobato (2006).

A área 1 abriga o plantio realizado em 2004 obedecendo as técnicas de
Implantação (MARTINS, 2001). Cabe ressaltar que o tamanho da grama estava baixo
devido ao pastoreio. A área 2 abriga o plantio realizado em 2008, obedecendo as
técnicas de Implantação (MARTINS, 2001), onde foi efetuado o experimento de
plantio protegido com papelão. A área 3 foi plantada na mesma data da área 2,
também obedecendo as técnicas de Implantação (MARTINS, 2001), porém sem o
uso da proteção de papelão.
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Figura 7 - Aplicativo Google Earth destacando as áreas de estudo
Fonte: Adaptado do Google Earth (2010).

5.2 Análise qualitativa do solo

De acordo com a análise de solo feito pelo Laboratório Rural de Maringá
(ANEXO D), com amostras colhidas na área 1 em 03/10/2002 e 24/04/2010,
observou-se uma alteração significativa nos índices de pH. Salienta-se que o solo não
sofreu nenhum tipo de adubação (química e ou orgânica) no período entre as
análises, tendo mantidos os níveis de nutrientes.
Segundo a leitura do técnico agrícola do EMATER (Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural) de Lobato – PR, apesar da área ser coberta, entre plantas,
com gramíneas (brachiaria) que é bastante exigente em nutrientes do solo, não foram
observados grandes desgastes do solo. Excetua-se a acidez, fato comum em áreas
com gramíneas, que são vegetais possuidores de uma alta taxa de consumo de
nitrogênio (N), o que provoca o aumento da acidez (PALHARES, 2010b).
Com o fechamento entre as copas das árvores, as gramíneas serão
substituídas por outros vegetais rasteiros e o consumo do nutriente nitrogênio (N) será
minimizado. Pela situação, presume-se que de aí em diante haverá uma melhora no
perfil nutricional do solo, visível nos teores de micronutrientes apresentados na
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análise recente, embora não tenha havido possibilidade de comparação com a análise
anterior. Os níveis de suficiência de Cobre (Cu), Zinco (Zn), Ferro (Fe), Manganês
(Mn) apresentam teores entre médio e alto (PALHARES, 2010b).

5.3 As mudas utilizadas

A reprodução das árvores por formação de mudas não deixa de ser um artifício
técnico que apresenta vantagens e desvantagens. O método mais natural é o plantio
de sementes na cova, mas também pode-se utilizar o método de estaquia ou
clonagem (método assexuado), que permite melhor implantação do sistema radicular,
de acordo com as características do sistema radicular da própria espécie. Desde que
não haja impedimento físico no solo, a raiz pivotante pode crescer naturalmente,
assim como, as raízes laterais. A semeadura diretamente no campo é muito limitada
quanto à sobrevivência das plantas e só se aplica para poucas espécies florestais e
apenas sob condições especiais: cuidados e custos (SIMÕES, 1987).
O plantio de mudas assegura a sobrevivência das plantas no campo, além de
grande economia de sementes, pois a fase mais sensível da reprodução, ou seja, a
germinação e o primeiro crescimento ocorrem no viveiro, sob todos os cuidados de
sombra e irrigação e proteção contra pragas e doenças. Quando transportadas para o
campo, as mudas, já mais robustas, resistem melhor às condições adversas. A maior
desvantagem, no entanto, é a deformação radicular provocada na formação da muda
ou na operação de plantio (SIMÕES, 1987).
No viveiro municipal de Lobato, que forneceu as mudas para o estudo, bem
como predominantemente em todo o estado do Paraná, o método mais utilizado é o
plantio com mudas no tubete.
Após a germinação, quando emitem o primeiro ou o segundo par de folhas, as
mudas são selecionadas. As mudas que satisfazem os critérios de forma e vigor são
colocadas juntas uma a uma formando os rocamboles com no mínimo 10 espécies
diferentes sendo agrupados de forma que 3 rocamboles contenham aproximadamente
30 espécies diferentes de mudas, permanecendo até o fim do processo de produção.
São regadas e mantidas sob abrigo do excesso de sol, chuva e variação da
temperatura por um período de 30 a 120 dias.
Um aspecto importante diz respeito ao tipo de substrato utilizado nos
recipientes. O substrato tem a função de sustentar a muda na embalagem e fornecer
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os nutrientes necessários para seu crescimento até a fase de campo, por isso, em
Lobato, o viveiro municipal além da adubação foliar, utiliza misturado ao substrato
esterco e adubos químicos, para propiciar maior nutrição as plantas.
Quando a semeadura é feita em tubetes, o viveiro municipal usa substrato de
casca de pinus ou eucalipto por ser mais leve, de boa drenagem e com grande
retenção de nutrientes,quando a semeadura é feita em sacos de plástico (balainhos)
a terra de subsolo é a mais utilizada juntamente com adubo químico e orgânico.
Pouco antes das mudas estarem prontas para o plantio, faz-se necessário sua
rustificação ou período de adaptação, pois através deste, as mudas tornam-se mais
resistentes às condições adversas do local de plantio. Existem vários tipos de
rustificação, porém, a movimentação das mudas nos viveiros e a redução gradativa
da irrigação no período que antecede o plantio, são os procedimentos mais utilizados
para a rustificação das mudas (PAIVA; GOMES, 2000).
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6 OS PLANTIOS E AS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS

Em uma região utilizada há décadas para agricultura e pecuária, onde
gramíneas dominam a área desmatada ciliar a ser recuperada; o desafio foi introduzir
mudas de 20 cm de altura sem retirar a grama, desprotegendo mais ainda o curso
d’água.

6.1 Primeiro plantio

Em outubro de 2004 foram plantadas, às margens do Rio Pirapó, espécies de
vegetais em um pasto formado e mantido há mais de dez anos com a grama
brachiaria (Brachiaria brizantha). A área em referência denominada de área 1, fica
localizada

na

porção

Norte

da

área

indicada

na

Figura

6,

perfazendo

aproximadamente 5.000m². De acordo com Macedo (1995), a brachiaria foi
introduzida no Brasil como forrageira e transformou-se em uma espécie invasora de
diversos ecossistemas brasileiros. Como invasora, ela impede o desenvolvimento das
gramíneas nativas e sufoca o desenvolvimento dos campos nativos.
Antes do plantio foram feitas cercas que isolaram as áreas 1, 2 e 3. Para o
plantio, foi feito coroamento que consiste na retirada da vegetação em um raio de
aproximadamente 50 cm; no centro, é feita a cova para o plantio da muda. As
espécies escolhidas para o plantio foram aquelas disponíveis, obtidas por iniciativa
própria, (de fácil germinação e abundantes no local), pois na época não havia o
viveiro municipal. Entre estas, cita-se capinxigui (Croton floribundus-Pioneira-P), pata
de vaca (Bauhinia forficata-P), embaúba (Cecropia adenopus-P), canafístula
(Peltophorum dubium-P) e frutíferas como cereja do campo (Eugenia involucrata- Não
Pioneira-NP), araçá (Psidium cattleianum-NP) e goiabeira (Psidium guajava-P). Como
a área era de uso pastoril intenso, a grama estava baixa, com altura inferior a 20 cm e
o solo compactado pelo pisotear dos animais. As mudas de aproximadamente 30 cm
foram plantadas com espaçamento médio de 4m x 4m, totalizando aproximadamente
250 mudas das espécies acima listadas. Devido à altura da grama e ao estado do
solo, uma vez que a descompactação ocorreu apenas na cova a manutenção
necessária foi de reparo do coroamento. Este foi feito em janeiro, julho e novembro de
2005 e junho de 2006. Nesse estágio, as mudas já passavam em média de dois
metros, sombreando e consequentemente dificultando o crescimento da grama. As
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espécies selecionadas foram sempre aquelas ocorrentes naturalmente na Mata
Atlântica, as quais estão listadas no Anexo E, com a indicação de nomes populares,
nomes científicos e grupos ecológicos, consistindo de Pioneiras e Não Pioneiras.
Como o objetivo do plantio era apenas de proteção ciliar não foram registrados
os custos do plantio e de manutenção. No entanto, a iniciativa serviu como base para
os próximos plantios, descritos nas áreas 2 e 3 de forma a reduzir os custos.
Decorridos cinco anos do plantio as mudas se desenvolveram, atingindo em
média, três metros de altura. O solo apresentava expressiva quantidade de material
orgânico em decomposição, a grama estava cerca de 50% extinta, restando apenas
nos espaços entre as árvores, com restrita função de proteção do solo contra a ação
dos raios solares e erosão, mais não ameaçando as mudas, conforme pode-se
observar na Fotografia 2.

Fotografia 2 - O tamanho típico das árvores plantadas.
Fonte: Autor (2008).

Por não haver obrigação legal em recuperar a mata ciliar, esperava-se que a
regeneração espontânea fosse suficiente, bastando apenas cercar a área e deixar a
natureza agir sozinha, ou seja, eliminando a pecuária para que no local acontecesse a
regeneração espontânea e natural da floresta (LORENZI, 1994). Isto seria possível se
o solo não estivesse muito degradado, se existissem dispersores de sementes e se
nas proximidades, existissem remanescentes florestais que pudessem fornecer
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sementes. Neste caso e nestas condições, em pouco tempo surgiria uma capoeira,
que, em alguns anos, se transformaria numa floresta (LORENZI, 1994).
A área cercada não regenerou. Define-se como área degradada aquela que
perdeu a capacidade de se regenerar rapidamente (VIEIRA et al., 2001). A grama
brachiaria (Brachiaria brizantha) dominou a área com altura média de 0,5 metros,
sendo notados apenas alguns pés de assapeixe (Vernonia polyanthes) e embaúba
(Cecropia schreberiana).
Na Fotografia 3, nota-se que o isolamento da área apenas, não foi suficiente
para a regeneração da floresta. Isso se deve, aos seguintes motivos:
- falta de banco ou reservatório de sementes como uma mata próxima ou
sementes dispersas no solo, neste caso somente em terrenos desmatados a pouco
tempo, visto que as sementes possuem um prazo para a germinação;
- agentes dispersores como aves e animais, pela presença da grama
brachiaria, que sufoca qualquer tipo de tentativa de germinação de outras plantas.
O motivo principal, entretanto, foi a presença da grama brachiaria, que sufoca
qualquer tipo de tentativa de germinação de outras plantas.

Fotografia 3 - A grama brachiaria (Brachiaria brizantha) forma uma
barreira que impede a proliferação de outras plantas
Fonte: Autor (2008).
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6.2 Segundo plantio

Em 10 de outubro de 2008, foi feito o segundo plantio, de 500 mudas de
espécies nativas, em área de aproximadamente 2.700m², dominada pela grama, na
lateral Sul da área 1, isolada desde 2004 e não regenerada. Esta área foi denominada
área 2. O plantio das espécies vegetais pioneiras e secundárias foi feito com a
retirada da grama por capina manual em um raio de aproximadamente 50 cm
(espelhos) e abertura de covas a uma profundidade de 40 cm aproximadamente. É
importante aqui ressaltar que não foi feito nenhum tipo de adubação química ou
orgânica, sendo somente utilizada a própria terra escavada para a colocação da muda
no solo. O espaçamento médio entre mudas foi de aproximadamente 3 metros.
Para dar mais viabilidade ao trabalho foram utilizadas mudas doadas pelo
viveiro municipal, onde todos os agricultores do município têm direito de retirar, sem
custos, as mudas necessárias para a recuperação da mata ciliar, bastando agendar a
retirada junto ao órgão e receber orientações de como fazer o plantio.
As mudas apresentavam altura média de 20 cm e foram entregues em pacotes
tipo “rocambole” (enrolado), com 50 mudas com cerca de 10 espécies variadas,
conforme o indicado na Fotografia 4.

Fotografia 4 - Um “rocambole“ desenrolado para mostrar o tamanho,
qualidade e variedades das mudas plantadas
Fonte: Autor (2008).
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As espécies mais comumente plantadas e, portanto, cedida pelo viveiro
municipal de mudas embaladas de forma que cada rocambole tenha cerca de 10
espécies diferentes foram as não Pioneira (NP) açoita cavalo (Luehea divaricata),
(NP) amendoim bravo (Pterogyne nitens), (NP) angico (Peltophorum dubium), (NP)
araçá (Psidium cattleianum); pioneira (P) (aroeira pimenteira (Schinus terebinthifolius)
(p) café-de-bugre (Cordia superba), (P) capinxigui (Croton floribundus), (P) canafístula
(Peltophorum dubium), (NP) cedro (Cedrela fissilis), (P) embaúba (Cecropia
adenopus), (P) figueira (Fícus insípida), (P) goiabeira (Psidium guajava), (NP) guaritá
(Astronium graveolens), (P) ingá (Inga affinis), (NP) ipê amarelo (Tabebuia umbeta),
(NP) jabuticabeira (Myrciaria trunciflora), (P) leiteiro (Sapium glandulatum), (P) pata
de vaca (Bauhinia forficata), (P) pau viola (Cytharexyllum myrianthum), (NP) pau
d’alho (Gallesia intergrifolia), (P) pau-sangue (Croton priscus),

(P) sangra d’água

(Croton urucurama), classificadas como pioneiras (P) e não pioneiras(NP) , dentro do
conceito de Grupos Ecológicos em uma proporção de 54% de pioneiras e 46% não
pioneiras.
O conceito de Grupo Ecológico, criado de acordo com o comportamento das
espécies florestais nos processos de sucessão ecológica, ocorre por meios naturais
quando surgem clareiras na floresta tropical, por queda ou morte de árvores. Tal
mecanismo é responsável pela auto-renovação das florestas tropicais, com a
cicatrização de locais perturbados ou clareiras que surgem a cada instante em
diversos pontos da mata (KAJEYAMA; GANDARA, 2001).
No Quadro 2, Carvalho, (2003), considera os dois Grupos Ecológicos básicos,
definindo com P - Espécies Pioneiras (compreende também as espécies secundárias
iniciais): de rápido crescimento, germinam e se desenvolvem em pleno sol. Em uma
regeneração natural ou reflorestamento são estas espécies que criam condições de
sombreamento, essenciais para o desenvolvimento das espécies dos estágios
posteriores de sucessão (Não Pioneiras). NP - Espécies Não Pioneiras (compreende
as espécies secundárias tardias e as espécies climácicas): crescem mais lentamente
do que as pioneiras, suas sementes germinam à sombra. Em geral são tolerantes à
sombra para se desenvolver. São características do dossel da floresta e aparecem
em grande número de espécies sendo as principais responsáveis pela alta
diversidade das florestas tropicais.
Para o plantio em áreas com grama, o mais indicado seria a utilização de
mudas com altura de aproximadamente 1,30 metros, pois com o sombreamento,
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sufocaria a grama e teria um melhor desenvolvimento (KAGEYAMA; BIELLA;
PALERMO JUNIOR, 1990). Ressalta-se, porém como a maioria dos proprietários não
tem acesso às mudas com aquela altura, optou-se neste estudo por usar mudas de
pioneiras e algumas secundárias com aproximadamente 20 cm, todas doadas pelo
viveiro municipal, mantendo as proporções de 54% (pioneiras) e 46% (não pioneiras).
Com o intuito de utilizar o que os produtores rurais têm à disposição e
oferecendo uma forma simples, barata e eficiente de plantio,sempre visando o menor
impacto ao meio ambiente, as mudas foram inseridas em covas de aproximadamente
15 cm de profundidade, abertas com enxadão, deixando a terra fofa no fundo da cova,
por mais 20 cm, centralizadas em “espelhos” feitos com enxadas, tendo em média um
raio de 50 cm a partir da muda. O tamanho ideal da cova deve permitir a colocação do
torrão e adição de substrato. Considera-se que o tamanho satisfatório das covas seja
30 cm mais largo e 15 cm mais profundo que o torrão (SUMIKO, 2003).
Adotou-se o método indicado no Memorial de Plantio Para Reflorestar e/ou
Recomposição Ciliar com Espécies Nativas (SUMIKO, 2003), por achá-lo mais
apropriado ao tipo de local plantado. O mês escolhido para o plantio foi outubro,
devido aos índices de chuvas apresentados nos anos anteriores e também pelos
índices de chuva dos meses seguintes (Anexo C).

Espécies Plantadas em outubro de 2008

Para os plantios efetuados em 2008 na grama e no capim colonião, as mudas
utilizadas foram aquelas fornecidas pelo Viveiro Municipal de Lobato (PR), que estão
identificadas no Quadro 2, agrupadas em grupos de 10 espécies diferentes em cada
rocambole e entregues de forma que 3 rocamboles contenham aproximadamente 30
espécies diferentes. Este arranjo sumariza a dispersão das espécies arbóreas
ocorrentes na Mata Atlântica, conforme listado no anexo E (CARVALHO, 2003).

Nome popular

Nome científico

Grupo ecológico

Açoita cavalo

Luehea divaricata

NP

Amendoim bravo

Pterogyne nitens

NP

Angico-branco

Anadenanthera colubrina

NP

Araçá

Psidium cattleianum

NP
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Aroeira Pimenta

Schinus terebinthifolius

P

Café-de-bugre

Cordia superba

P

Canafístula

Peltophorum dubium

P

Canelinha

Nectandra megapotamica

Capinxigui

Croton floribundus

Cedro - Rosa

Cedrela fissilis

Embaúba

Cecropia adenopus

P

Figueira

Fícus insípida

P

Guaritá

Astronium graveolens

Ingá

Inga affinis

Ipê amarelo

Tabebuia umbeta

NP

Jabuticabeira

Myrciaria trunciflora

NP

Jequitibá rosa

Cariniana legalis

NP

Leiteiro

Peschiera fuchsiaefolia

P

Pata de vaca

Bauhinia forficata

P

Pau d’alho

Gallesia intergrifolia

Pau-sangue

Croton priscus

P

Pau-viola

Cytharexyllum myrianthum

P

Peroba rosa

Aspidosperma polyneuron.

NP

Sangra d’água

Croton urucurama

P

Sibipiruna

Caesalpinia peltophoroides

P

NP
P
NP

NP
P

NP

Quadro 2 - Principais espécies plantadas
Fonte: Adaptado a partir de Carvalho (2003).

6.3 Vantagens do plantio direto

Na busca por uma alternativa viável ao uso do fogo no preparo de áreas
agrícolas, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria
com os agricultores e outras instituições desenvolveu durante 10 anos no estado do
Pará o Projeto Tipitamba, com objetivo de diminuir o número de queimadas e baratear
as técnicas de plantio. No início de 2006 o projeto foi estendido a outros Estados
(COSTA; XAUD, 2007).
Segundo esses autores, pesquisas realizadas em outras regiões brasileiras
sobre o sistema de plantio direto na palha indicaram melhorias na fertilidade química,
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física e biológica do solo. Dentre tais melhorias menciona os efeitos da palha ainda
não decomposta como cobertura de solo. Essa palha proporcionam proteção contra
erosão, reduzindo o impacto das gotas de chuva e, consequentemente, o
escorrimento superficial. A palha também proporciona maior equilíbrio na temperatura
do solo, evitando a incidência direta da luz solar. Além dos efeitos favoráveis da
presença da palha não decomposta, o material já decomposto também é benéfico.
Em longo prazo, a decomposição da palha pode aumentar os teores de matéria
orgânica do solo. Na fase final do processo de decomposição, forma-se uma
substância denominada húmus que contém nutrientes que podem ser utilizados para
nutrir as plantas que crescerão no local. Também é importante considerar o efeito do
húmus como condicionador de solo, pois em função das características da estrutura
orgânica, essa substância agrega as partículas, melhorando assim a estrutura física
do solo.

6.4 A proteção do plantio por papelão

No dia 10 de outubro de 2008, as mudas foram plantadas com espaçamento
médio de 3 X 3 metros entre covas, sem formação de qualquer desenho geométrico.
Duas das mudas testemunhas, uma de capixigui e outra de amendoim bravo,
espécies pioneira e não pioneira respectivamente, que demonstraram um bom
desenvolvimento na área 1, foram “abandonadas” não recebendo a proteção do
papelão após o plantio. As demais mudas receberam uma proteção de papelão, onde
foram utilizados papelões ondulados duas capas fornecidos pela cooperativa de
reciclagem da Prefeitura Municipal, proveniente de coleta seletiva na cidade conforme
ilustrado na Fotografia 5. Para a proteção das mudas, as caixas de papelão foram
desmanchadas, retiradas as fitas adesivas plásticas e grampos metálicos. Após
então, fez-se uma pequena abertura central de aproximadamente 10 cm 2, onde as
mudas foram centralizadas, Fotografias 6 e 7. Caso o papelão não perfizesse um raio
mínimo a partir da muda de 50 cm, os papelões eram sobrepostos uns aos outros até
atingir essa medida mínima. No caso de papelões de grande tamanho como caixas de
fogão ou geladeira, eles não eram cortados, superando o raio de 50 cm a partir da
muda. As medidas tomadas como padrão para os tamanhos dos papelões foram
baseadas nas medidas indicadas para o “espelho” no Memorial de Plantio Para
Reflorestar e/ou Recomposição Ciliar com Espécies Nativas (SUMIKO, 2003).
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Fotografia 5 - Tipo e preparo do papelão utilizado no experimento
Fonte: Autor (2008)

Todos os papelões “protetores” das mudas foram fixados no solo com o auxílio
de estacas de bambu, após serem pressionados, para que ficassem o mais próximo
possível do solo e com inclinação para o centro, para permitir o direcionamento da
água pluvial para a muda, diminuindo assim a necessidade de rega.
Para cada cova foram utilizadas, no mínimo, quatro estacas de bambu. Quando
havia a necessidade de sobreposição de papelões devido a não atingir um tamanho
mínimo de 50 cm, o “remendo” entre eles era feito também com estacas de bambu,
permitindo que esta sobreposição mantivesse a mesma função de encaminhar a água
no sentido da muda.
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Fotografia 6 - Formato padrão da disposição do papelão e de sua
fixação, utilizada durante o experimento
Fonte: Autor (2008).

Fotografia 7 - Área de estudo sendo plantada, observa-se a disposição
das mudas e de seus papelões protetores
Fonte: Autor (2008).
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6.5 Terceiro plantio

Na mesma data do plantio da área 2 ( 10 de outubro de 2008) foram plantadas
adicionalmente 1000 mudas em outra área, dominada por capim colonião (Panicum
maximum), de aproximadamente 5500 m², que foi chamada de área 3. O
espaçamento entre mudas foi 3 x 3 metros entre covas, e coroamento com raio de 50
centímetros. As espécies escolhidas para o plantio foram as mesmas já descritas no
plantio 2, também recebidas do viveiro municipal em pacotes tipo rocamboles, com
cerca de 10 espécies diferentes em cada rocambole.
Duas mudas testemunhas, uma de capixigui e outra de amendoim bravo,
espécies pioneira e não pioneira respectivamente, que demonstraram um bom
desenvolvimento na área 1, receberam após o plantio, coroamento por papelão
ondulado duas capas. As demais mudas tiveram o plantio “normal”, sem o
coroamento por papelão, visto que o crescimento do capim colonião é mais lento em
comparação com a grama brachiaria.
Desde o início da década de 90 as áreas eram usadas como pastagem,
inicialmente com capim colonião (Panicum maximum), e posteriormente com a grama
brachiaria (Brachiaria brizantha). Como a “retirada” do capim colonião foi feita por
tratores (tombador), nas áreas próximas ao rio, o capim não foi arrancado, pois isto se
caracterizava como um serviço dispendioso e arriscado, tratando-se de uma área
alagadiça que dificultava o uso de maquinário. Na área 3, de 5.500 m²
aproximadamente, o plantio foi feito em covas com coroamento de aproximadamente
50 cm de raio.
Em áreas cobertas por capim colonião (Panicum maximum), que geralmente
ultrapassa dois metros, as mudas plantadas devem ter cerca de 1,30m, pois assim
tendem a apresentar melhores resultados quanto ao seu desenvolvimento
(KAGEYAMA; BIELLA; PALERMO JUNIOR, 1990). Embora essa altura de muda
fosse a mais indicada para plantio na área de estudo, optou-se por utilizar mudas de
20 cm de altura, de pioneiras e algumas secundárias doadas, pelo viveiro Municipal,
conforme já descrito na área 2, visto que não havia disponibilidade de mudas mais
altas.
Caso na área de plantio houvesse uma touceira de capim colonião, esta era
arrancada e só após feita a cova e o plantio da muda.

52

6.6 Tempo e custos

O plantio das áreas 2 e 3 foi executado por cinco pessoas em dois dias de
trabalho, ao custo de R$ 50,00 por dia por trabalhador, totalizando R$ 500,00. A partir
de então não houve outras intervenções até 12 de janeiro de 2009. Nesta data, foi
feita a primeira intervenção, para a manutenção das áreas 2 e 3, utilizando dois
trabalhadores por 4 dias, o que totalizou R$ 400,00.
Na área 2, para fazer a devida manutenção das mudas, protegidas no plantio
com papelão, foram gasto em média 1,5 minutos por muda. O tempo gasto nas covas
testemunhas (sem a proteção do papelão) foi de 3 minutos em média, por muda. Na
área 3, o tempo médio utilizado para a manutenção em cada cova foi igualmente, de
3 minutos.
O custo do papelão usado no plantio da área 2 foi de R$ 120,00 a tonelada,
sendo utilizados 250 quilos

de papelão na área dominada pela Brachiaria (500

mudas).
Caso as 500 mudas plantadas na área 2 não tivessem recebido a proteção do
papelão, o tempo usado para a manutenção em cada muda teria sido o dobro, 3
minutos em média, conforme o aferido nas covas testemunhas. Isto duplicaria o
tempo da manutenção, aumentando-o em 750 minutos ou 12,5 horas.
Como o dia do trabalhador tem custos de R$ 50,00 por 8 horas de trabalho,
equivalendo a R$ 6,25 por hora, o gasto adicional na primeira intervenção, sem a
proteção do papelão teria sido de R$ 78,12, conforme demonstrado no Quadro 3.

Operação

Com Papelão

Sem Papelão

Plantio

R$ 530,00

R$ 500,00

Primeira
Intervenção
12/01/2009

R$ 400,00

R$ 478,12

Segunda
Intervenção
20/06/2009

R$ 400,00

R$ 478,12

Total

R$ 1.330,00

R$ 1.456,24

Quadro 3 – Custos do plantio e manutenção da área 2 e 3.
Fonte: Autor (2009).
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A segunda intervenção foi iniciada no dia 20 de junho de 2009, e também
utilizou os serviços dois trabalhadores por 4 dias. O tempo gasto para a manutenção
das covas foi idêntico ao da primeira intervenção. Como as diárias dos trabalhadores
também não se alteraram, houve mais uma vez a redução do tempo em 750 minutos
ou 12,5 horas, conforme Quadro 3.
Assim, o total gasto para o plantio nas áreas 1 e 2 e as duas intervenções
nestas áreas, foi de R$ 1.330,00. Com a manutenção normal, isto é , sem a proteção
do papelão nas 500 mudas da área 2, o valor seria de R$ 1.456,24. Isto significa que
o uso da proteção de papelão ao invés da manutenção convencional, resultou em
uma economia de R$ 126,24.
Devido ao tamanho das mudas plantadas e a características de rápido
crescimento da grama Brachiaria, as manutenções das covas sem a proteção do
papelão, deveriam se feitas mensalmente, o que aumentariam significativamente os
custos e o tempo necessários para estas manutenções. Já nas manutenções da área
dominada por capim colonião, o crescimento do capim é mais lento em relação à
grama, necessitando de manutenções bimestrais.

6.7 A vegetação invasora

Segundo Durigan e Silveira (1999), nos primeiros anos são necessárias
manutenções que devem compreender roçadas, manutenção no coroamento das
mudas, regas e combate às formigas. A prática utilizada mostrou-se eficiente para a
manutenção do coroamento, pois dificultou o crescimento da grama brachiaria, tida
como espécie invasora e de rápido crescimento no coroamento protegido com
papelão. Este atuou junto às mudas reduzindo o tempo necessário para a
manutenção, além de direcionar a água das chuvas para a muda, o que dispensou
regas.

6.7.1 Características da grama Brachiaria

Originária da África, introduzida no Brasil com objetivo de propiciar diversidade
de forrageiras aos pecuaristas pela Embrapa em 1985 e utilizada na produção pastoril
no Brasil (MACEDO, 1995).
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A Brachiaria brizantha é uma gramínea perene, com folhas largas capaz de
cobrir rapidamente o solo adaptando bem a áreas alagadiças, como brejos e solos
muito úmidos. Esta gramínea possui amplo potencial econômico, também conhecida
pelo forte impacto ecológico, sendo uma invasora agressiva causando interações
negativas ao meio ambiente. Formam densas coberturas no solo e acabam
dominando outras espécies (CAMPOS et al., 2007).

6.7.2 Características do capim colonião

O capim colonião (Panicum maximum) é originário da África. É uma planta
perene, forma touceiras grandes e densas e pode atingir até três metros de altura.
Exige altas temperaturas e umidade para crescimento; é pouco resistente a geadas e
tem resistência regular à seca e não é resistente ao fogo. Tem crescimento limitado
em solos inundados ou excessivamente úmidos, é bastante exigente em solo, tendo
maior adaptação nos arenosos férteis, em regiões com boa precipitação (ALADARES
FILHO, 2000).

6.8 A primeira intervenção

A primeira intervenção nas áreas 2 e 3 foi feita no dia 12 de janeiro de 2009,
pois na área 1 a Brachiaria cortada para o plantio começava a avançar sobre as
mudas, saindo pelo orifício existente no papelão para o plantio, e brotando, mesmo
que amarelada, sob o papelão. Os papelões foram então retirados individualmente e a
grama manualmente capinada e o papelão recolocado imediatamente, mantendo-se o
formato original como no dia do plantio. Observou-se que; para a manutenção de uma
cova protegida com o papelão o tempo médio foi de cerca de 1,5 minutos para o
reparo do coroamento, retirada e recolocação dos papelões protetores. As covas não
protegidas pelo papelão levavam cerca de 3 minutos para a manutenção.
A grama que não foi cortada e abafada pelo papelão “maiores de 60 cm”
encontrava-se amarelada, mas ainda viva. Embora desbotados pelo sol, os papelões
encontravam-se em bom estado, não aparentando sinais de degradação, denotando
que continuavam a desempenhar a função esperada, de inibir o crescimento da
grama sobre a muda, (Fotografia 8). A Fotografia 9, na sequência, ilustra como ficava
a muda após a manutenção da cova e antes da recolocação do papelão protetor
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Fotografia 8 - A grama mesmo ainda estando viva, não sufocou a muda,
pois foi contida pelo papelão
Fonte: Autor (2009).

Fotografia 9 - Aspecto da muda após a manutenção e antes da recolocação
do papelão.
Fonte: Autor (2009).
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Foi notada outra função do papelão: por impedir a incidência de raios solares,
a umidade do solo sob o papelão apresentava-se visivelmente maior que nas plantas
que ficaram desprotegidas. Em algumas covas foi possível presenciar minhocas sobre
o solo na ocasião da retirada do papelão.
Foram replantadas 22 mudas na área 2 (cerca de 4% do total de mudas
plantadas), sendo: 2 de capinxigui (P), 4 pata de vaca (P), 1 embaúba (P), 3
canafístula (P), 3 goiabeira (P), 2 amendoim bravo (NP), 2 jabuticabeira (NP), 3 araçá
(NP) ,1 pau d’alho (NP) e 1 pau-sangue (P). O replantio seguiu a proporção de 64%
de pioneiras e 36% de não pioneiras, que não pegaram. O percentual de pioneiras
morta e replantadas superior ao de não pioneiras pode ter ocorrido devido à
necessidade maior de água, visto que as chuvas esperadas após o plantio não
ocorreram. Pode-se observar também que era nitidamente maior a umidade nas
covas protegidas pelo papelão.
As duas mudas não protegidas por papelão estavam cobertas pela grama
necessitando a capina manual e a reconstituição do espelho com enxadas,
demorando cerca de 3 minutos por muda. Uma das mudas teve que ser replantada. A
Fotografia 10 mostra como a muda e o papelão encontravam-se praticamente intactos
mesmo após 3 meses de plantio.
Na mesma data (12 de janeiro de 2009) foi feita a primeira intervenção no
plantio da área dominada pelo colonião, denominada como área 3. O capim cortado
para o plantio começava a alcançar as mudas, provocando sombreamento. Em
alguns locais, o capim crescia junto à muda; os espelhos foram refeitos e algumas
touceiras de capim, capinadas. O tempo médio para o “reparo” de cada cova foi de 3
minutos, muito similar ao tempo gasto para o “reparo” da área da grama sem a
proteção do papelão. Foram replantadas por estarem secas, 52 mudas, cerca de 5%
do total plantado, nas quais: 12 de capinxigui (P), 6 de pata de vaca (P), 6 de
canafístula (P), 5 de goiabeira (P), 12 de amendoim bravo (NP), e 11 araçá (NP),
sendo 56% de pioneiras e 44% de não pioneiras. Cabe ressaltar que a área em
referencia era mais próxima ao rio e portando, com o solo mais úmido em relação as
áreas 1 e 2.
Duas mudas foram protegidas por papelão, na área 3 e o capim brotou pela
abertura da cova em uma quantidade pequena e foram retirados (arrancados) à mão,
sem necessidade de retirada do papelão para manutenção da cova. Sobre o papelão
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não foram observados ramos do capim e a umidade da terra sob o papelão era
nitidamente maior que nas covas sem a proteção (coroamento sem papelão). O
tempo de reparo das covas protegidas com papelão mais uma vez foi menor que o
tempo das covas não protegidas, cerca de 1,5 minutos.

Fotografia 10 - Passados 90 dias do plantio a muda não estava sendo
abafada pela grama e o papelão continuava a mantê-la
segura das plantas invasoras
Fonte: Autor (2009).

6.9 A segunda intervenção

A segunda intervenção foi realizada no dia 20 de julho de 2009, 6 meses após
a primeira intervenção, nas áreas 2 e 3. Novamente na área 2, a grama crescia pelo
buraco do papelão, mas desta vez, não ultrapassou a altura das mudas. Mais uma
vez, os papelões foram retirados individualmente, a grama capinada manualmente e o
papelão recolocado. O tempo gasto para manutenção de cada cova foi similar à
primeira intervenção: 1,5 minutos para as covas protegidas com papelões e 3 minutos
para as covas não protegidas. Não houve replantio nas áreas, pois não foi observada
“morte” de nenhuma muda.
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Os papelões após 8 meses de sua colocação, apresentavam furos provocados
pelas chuvas e rasgos maiores nos pontos onde foram fixados por estacas de
bambus, mas mantinham a umidade no solo e a grama que na intervenção anterior
estava amarelada sob o papelão, agora morrera. Porém, a grama atacava por cima,
lançando ramos que, por não conseguirem se fixar no papelão vinham em alguns
casos, se fixar ao solo junto das mudas e em outros casos perfazendo uma distância
superior a 1 metro para fixar-se do outro lado do papelão. Os papelões apresentavam
grandes rasgos e furos provocados pela ação da chuva e do sol, conforme pode ser
observado na Fotografia 11.

Fotografia 11 - Papelões e mudas após 8 meses do plantio
Fonte: Autor (2009)

Nota-se que mesmo sendo de uma espécie exótica, não houve a necessidade
de eliminação da grama, que teve a função de proteção direta do solo. A eliminação
da grama poderia ser feita por produtos químicos, o que deixaria a margem do Rio
desguarnecida, provocando erosões e contaminando o rio por gotículas levadas pelo
vento, além dos produtos químicos contaminarem a fauna local.
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7 RESULTADOS E CONCLUSÃO

Embora consciente da importância da mata ciliar, os proprietários rurais,
especialmente os pequenos, de modo geral, veem as Leis ambientais como um
limitador para o uso efetivo de suas propriedades, pois são obrigados a “não utilizar” a
faixa de terra outrora considerada as melhores para a agricultura. Os custos para a
recuperação tornam-se um empecilho ainda maior, pois os apoios dados pelos órgãos
governamentais limitam-se à distribuição de mudas e orientação de como plantar,
orientação esta, muitas vezes apenas verbal.
A técnica de plantio por coroamento já era utilizada pelos índios antes mesmo
do descobrimento do Brasil (DEAN, 2007). Nesta experiência, a utilização do papelão
como limitador do crescimento da grama Brachiaria melhorou a técnica do plantio
direto, economizando capinas de coroamento. Observou-se ainda que o papelão
usado como proteção das mudas foi eficaz na proteção do contra os raios solares
diretos, além de favorecer na absorção do impacto das chuvas, conduzindo-as para a
base da muda, mantendo assim a umidade do solo sob o papelão, reduzindo a
necessidade de regas.
Como a grama não conseguiu crescer sobre o papelão e tão pouco sob ele,
por necessitar de insolação direta, a “invasão” da área do coroamento deu-se pelo
lançamento de ramos. Estes, muitas vezes, por não encontrarem condições de
fixação, passavam sobre o papelão fixando-se somente no outro lado, facilitando o
reparo do coroamento e assim diminuindo o tempo e a frequência da manutenção.
O tempo gasto para a manutenção de convencional de uma cova, com uso de
enxadas é, em média, de 3 minutos em área de grama Brachiaria. Com o uso de
papelão, este tempo foi reduzido para 1 minuto e 30 segundos em média,
considerando-se o tempo total de retirada e recolocação dos papelões e reparo do
coroamento com enxadas.
Considerando-se que um trabalhador faria a manutenção de 120 mudas em 6
horas de serviço pelo método tradicional, com o uso da proteção de papelão, o
trabalhador faria, no mesmo período, a manutenção em 240 mudas, ou seja, 2 vezes
mais. O custo do papelão é outro fator que deve ser levado em conta. Na época do
plantio, o papelão foi comprado a R$120,00 (cento e vinte reais) a tonelada.
O metro quadrado do papelão ondulado (duas capas) apresenta a massa
média de 500g, ou seja, uma tonelada de papelão seria suficiente para proteger 2.000
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mudas, considerando-se um raio de 50 cm a partir da muda. O custo de um
trabalhador rural avulso - “bóia fria” - é de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, em
média. Portanto, o preço do papelão e o trabalho extra na colocação do papelão são
recompensados já na primeira intervenção, pois houve uma redução do tempo em
12,5 horas por manutenção.
Outro aspecto que a aplicação do papelão em substituição à capina leva a
considerar é o ganho ambiental, pois acaba ocorrendo uma destinação mais
apropriada dos papelões, podendo gerar benefícios monetários para os “recicladores”.
Isto se torna um incentivo para a coleta, pois o papelão passa a ter destinação certa,
contribuindo assim para a redução do volume de lixo em disposição nos aterros
sanitários.
Quanto ao objetivo específico, de verificar o potencial de resposta de espécies
nativas relacionadas, isto pode ser inferido na análise Fotografia 12 (julho de 2010),
onde se pode constatar o tamanho típico das mudas, como também pelo baixo
percentual de replantio necessário, descrito na primeira intervenção.

Fotografia 12 – O tamanho típico das mudas plantadas na área dominada
por capim colonião.
Fonte: Autor (2010)
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ANEXO A - Código Florestal - Lei nº 4771
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Institui o novo Código Florestal.

As Matas Ciliares são protegidas - Código Florestal (Lei 4.771 de 15/09/65),
onde no seu Art. 2º considera área de preservação permanente as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso de água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de
18/07/1989).
1- de 30 (trinta) metros para os cursos de água com menos de 10 (dez) metros de
largura; (Redação dada pela lei nº 7.803 de 18/07/1989).
2- de 50 (cinquenta) metros para os cursos de água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18/07/1989).
3- de 100 (cem) metros para os cursos de água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18/07/1989).
4- de 200 (duzentos) metros para os cursos de água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura; (Número acrescentado pela Lei nº 7.511, de
07/07/1986 e alterado pala Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
5- de 500 (quinhentos) metros para os cursos de água que tenham a largura superior
a 600 (seiscentos) metros de largura; (Número acrescentado pela Lei nº 7.511, de
07/07/1986 e alterado pala Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’águas”, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de
largura; (Redação dada pela Lei 7.803 de 18/07/1989).
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 100%
na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela
Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
h) em altitudes superiores a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18/07/1989).
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i) nas áreas metropolitanas definidas em Lei. (Alínea acrescentada pela Lei nº 6.535,
de 15/-6/1978)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal e, nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo. (Parágrafo acrescentando pela Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
Art. 3. Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas
por ato do Poder Publico, as florestas e demais formas de vegetação natural
destinadas;
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1º A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com previa autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (item g) pelo só efeito desta Lei.
Art. 30. A exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente poderá ser
realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal sustentável,
para atender as sua subsistência, respeitados os arts. 20 e 30 (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2166-66 de 26/07/2001).
Art. 40. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade publica ou de interesse social,
devidamente caracterizado e motivado em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
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§10 A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão
ambiental estadual competente, com a anuência prévia, quando couber, do órgão
federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 20 deste artigo.
§20 A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área
urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o
município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor,
mediante anuência previa do órgão ambiental estadual competente fundamentada em
parecer técnico.
§30 O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo
impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de
preservação permanente.
§40 O órgão ambiental competente indicará previamente à emissão da autorização
para a supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas
mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor.
§50 A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e
mangues, de que tratam, respectivamente, as alíneas “C” e “F” do artigo 20 deste
Código, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
§60 Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou a
aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu
entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do
CONAMA.
§70 É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação
permanente, para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não
comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2166-66 de 26/07/2001).
Art. 7. Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder
Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de portasemente.
Art. 8. Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e
de reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestadas de preservação
permanente de que trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao abastecimento
local ou nacional de madeiras e outros produtos florestais.
Art. 9. As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas
a regime especial, ficam subordinadas às disposições de vigorarem para estas.
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Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de inclinação
entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada a extração de toros, quando em regime
de utilização racional, que vise a rendimentos permanentes.
Art.11. O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível obriga o uso de
dispositivos, que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incêndios, nas
florestas e demais formas de vegetação marginal.
Art.12. Nas florestas plantadas, não considerada de preservação permanente, é livre
a extração de lenha e demais produtos florestais ou fabricação de carvão. Nas demais
florestas dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, em
obediência a prescrições ditadas pela técnica e às peculiaridades locais.
Art.13. O comercio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da
autoridade competente.
Art.14. Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização das florestas, o Poder
Público Federal ou Estadual poderá:
a) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais;
b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais raras, endêmicas, em perigo ou
ameaçadas de extinção, bem como as espécies necessárias à subsistências das
populações extrativistas, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo
depender de licença prévia, nessas áreas, ou corte de outras espécies.
Art.19. A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de domínio
público como de domínio privado, dependerá da aprovação prévia do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, bem
como da adoção de técnicas de condução exploração, reposição florestal e manejo
compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
(Redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/07/1989).
Parágrafo único. No caso de reposição floresta, deverão ser priorizados projetos que
contemplem a utilização de espécies nativas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
7.803 de 18/07/1989).
Art. 20. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes
quantidades de matéria prima florestal serão obrigadas a manter, dentro de um raio
em que a exploração e o transporte seja julgados econômicos, um serviço
organizado, que assegure o plantio de novas áreas, em terás próprias ou
pertencentes a terceiros, cuja produção sob exploração racional, seja equivalente ao
consumido para o seu abastecimento.
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Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades
previstas neste Código, obriga os infratores ao pagamento de uma multa equivalente
a 10% (dês por cento) do valor comercial da matéria-prima florestal nativa consumida
além da produção da qual participe.
Art. 21. As empresas siderúrgicas, de transportes e outras, à base de carvão vegetal,
lenha ou outra matéria prima florestal, são obrigadas a manter florestas próprias para
exploração racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos
dos quais participem, florestas destinadas ao seu suprimento.
Parágrafo único. A autoridade competente fixará para cada empresa o prazo que lhe
é facultado para atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites de 5 a 10 anos.
Art. 22. A União, diretamente, através do órgão executivo específico, ou em convênio
com os Estados e Municípios, fiscalizara a aplicação das normas deste Código,
podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis. (Redação dada pele Lei 7.803,
de 18/-7/1989).
Parágrafo único. Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art.2º desta
Lei, a fiscalização é da competência dos municípios, atuando da União
supletivamente. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.803, de 18/07/1989).
Art. 23. A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não
excluem a ação da autoridade policial por iniciativa própria.
Art. 24. Os funcionários florestais, no exercício de suas funções, são equiparado aos
agentes de segurança pública sendo-lhes assegurado o porte de armas.
Art. 25. Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir com os recursos
ordinários, compete não só ao funcionário florestal, como a qualquer outra autoridade
pública, requisitar os meios materiais e convocar os homens em condições de prestar
auxílio.
Art. 26. Constituem contravenções penais puníveis com três meses a um ano de
prisão simples, ou multa de uma a cem vezes o salário mínimo mensal do lugar e data
da inflação ou ambas as penas cumulativamente:
a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo
que em formação ou utilizá-la com infringência das normas estabelecidas ou previstas
nesta Lei;
b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da
autoridade competente;
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c) penetrar em floresta de preservação permanente conduzindo armas, substância ou
instrumentos próprios para caça proibida ou para exploração de produtos ou
subprodutos florestais, sem estar munido de licença da autoridade competente;
d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem como às
Reservas Biológicas;
e) fazer fogo por qualquer modo, em florestas e demais formas de vegetação, sem
tomar as precauções adequadas;
f) fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas
florestas e demais formas de vegetação;
g) impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais forma de
vegetação;
h) receber madeira, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas, sem
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e
sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto, até o final do beneficiamento;
i) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos procedentes de
florestas, sem licença válida para o tempo da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente;
j) deixar de restituir à autoridade, licenças extintas pelo decurso do prazo ou pela
entrega ao consumidor dos produtos procedentes de florestas;
l) empregar, como combustível, produtos florestais ou hulha, sem uso de dispositivo
que impeça a difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar incêndios nas florestas;
m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua
propriedade não penetre em florestas sujeitas a regime especial;
n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de
logradouros públicos, em propriedade privada alheia ou árvore imune de corte;
o) extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem previa autorização, pedra, areia, cal ou qualquer outra espécie de
minerais;
q) transformar madeiras de lei em carvão, inclusive para qualquer efeito industrial,
sem licença da autoridade competente. (Alínea acrescentada pela Lei 5.870, de
26/03/1973).
Art.27. É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.
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Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo
em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do
Poder Publico, circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução.
Art. 28. Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os
dispositivos sobre contravenções e crimes previstos no Código Penal e nas demais
leis, com as penalidades neles cominadas.
Art. 29. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles;
a) diretos;
b)

arrendatários,

parceiros,

posseiros,

gerentes,

administradores,

diretores,

promitentes compradores ou proprietários das árvores florestais, desde que praticada
por prepostos ou subordinados e no interesse dos proponentes ou dos superiores
hierárquicos;
c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento legal, na pratica do
ato.
Art.30 Aplicam-se às contravenções previstas neste Código as regras gerais do
Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, sempre que apresente Lei não
disponha de modo diverso.
Art.31 São circunstâncias que agravam a pena, além das previstas no Código Penal e
na Lei de Contravenções Penais:
a) cometer a infração no período de queda das sementes ou de formação das
vegetações prejudicadas, durante a noite, em domingos ou dias feriados, em épocas
de seca ou inundações;
b) cometer a infração contra a floresta de preservação permanente ou material dela
provindo.
Art.32 A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando de lesão em
propriedade privada, quando os bens atingidos são florestas e demais formas de
vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e atos relacionados com a proteção
florestal disciplinada nesta Lei.
Art.33 São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos
policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e intentar a ação penal, nos casos de
crimes ou contravenções, previstos nesta Lei, ou em outras leis e que tenham por
objeto florestas e demais formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos
e produtos procedentes das mesmas;
a) as indicadas no Código de Processo Penal;
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b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições correlatas,
designados para a atividade de fiscalização.
Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas, pelo mesmo fato, iniciadas
por várias autoridades, o Juiz reunirá os processos na jurisdição em que se firmou a
competência.
Art.34. As autoridades referidas no item b do artigo anterior, ratificada a denuncia pelo
Ministério Público, terão ainda competência igual à deste, na qualidade de assistente,
perante a Justiça comum, nos feitos de que trata esta Lei.
Art.35. A autoridade apreenderá os produtos e os instrumentos utilizados na infração
e, se não puderem acompanhar o inquérito, por seu volume e natureza, serão
entregues ao depositário público local, se houver e, na sua falta, ao que for nomeado
pelo Juiz, para ulterior devolução ao prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da
infração, serão vendidos em hasta pública.

Redação dada pela Medida Provisória nº 2166-66 de 26/07/2001

Art.36. O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário da Lei nº 1.508 de
19/12/1951, no que couber.
Art.37. Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de Imóveis os atos de
transmissão “inter-vivos” ou “causa mortis”, bem como a constituição de ônus reais,
sobre imóveis da zona rural, sem a apresentação de certidão negativa de dividas
referente a multas prevista nesta Lei ou nas leis estaduais supletivas, por decisão
transitada em julgado.
Art. 37A. Não é permitida conversão de florestas ou outra forma de vegetação nativa
para o uso alternativo do solo na propriedade rural que possui área desmatada,
quando for verificado que a referida área encontra-se abandonada, subutilizada ou
utilizada de forma inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do solo.
§1º Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada,
aquela não efetivamente utilizada, nos termos do §3º do art. 6º da Lei nº 8.626 de
25/02/1993, ou que não atenda aos índices previstos no artigo 6º da referida Lei,
ressalvadas a áreas de pequena posse, rural familiar ou de população tradicional.
§2º As normas e mecanismos para a comprovação da necessidade de conversão
serão estabelecidos em regulamento, considerando, dentre outros dados relevantes,
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o desempenho da propriedade nos últimos três anos, apurado nas declarações anuais
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR.
§3º A regulamentação de que trata o §2º estabelecerá procedimentos simplificados;
a) para a pequena propriedade rural;
b) para as demais propriedades que venham atingindo os parâmetros de
produtividade da região e que não tenham restrições perante os órgãos ambientais.
§4º Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que
abrigue espécie ameaçada de extinção, dependerá da adoção de medidas
compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.
§5º Se as medidas necessárias para a conservação da espécie impossibilitarem a
adequada exploração econômica da propriedade observar-se-á o disposto na alínea
“B” do art.14.
§6º É proibida, em área com cobertura florestal primária ou secundária em estágio
avançado de regeneração, a implantação de projetos de assentamentos humano ou
de colonização para fim de reforma agrária, ressalvado os projetos de assentamento
agro-extrativista, respeitadas as legislações específicas.
Art.41. Os estabelecimentos oficiais de créditos concederão prioridades aos projetos
de florestamento, reflorestamento ou aquisição de equipamentos mecânicos
necessários aos serviços, obedecidos as escalas anteriormente fixadas em lei.
Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas atribuições legais,
como órgão disciplinador do credito e das operações creditícias em todas suas
modalidades e formas, cabe estabelecer as normas para os financiamentos florestais
com juros e prazos compatíveis, relacionados com os planos de florestamento e
reflorestamento aprovados pelo Conselho Florestal Federal.
Art.42. Dois aos depois da promulgação desta Lei, nenhuma autoridade poderá
permitir a adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos de
educação florestal, previamente aprovados pelo Conselho Federal de Educação,
ouvidos o órgão florestal competente.
§1º As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente, em suas
programações, textos e dispositivos de interesse florestal, aprovados pelo órgão
competente no limite de 5 (cinco) minutos semanais, distribuídos ou não em
diferentes dias.
§2º Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinalados os Parques e
Florestas Públicas.
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§3º A União e os Estados promoverão a criação e o desenvolvimento de escolas para
o ensino florestal, em seus diferentes níveis.
Art.43. Fica instituída a Semana Florestal, em datas fixadas para as diversas regiões
do País, do Decreto Federal. Será a mesma comemorada obrigatoriamente, nas
escolas e estabelecimentos públicos ou subvencionados, através de programas
objetivos em que se ressalte o valor das florestas, face aos seus produtos e
utilidades, bem como sobre a forma correta de conduzi-las e perpetuá-las.
Parágrafo único. Para a Semana Florestal serão programadas reuniões, conferências,
jornadas de reflorestamento e outras solenidades e festividades com o objetivo de
identificar as florestas como recurso natural renovável, de elevado valor social e
econômico.
Art.44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa,
natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão
inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art.16 ressalvado o disposto nos
seus parágrafos 5º e 6º, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou
conjuntamente:
a) recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos,
de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies
nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual
competente;
b) conduzir a regeneração natural da reserva legal;
c) compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e
extensão desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma
microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.
§1º Na recomposição de que trata o inciso I, o órgão ambiental estadual competente
deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural familiar.
§2º A recomposição de que trata o inciso I, pode ser realizada mediante o plantio
temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a restauração do
ecossistema original, de acordo com critérios técnicos gerais estabelecido pelo
CONAMA.
§3º A regeneração de que trata o inciso II, será autorizada pelo órgão ambiental
estadual competente, quando sua viabilidade for comprovada por laudo técnico,
podendo ser exigido o isolamento da área.
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§4º Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma microbacia hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de
maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área
escolhida para compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo
Estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e
respeitadas as demais condicionante estabelecidas no inciso III.
§5º A compensação de que trata o inciso III deste artigo deverá ser submetida à
aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada
mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal,
ou aquisição de cotas que trata o artigo 44B.
§6º O proprietário rural poderá ser desonerado pelo período de 30 anos das
obrigações previstas neste artigo, mediante a doação ao órgão ambiental competente,
de área localizada no interior de Parque Nacional ou Estadual, Floresta Nacional,
Reserva Extrativista, Reserva Biológica ou Estação Ecológica pendente de
regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no inciso III deste artigo.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2166-66 de 26/07/2001).
Art.44-A. O proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante a qual
voluntariamente renúncia em caráter permanente ou temporário, aos direitos de
supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da
área com vegetação e preservação permanente.
§1º A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão florestal deve
ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.
§2º A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matricula do
imóvel, no registro de imóveis competente, após anuência do órgão ambiental
estadual competente, sendo vedada, durante o prazo de sua vigência, a alteração da
destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer título, de desmembramento
ou de retificação dos limites da propriedade.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2166-66 de 26/07/2001)
Art.44-B. Fica instituída a Cota de Reserva Florestal – CRF, titulo representativo de
vegetação nativa sobregime de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio
Natural ou reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os
percentuais estabelecido no art.16 deste Código.
Parágrafo Único. A regulamentação deste Código disporá sobre as características,
natureza e prazo de validade do titulo de que trata este artigo, assim como os
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mecanismos que assegurem ao seu adquirente a existência e a conservação da
vegetação objeto do título.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2166-66 de 26/07/2001)
Art.44-C. O Proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória nº
1.736-31, de 14/12/1998, suprimiu total ou parcialmente florestas ou demais formas
de vegetação nativa, situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as
devidas autorizações exigidas por Lei, não pode fazer uso dos benefícios previstos no
inciso III do art.44.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2166-66 de 26/07/2001)
Art.45. Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos

Naturais

Renováveis

–

IBAMA,

os

estabelecimentos

comerciais

responsáveis pela comercialização de moto-serras, bem como aqueles que
adquirirem este equipamento.
(Artigo acrescentado pele Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
§1º A licença para o porte e uso de moto-serras será renovada a cada 2 (dois) anos
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
Art.46. No caso de florestas plantadas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, zelará para que seja preservada em cada
município, área destinada à produção de alimentos básicos e postagens visando ao
abastecimento local.
(Artigo acrescentado pele Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
Art.47. O Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 dias a revisão de todos os
contratos, convênios, acordos e concessões relacionados com a exploração florestal
em geral, afim de ajustá-las às normas adotadas por esta Lei.
(Artigo acrescentado pele Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
Art.48. Fica mantido o Conselho Florestal Federal, com sede em Brasília, como órgão
consultivo e normativo da política florestal brasileira.
(Artigo acrescentado pele Lei nº 7.803 de 18/07/1989)
Parágrafo Único. A composição e atribuições do Conselho Florestal Federal,
integrado no máximo, por 12 (doze) membros, serão estabelecidas por decreto do
Poder Executivo.
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Art.49. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que for julgado
necessário à sua execução.
(Artigo acrescentado pele Lei nº 7.803 de 18/07/1989).
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ANEXO B – Resoluções Conama
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1- RESOLUÇÃO CONAMA nº 1- de 31 de janeiro de 1994

Define vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, inicial, médio e
avançado de regeneração de Mata Atlântica.

O presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º, do Decreto nº 99.274, de 6 de junho
de 1990; Considerando ação conjunta entre o Secretário do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 94 do Decreto
Estadual nº 30.555, de 03 de outubro de 1989, e o Superintendente do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68 do Regimento
Interno aprovado pela Portaria Ministerial nº 445, de 16 de agosto de 1989.
Considerando o disposto no art. 23, incisos VI e VII da Constituição Federal e a
necessidade de se definir vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro,
inicial, médio e avançado de regeneração de Mata Atlântica em cumprimento ao
disposto no art. 6º, do Decreto nº 750, de 10 de fevereiro de 1993, na Resolução
CONAMA nº 10, de 10 de outubro de 1993, e a fim de orientar os procedimentos de
licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo, resolve:
Art. 1º. Considera-se vegetação primária aquela vegetação de máxima expressão
local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas
mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas características originais de
estrutura e de espécie.
Art. 2º. São características da vegetação secundária das Florestas Ombrófilas
Estacionais:
§ 1º. Em estágio inicial de regeneração:
a. fisionomia que varia de savânica a florestal baixa, podendo ocorrer estrato
herbáceo e pequenas árvores;
b. estratos lenhosos variando de abertos a fechados, apresentando plantas com
alturas variáveis;
c. alturas das plantas lenhosas estão situadas geralmente entre 1,5m e 8,0m e o
diâmetro
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médio dos troncos à altura do peito (DAP 1,30m do solo) é de até 10cm,
apresentando pequeno produto lenhoso, sendo que a distribuição diamétrica das
formas lenhosas apresenta pequena amplitude;
d. epífitas, quando presentes, são pouco abundantes, representadas por musgos,
liquens, polipodiáceas, e tilândias pequenas;
e. trepadeiras, se presentes, podem ser herbáceas ou lenhosas;
f. a serapilheira, quando presente, pode ser contínua ou não, formando uma camada
fina pouco decomposta;
g. no subosque podem ocorrer plantas jovens de espécies arbóreas dos estágios
mais maduros;
h. a diversidade biológica é baixa, podendo ocorrer ao redor de dez espécies
arbóreas ou arbustivas dominantes;
i. as espécies vegetais mais abundantes e características, além das citadas no
estágio pioneiro, são: cambará ou candeia (Gochnatia polimorpha), leiteiro (Peschieria
fuchsiaefolia), maria-mole (Guapira ssp), mamona (Ricinus communis), arranha-gato
(Acacia spp), falso-ipê (Stenolobium stans), crindiúva (Trema micrantha), fumo-bravo
(Solanum granulosoleprosum), goiabeira (Psidium guaiava ), sangra d'água (Croton
urucurana ), lixinha (Aloysia virgata),
amendoim-bravo (Pterogyne nitens), embaúbas (Cecropia spp), pimenta-de-macaco
(Xylopia aromatica ), murici (Byrsonima spp.), mutambo (Guazuma ulmifolia), manacá
ou jacatirão (Tibouchina ssp. e Miconia spp), capororoca ( Rapanea spp.), tapiás
(Alchornea spp.), primeira brava (Schinus terebinthifolius), guaçatonga (Casearia
sylvestris), sapuva (Machaerium stipitatum), caquera (Cassia sp).
§ 2º. Em estágio médio de regeneração:
a. fisionomia florestal, apresentando árvores de vários tamanhos;
b. presença de camadas de diferentes alturas, sendo que cada camada apresenta-se
com cobertura criando de aberta a fechada, podendo a superfície da camada superior
ser uniforme e aparecer árvores emergentes;
c. dependendo da localização da vegetação a altura das árvores pode variar de 4 a
12m e o DAP médio pode atingir até 20cm. A distribuição diamétrica das árvores
apresenta amplitude moderada, com predomínio de pequenos diâmetros podendo
gerar razoável produto lenhoso;
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d. epífitas aparecem em maior número de indivíduos e espécies ( liquens, musgos,
hepáticas, orquídeas, bromélias, cactáceas, piperáceas, etc.), sendo mais abundantes
e apresentando maior número de espécies no domínio da Floresta Ombrófila;
e. trepadeiras, quando presentes, são geralmente lenhosas;
f. a serapilheira pode apresentar variações de espessura de acordo com a estação do
ano e de um lugar a outro;
g. no subosque ( sinúsias arbustivas ) é comum a ocorrência de arbustos umbrófilos
principalmente de espécies de rubiáceas, mirtáceas, melastomatáceas e meliáceas;
h. a diversidade biológica é significativa, podendo haver em alguns casos a
dominância de poucas espécies, geralmente de rápido crescimento. Além destas,
podem estar surgindo o palmito ( Euterpe edulis ), outras palmáceas e
samambaiaçus;
i. as espécies mais abundantes e características, além das citadas para os estágios
anteriores, são: jacarandás (Machaerium spp), jacaranda-do-campo (Platypodium
elegans), louro-pardo (Cordia trichotoma), farinha-seca (Pithecellobium urundeuva ),
aroeira (Myracroduon urundeuva), guapuruvu (Schizolobium parahyba), burana
(Amburana cearensis), pau-deespeto (Casearia gossypiosperma), cedro (Cedrela
spp), canjarana ( Cabralea canjarana), açoita-cavalo (Luehea spp), óleo-de-copaíba
(Copaifera

langsdorfii),

canafístula

(Peltophorum

dubium),

embiras-de-sapo

(Lonchocarpus spp), faveiro (Pterodon pubescens), canelas (Ocotea spp, Nectandra
spp,

Crytocaria

spp.),

vinhático

(

Plathymenia

spp), araribá

(Centrolobium

tomentosum), ipês (Tabebuia spp), angelim (Andira spp), marinheiro (Guarea spp),
monjoleiro (Acacia polyphylla), mamica-de-porca (Zanthoxyllum spp), tamboril
(Enterolobium contortisiliquum), mandiocão (Didimopanax spp), araucária (Araucaria
angustifolia), pinheiro-bravo ( Podocarpus spp.), amarelinho (Terminalia spp.), peitodepomba

(Tapirira

cassionoides),
(Piptadenia

guianensis),

Cambuí

(Myrcia

gonoacantha),

cuvatã
spp),

(Matayba

taiúva

guaiuvira

spp),

(Machlura

(Patagonula

caixeta

(Tabebuia

tinctoria),

pau-jacaré

americana),

angicos

(Anadenanthera spp) entre outras;
§ 3º. Em estágio avançado de regeneração:
a. fisionomia florestal fechada, tendendo a ocorrer distribuição contígua de copas,
podendo o dossel apresentar ou não árvores emergentes;
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b. grande número de estratos, com árvores, arbustos, ervas terrícolas, trepadeiras,
epífitas, etc., cuja abundância e número de espécies variam em função do clima e
local. As copas superiores geralmente são horizontalmente amplas;
c. as alturas máximas ultrapassam 10 m, sendo que o DAP médio dos troncos é
sempre superior a 20cm. A distribuição diamétrica tem grande amplitude, fornecendo
bom produto lenhoso;
d. epíferas estão presentes em grande número de espécies e com abundância,
principalmente na Floresta Ombrófila;
e. trepadeiras são geralmente lenhosas (leguminosas, bignoniáceas, compostas,
malpiguiáceas e sapocindáceas, principalmente), sendo mais abundantes e mais ricas
em espécies na Floresta Estacional;
f. a serapilheira está presente, variando em função do tempo e da localização,
apresentando intensa decomposição;
g. no subosque os estratos arbustivos e herbáceos aparecem com maior ou menor
frequência, sendo os arbustivos predominantemente aqueles já citados para o estágio
anterior (arbustos umbrófilos) e o herbáceo formado predominantemente por
broméliaceas, aráceas, marantáceas e heliconiáceas, notadamente nas áreas mais
úmidas;
h. a diversidade biológica é muito grande devido à complexidade estrutural e ao
número de espécies;
i. alem das espécies já citadas para os estágios anteriores e de espécies da mata
madura, é comum a ocorrência de: jequitibás (Cariniana spp), jatobás (Hymenaea
spp), pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), caviúna (Machaerium spp), paineira
(Chorisia speciosa), guarantã (Esenbeckia leiocarpa), imbúia (Ocotea porosa), figueira
(Ficus spp), maçaranduba (Manilkara spp. e Persea spp), suinã ou mulungú
(Erythryna spp), guanandi (Calophyllum brasiliensis), pixiricas (Miconia spp), paud'álho (Gallesia integrifolia), perobas e guatambus (Aspidosperma spp), jacarandás
(Dalbergia spp), entre outras;
§ 4º. Considera-se vegetação secundária em estágio pioneiro de regeneração aquela
cuja fisionomia, geralmente campestre, tem inicialmente o predomínio de estratos
herbáceos, podendo haver estratos arbustivos e ocorrer predomínio de um ou outro.
O estrato arbustivo pode ser aberto ou fechado, com tendência a apresentar altura
dos indivíduos das espécies dominantes uniforme, geralmente até 2m. Os arbustos
apresentam ao redor de 3cm como diâmetro do caule ao nível do solo e não geram
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produto lenhoso. Não ocorrem epífitas. Trepadeiras podem ou não estar presentes e,
se presentes, são geralmente herbáceas. A camada de serapilheira, se presente é
descontínua e/ou incipiente. As espécies vegetais mais abundantes são tipicamente
heliófilas, incluindo forrageiras, espécies exóticas e invasoras de culturas, sendo
comum ocorrência de: vassoura ou alecrim (Baccharis spp.), assa-peixe (Vernonia
spp.), cambará (Gochnatia polymorpha), leiteiro (Peschieria fuchsiaefolia), maria-mole
(Guapira spp), mamona (Ricinus communis), arranha-gato (Acacia spp), samambaias
(Gleichenia spp, Pteridium sp, etc.), lobeira e Joá (Solanum spp.). A diversidade
biológica é baixa, com poucas espécies dominantes.
Art. 3º. Os parâmetros definidos no art. 2º para tipificar os diferentes estágios de
regeneração da vegetação secundária podem variar, de uma região geográfica para
outra, dependendo.
I. das condições de relevo, de clima e de solo locais;
II. do histórico do uso da terra;
III.da vegetação circunjacente;
IV. da localização geográfica; e
V. da ár1ea e da configuração da formação analisada.
Parágrafo único. A variação de tipologia de que trata este Art. será analisada e
considerada no exame dos casos submetidos à consideração da autoridade
competente.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

2- Resolução CONAMA nº 009, de 24 de outubro de 1996

Define corredores entre remanescentes florestais.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei
nº 8.028, de 12 de abril de 1990, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 06 de
junho de 1990, e Lei nº 8.746, de 09 de dezembro de 1993, considerando o disposto
na Lei nº 8.470 de 19 de novembro de 1992, e tendo em vista o disposto no seu
Regimento Interno, e Considerando o disposto no art. 225 da Constituição Federal,
em especial a definição de Mata Atlântica como Patrimônio Nacional.
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Considerando a necessidade de dinamizar a implementação do Decreto nº 750/93,
referente à proteção da Mata Atlântica.
Considerando a necessidade de se definir "corredores entre remanescentes" citado
no art. 7º do Decreto nº 750/93, assim como estabelecer parâmetros e procedimentos
para a sua identificação e proteção, resolve:
Art. 1º. Corredor entre remanescentes caracteriza-se como sendo faixa de cobertura
vegetal existente entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e
avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito
para a fauna residente nos remanescentes.
Parágrafo único: Os corredores entre remanescentes constituem-se:
a. pelas matas ciliares em toda sua extensão e pelas faixas marginais definidas por
lei;
b. pelas faixas de cobertura vegetal existentes nas quais seja possível a interligação
de remanescentes, em especial, às unidades de conservação e áreas de preservação
permanente.
Art. 2º. Nas áreas que se prestem a tal finalidade onde sejam necessárias
intervenções visando sua recomposição florística, esta deverá ser feita com espécies
nativas regionais, definindo-se previamente se essas áreas serão de preservação ou
de uso.
Art. 3º. A largura dos corredores será fixada previamente em 10% (dez por cento) do
seu comprimento total, sendo que a largura mínima será de 100 metros.
Parágrafo único. Quando em faixas marginais a largura mínima estabelecida se fará
em ambas as margens do rio.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

3 - Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das competências que
lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto nas Leis nos
4.771, de 15 de setembro e 1965, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e o seu Regimento
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Interno, e Considerando a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts.
5º, inciso XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição e os
princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador;
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, no que concerne às Áreas de Preservação Permanente;
Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da
Biodiversidade, de 1992, da Convenção Ramsar, de 1971 e da Convenção de
Washington, de 1940, bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio
de Janeiro, de 1992;
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais
especialmente protegidos, como instrumentos de relevante interesse ambiental,
integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações,
resolve:
Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros,
definições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente.
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso de água
perene ou intermitente;
II - nascente ou olho de água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma
intermitente, a água subterrânea;
III - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contêm nascentes ou cabeceiras de
cursos de água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado
predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia flexuosa) e outras
formas de vegetação típica;
IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação à base entre cinqüenta e
trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta por cento
(aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade;
V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos
metros;
VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície
de lençol de água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais
baixa ao seu redor;
VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência de
morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas;
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VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma geralmente
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes
comunidades que recebem influência marinha, também considerada comunidades
edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura
vegetal nas restingas ocorrem mosaicos, e encontra-se em praias, cordões arenosos,
dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato
herbáceo, arbustivos e arbóreo, este último mais interiorizado;
IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação
das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa,
predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência
flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão
descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa
Catarina;
X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com
aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou
no interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação;
XI - tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média
inferior a dez por cento, aproximadamente seis graus e superfície superior a dez
hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por
grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitude;
XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco
graus, que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no
topo pela ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura
negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que se localizam
próximo ao sopé da escarpa;
XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
a) definição legal pelo poder público;
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura
urbana:
1. Malha viária com canalização de águas pluviais,
2. Rede de abastecimento de água;
3. Rede de esgoto;
4. Distribuição de energia elétrica e iluminação pública ;
5. Recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
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6. Tratamento de resíduos sólidos urbanos; e
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2.
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com
largura mínima, de:
a)

Trinta metros, para o curso de água com menos de dez metros de largura;

b)

Cinquenta metros, para o curso de água com dez a cinquenta metros de

largura;
c)

Cem metros, para o curso de água com cinquenta a duzentos metros de

largura;
d)

Duzentos metros, para o curso de água com duzentos a seiscentos metros de

largura;
e)

Quinhentos metros, para o curso de água com mais de seiscentos metros de

largura;
f)

II - ao redor de nascente ou olho de água, ainda que intermitente, com raio

mínimo de cinquenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia
hidrográfica contribuinte;
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água com
até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros;
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de
cinquenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação à base;
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível
correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da
cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada
equivalente a mil metros;
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou
quarenta e cinco graus na linha de maior declive;
VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de
ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no sentido do
reverso da escarpa;
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IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima;
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função
fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;
X - em manguezal, em toda a sua extensão;
XI - em duna;
XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham
tais elevações, a critério do órgão ambiental competente;
XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias;
XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de
extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou
Municipal;
XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre.
Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes
estejam separados entre si por distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de
Preservação Permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada
a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura em relação à base do
morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue:
I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos
metros entre seus topos;
II - identifica-se o menor morro ou montanha;
III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços deste; e
IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível.
Art. 4º O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das Áreas de
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso de seu
entorno.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Resolução CONAMA 004, de 18 de setembro de 1985.

4 - Resolução CONAMA n° 388,de 23 de fevereiro de 2007

Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a vegetação primária e
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secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica
para fins do disposto no art. 4o § 1o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, tendo em vista as competências
que lhe foram conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada
pelo Decreto no 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto na Lei no
11.428, de 22 de dezembro de 2006, resolve:
Art. 1o Ficam convalidadas para fins do disposto no art. 4o § 1o da Lei no 11.428, de
22 de dezembro de 2006 ad referendun do Plenário do CONAMA, as seguintes
Resoluções que dispõem sobre a vegetação primária e secundária nos estágios
inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica:
I - Resolução no 10, de 1o de outubro de 1993 - que estabelece os parâmetros para
análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica;
II - Resolução no 1, de 31 de janeiro de 1994 - que define vegetação primária e
secundária nos estágios pioneiro, inicial, médio e avançado de regeneração da Mata
Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da
vegetação nativa no Estado de São Paulo;
III - Resolução n. 2, de 18 de março de 1994 - que define formações vegetais
primárias e estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de
orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no
Estado do Paraná;
IV - Resolução n. 4, de 4 de maio de 1994 - que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado de Santa Catarina;
V - Resolução n. 5, de 4 de maio de 1994 - que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado da Bahia;
VI - Resolução n. 6, de 4 de maio de 1994 - que estabelece definições e parâmetros
mensuráveis para análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio
de Janeiro;
VII - Resolução n. 25, de 7 de dezembro de 1994 – que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
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a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado do Ceará;
VIII - Resolução n. 26, de 7 de dezembro de 1994 – que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado do Piauí;
IX - Resolução n. 28, de 07/12/1994 - Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar
os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado de Alagoas;
X - Resolução n. 29, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
considerando a necessidade de definir o corte, a exploração e a supressão da
vegetação secundária no estágio inicial de regeneração no Estado do Espírito Santo;
XI - Resolução n. 30, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado do Mato Grosso do Sul;
XII - Resolução n. 31, de 7 de dezembro de 1994 – que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado de Pernambuco;
XIII - Resolução n. 32, de 7 de dezembro de 1994 – que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado do Rio Grande do Norte;
XIV - Resolução n. 33, de 7 de dezembro de 1994 – que define estágios sucessionais
das formações vegetais que ocorrem na região de Mata Atlântica no Estado do Rio
Grande do Sul, visando viabilizar critérios, normas e procedimentos para o manejo,
utilização racional e conservação da vegetação natural;
XV - Resolução n. 34, de 7 de dezembro de 1994 – que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica,
a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no
Estado de Sergipe;
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XVI - Resolução n. 7, de 23 de julho de 1996 - que aprova os parâmetros básicos
para análise da vegetação de restingas no Estado de São Paulo;
XVII - Resolução n. 261, de 30 de junho de 1999 – que aprova parâmetro básico para
análise dos estágios sucessivos de vegetação de restinga para o Estado de Santa
Catarina.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARINA SILVA
Presidente do Conselho

5 - Resolução CONAMA nº 425, de 25 de abril de 2010

Dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades e empreendimentos
agropecuários sustentáveis do agricultor familiar, empreendedor rural familiar, e dos
povos e comunidades tradicionais como de interesse social para fins de produção,
intervenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente e outras de uso
limitado.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das competências que
lhe são conferidas pelos arts. 6º, inciso II, e 8º, incisos I e VII da Lei no 6.938, de 31
de agosto de 1981 e, tendo em vista o disposto no art. 1º, § 2º, inciso V, alínea "c", da
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no seu Regimento Interno, Anexo à
Portaria n. 168, de 13 de junho de 2005, e o que consta do Processo no
02000.002213/2009-48,resolve:
Art. 1º Esta Resolução define os casos excepcionais de interesse social em que o
órgão ambiental competente pode regularizar a intervenção ou supressão de
vegetação em Área de Preservação Permanente - APP, ocorridas até 24 de julho de
2006, para empreendimentos agropecuários consolidados dos agricultores familiares
e empreendedores familiares rurais.
Art. 2º São considerados de interesse social, com base no art. 1º,§ 2º, inciso V, alínea
"c" da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, as atividades previstas no art. 1º
acima que se caracterizem por uma ou mais das seguintes situações:
I - a manutenção do pastoreio extensivo tradicional nas áreas com cobertura vegetal
de campos de altitude, desde que não promova a supressão adicional da vegetação
nativa ou a introdução de espécies vegetais exóticas;
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II - a manutenção de culturas com espécies lenhosas ou frutíferas perenes, não
sujeitas a cortes rasos sazonais, desde que utilizadas práticas de manejo que
garantam a função ambiental da área, em toda extensão das elevações com
inclinação superior a 45 graus, inclusive em topo de morro;
III

-

as

atividades

de

manejo

agroflorestal

sustentável,

desde

que

não

descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área;
IV - atividades sazonais da agricultura de vazante, tradicionalmente praticadas pelos
agricultores familiares, especificamente para o cultivo de lavouras temporárias de
ciclo curto, na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos,
desde que não impliquem supressão e conversão de áreas com vegetação nativa, no
uso de agroquímicos e práticas culturais que prejudiquem a qualidade da água.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente, no procedimento administrativo
especifico previsto no art. 4º da Lei no 4.771, de 1965, regularizará as atividades
realizadas que se enquadrem numa das situações previstas nesta Resolução,
reconhecendo seu interesse social.
Art. 3º Para efeitos desta Resolução considera-se agricultor familiar e empreendedor
familiar rural, incluindo os assentados de projetos de reforma agrária, aqueles que
praticam atividades no meio rural, atendendo ao disposto no art. 3º da Lei no 11.326,
de 24 de julho de 2006.
Art. 4º Para os fins do disposto nesta Resolução os interessados deverão apresentar
requerimento junto ao órgão ambiental competente contendo:
I - informações básicas:
a) dados do proprietário ou possuidor do imóvel;
b) dados do imóvel;
c) localização simplificada do imóvel;
d) data da comunicação;
e) uso atual da área de preservação permanente ou de uso limitado;
f) regularidade da reserva legal ou solicitação de averbação.
II - indicação da metodologia de recuperação de áreas de preservação permanente
degradadas e daquelas não passíveis de consolidação, em consonância com as
normas vigentes.
Art. 5º Em todos os casos previstos nesta Resolução, as atividades autorizadas não
poderão comprometer as funções ambientais destes espaços, especialmente:
I - a estabilidade das encostas e margens dos corpos de água;
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II - os corredores de fauna;
III - a drenagem e os cursos de água intermitentes;
IV - a manutenção da biota; e
V - a qualidade das águas.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho
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ANEXO C - Índices pluviométricos da cidade de Lobato (PR)
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Tabela 1 – Índice Pluviométrico da Cidade de Lobato - 2010
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

LOCALIDADE: LOBATO – PR
DIA

JAN

1

7

2

3

FEV

MAR

ANO: 2010

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

3
4
5
6

8

7
8
9

40

10

4

11

24

12

15

13

15

14
15

42
15

16
17

7
9
6
26

48

47

18

6

5

19

26

20

16,5
18

7

21

14

22

10

20

23
24

25

25

30

10

26

21

27

39

28

3

29

26

30

4

8,5

3

5
6

31
Total

TOTAL
232,0

176,5

Fonte: Palhares (2010)

110,0

66,0

34,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

619,0
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Tabela 2 – Índice Pluviométrico da Cidade de Lobato - 2009
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO
LOCALIDADE: LOBATO –
PR

DIA

JAN

ANO: 2009

FEV

MAR

ABR

1
2

16

3

57

4

MAI

JUN

5

7

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

35
9
43

13

39
31

5

15

6

95

54

7
8

3

9

13
13

16

23

10
11

17

12

34

23

36

64

15

66

20
33

38

60

34

13
14

52
13

28

15

32

16

30

21

17

95

24

18

40

8

19

6

21

35

20

61

17

21

9

15

102

20

23

52

50

24
20

23

2

13

26

18

28

7

11

60
8

11

13

29

20

30

33

31

2
351,0

3

20

2

10
13

18

28

Total

58

45

22

27

14

31
70

25

77

106

16

27

19

16

18

5
18

12,5

28

37,5

46
TOTAL

18
261,0

31,0

Fonte: Palhares (2010).

44,0

64,0

140,0

302,0

188,0

288,0

477,0

234,0

275,0

2655,0
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Tabela 3 – Índice Pluviométrico da Cidade de Lobato – 2008
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

LOCALIDADE: LOBATO – PR
DIA

JAN

FEV

MAR

ANO: 2008

ABR

MAI

1

7

2

35

27

55

3

23

10

10

4

35

42

JUN

JUL

AGO

SET

NOV

DEZ

31
55
84

110

5

23

6

50

7

45

8

16

4
82

25

9

40

10

20,5

11
12

OUT

91

32

30

12

10

31
1,5

27

13

41

14

19,5

13

44

15

10

17,5

16

18

40,5

10

17

32

18

10

19

5

18

20

11

21

18

8

13,5

22

44
20

23

28,5

24
25
26

20

27
28

15,5
11

29

2,5

30

15

38

27

16

29

31
Total

12
217,0

98,5

191,0

Fonte: Palhares (2010).

169,0

119,0

32,5

20,0

275,5

109,0

129,0

232,0

79,0

TOTAL
1671,5
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ANEXO D - Análise de solo
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Figura 8 - Análise de solo de 09/10/2002
Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2010)
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Figura 9 - Análise de solo de 23/04/2010
Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2010)
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ANEXO E - Espécies arbóreas ocorrentes na mata atlântica
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Nº

Nome Popular

Nome Científico

Grupo Ecológico

1

ABACATEIRO-DO-MATO

Persea pyrifolia

Não pioneira

2

AÇOITA-CAVALO

Luehea divaricata

Não pioneira

3

ALBIZIA

Albizia polycephala

Pioneira

4

ALECRIM-DE-CAMPINAS

Holocalyx balansae

Não pioneira

5

ALGODOEIRO

Heliocarpus americanus

Pioneira

6

ALMECEGA

Protium heptaphyllum

Não pioneira

7

AMENDOIM-BRAVO

Pterogyne nitens

Não pioneira

8

AMENDOIM-CAMPO

Platipodium elegans

Não pioneira

9

ANGICO-BRANCO

Anadenanthera colubrina

Não pioneira

10

ANGICO-DO-CERRADO

Anadenanthera falcata

Não pioneira

11

ANGICO-DO-MORRO

Anadenanthera peregrina

Não pioneira

12

ANGICO-RAJADO

Pithecolobium incuriale

Não pioneira

13

ANGICO-VERMELHO

Anadenanthera macrocarpa

Não pioneira

14

ARAÇÁ-AMARELO

Psidium cattleianum

Não pioneira

15

ARAÇÁ-CAGÃO

Psidium rufum

Não pioneira

16

ARAÇARANA

Calyptranthes clusiaefolia

Não pioneira

17

ARACURANA-DA-SERRA

Hyronima alchorneoides

Pioneira

18

ARARIBÁ

Centrolobium tomentosum

Pioneira

19

ARAUCÁRIA

Araucaria angustifolia

Não pioneira

20

AROEIRA-BRAVA

Lithraea molleoides

Pioneira

21

AROEIRA-PIMENTEIRA

Schinus terebinthifolia

Pioneira

22

AROEIRA-SALSA

Schinus molle

Pioneira

23

AROEIRA-PRETA

Myracrodruon urundeuva

Não pioneira

24

BABOSA-BRANCA

Cordia superba

Pioneira

25

BACUPARI

Garcinia gardneriana

Não pioneira

26

BICO-DE-PATO

Machaerium nyctitans

Não pioneira

Continua
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Nº

Nome Popular

Nome Científico

Grupo Ecológico

27

BICUÍBA

Virola bicuiba

Não pioneira

28

BRACATINGA

Mimosa scabrella

Pioneira

29

CABREÚVA

Myroxylon peruiferum

Não pioneira

30

CAFÉ-DE-BUGRE

Cordia ecalyculata

Pioneira

31

CAMBARÁ-GUAÇU

Vernonia polyanthes

Pioneira

32

CANAFÍSTULA

Peltophorum dubium

Pioneira

33

CANDEIA

Gochnatia polymorpha

Pioneira

34

CANELA-BATALHA

Cryptocarya aschersoniana

Não pioneira

35

CANELA-SASSAFRÁS

Ocotea odorifera

Não pioneira

36

CANELINHA

Nectandra megapotamica

Não pioneira

37

CANIVETE

Erythrina falcata

Não pioneira

38

CANJERANA

Cabralea canjerana

Não pioneira

39

CAPITÃO-DO-CERRADO

Terminalia argentea

Não pioneira

40

CAPITÃOZINHO

Terminalia triflora

Não pioneira

41

CAPIXINGUI

Croton floribundus

Pioneira

42

CAPOROROCA-BRANCA

Rapanea ferruginea

Pioneira

43

CARVOEIRO

Amaioua guianensis

Não pioneira

44

CAROBA

Jacaranda macrantha

Pioneira

45

CAROBÃO

Sciadodendron excelsum

Não pioneira

46

CASCA-D'ANTA

Drimys winteri

Não pioneira

47

CÁSSIA-FISTULA

Cassia ferruginea

Não pioneira

48

CEDRO-DO-BREJO

Cedrela odorata

Não pioneira

49

CEDRO-ROSA

Cedrela fissilis

Não pioneira

50

CEREJA-DO-RIO-GRANDE

Eugenia involucrata

Não pioneira

51

CHÁ-DE-BUGRE (Jurutê)

Cordia sellowiana

Pioneira

52

CLARAIBA

Cordia eucalyculata

Não pioneira

Continua
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Nº

Nome Popular

Nome Científico

Grupo Ecológico

53

CRUMARIM

Esenbeckia febrifuga

Não pioneira

54

DEDALEIRO

Lafoensia pacari

Não pioneira

55

ERVA-MATE

Ilex paraguariensis

Não pioneira

56

EMBAÚBA

Cecropia pachystachia

Pioneira

57

EMBIRA-DE-SAPO

Lonchocarpus muehlbergirnus

Não pioneira

58

EMBIRUÇU DO LITORAL

Eriotheca candolleana

Pioneira

59

EMBIRUÇU DA MATA

Pseudobombax grandiflorum

Pioneira

60

ESPETEIRO

Casearia gossypiosperma

Não pioneira

61

ESPINHEIRA-SANTA

Maytenus ilicifolia

Não pioneira

62

ESPINHO-DE-JERUSALÉM

Parkinsonia aculeata

Pioneira

63

ESPINHO-DE-MARICÁ

Acacia polyphylla

Pioneira

64

FALSO-TIMBÓ

Lonchocarpus guilleminianus

Não pioneira

65

FARINHA-SECA

Albizia hasslerii

Pioneira

66

FIGUEIRA-BRANCA

Ficus guaranitica

Não pioneira

67

FIGUEIRA-DO-BREJO

Ficus insipida

Pioneira

68

FRUTA-DE-LOBO

Solanum lycocarpum

Pioneira

69

GOIABA

Psidium guajava

Pioneira

70

GOIABA-BRAVA

Myrcia tomentosa

Não pioneira

71

GRÁPIA

Apuleia leiocarpa

Não pioneira

72

GUABIROBA-BRANCA

Camponesia neriiflora

Não pioneira

73

GUAÇATONGA

Casearia sylvestris

Pioneira

74

GUAIUVIRA

Patagonula americana

Não pioneira

75

GUANANDI

Calophyllum brasiliensis

Não pioneira

76

GUAPURUVU

Schizolobium parahyba

Não pioneira

77

GUAPERÊ

Lamanonia ternata

Não pioneira

78

GUARACUÍ

Andira anthelmia

Não pioneira

Continua
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Nº

Nome Popular

Nome Científico

Grupo Ecológico

79

GUARANTÃ

Esenbeckia leiocarpa

Não pioneira

80

GUARITÁ

Astronium graveolens

Não pioneira

81

GUARUCAIA

Parapiptadenia rigida

Não pioneira

82

GUATAMBU-AMARELO

Aspidosperma ramiflorum

Não pioneira

83

GUEROBA

Syagrus oleracea

Não pioneira

84

INGÁ-DO-BREJO

Inga urugensis

Pioneira

85

INGÁ-FEIJÃO

Inga marginata

Não pioneira

86

INGÁ-MIRIM

Inga laurina (Inga fagifolia)

Não pioneira

87

IPÊ-AMARELO-CASCUDO

Tabebuia chrysotricha

Não pioneira

Tabebuia aurea

Não pioneira

88

IPÊ-AMARELO-DOCERRADO

89

IPÊ-AMARELO-LISO

Tabebuia vellosoi

Não pioneira

90

IPÊ-BRANCO

Tabebuia roseo-alba

Não pioneira

91

IPÊ-BRANCO-DO-BREJO

Tabebuia dura

Não pioneira

92

IPÊ-FELPUDO

Zeyheria tuberculosa

Não pioneira

93

IPÊ-ROXO

Tabebuia avellanedae

Não pioneira

94

IPÊ-ROXO-DE-BOLA

Tabebuia impetiginosa

Não pioneira

Tabebuia heptaphylla

Não pioneira

95

IPÊ-ROXO-DE-SETEFOLHAS

96

JABOTICABA

Myrciaria cauliflora

Não pioneira

97

JACARANDÁ-BRANCO

Jacaranda cuspidifolia

Não pioneira

98

JARACATIÁ

Jacaratia spinosa

Não pioneira

99

JACATIRÃO

Miconia candolleana

Pioneira

100

JATOBÁ

Hymenaea courbaril

Não pioneira

101

JENIPAPO

Genipa americana

Não pioneira

102

JEQUITIBÁ-BRANCO

Cariniana estrellensis

Não pioneira

103

JEQUITIBÁ-ROSA

Cariniana legalis

Não pioneira

Continua
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Nome Popular

Nome Científico

Grupo Ecológico

104

JERIVÁ

Syagrus romanzoffiana

Não pioneira

105

LAPACHO (Coração-de-negro) Poecilanthe parviflora

106

LEITEIRO

Peschiera fuchsiaefolia

Pioneira

107

LIXEIRA

Aloysia virgata

Pioneira

108

LOURO-PARDO

Cordia trichotoma

Não pioneira

109

LOUVEIRA

Cyclolobium vecchi

Não pioneira

110

MACAÚBA

Acrocomia aculeata (Acrocomia sclerocarpa) Não pioneira

111

MAMONA-DO-MATO

Mabea fistulifera

Pioneira

112

MANACÁ-DA-SERRA

Tibouchina mutabilis

Pioneira

113

MANDIOQUEIRO

Didymopanax morototonii

Não pioneira

114

MANDUIRANA

Senna macranthera

Pioneira

115

MARIA-MOLE

Dendropanax cuneatum

Pioneira

116

MARICÁ

Mimosa bimucronata

Pioneira

117

MARINHEIRO

Guarea guidonia

Pioneira

118

MARMELINHO

Diospyros inconstans

Não pioneira

119

MERCURINHO

Erythroxylum tortuosum

Não pioneira

120

MIRINDIBA-ROSA

Lafoensia glyptocarpa

Não pioneira

121

MONJOLEIRO

Erythrina mulungu

Não pioneira

122

MULUNGU

Erythrina mulungu

Não pioneira

123

MURTA

Blepharocalyx salicifolius

Não pioneira

124

MUTAMBO

Guazuma ulmifolia

Pioneira

125

ÓLEO-DE-COPAÍBA

Copaifera langsdorffii

Não pioneira

126

OLHO-DE-CABRA

Ormosia arborea

Não pioneira

127

PAINEIRA

Chorisia speciosa

Pioneira

128

PALMITO-JUÇARA

Euterpe edulis

Não pioneira

129

PATA-DE-VACA

Bauhinia longifolia

Pioneira

Não pioneira

Continua
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Nome Científico

Grupo Ecológico

130

PAU-CIGARRA

Senna multijuga

Pioneira

131

PAU-D'ALHO

Gallesia integrifolia

Não pioneira

132

PAU-FERRO

Caesalpinia leiostachya

Não pioneira

133

PAU-FORMIGA

Triplaris americana

Pioneira

134

PAU-JACARÉ

Piptadenia gonoacantha

Pioneira

135

PAU-PEREIRA

Platycyamus regnelli

Não pioneira

136

PAU-SANGUE

Pterocarpus violaceus

Não pioneira

137

PAU-VIOLA

Cytharexyllum myrianthum

Pioneira

138

PEITO-DE-POMBO

Tapirira guianensis

Não pioneira

139

PEROBA-POCA

Aspidosperma cylindrocarpon

Não pioneira

140

PÊSSEGO-BRAVO

Prunus sellowii

Não pioneira

141

PINHA-DO-BREJO

Talauma ovata

Não pioneira

142

PITANGA

Eugenia uniflora

Não pioneira

143

QUINA

Coutarea hexandra

Não pioneira

144

RAPOSEIRA-BRANCA

Abarema langsdorffii

Não pioneira

145

SAGUARAJI-AMARELO

Rhamnidium elaeocarpus

Não pioneira

146

SANGRA-D'ÁGUA

Croton urucurana

Pioneira

147

SAPOPEMBA

Eriotheca pentaphyla

Pioneira

148

SÃO-JOÃO

Senna sp

Não pioneira

149

SETE-CAPOTE

Camponesia guazumaefolia

Não pioneira

150

SIBIPIRUNA

Caesalpinia peltophorioides

Pioneira

151

SOBRASIL

Colubrina glandulosa

Não pioneira

152

TAIÚVA

Maclura tinctoria

Não pioneira

153

TAMANQUEIRO

Aegiphila sellowiana

Pioneira

154

TARUMÃ

Vitex montevidensis

Não pioneira

155

TATARÉ

Pithecolobium tortum

Pioneira

Continua
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Conclusão
Nº

Nome Popular

Nome Científico

Grupo Ecológico

156

TIMBURI

Enterolobium contortisiliquum

Pioneira

157

TINGUI

Dictyoloma vandellianum

Pioneira

158

UNHA-DE-VACA

Bauhinia forficata

Pioneira

159

UVAIA

Eugenia pyriforms

Não pioneira

Quadro 3 - Espécies arbóreas ocorrentes na mata atlântica
Fonte: Elaborada com dados de Carvalho (2003).

