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2. INTRODUÇÃO 

Grandes áreas geralmente são utilizadas em locais de instalação de alguns 

empreendimentos, que por vezes podem causar danos ambientais. A implantação de 

uma usina hidrelétrica envolve uma série de intervenções antrópicas potencialmente 

causadoras de alterações ambientais inerentes à sua construção e operação. Neste 

sentido, com o desmatamento e o deslocamento de grandes massas de solo para a 

implementação desses empreendimentos, acarreta a destruição da vegetação local, 

alterando radicalmente as condições edáficas, a paisagem e a perturbação do 

ecossistema (GARDNER, 2001). 

A vegetação é responsável pela proteção do solo e consequentemente na formação 

da fitofisionomia da região. Ainda, possui a função de manutenção do clima e do 

ecossistema. Desta maneira, influencia diretamente na preservação dos recursos 

hídricos, na paisagem, na biodiversidade, no fluxo gênico da fauna e flora, proteção 

do solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (RODRIGUES & 

GANDOLFI, 1996). 

Os programas de recuperação ambiental podem ser definidos como um conjunto 

de ações, idealizadas e executadas interdisciplinarmente entre as diferentes áreas do 

conhecimento, que visam proporcionar o restabelecimento de condições de equilíbrio 

e sustentabilidade existentes anteriormente em um sistema natural (DIAS, 2006). 

A complexidade dos processos de degradação e de recuperação do ambiente 

deve-se aos inúmeros fenômenos Biológicos e Físico-Químicos envolvidos 

(KOBIYAMA et al., 2001). 

O monitoramento destas áreas promove informações básicas para o manejo da 

flora e avaliação dos impactos negativos que serão gerados com a implantação de um 

empreendimento e permite detectar as áreas onde a flora apresenta condições 

ecologicamente satisfatórias, bem como identificar os parâmetros físicos, químicos ou 

biológicos, responsáveis pelo sucesso, ou insucesso, do Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas (FERRAZ et al., 1998; SALOMÃO et al., 1997). 

javascript:SeleccionaEntrada(%22interdisciplinarmente%22,%220%22)
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3. OBJETIVOS 

Os objetivos do Programa de Implantação da Faixa de Preservação Permanente 

do Reservatório são: 

 Executar os métodos propostos de restauração para cada uma das áreas de 

interesse; 

 Manutenção das áreas em restauração durante período pré-determinado; 

 Acompanhamento técnico das atividades de restauração; 

 Entrega das áreas de interesse como restauradas. 

4. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende a área de influência da CGH Córrego, localizado no 

rio Indaiá Grande, nas coordenadas 18º58’09”S e 52º36’21”W, município de 

Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. A CGH Córrego está instalada na Fazenda 

Estância Nossa Srª Aparecida, onde o acesso se dá pela rodovia MS-229, no KM 42 

(Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de localização da CGH Córrego, Chapadão do Sul/MS. Imagem: Google Earth. 

A região do rio Indaiá Grande apresenta vegetação dominante do tipo savana 

(Cerrado) com formações vegetais que variam de densa a gramíneo lenhosa. 

Possuem agrupamentos florestais semideciduais e deciduais. As formas lenhosas 

encontram-se quase sempre em contato, ora com a floresta estacional ora com o 

cerrado. As atividades de uso e ocupação do solo estão direcionadas para pecuária e 

culturas predominantemente de soja e milho (HERNANDES FILHO et al., 1998). 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

DO RESERVATÓRIO 

A CGH Córrego possui potência de 4,00 MW e um reservatório de 5,88 hectares. 

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima da região é do tipo Aw/Cwa 

caracterizado por apresentar estação chuvosa no verão, de novembro a abril, e nítida 
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estação seca no inverno, de maio a outubro, sendo julho o mês mais seco do ano. As 

precipitações são superiores a 750 mm anuais, atingindo 1800 mm (EMBRAPA, 

2012). 

A vegetação natural predominante que ocorre na área de influência do 

empreendimento é do tipo savana (cerrado) com as fitofisionomias da área impactada 

são Savana Arbórea Aberta e Vegetação Ciliar Aluvial. A região dos Campos Cerrado 

(Savana Arbórea Aberta) compreende um contínuo estrato graminóide que reveste o 

solo e que seca durante o período desfavorável. A esse estrato, sobrepõe-se um outro, 

que apresenta árvores mais ou menos baixas, xeromorfas, com grandes folhas 

sempre verdes. A vegetação ciliar acompanha os rios de médio e grande porte da 

região do cerrado. As árvores na mata ciliar são predominantemente eretas com altura 

entre 20 a 25 m, com alguns indivíduos emergentes que podem alcançar até 30m. 

Para a caracterização da situação da cobertura vegetal da APP do reservatório, 

utilizou-se a análise de imagem de satélite do local e inspeção de campo, com apoio 

de equipamento fotográfico e GPS para registro do levantamento e delimitação da 

situação de cada área.  

 

5.1. Área de Preservação Permanente 

Apresenta uma área aproximada de 17,7 hectares em torno do reservatório, sendo 

constituídas de vegetação predominantemente exótica (braquiária) e pequenos blocos 

com vegetação nativa, onde as mesmas não precisam proceder com novas medidas 

mitigadoras 

 

5.2. Área de Recuperação Ambiental – PRADE 

A Área de Recuperação Ambiental – PRADE são aquelas cuja cobertura é 

predominantemente ocupada por braquiária e com pouca ou nenhuma espécie nativa, 
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ou por vegetação em estágio inicial e intermediária de recuperação, mas com grande 

quantidade de braquiária e poucas espécies arbóreas diferentes, que conseguiram 

superar o crescimento abundante e rápido da braquiária. 

Representa uma área de aproximadamente 14,6 hectares da APP do reservatório.  

 

 
Foto 1. Ausência de vegetação nativa na APP do reservatório. Foto: Acervo ACARI, 2019. 
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Foto 2. Ausência de vegetação nativa na APP do reservatório. Foto: Acervo ACARI, 2019. 

 

 
Foto 3. Ausência de vegetação nativa na APP do reservatório. Foto: Acervo ACARI, 2019. 
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Foto 4. Ausência de vegetação nativa na APP do reservatório. Foto: Acervo ACARI, 2019. 
 

 
Foto 5. Ausência de vegetação nativa na APP do reservatório. Foto: Acervo ACARI, 2019. 
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6. MÉTODOS DE RESTAURAÇÃO 

A recuperação de áreas degradadas tem por objetivo fornecer ao ambiente 

degradado, condições favoráveis para a reestruturação de suas condições físicas, 

químicas e ou biológicas que através da ação antrópica perderam a capacidade de 

regenerar por si só. Através do diagnóstico ambiental da região e da caracterização 

do local da extração é possível conduzir a recuperação de uma área degradada. 

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-

MG): “As medidas de recuperação devem ter como objetivo, sempre que possível, o 

retorno da área às condições próximas aos originais do ecossistema. Para isso, 

devem buscar atingir as condições mais próximas às observadas na área antes do 

início das atividades construtivas e consequentemente dos possíveis impactos que 

decorrerão.” 

Para a Área de Recuperação Ambiental – PRADE seguem as atividades de 

restauração a serem aplicadas. 

6.1. Isolamento da Área 

A APP do reservatório deverá ser toda isolada com cercas de arame (liso ou 

farpado), evitando o acesso de animais de médio e grande porte, eliminando fatores 

impeditivos à sobrevivência e crescimento das plantas. 

6.2. Análise Física e Química do Solo 

A amostragem do solo é necessária para identificar o estado médio do substrato 

nas áreas de interesse, devendo ser adequadamente tratado, caso necessário, 

conforme recomendação do especialista. 

Deverão ser realizadas análises químicas correspondentes aos diferentes tipos de 

substratos encontrados nas áreas a serem restauradas. 
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Após dividir a área com base nas semelhanças e nas diferenças visualmente 

encontradas, deverão ser coletadas de cada parcela uma amostra composta para 

cada hectare (100m x 100m) a ser adubada (CORREA, 2007). 

Após avaliação dos resultados das análises deverá ser realizada correção do solo, 

um mês antes do início das atividades de plantio, caso necessário. Com o início das 

atividades de plantio deverão ser ministradas as adubações minerais e orgânicas se 

possível. 

6.3. Erradicação das Espécies Invasoras 

Algumas gramíneas exóticas, tais como: braquiária, capim elefante e o capim 

gordura, são espécies de crescimento rápido e competem diretamente com os 

indivíduos regenerantes ou ainda com as futuras mudas implantadas, dificultando seu 

estabelecimento e crescimento. 

O controle destas espécies de rápido crescimento se torna estratégia importante 

para o sucesso da restauração das áreas a serem revegetadas. 

O ideal seria promover inicialmente o controle químico da vegetação invasora. Após 

a dessecação das plantas invasoras, recomenda-se que a massa vegetal seca seja 

incorporada ao solo, a partir da operação de gradeamento. 

Em seguida iniciam-se as operações de correção do solo, adubação e plantio das 

mudas. 

Com a aplicação destas técnicas estima-se um controle mais eficiente das 

gramíneas invasoras no início e o alongamento dos intervalos de operações de 

roçada. 

Caso desejado e onde o espaçamento de plantio adotado permitir, poderão ser 

repetidas as operações de controle químico da vegetação invasora nas entrelinhas 

com posterior gradeamento. 
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Já as operações de controle da vegetação invasora entre plantas devem ser 

realizadas através da roçada mecanizada manual, com utilização de roçadeiras 

costais. 

A operação de coroamento das mudas, que consistem na capina e remoção das 

plantas invasoras do entorno direto das mudas plantadas, também deve ser prevista 

visando favorecer o desenvolvimento das mesmas. 

Associada a esta técnica devem ser previstas as adubações de crescimento no 

entorno das plantas. 

Outras espécies exóticas invasoras, considerando indivíduos arbóreos arbustivos 

(margaridão, leucena, bambu, etc.) devem ser eliminadas através de desbaste 

seletivo manual. 

A utilização produtos químico visando o controle das espécies invasores será 

devidamente acompanhada por profissional especializado que emitirá receituário 

agronômico – RA. 

6.4. Metodologia de Plantio 

Para a cobertura vegetal, foi adotado o plantio de mudas conforme a classificação 

sucessional das espécies, de acordo com os critérios estabelecidos por Budowski 

(1965): 

a) Pioneiras: Aquelas espécies especializadas em clareiras e que não 

toleram sombreamento;  

b) Secundárias iniciais: Aquelas espécies que toleram sombreamento 

parcial, mas que necessitam de luz para seu crescimento e reprodução; 

c) Secundárias tardias ou clímax: Aquelas que definem a estrutura da 

floresta e se estabelecem nas condições de sub-bosque.  
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Considerando o tamanho da área para recompor, serão necessárias o plantio de 

18.980 indivíduos. Deste modo, as mudas serão plantadas na seguinte proporção: 60 

% pioneira (11.388 mudas), e 30 % secundaria iniciais (5.694 mudas), 10% (1.898) de 

secundárias tardias ou clímax, promovendo assim o sombreamento necessário às 

espécies que necessitam deste na sua fase juvenil. 

Uma característica do sistema de plantio adotado é a utilização de mudas com 

diferentes estágios de desenvolvimento, ou seja, as pioneiras serão jovens com 

maturidade de viveiro, cerca de 15 cm, as secundárias terão idade mediana, cerca de 

50 cm a 1,0 m, e as clímax com tamanho superior a 1,0 m de altura. 

Desta forma, será possível em um tempo menor, a formação de um extrato vegetal 

composto pelas diferentes espécies, onde as espécies pioneiras ultrapassarão o 

clímax e secundárias logo no primeiro ano, induzindo estas a criar fuste para 

ultrapassarem o sombreamento das mesmas logo no ano seguinte. 

Este sistema permite que a recomposição e cobertura da área ocorram mais 

rapidamente e com maior eficiência na sobrevivência e desenvolvimento das mudas 

clímax. 

6.5. Seleção Florística para o Plantio 

A recomposição florística da área se dará mediante utilização de espécies nativas, 

considerando-se os diferentes ambientes e fitofisionomias observadas. 

De acordo com Aquino et. al. (2009), a escolha das espécies deve levar em 

consideração alguns aspectos: 

 Selecionar espécies nativas regionais; 

 Respeitar a densidade da vegetação original; 

 Priorizar espécies atrativas à fauna silvestre; 

 Eliminar fatores de degradação; e, 

 Controlar a presença de espécies exóticas invasoras. 
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Na Tabela 1 estão apresentadas as espécies nativas que poderão ser utilizadas 

para recuperação ecológica da área degrada, respeitando a escolha de espécies 

clímax, secundárias e pioneiras. 

Tabela 1. Lista de espécies nativas que poderão ser utilizadas para a compensação ecológica da área. 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
CARACTERÍSTICA 

Anacardiaceae Astronium graveolens Guaritá Secundária 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Peroba rosa Clímax 

Apocynaceae Aspidosperma ramiflorum Guatambu Clímax 

Araliaceae Schefflera morototoni Mandiocão Pioneira 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Guanandi Clímax 

Euphorbiaceae Croton urucurana Sangra d’água Pioneira 

Fabaceae Inga laurina Ingá Secundária 

Fabaceae Inga vera Ingá-liso Pioneira 

Fabaceae Albizia hassleri Farinha Seca Secundária 

Fabaceae 
Dalbergia nigra 

 
Jacarandá Pioneira 

Fabaceae Dipteryx alata Baru Pioneira 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Copaíba Clímax 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum Orelha de nego Secundária 

Fabaceae Inga uruguensis Ingá Secundária 

Lamiaceae Vitex megapotamica Tarumã Clímax 

Lamiaceae Vitex polygama Tarumã Clímax 

Lythraceae Lafoensia pacari Dedaleiro Clímax 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Mutambo Pioneira 

Malvaceae Luehea divaricata 
Açoita-cavalo-

miúdo 
Clímax 

Malvaceae Luehea grandiflora Açoita-cavalo Clímax 

Myrtaceae Eugenia dysenterica Cagaita Clímax 

Rubiaceae Genipa americana Genipapo Pioneira 

Urticaceae Cecropia pachystachya Embaúba Pioneira 

Vochysiaceae Vochysia divergens Cambará Secundária 

6.6. Qualidade das Mudas 

Devem ser obtidas mudas com qualidade, considerando as seguintes 

especificações técnicas: 

 As mudas devem ser oriundas de viveiros registrados (RENASEM e IBAMA); 

 O sistema radicular das mudas deverá estar bem desenvolvido, sem 

enovelamento e de coloração clara; 
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 Deverão ter desenvolvimento normal, ou seja, sem a ocorrência de 

estiolamento em qualquer fase de desenvolvimento; 

 Deverão ter sido cultivadas a pleno sol ou ter passado por adaptação a esta 

condição por período mínimo de 60 dias, objetivando uma melhor adaptação 

da muda ao campo; 

 Deverão ter passado por diminuição de irrigação, causando um estresse na 

muda, essencial à sua sobrevivência às condições climáticas do campo; 

 A parte aérea deverá ter porte mínimo variando entre 40 a 60 centímetros. 

6.7. Esquema de Plantio / Alinhamento 

De acordo com Santarelli (1996), existem vários modelos de plantio, bem como a 

adoção de espaçamento diferente entre as mudas. Porém, o modelo que apresenta 

os melhores resultados são os que utilizam alta densidade de indivíduos e linhas 

alternadas, de maneira que uma espécie de crescimento lento fique no meio de quatro 

espécies de crescimento rápido. Para melhor aproveitamento dos espécimes 

remanescentes da área, os mesmos são prioridade na escolha das mudas plantadas 

na sua vizinhança, seguindo 60% de pioneiras e 40% não pioneiras. 

Os Núcleos de diversidade serão compostos por 13 mudas, sendo mudas de 

espécies secundárias tardias ou clímax no centro, quatro espécies secundárias inicias 

e essas rodeadas por oito espécies pioneiras. As mudas devem ser plantadas em uma 

distância de aproximadamente 0,5m entre elas e instalado um poleiro quando não 

forem encontradas árvores ou arbustos no local (Figura 2). 

  

 

P   

 P SI P  

 0,5m 

P SI ST SI P 

  
           0,5m 
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 P SI P  

  P   

Figura 2. Representação esquemática para o plantio de mudas. 

6.8. Coveamento 

Essa operação deverá ser realizada anteriormente ao plantio e replantio, 

consistindo na abertura das covas de plantio, considerando as seguintes 

especificações técnicas: 

 As covas deverão ser abertas com 0,40 metros de diâmetro e 0,40 metros de 

profundidade nos locais previamente determinados; 

 Manter espaçamento de 0,5 metro, com formação de ilhas de 13 mudas (Figura 

2);  

 Todo volume de terra retirado deverá ser deixado do lado das covas para sofrer 

incorporação completa com fertilizantes e matéria orgânica de plantio. 

6.9. Preparo do solo, Calagem e Adubação 

Após o preparo de solo, que consiste no nivelamento e a aplicação das gradagem, 

o mesmo se encontra num estado mais e exposto e pobre, devendo ser realizado seu 

rebalanceamento químico, aplicando o calcário dolomítico, seguido de esterco bovino 

ou adubo químico NPK. As dosagens recomendadas estão elucidadas na Tabela 2.  

Tabela 2. Proporções do material utilizado para o tratamento do solo. 

MATERIAL DOSAGEM RECOMENDADA 

Calcário dolomítico 50 g/m² ou 500 Kg/ha 

Esterco de bovino 5,0 l/cova 

Adubo NPK 063006 200 g/cova 

Deverá ser aplicado calcário na linha ou no local da cova, pelo menos 45 dias antes 

do plantio, fazendo sua incorporação ao solo a uma profundidade de 10 cm, 

aproximadamente. 
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6.10. Irrigação Manual por “Hidrogel” 

Essa operação consiste no preparo, transporte e distribuição de polímero para 

retenção de água, conhecido popularmente como hidrogel: 

 A dosagem de gel a ser aplicado por cova é resultado da adição de 2 gramas 

de polímero com 700 mililitros de água; e, 

 O gel será aplicado na cova de plantio, em espaço previamente mantido, na 

véspera e durante a execução do plantio. 

6.11.  Época do Plantio 

As mudas, em sua fase inicial de desenvolvimento, necessitam de boa umidade, 

para que o sistema radicular atinja as camadas mais profundas antes da estação seca. 

Portanto, à época mais propícia para o plantio deverá coincidir com o início da 

estação chuvosa, para evitar a necessidade de se proceder com irrigações, 

diminuindo assim, os custos do procedimento. 

6.12. Plantio 

Essa operação consiste em retirar a muda do recipiente e coloca-la no centro da 

cova preparada, considerando as seguintes especificações técnicas: 

 A operação de plantio deverá ser realizada, preferencialmente em dias 

chuvosos ou imediatamente após os mesmos; 

 No ato do plantio, as mudas deverão ser retiradas cuidadosamente do 

recipiente, evitando-se o destorroamento; 

 A muda deverá ser colocada na cova de maneira que o colo da muda fique no 

mesmo nível da superfície do terreno ou pouco abaixo. A seguir, o gel deverá 

ser coberto com pequena camada de terra para protege-lo de evaporação. O 

solo junto a muda deverá sofrer compactação para firmá-la; 
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 Excesso de terra oriundo da cova deverá ser disposto em “coroa” ao redor da 

muda, nunca em cone ao redor do seu caule, formando uma bacia de 

acumulação, facilitando as irrigações; 

 Material oriundo da roçada será disposto em torno da planta cobrindo toda a 

região da bacia de acumulação e formando um colchão de 0,10 metros de 

espessura; e, 

 As mudas deverão contar com tutoramento, cravando-se estaca de bambu ou 

material similar. O tutor deve possuir no mínimo 100 cm de altura. 

6.13. Controle do Plantio 

Essa operação consiste na realização de vistorias periódicas durante os serviços 

de plantio de mudas, visando verificar: 

 Forma de distribuição e o manuseio adequado das mudas, retirada de 

embalagem, condições das raízes e outros cuidados previstos neste projeto; 

 Identificação e controle das espécies vegetais adquiridas; e, 

 Contagem por amostragem dos módulos de plantio por meio de parcelas de 10 

x 20 metros, com os blocos de amostragens distribuídos ao longo de transecto, 

cuja extensão deverá ser definida em função do tamanho da área de plantio. A 

amostragem visa acompanhar o plantio das espécies de mudas, conforme o 

presente projeto, verificando espécies plantadas, nomes científicos e estágios 

de sucessão.   

6.14. Tutoramento 

O tutoramento das mudas será utilizado quando as mudas estiverem muito grandes 

ou se houver a incidência de ventos fortes. Neste caso será amarrada cada muda a 

um tutor de madeira ou bambu com barbante de sinal ou similar, logo após o plantio 

da mesma. 

A amarração deverá ser feita na forma de 8 (oito) deitado. O tutor da muda deverá 

ter 1,5 a 2,0 metros de comprimento, seguindo conforme Figura 3.  
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Figura 3. Demonstração de um tutoramento. 

6.15. Combate a Formigas Cortadeiras e Cupins 

As formigas cortadeiras (saúvas e quem-quem) são consideradas as principais 

pragas florestais, causando os maiores danos na fase inicial do crescimento das 

mudas, do tipo corte das folhas novas e das brotações, o que pode levar à morte das 

mudas. 

A operação consiste na eliminação e ou controle de formigas cortadeiras e cupins 

existentes na área objeto do plantio compensatório e proximidades, considerando-se 

as seguintes especificações: 

 Estando a área desimpedida, a mesma deverá ser percorrida para a destruição 

dos formigueiros e cupinzeiros. Os formigueiros, nem sempre visíveis, poderão 

ser localizados pelas manhas no terreno, por carreadores, montículos, 

resíduos, olheiros, etc.; 
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 Para fins de combate, as formigas deverão ser identificadas quanto ao gênero, 

visando à escolha do método mais adequado: Atta sp (saúva) e Acromyrmex 

sp (quem-quem); 

 O combate às formigas e cupins deverá ser feito com base nas orientações de 

profissional habilitado, com produtos disponíveis no mercado à época e que 

garantam eliminação da praga; 

 As técnicas e doses serão usuais, recomendadas pelos fabricantes; 

 A operação deverá ser repetida sempre que necessário, até pleno 

desenvolvimento das mudas; 

 Para promover o combate às formigas, são apresentadas 2 (duas) alternativas: 

 A aplicação de iscas formicidas biodegradáveis deverão ser feitos em 

recipientes que permitam a entrada da formiga, mas que protejam as 

iscas da chuva, de modo a impedir o carreamento desse material para 

os corpos d’água associados à APP e seu consumo por outros animais; 

 Uma alternativa seria o controle biológico, através do plantio de gergelim 

no entorno das covas com mudas de espécies arbóreas (mais 

recomendada). Ao introduzir as folhas desta planta nos seus ninhos, as 

formigas provocam a paralisação da produção do fungo de alimentação 

do formigueiro, fato que provocaria a sua mudança de local. 

6.16. Replantio 

O replantio será previsto para reposições de mudas que não sobreviverem após o 

plantio. Essa operação deverá ser iniciada de 30 a 120 dias, após o plantio inicial ou 

de acordo com as condições climáticas, tendo em vista que o objetivo é de manter um 

número maior de mudas vivas. 

Para efeito do cálculo, considera-se normal a necessidade de replantio de até 30% 

do total de mudas plantadas, taxa comumente observada em áreas de restauração, 

considerando que não houve registro de qualquer condição climática atípica. 



                                                                                        

 

22 

Programa de Reflorestamento da Faixa de Preservação Permanente 

6.17. Coroamento 

O coroamento deve formar uma bacia em torno da muda plantada, com cerca de 

0,60 m de diâmetro, onde deverá ser feita a irrigação e eliminação de plantas 

daninhas, durante todo o período de manutenção previsto. Deve-se tomar cuidado 

para não danificar o tronco ou as raízes das mudas plantadas. 

A primeira capina deve ser feita em no máximo 4 (quatro) meses após o plantio, ao 

redor da muda (coroamento). O número de capinas dependerá do tempo de sucesso 

do plantio, que varia com as condições do local e com as espécies plantadas, e deverá 

ser realizada sempre que necessária. 

Em áreas degradadas, deve-se tomar o cuidado de aproveitar ao máximo os 

benefícios da vegetação rasteira como cobertura do solo, capinando apenas o que 

estiver cobrindo as mudas. 

6.18. Enriquecimento e Controle de Espécies Exóticas 

As áreas com presença de vegetação em estágio inicial e intermediária são 

passíveis de enriquecimento, nestes locais deverão ser utilizadas as mesmas 

metodologias acima destacadas, porém, visando principalmente o controle de 

espécies exóticas (gramíneas, arbustos e árvores) e o plantio de mudas nas áreas 

onde apresenta baixa densidade de espécies arbóreas e arbustivas nativas. 

 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Para a execução da restauração da APP do reservatório, segue, na Tabela 3, 

sugestão de cronograma executivo das ações de restauração recomendadas neste 

programa. 
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Tabela 3. Cronograma de execução da restauração. 

AÇÕES PROPOSTAS 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

MÊS 

Análise físico-química do solo X            

Erradicação de espécies invasores  X X X X X X      

Espaçamento   X X         

Preparo da área   X X         

Coveamento   X X         

Adubação e correção do pH   X X X X X      

Irrigação por Hidrogel   X X X X X      

Plantio   X X X X X      

Tutoramento   X X X X X      

Combate a formigas cortadeiras e 
cupins* 

X X X X X X X X X X X X 

Replantio       X X X    

Relatório de Monitoramento** 1º ano ao 2º ano 

* O combate a formigas e cupins deverá ser quinzenal nos primeiros 3 meses, sendo depois sua frequência mensal 
até completar período de 1 ano; 
** O Monitoramento da área deverá ser continuo e apresentados relatórios anuais, pelo período de dois anos (ou 
por tempo necessário para relatar que a área apresenta grau satisfatório de resiliência). 

 
 

Durante a fase de operação será realizado o acompanhamento do processo de 

restauração da área, quanto ao estabelecimento das mudas e elaborado de relatórios 

anuais, com registro fotográfico da situação atual do período em questão.   

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A técnica de plantio proposta nesse programa para a recuperação da APP do 

reservatório é umas técnicas com alto nível de sucesso, contribuindo com aumento 

da biodiversidade nessas áreas, principalmente com a utilização de espécies nativas, 

atraindo animais e ativando cadeias biológicas, auxiliando na regeneração natural em 

locais adjacentes ao do empreendimento, por meio das síndromes de dispersão. 

Sendo assim, o Programa de Implantação da Faixa de Preservação Permanente 

do Reservatório da CGH Córrego, busca a recuperação da Área de Recuperação 

Ambiental – PRADE, cuja cobertura florestal apresenta-se degradada. 
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9. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

 

Rodrigo Metello Oliveira Lima  

Engenheiro Agrônomo 

CREA/MS: 14.645/D 

Segue, no Anexo III, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART. 
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11. ANEXO 

ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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Título Profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

RNP: 1308784848

Empresa Contratada: 

Registro: 14645

Registro: 

RODRIGO METELLO OLIVEIRA LIMA

1. Responsável Técnico

Número: S/NºBairro: KM 42Rua: FAZENDA ESTÂNCIA NOSSA SRª APARECIDA ROD. MS 229

Cidade: CHAPADÃO DO SUL UF: MS

CEP: 79.560-000Contrato: Celebrado em: 30/12/2019

Vinculado à ART: Valor: R$ 6.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 23.244.469/0001-71

País: Brasil

2. Dados do Contrato

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Serviço Complemento Quantidade Unidade

Agronomia, Agrícola, Florestal, Pesca e Aquicultura - Silvicultura

Planejamento de reflorestamento 1,0000 UNIDADES

Meio Ambiente - Diagnóstico e Caracterização Ambiental

Planejamento de caracterização do meio biótico - flora 1,0000 UNIDADES

Meteorologia - Meteorologia e Meio Ambiente

Planejamento de prognóstico, diagnóstico, monitoramento, 
mitigação e avaliação 3,0000 UNIDADES

Saneamento Ambiental - PRADA - Plano de Recuperação de Área Degradada e Alteradas

Planejamento PRADA - Plano de Recuperação de Área 
Degradada e Alteradas 1,0000 UNIDADES

4. Atividades Técnicas

5. Observações

Contratante: HIDROELÉTRICA CÓRREGO LTDA.

Data de Inicio: 30/12/2019 Código: 

Finalidade: ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 320/2019 EMITIDA PELO IMASUL QUE AUTORIZA A 
OPERAÇÃO DA PCH CÓRREGO, COM POTÊNCIA DE 4MW, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS, COM RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DE 4,97 HECTARES NO RIO INDAIÁ GRANDE.

PROGRAMAS ELABORADOS:
- PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (OBRAS CIVIS);
- PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DA FAIXA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE;
- PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLORA.

CPF/CNPJ: 23.244.469/0001-71Proprietário: HIDROELÉTRICA CÓRREGO LTDA.

Logradouro Bairro Número Complemento Cidade UF País Cep Coordenada

FAZENDA ESTÂNCIA NOSSA SRª APARECIDA 
ROD. MS 229

KM 42 S/Nº PCH CÓRREGO CHAPADÃO DO SUL MS BRA 79.560-000 018º58'09.00''  S  
052º36'21.00'' O

Previsão Término: 30/12/2020

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA

3. Dados Obra/Serviço

15.923.220/0001-64 - ACEA

7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1320190120692

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

689.050.331-72 - RODRIGO METELLO OLIVEIRA LIMA

   /            /       

23.244.469/0001-71 - HIDROELÉTRICA CÓRREGO LTDA.

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 0,00 Registrada em 01/01/2020 Valor Pago: R$ 0,00 Isento conforme Resolução 1.067/2015

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso do Sul

CREA-MS

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às 
atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MS ART DE OBRA/SERVIÇO

1320200000001
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS
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