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1  APRESENTAÇÃO 

O desenvolvimento deste documento técnico tem origem a proposta de trabalho 

elaborada pelo LACTEC para o Consórcio Energético Cruzeiro do SUL (CECS) bem 

como no respectivo contrato de serviços específicos, onde parte integrante dos produtos 

é a apresentação do Projeto de Execução da Supressão da Vegetação da área de 

inundação da Usina Hidrelétrica de Mauá. 

O reservatório da UHE Mauá será formado no médio Rio Tibagi, centro do Estado 

do Paraná, com a demarcação da cota 635 m, compreendendo um total de 

aproximadamente 84 Km2 de lâmina d’água a ser formada para a bacia de acumulação. 

A supressão da vegetação vem ao encontro das necessidades identificadas no 

EIA – Estudo de Impactos Ambientais e no PBA – Projeto Básico Ambiental, no sentido 

de minimizar os efeitos da decomposição da matéria orgânica submersa pelo 

reservatório, o que poderá ocasionar a diminuição do oxigênio dissolvido na água e 

contribuir para a sua eutrofização. 

Como elemento integrante do processo de preparo técnico das ações através de 

projetos específicos, para atender às exigências de toda natureza, este trabalho técnico 

denominado “Projeto de Supressão da Vegetação” tem como objetivos: 

• Organizar e analisar informações preliminares a respeito da área objeto; 

• Determinar as premissas e critérios para a estruturação das operações de 

supressão da vegetação; 

• Delinear diretrizes pertinentes aos sistemas operacionais potencialmente 

adequados às condições da área objeto e finalidade do programa de supressão 

da vegetação.  

Também, este relato técnico compreenderá a base informativa para o 

desenvolvimento da solicitação da Autorização de Supressão da Vegetação da UHE 

Mauá, visando o atendimento às exigências do IAP e promovendo a solução técnica 

operacional para a execução das atividades necessárias. 

Em virtude do ciclo de atividades pertinentes à implantação do empreendimento, 

especialmente àquelas cabíveis no contexto de conservação do meio ambiente e das 

condições gerais da funcionalidade da UHE Mauá, há uma integração de atividades, 

conforme ilustra a Figura 3. A integração observada através desta figura compreende 
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também uma seqüência interdependente de atividades para imprimir consistência às 

técnicas a serem determinadas, tempo a tempo, resultando nos produtos informativos e 

técnicos conforme solicitação. 

É importante salientar que este Projeto de Supressão da Vegetação, 

principalmente no que se refere às soluções técnicas para o desmatamento, tem caráter 

orientativo, podendo sofrer alterações em função de peculiaridades observadas no 

momento de sua execução ou mesmo em técnicas alternativas a serem utilizadas pelas 

empresas contratadas para a execução do desmatamento. 
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Figura 1 - Fluxograma de Atividades 
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2 INFORMAÇÕES REFERENCIAIS 

Neste item são analisadas as informações referenciais que orientaram a 

formulação do Projeto de Supressão da Vegetação, incluindo dados do inventário 

florestal realizado na área. A estas informações foram agregadas premissas relativas à 

futura qualidade das águas do reservatório da UHE Mauá, bem como aspectos relativos a 

conservação da fauna e da ictiofauna local, conforme preconiza o Programa de 

Supressão da Vegetação proposto no PBA. 

2.1 PREMISSAS GERAIS PARA O PLANO DE SUPRESSÃO DA V EGETAÇÃO 

Segundo pelo CECS para a contratação deste trabalho, as atividades de retirada 

da vegetação e limpeza do reservatório da UHE Mauá deveriam apresentar os seguintes 

objetivos principais e específicos: 

• Possibilitar o aproveitamento econômico da lenha e da madeira de valor 

comercial contidas na biomassa vegetal; 

• Possibilitar o direcionamento da migração da fauna terrestre para as áreas 

florestais remanescentes, antes do enchimento do reservatório, reduzindo, 

assim, a mortalidade e o “stress” causados pela manipulação dos animais 

durante o resgate, no período de enchimento; 

• Proteger a qualidade da água que será acumulada no reservatório, por meio 

da redução do volume de biomassa que será submersa, reduzindo a 

incorporação de nutrientes e, desta forma, minimizando o potencial para a 

proliferação de algas e plantas aquáticas; 

• Reduzir as taxas de formação de gases resultantes da decomposição 

anaeróbica da biomassa submersa, minimizando os efeitos corrosivos nos 

componentes metálicos dos equipamentos a serem instalados na usina e seus 

efeitos na qualidade da água do reservatório a ser formado; 

• Melhorar as condições e possibilitar o uso múltiplo das águas e das 

adjacências do futuro reservatório. 

Além destes, são objetivos indiretos o aproveitamento científico do material 

botânico disponível na área e o aproveitamento do germoplasma (sementes, mudas, 
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rizomas e estacas) para os trabalhos de reflorestamento da faixa de proteção ciliar e de 

recuperação de áreas degradadas da obra. 

Para alcançar todos estes objetivos o Plano de Supressão da Vegetação deverá 

atentar para a interação desta etapa com outros programas do PBA, destacando-se: 

• Programa de Salvamento e Conservação da Flora: os propágulos a serem 

coletados (sementes e estacas) durante os desmatamentos deverão ser utilizados 

na produção de mudas, a serem utilizadas tanto no reflorestamento do 

reservatório como nos plantios relativos à recuperação de áreas degradadas; 

• Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna: Durante os 

desmatamentos deverão ser tomados cuidados especiais com a fauna, conforme 

proposto no sub-programa de Resgate de Fauna, assim como deverão ser 

deixadas intocadas áreas que estão sendo utilizadas para o monitoramento da 

fauna; 

• Plano de Uso e Conservação do Entorno do Reservatório: As áreas definidas para 

desmatamento e aquelas que devem ser conservadas devem ser consideradas 

nas propostas de utilização do reservatório, principalmente no que se refere aos 

usos múltiplos do futuro lago;  

• Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna: Algumas áreas com 

vegetação deverão ser mantidas no futuro reservatório para auxiliar os processos 

de alimentação e reprodução da fauna aquática. 

Desta forma algumas premissas e ações componentes deste Projeto de 

Supressão da Vegetação são orientadas pelas propostas já apresentadas na fase de 

Projeto Básico Ambiental. 

2.2 RESULTADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 a foi elaborado um inventário florestal 

na área do futuro reservatório da UHE Mauá. Este trabalho foi realizado com o objetivo 

de avaliar os aspectos qualitativos e quantitativos do material vegetal presente na área da 

bacia de inundação e, desta forma, balizar os trabalhos de desmatamento e modelagem 

da qualidade das águas. 

Neste estudo, as tipologias vegetais e de uso do solo foram determinadas com a 

utilização ortofotocartas do ano de 2008. O resultado deste mapeamento é apresentado 
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resumidamente na Tabela 1 abaixo. 

       Tabela 1 - Resultados do Mapeamento da Vegetação e Uso do Solo 

Classe de Vegetação Área (ha) % Relativa 

Floresta Alterada 2.675,57 31,78 

Estágio Médio de Sucessão Vegetal 1.651,68 19,62 

Reflorestamento 958,45 11,38 

Reflorestamento Novo 10,20 0,12 

Pasto Sujo/Capoeirinha 235,48 2,80 

Agricultura 104,52 1,24 

Pastagem 1.414,75 16,80 

Corpos D’água 1.369,35 16,26 

TOTAL 8.420,01 100,00 

Fonte: Juris Ambientis Consultores – Inventário Florestal da Área de Inundação do Reservatório da UHE 

Mauá, março/2009. 

Sobre as principais formações vegetais (Florestas e Estágios Médios de Sucessão 

Vegetal) foi executado o inventário florestal através do sistema de amostragem aleatório 

simples, com unidades amostrais em área fixa. 

O método de amostragem de área fixa foi utilizado para a amostragem 

quantitativa da vegetação presente na área diretamente afetada pelo empreendimento. 

Para o inventário das áreas de floresta e estágios médios de sucessão vegetal, 

popularmente chamados de capoeiras, foram utilizadas parcelas de 10x50 m onde foram 

inventariados todos os indivíduos com CAP ≥ 15 cm a 1,30 m do solo, conforme padrões 

estabelecidos para as fitofisionomias florestais. 

O número total de parcelas por fitofisionomia dependeu do tamanho das áreas e 

das variações físicas e bióticas observadas em campo e respeitando o limite do erro de 

amostragem estipulado/admissível, de 10 %, ao nível de 90 % de probabilidade. 

Para a instalação das parcelas amostrais foram estudados todos os possíveis 

acessos disponíveis e transitáveis, visando a instalação das unidades amostrais mais 

próximas da margem do rio Tibagi (dentro da cota de inundação). 

Inicialmente foram trabalhadas as áreas da margem direita (período de 8 a 19 de 

janeiro), constituída pelas áreas de remanescentes florestais da empresa Klabin. Os 

trabalhos se desenvolveram a partir do local de implantação da barragem para montante 
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até coordenada 7326000 (MD), totalizando 62 unidades amostrais para esta margem. 

Para os levantamentos na margem esquerda do rio Tibagi, os trabalhos se 

desenvolveram entre os dias 20 a 23 de janeiro. As amostras foram distribuídas entre o 

eixo da barragem até a foz do rio Barra grande. Foram realizadas 21 unidades amostrais 

para a margem esquerda. 

Para a fisionomia Floresta Alterada foram mensuradas um total de 69 unidades 

amostrais que representam 3,45 hectares de um total para esta fitofisionomia de 2675,57 

hectares e para a fisionomia Estágios Médios de Sucessão Vegetal (Capoeira) foram 

mensuradas um total de 14 unidades amostrais que representam 0,7 hectares de um 

total de 1651,68 hectares para esta fisionomia. 

As unidades amostrais mensuradas em áreas denominadas de Estágios Médios 

de Sucessão Vegetal ou Capoeiras referem-se a formações vegetais secundárias, com 

significativa presença de elementos arbóreos e, portanto, com bom potencial volumétrico. 

Seguindo os padrões normais de áreas em sucessão vegetal, estas capoeiras 

apresentaram alta densidade de indivíduos arbóreos, com baixos diâmetros médios. 

Os resultados volumétricos totais serviram de base para a elaboração do Plano de 

Supressão da Vegetação e estão apresentados no Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 - Resultados Gerais do Inventário Florestal 

Volume total (m
3
) Volume total (st) Tipologia Área 

(ha) 

Volume 

(m
3
/ha) Lenha Tora Total Lenha Tora Total 

Estágios Médios de 

Sucessão Vegetal 

1.651,68 103,38 125.924,08 44.826,60 170.750,68 176.293,70 62.757,23 239.050,93 

Florestas 2.675,57 232,95 398.499,40 224.774,64 623.274,03 557.899,14 314.684,48 872.583,62 

Totais 4.327,25  524.423,48 269.601,23 794.024,71 734.192,84 377.441,71 1.111.634,55 

 

Estes resultados representam a posição pertinente à área recoberta por 

formações arbóreas em relação ao total da bacia de inundação da UHE Mauá. Tais áreas 

foram avaliadas em função de um conjunto de critérios, estabelecendo-se áreas 

homogêneas destinadas ou não a supressão da vegetação, conforme se pode observar 

no capítulo 3. 

Para facilitar a compreensão dos padrões operacionais neste Plano de 

Desmatamento, as formações secundárias em estágio médio de sucessão vegetal, serão 
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chamadas pelo seu nome popular, ou seja, “capoeiras”, sem que isto, compro meta a 

análise a condição da vegetação a ser retirada na área do reservatório. 

2.3 ASPECTOS RELATIVOS À FUTURA QUALIDADE DAS ÁGUAS  DO 

RESERVATÓRIO 

A construção de usinas hidrelétricas, executada em etapas sucessivas, é marcada 

por alguns eventos bastante significativos, tais como desvio do rio de seu curso original, 

primeiro vertimento, etc. 

Dentre tantos marcos importantes na implantação do empreendimento, destaca-

se o momento da formação do lago, o enchimento do reservatório. 

Os reservatórios são formados de maneira abrupta, com a inundação de 

ambientes terrestres e a criação de um novo ambiente aquático com características 

lênticas. Durante todo este processo de transformação, ocorrem alterações nas 

características da qualidade da água que podem restringir temporariamente outros usos 

potenciais. 

Para minimizar esses impactos, os ambientes a serem submersos pelas águas 

represadas podem, entretanto, receber alguns tratamentos com o intuito de reduzir a 

biomassa a ser mineralizada, o que corresponde a reduzir a produção de substâncias 

capazes de degradar a qualidade da água.  

Dentre as operações de minimização dos impactos decorrentes do enchimento, 

sobretudo na qualidade da água, destacam-se o desmatamento da área de impacto 

direto e a limpeza da bacia de acumulação. 

O dimensionamento destas operações não é uma tarefa simples. Diversos fatores 

geográficos, ambientais, sociais e logísticos têm de ser considerados na avaliação das 

propostas para remoção da vegetação e limpeza da área alagada, todavia acredita-se 

que planos de ação que resultem em melhorias na qualidade ambiental sejam 

plenamente viáveis dentro de seus fatores condicionantes. 

Conforme se observará pelas informações do item 2.3.1 há grande controvérsia 

no que se refere aos efeitos da supressão da vegetação para a qualidade das águas de 

futuros reservatórios, entretanto todos os autores são unânimes em afirmar que deve 

haver um equilíbrio entre a  não retirada da vegetação  e a retirada total .  

Assim, apesar da dificuldade de se estabelecer um nível ótimo para a supressão 
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da vegetação, tentativas vem se desenvolvendo de modo a buscar atender tanto a 

redução da biomassa para melhorar a qualidade das águas, como tentando manter parte 

da vegetação submersa para propiciar oportunidade de desenvolvimento de organismos 

importantes para a manutenção da diversidade biológica. 

Desta forma o princípio do equilíbrio da supressão da vegetação em relação aos 

processos de alteração da qualidade das águas e da manutenção da biota aquática, foi 

um dos fatores que norteou a proposta de supressão da vegetação apresentada neste 

Plano de Supressão da Vegetação. 

2.3.1 Supressão da Vegetação x Qualidade das Águas – Revisão Bibliográfica 

Este item apresenta algumas informações coletadas na bibliografia, em que se 

fazem considerações sobre a necessidade de redução da biomassa vegetal para futura 

qualidade das águas de reservatórios artificiais, ressaltando as controvérsias das ações 

de supressão em relação aos seus possíveis benefícios sobre a qualidade das águas. 

Para clima temperado, a duração da influência da vegetação terrestre submersa 

na qualidade da água e nutrientes usualmente varia de 1 a 10 anos, com pico nos dois ou 

três primeiros anos de enchimento (“trophic upsurge period; Ploskey, 1985). Essa 

informação não se encontra disponível para reservatórios tropicais ou subtropicais. 

Espera-se, no entanto, que o processo seja mais intenso e menos duradouro nestas 

latitudes. 

Troncos lenhosos (árvores e arbustos) podem, por outro lado, levar mais de 100 

anos para que sejam decompostos, especialmente se não expostos à atmosfera 

(Jenkins, 1970). Isso se deve ao fato desses apresentarem maiores proporções de 

material não digerível (celulose, resina, lignina). Também a menor área superficial (em 

relação ao volume) exposta à ação degradadora é uma explicação desse fato (Ploskey, 

1985). No reservatório de Mourão, bacia do rio Ivaí-Paraná, formado há mais de 40 anos, 

mesmo as partes expostas às intempéries ainda são abundantes. 

O tempo de residência da água e as flutuações de níveis têm notável impacto na 

duração do período heterotrófico. Reservatórios com baixo tempo de retenção exportam 

mais nutrientes e outros materiais lixiviados e aqueles com grandes oscilações de nível 

aceleram o tempo de decomposição pela exposição da matéria orgânica à atmosfera e às 

intempéries. 

Os problemas mais graves de qualidade da água em reservatórios surgem 
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durante o enchimento, especialmente naqueles cujas dimensões em relação à vazão 

afluente são elevadas. Durante o enchimento, quase tudo o que é liberado pela 

vegetação permanece no reservatório. A vazão efluente é total ou drasticamente 

reduzida. É nessa fase que, em geral, ocorrem as quedas mais críticas na depleção de 

oxigênio, envolvendo a oxidação das frações lábeis dissolvidas e particuladas (Bianchini 

Jr., 2003) resultantes da lixiviação da matéria orgânica presente na área alagada, 

especialmente na serapilheira. O fato de estas frações serem rapidamente decompostas 

e demandarem maior consumo de oxigênio é agravado por serem processadas num 

período em que o tempo de renovação é praticamente nulo (fase de enchimento) e o 

processo de estratificação, com a formação de camada anóxica, acentuado. Segue-se a 

essa, a decomposição das plantas herbáceas e da serapilheira, principais responsáveis 

pelos picos de nutrientes, depleção de oxigênio e deterioração na qualidade da água 

após o represamento (Campbel et al., 1975; Ball et al., 1975)  

Embora em uma mata, a vegetação arbórea apresente uma biomassa maior que 

a da serapilheira ou de gramíneas, árvores e arbustos, como visto anteriormente, tem 

decomposição mais lenta (Crawford & Rosenberg, 1984) e, portanto, uma taxa de 

consumo de oxigênio e de liberação de nutrientes muito menor. 

Experimentos indicam claramente que os compostos resultantes da lavagem da 

serapilheira, folhas, gramíneas e ramos, nessa ordem, apresentam uma demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) significativamente maior que os troncos. Altos valores de 

DBO refletem elevada produtividade, incluindo aquela de microorganismos – ex., 

bactérias, fungos e algas cianofíceas – a qual, ao longo dos processos metabólicos, 

produzem substâncias que conferem mau gosto ou odor à água, especialmente sob 

condições anóxicas (Ploskey, 1985). 

Os troncos inundados, quando em excesso, podem afetar diretamente a qualidade 

da água, pela liberação de substâncias que lhe conferem gosto, odor ou coloração 

indesejáveis. Entre estas substâncias, geralmente mais concentradas na casca das 

árvores, destacam-se os fenóis e o tanino. Estas alterações são, entretanto, 

extremamente transitórias, desaparecendo em poucos dias (Cunha-Santino et al., 2002). 

Acentuada liberação de nutrientes da vegetação alagada pode ser observada 

mesmo em reservatórios já formados, durante fases de deplecionamento dos níveis de 

água, quando estes permanecem por curtos períodos de tempo com as margens 

expostas. 
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Como exemplo, no reservatório de Itaipu (Brasil/Paraguai), um período de 4 

meses em que as margens permaneceram expostas foi suficiente para o estabelecimento 

de uma densa comunidade de gramíneas. Com o restabelecimento dos níveis de água 

normais, a decomposição desta vegetação elevou consideravelmente as concentrações 

de fósforo da água acarretando desenvolvimento maciço de plantas aquáticas flutuantes 

(Thomaz et al., 2004). Este fato demonstra claramente que mesmo a remoção da 

vegetação pode não ser efetiva no que concerne à eutrofização se medidas que 

dificultem o estabelecimento de plantas de rápido crescimento não forem adotadas. 

Os efeitos da inundação da vegetação terrestre sobre a produtividade primária, 

evidenciados pela intensa proliferação de fitoplâncton, perifíton e macrófitas aquáticas, 

decorrem primariamente da eutrofização do ambiente ligada aos pulsos de liberação de 

nutrientes. Assim, este efeito é essencialmente indireto, podendo, entretanto, se 

manifestar a poucos dias do início do enchimento (Thomaz et al, no prelo). 

Os fatores determinantes da proliferação do fitoplâncton são a disponibilidade de 

nutrientes, luz e elementos traço, além da temperatura da água, padrão de circulação e 

predação. Destes, a disponibilidade de nutrientes, a penetração da luz e os padrões de 

circulação da água podem ser afetados pelo alagamento da vegetação. O primeiro, de 

natureza química, pode ocorrer independentemente dos demais. Assim, mesmo nos 

casos de remoção da vegetação arbórea, a liberação de nutrientes da serapilheira, das 

plantas herbáceas e do solo pode levar a notáveis incrementos na produtividade primária 

do fitoplâncton. Os chamados “paliteiros” têm um papel predominantemente de natureza 

física, podendo reduzir a ação de ondas e a circulação horizontal, aumentando, por 

conseqüência a transparência da água e a penetração da luz, tendo, portanto, grande 

potencial para favorecer o desenvolvimento do fitoplâncton. Altas densidades de troncos 

podem, entretanto, restringir a penetração de luz. Além disso, o tempo de renovação da 

água (tempo de residência) pode reduzir a produção fitoplanctônica (Ploskey, 1985). 

O perifíton (algas que se desenvolvem sobre substratos subaquáticos) também 

pode ser afetado por nutrientes, microelementos, luz e predação. Embora não sujeito às 

restrições no tempo de renovação da água, dado que se prende ao substrato, é afetado 

pelas variações de nível dos reservatórios e pelas ações das ondas. Em geral é 

desenvolvido numa faixa de profundidade cujo limite inferior é o da penetração da luz e o 

superior, o da ação das ondas. Nele se desenvolve uma rica fauna de invertebrados que 

juntos se constituem em importante fonte de alimento de peixes jovens ou mesmo 

adultos de muitas espécies. Em áreas com zonas litorâneas desenvolvidas sua produção 



PLANO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

                                                                                                       Usina Hidrelétrica Mauá 

DVMA/DPRA/LACTEC                                                                                                     12 

 

primária é o principal suporte da cadeia alimentar (Wetzel, 1964). Os paliteiros 

incrementam notavelmente esta produção visto que disponibilizam substratos adequados 

para o seu desenvolvimento. O fato de estes substratos serem predominantemente 

verticais possibilita seus usos pelas comunidades perifíticas sob condições de variações 

do nível da água. As plantas herbáceas, embora possam servir de substrato ao perifíton, 

têm, ao contrário dos troncos das árvores, presença efêmera. Os “paliteiros” em 

reservatórios do rio Paraná têm sido associados como um elevado potencial para o 

desenvolvimento de comunidades perifiticas, e sustentando elevadas quantidades de 

peixes, principalmente o curimbatá Prochilodus lineatus, que se alimenta desse recurso 

(Gomes & Agostinho, 1996). 

A vegetação alagada não é fator determinante para o desenvolvimento de 

macrófitas aquáticas (Ploskey, 1985). O reservatório de Rosana, no rio Paranapanema, 

teve a vegetação arbórea e arbustiva de sua área alagada totalmente removida. 

Entretanto, é este reservatório que apresenta a maior densidade de macrófitas aquáticas 

ao longo da cadeia de oito reservatórios nesta bacia (Agostinho et al., 2003). Os fatores 

mais importantes para o desenvolvimento de macrófitas incluem profundidade, 

velocidade da água, ação de ondas, temperatura, transparência, qualidade da água, e 

interações competitivas entre plantas (Boyd, 1971). Níveis de água estáveis também 

propiciam o desenvolvimento de macrófitas. Entretanto, pelo fato de reduzirem a ação 

das ondas, proverem condições adequadas de sedimentação de sólidos suspensos e, 

conseqüentemente, incrementarem a transparência da água, os troncos alagados podem 

atuar favoravelmente sobre o desenvolvimento daquelas submersas. Em relação às 

macrófitas flutuantes, os “paliteiros” fornecem, além da proteção contra a ação das 

ondas, um ancoradouro para os bancos dessas plantas. Porém, períodos de rápida 

liberação de nutrientes associados à decomposição da serapilheira ou de gramíneas que 

se desenvolvem em áreas desmatadas podem propiciar o profícuo desenvolvimento de 

espécies livre flutuantes, como o aguapé Eichhornia crassipes e a alface d’água Pistia 

stratiotes, dentre outras. 

Avaliando-se estas informações bibliográficas apresentadas observa-se que todos 

os autores indicam a necessidade de supressão da vegetação em reservatórios artificiais, 

porém nenhum deles aborda a necessidade de supressão total da vegetal, sendo claros 

exemplos da necessidade de se manter para da vegetação a ser alagada para a 

manutenção dos processos biológicos do futuro reservatório. 
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2.3.2 Estudos de Modelagem Matemática para a UHE Ma uá 

Tentando ampliar os conhecimentos sobre a futura qualidade das águas do 

reservatório da UHE Mauá, de modo a instruir ações como as de supressão da 

vegetação e controle de fatores internos que poderão contribuir para alterações na 

qualidade destas águas, foi realizado um realizou estudos de modelagem matemática 

para o reservatório. Tais estudos foram realizados pela equipe do Prof. Irineu Bianchini 

da Universidade de São Carlos. Os dados apresentados neste item foram retirados deste 

relatório de modelagem, porém para maiores detalhes recomenda-se a leitura do relatório 

integral. 

Para a execução dos estudos de modelagem do enchimento do reservatório 

adotou-se a aplicação de um modelo matemático, implementado a partir dos 

fundamentos propostos por Chapra & Reckhow (1983), Hespanhol (1984), Thomann & 

Müeller (1987) e Bianchini Jr. et al. (1988). Este modelo simula as alterações da 

qualidade da água em função das incorporações temporais da fitomassa e da matéria 

orgânica do solo, devidas aos processos de formação do reservatório e calcula as 

variações temporais das concentrações de oxigênio dissolvido (OD), da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), de fósforo e de nitrogênio previstas para as fases de 

enchimento e de recuperação inicial. 

Para a modelagem o reservatório da UHE Mauá foi dividido em três 

compartimentos ou segmentos, conforme pode ser observado na Figura 2. 

Para a operação do modelo foram fornecidas as seguintes informações:  

a) características físicas dos segmentos do reservatório (relações entre cota x área e 

cota x volume);  

b) vazões afluentes - médias mensais do rio Tibagi: Estação Fluviométrica Salto 

Mauá, código ANEEL 64490000 (período: 1931 a 2004) e Posto Telêmaco Borba, 

código ANEEL: 64482000 (período: 1980 a 2001),  

c) vazão efluente durante a operação de enchimento: 18,8 m3 s-1 (50% da vazão 

Q7,10);  

d) densidade de vegetação (fonte: Juris Ambientis, 2009);  

e) análise elementar (composição química) dos recursos vegetais (folhas, galhos, 

cascas e serapilheira), fonte: Cunha-Santino & Bianchini Jr. (2002);  
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f) levantamentos limnológicos do rio Tibagi (Estação Telêmaco Borba; código IAP: 

TI-04: 24º 21’ 34’’ S e 50º 35’ 42’’ O), período: 1996 a 2006; considerando as 

seguintes variáveis: DBO, OD, ODsat (concentração de saturação do oxigênio 

dissolvido), N total, P total e temperatura; 

g) coeficientes cinéticos das reações de degradação da fitomassa (dissolução e 

oxidação) sob condições aeróbias (Bianchini Jr. et al., 1998; Antonio et al., 1999; 

Cunha-Santino & Bianchini Jr., 2002) e anaeróbias (Bitar et al., 2002);  

h) mês de início da operação de enchimento: novembro. 

2.3.2.1 Incorporação da Vegetação inundada 

A incorporação da vegetação a ser inundada foi representada na modelagem 

através de um valor de densidade de fitomassa rapidamente degradável. O valor desta 

densidade foi calculado com base no cenário de desmatamento e da biomassa 

remanescente em cada tipologia a ser inundada. A cada intervalo de tempo a biomassa 

incorporada ao reservatório foi calculada em função da área inundada no intervalo de 

tempo e da densidade da fitomassa rapidamente degradável correspondente à esta área. 

Esta biomassa é dividida pelo volume afluente no intervalo de tempo, sendo este valor 

considerado como concentração de matéria orgânica lábil afluente. 

As tipologias de vegetação, bem como as áreas correspondentes a cada tipologia 

foram adotados com base no Mapa de Vegetação e Uso do Solo elaborados para estes 

estudos. A Tabela 3 apresenta estes resultados de forma percentual, discriminados por 

tipologia em relação às áreas que ocupam – passíveis de inundação – por setor do 

reservatório.  
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Figura 2 - Divisão do reservatório da UHE Mauá para modelagem de qualidade da água 
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        Tabela 3 – Tipologias vegetais na área do reservatório da UHE Mauá. 

Classes de Uso 

do Solo 

Setor I (%) Setor II (%) Setor III (%)  Total (%) Área (ha) 

Formações 

Florestais 

17,60 13,51 0,68 32 

2676 

Capoeiras 6,16 4,26 9,19 20 1651 

Reflorestamento

s 

5,62 4,28 1,48 11 

958 

Pastagens 5,93 3,19 7,69 17 1415 

Campos sujos 1,22 0,65 0,93 3 235 

Áreas úmidas 5,11 10,25 0,90 16 1369 

Agricultura 0,20 1,04 0,12 1 115 

Total    100 8.420 

Fonte: Juris Ambientis, 2009 

Com base nos inventários de fitomassa (THEMAG-REDE-FURNAS-ENGEVIX, 

2000; THEMAG-INVESTCO, 2000; Juris Ambientis, 2009) foram estimadas as 

contribuições relativas dos recursos (folhas, galhos, cascas e serapilheira) para as 7 

categorias tipológicas. A biomassa de troncos não foi considerada devido ao seu baixo 

grau de contribuição nos processos de degradação da qualidade das águas. Na 

seqüência, considerando os coeficientes indicados pelos estudos de degradação da 

fitomassa (Bianchini Jr. et al., 1998; Bitar et al., 2002; Cunha-Santino & Bianchini Jr., 

2002) foram calculados os teores de carbono orgânico facilmente oxidável. Os conteúdos 

de carbono orgânico do solo foram estimados com base em incinerações de amostras de 

solo e considerando um perfil de 10 cm de profundidade (Bianchini Jr., 1998). Os 

resultados destes cálculos são apresentados no Tabela 4. 

Tabela 4 - Contribuições dos recursos vegetais e da matéria orgânica do solo para o teor de 

carbono facilmente oxidável (kg m-2). 

Recurso Setor I 

(C-oxid. kg m-2) 

Setor II 

(C-oxid. kg m-2) 

Setor III 

(C-oxid. kg/m 2) 

Total 

(C-oxid. kg m-2) 

Folhas 0,035 0,030 0,018 0,029 
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Recurso Setor I 

(C-oxid. kg m-2) 

Setor II 

(C-oxid. kg m-2) 

Setor III 

(C-oxid. kg/m 2) 

Total 

(C-oxid. kg m-2) 

Galhos 0,058 0,050 0,029 0,049 

Cascas 0,027 0,023 0,014 0,022 

Serapilheira 0,018 0,016 0,009 0,015 

Total fitomassa 

aérea 

0,138 0,117 0,070 0,116 

Matéria 

Orgânica Solo 

0,028 0,024 0,023 0,026 

Total geral 0,167 0,141 0,093 0,142 

Fontes: THEMAG-INVESTCO (2000); Bianchini Jr. et al. (1998), Bitar et al. (2002); Cunha-Santino & 

Bianchini Jr. (2002); Juris Ambientis (2009) 

2.3.2.2 Cenários de Supressão de Vegetação Utilizad os 

O desmatamento da bacia de inundação é uma das alternativas freqüentemente 

sugeridas para a minimização dos impactos na qualidade da água de futuros 

reservatórios. Contudo, poucos são os reservatórios já implantados em que essa 

alternativa foi empregada adequadamente, aos níveis necessários para se obter 

condições límnicas mais favoráveis. Em geral, pequenas áreas próximas das barragens 

têm sido objeto de ações de desmatamento, com outras finalidades que não a melhoria 

da qualidade da água. As dificuldades encontradas na operacionalização do 

desmatamento em tempo hábil são citadas, freqüentemente, como os motivos que 

inviabilizam as limpezas das áreas de inundação. Outro aspecto importante é o poder de 

recomposição da vegetação (por exemplo: as rebrotas, as germinações de gramíneas e 

os crescimentos de pequenos arbustos). Os esforços de desmatamento poderão ser 

minimizados caso não sejam empregadas técnicas específicas para o controle dos 

processos de recomposição vegetal, principalmente no que se refere ao crescimento de 

gramíneas. 

Para a simulação da futura qualidade da água do reservatório, bem como a 

importância da retirada da matéria vegetal no período de enchimento, foram analisadas 

hipóteses de maneira a permitir um balizamento abrangente, da resposta de qualidade da 

água, considerando, seis situações em relação à cobertura vegetal: sem desmatamento 
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(0 %), 20, 40, 60, 80 e 100% de remoção. Neste contexto também foi analisada a 

proposta de desmatamento contida no projeto de supressão da vegetação, que é a 

redução da biomassa da ordem de 70 %. 

O termo desmatamento foi aplicado no contexto de remoção da fitomassa da 

bacia de acumulação e não somente no que se refere à extração de estruturas de 

interesse econômico (por exemplo: fustes e galhos grossos). Desse modo na referência 

de, por exemplo, remoção de 20 % da fitomassa subentende-se que se retirou, de modo 

uniforme 20% de todas as estruturas (folhas, galhos, cascas e serapilheira). A matéria 

orgânica do solo foi considerada em todas as situações. Nessas simulações não foram 

consideradas, durante a operação de enchimento, ações complementares tais como: 

queima dos resíduos da exploração da vegetação, variações da época de início de 

enchimento e mudanças nos valores das vazões efluentes. Também foi assumido o 

controle da reposição da vegetação das áreas desmatadas. Nesse contexto, ressalta-se 

que nos vegetais decorrentes da recomposição predominam as estruturas mais 

susceptíveis a degradação (folhas, galhos finos). 

2.3.2.3 Resultados e Discussão 

As simulações sugeriram que as reduções dos períodos com concentrações de 

OD abaixo de 5 mg L-1 deverão ser pouco significativas frente às intensidades dos 

desmatamentos. Observou-se, também, que as concentrações máximas de DBO 

somente estariam próximas dos níveis menos prejudiciais (DBO < 5 mg L-1) no caso das 

remoções de fitomassa serem superiores a 60 % nos Setores I e III. É provável que as 

concentrações de DBO tenham variando com valores elevados devido à predominância 

de estruturas frágeis na composição dos detritos. Nesse caso, em média, a soma dos 

valores correspondentes as folhas, serapilheira e matéria orgânica do solo correspondeu 

a 50,6 % dos detritos (Tabela 4) e os processos de oxidação destas estruturas, durante a 

decomposição, normalmente caracterizam-se por possuírem coeficientes de reação 

elevados (Bianchini Jr., 1999). 

A exemplo das demais variáveis, os resultados das simulações indicam que os 

declínios dos valores máximos das concentrações de DBO, nitrogênio e fósforo sejam 

proporcionais aos esforços de desmatamento. No entanto, face às atenuações 

verificadas, esses resultados sugerem que em termos de longo prazo (acima de seis 

meses de formação), as principais características límnicas deste ambiente, no que se 

refere a eutrofização e balanço de OD, não deverão estar diretamente relacionadas às 
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ações de remoção da fitomassa, mas às pressões antrópicas do entorno e a qualidade 

da água dos rios Tibagi e Barra Grande. Com relação a este último aspecto, a região do 

reservatório referente ao Setor I deverá possuir características mais oligotróficas (Kimmel 

et al., 1990). Neste caso, os processos de sedimentação e de assimilação/conversão dos 

nutrientes e da matéria orgânica alóctone detrital ocorrerão principalmente nas regiões de 

montante. Desse modo é esperado para a região próxima ao corpo central do 

reservatório: i) menor turbidez, ii) menores taxas de produção primária e iii) maior 

profundidade da zona eufótica (iluminada). Assim, convém observar, periodicamente e 

desde o início da formação do reservatório, a instalação e o desenvolvimento de espécies 

de macrófitas aquáticas submersas na região limnética (≈ Setor I). 

De acordo com as atuais concentrações de nitrogênio e fósforo do rio Tibagi, no 

que se refere a estes elementos nutrientes, as simulações indicaram que independente 

do grau de desmatamento adotado, após a formação do reservatório (≈ 3 meses) todas 

as regiões do reservatório deverão caracterizar-se como ambientes eutróficos.  

O confronto dos resultados obtidos na modelagem (esforço de desmatamento 

versus atenuações das concentrações máximas de P e N) com o tempo previsto para o 

restabelecimento das condições límnicas reforça o papel acessório (secundário) das 

ações de desmatamento. No geral, tais resultados sugerem que as ações de 

desmatamento sejam implementadas tendo em vista atender demandas específicas do 

empreendimento (por exemplo: navegação, lazer, questões cênicas, etc.) e não a 

melhoria da qualidade da água, para a qual, pouco contribuirá. Contudo, diante das 

intensidades de desmatamentos consideradas na proposta em curso (reduções no Setor 

I: capoeira 79,3 %; formações florestais 98,2 % e reflorestamento 97 %; Setor II: capoeira 

29,1 %; formações florestais 45,3 % e reflorestamento 53,1 %; Setor III: capoeira 55,6 %; 

formações florestais 88,1 % e reflorestamento 97,8 %) as melhorias das condições 

líminicas serão significativas.  

A execução dessa proposta eliminará a anaerobiose em 78 % do reservatório 

(Setores I e II), reduzindo-a a cinco dias no Setor III; assegurará em todo reservatório 

valores de DBO menores que o estabelecido pelo CONAMA (5 mg L-1) para águas de 

Classe 2 e reduzirá substancialmente os valores máximos de N e P devidos a 

degradação da fitomassa (Tabela 5). 

Assim, de modo geral, com base nas simulações realizadas concluiu-se que: 

i) o reservatório da UHE Mauá deverá apresentar duas regiões distintas, com 
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relação à disponibilidade de oxigênio dissolvido: uma mais susceptível aos processos de 

degradação da matéria orgânica remanescente (trecho compreendido entre a região da 

barragem até a foz do rio Barra Grande - Segmento I; braço do reservatório referente ao 

rio Barra Grande) e outra, na qual tais processos não deverão afetar a qualidade da água 

de modo acentuado (trechos do reservatório a montante da foz do rio Barra Grande); 

ii) a remoção da vegetação possui eficácia diferenciada em relação as diferentes 

regiões do reservatório. Devido às características hidráulicas do futuro reservatório 

(diferentes tempos de residência) e as quantidades e propriedades dos detritos, o 

desmatamento da bacia de acumulação pode ser considerado uma ação acessória 

(secundária). As áreas referentes ao Setor II e ao remanso do Setor III não deverão ser 

acentuadamente afetadas, dispensando a remoção da vegetação. No geral, os 

desmatamentos deverão ser implementados tendo em vista atender a demandas 

específicas (por exemplo: navegação, lazer, questões cênicas, etc.) e não a melhoria da 

qualidade da água, para a qual, pouco contribuirá. Contudo, diante da intensidade, a 

proposta de desmatamento em curso poderá contribuir significativamente para a melhoria 

da qualidade da água (principalmente na época de formação do reservatório). 

Tabela 5 - Efeitos da proposta de desmatamento nas variáveis limnológicas consideradas (DBO, 

OD, N total e P total) 

Setor I ODmin Anaerob. OD<5 mg L -1 DBOmax Nmax Pmax 

       

0 0,00 10,7 96,4 8,76 0,550 0,114 

20 0,00 6,4 90,0 7,45 0,517 0,107 

40 0,00 1,1 67,5 6,11 0,481 0,100 

60 0,10 0,0 46,0 4,60 0,446 0,093 

80 1,25 0,0 20,3 4,30 0,410 0,087 

100 4,80 0,0 1,0 3,03 0,376 0,080 

       

Proposta 3,16 0,0 15,0 3,63 0,407 0,089 

CONAMA >5,0 0 0 5 14,7 0,020 

rio Tibagi* 7,72 0 0 5 0,700 0,157 
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Setor II ODmin Anaerob. OD<5 mg L -1 DBOmax Nmax Pmax 

       

0 4,27 0,0 21,4 3,48 0,414 0,083 

20 5,05 0,0 0,0 3,23 0,401 0,081 

40 5,81 0,0 0,0 2,99 0,390 0,080 

60 6,54 0,0 0,0 2,72 0,380 0,078 

80 7,31 0,0 0,0 2,45 0,368 0,076 

100 8,07 0,0 0,0 2,20 0,357 0,075 

       

Proposta 5,92 0,0 0,0 2,87 0,388 0,080 

CONAMA >5,0 0 0 5 14,7 0,025 

rio Tibagi* 7,72 0 0 5 0,700 0,157 

       

Setor III ODmin Anaerob. OD<5 mg L -1 DBOmax Nmax Pmax 

       

0 0,0 28,9 100,7 8,90 0,615 0,114 

20 0,0 16,1 96,4 7,41 0,567 0,107 

40 0,0 9,6 94,3 6,27 0,524 0,100 

60 0,0 9,1 72,9 4,84 0,477 0,093 

80 0,0 5,4 42,9 3,85 0,436 0,087 

100 2,2 0,0 7,5 3,19 0,391 0,080 

       

Proposta 0,0 5,4 59,2 4,29 0,449 0,089 

CONAMA >5,0 0 0 5 14,7 0,020 

rio Tibagi* 7,72 0 0 5 0,700 0,157 

       

(*) Estação Telêmaco Borba; código IAP: TI-04. OBS. valores de referência da             

Resolução CONAMA 357 (águas de Classe 2) e concentrações médias do rio Tibagi. 

iii) se mantidas as atuais concentrações de nitrogênio e fósforo no rio Tibagi, no 

futuro, os efeitos da eutrofização poderão se constituir em problemas para o reservatório 

da UHE Mauá. Considerando somente a fertilização decorrente dos processos de 
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degradação da fitomassa, na época de formação do reservatório a região mais afetada 

deverá ser a referente ao Setor III (braço do rio Barra Grande) e a menos a do Setor II 

(região do reservatório a montante da foz do rio Barra Grande). 

2.4 ASPECTOS RELATIVOS À CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA 

Da mesma forma que para a qualidade das águas, a importância da supressão da 

vegetação para a manutenção da ictiofauna também é controversa. 

Embora os estudos sobre a importância da vegetação alagada sobre a 

reprodução de peixes sejam escassos, especialmente na América do Sul, é sabido que, 

em outros continentes, diversas espécies utilizam a vegetação terrestre submersa como 

substrato de desova e proteção de seus ovos e larvas contra a predação. Para algumas 

espécies, a presença destes hábitats é indispensável para o sucesso reprodutivo 

(Ploskey, 1985). Outras espécies, com a denominação geral de fitófilas, desovam sobre 

estes substratos (Sazima & Zamprogno, 1985). 

A vegetação inundada pode favorecer a sobrevivência dos ovos por diminuir a 

ação de ondas, erosão e cargas de sedimento, reduzindo, portanto, a mortalidade por 

processos físicos. Esse fato é relevante se considerarmos que espécies em reservatórios 

desovam principalmente em suas áreas litorâneas. Além disso, a estruturação do 

ambiente, proporcionada pela vegetação inundada, contribui para a redução da 

mortalidade de larvas e juvenis pela predação. 

A ictiofauna neotropical, especialmente seus representantes migradores, são 

fortemente dependentes de cheias e do alagamento sazonal de áreas terrestres de 

planície (várzeas) para o recrutamento de novos indivíduos aos estoques (Agostinho et 

al. 2003; Agostinho et al. 2004). 

Reservatórios fechados durante as cheias (Itaipu, Corumbá, Manso, entre outros) 

apresentaram uma explosão populacional de espécies migradoras no primeiro ano após 

o enchimento, sendo o fato atribuído por Agostinho et al (1999) a semelhança deste 

processo com uma grande cheia, provendo os jovens de alimento e abrigo suficiente para 

o desenvolvimento inicial. 

Embora com riscos para a qualidade da água, a vegetação terrestre, a 

serapilheira e os invertebrados terrestres afogados fornecem importantes suprimentos 

alimentares diretos para algumas espécies, embora com curta duração (Ploskey, 1985). 

Num estágio subseqüente, os organismos invertebrados bentônicos assumem este papel. 
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Este suprimento é responsável pelo rápido crescimento exibido por muitas espécies nos 

primeiros anos e o sucesso de insetívoros na colonização inicial. O perifíton e sua fauna 

de invertebrados associada fornecem um suprimento alimentar para peixes de forma 

mais permanente, especialmente para jovens, insetívoros, detritívoros e iliófagos  

Embora os ramos e talos alagados forneçam melhores hábitats para a fauna 

aquática que os troncos das árvores devido ao fato de conferirem maior complexidade 

estrutural ao ambiente, os troncos são estruturas mais duradouras. Por outro lado, os 

estudos realizados em reservatórios de zonas temperadas (Crowder & Cooper, 1982) e 

mesmo lagoas de várzeas em áreas tropicais (Okada et al.,2003) demonstram que 

hábitats de complexidade estrutural intermediária são mais eficientes na otimização 

trófica, permitindo um convívio sustentável entre predadores e presas, com reflexos 

positivos sobre a diversidade e equitabilidade. 

O excesso de estrutura pode tornar as presas pouco disponíveis e levar a 

explosões destas que podem predar os ovos e larvas do predador que, por sua vez pode 

incrementar as taxas de canibalismo. A escassez de estrutura, por outro lado, aumenta a 

eficiência da predação, reduz a disponibilidade de presas maiores e mais rentáveis com 

reflexos negativos também no crescimento do predador (Ploskey, 1985). 

É relevante, igualmente, que várias espécies desenvolveram ao longo do tempo 

estratégias de captura que requerem ambientes estruturados, como por exemplo, os 

emboscadores. No reservatório de Itaipu, embora com alta densidade de espécies 

forrageiras, a participação da traíra Hoplias malabaricus em algumas regiões passou a 

ser relevante nos desembarques pesqueiros somente após a proliferação de macrófitas 

flutuantes que conferiu estruturação aos hábitats. 

As razões pelas quais os peixes buscam os hábitats são, portanto, variadas. 

Abrigo, alimentação, reprodução parecem os mais relevantes. Entretanto, a busca de um 

local para repouso (menor luminosidade) ou de um referencial para a orientação tem 

também sido relatado (Ryder, 1977). 

As remoções de macrófitas aquáticas constituem-se em oportunidades para 

avaliar o efeito da estruturação de habitat sobre a composição das assembléias de 

nossos peixes, visto que são raras as espécies que as incluem diretamente em sua dieta 

(Agostinho et al., 2003). 

O reservatório de Mourão, destinado prioritariamente à produção hidrelétrica 

(Companhia Paranaense de Energia), com uma área de 1.050 ha e tempo de residência 
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de 70 dias, foi fechado em 1964. Sua vegetação arbórea foi parcialmente removida, 

sendo que, decorridos 40 anos, nas áreas não submetidas à limpeza, os troncos 

parcialmente emersos ainda dominam a paisagem. Com o objetivo de demonstrar a 

influência dos troncos submersos (paliteiros) sobre a abundância e biomassa das 

espécies, foram analisados dados obtidos em dois pontos deste reservatório (com e sem 

paliteiro), com o uso de redes de espera. As capturas totais, tanto em número de 

indivíduos quanto em peso, foram significativamente maiores nas áreas de paliteiros. A 

tendência de maiores densidades em zonas mais estruturadas, envolvendo a biota 

aquática e os invertebrados, é amplamente registrada na literatura especializada, 

particularmente em zonas temperadas. As diferenças mais acentuadas na abundância 

que no peso total indicam que estes hábitats são ocupados predominantemente por 

indivíduos menores. Tendências similares foram registradas para as principais espécies. 

Assim, em relação às diferenças na abundância para as oito principais espécies 

(97% do número total de indivíduos capturados; (Oligosarcus paranensis, Astyanax 

altiparanae, Astyanax sp L, Geophagus brasiliensis, Hypostomus commersonni, Hoplias 

malabaricus, Rhamdia quelen, Prochilodus lineatus), a única exceção a esta tendência foi 

a do cascudo Hypostomus comersonni, igualmente abundante em ambos os locais de 

amostragem. Das espécies analisadas, as duas do gênero Astyanax mostraram 

diferenças mais acentuadas na distribuição. Em relação à biomassa, uma das oito 

espécies dominantes na assembléia mostrou maiores valores de capturas nas áreas 

desprovidas de paliteiro (o cascudo H.commersonni) e outra ocorreu indistintamente em 

ambas as áreas (o curimba P.lineatus). Neste último caso, entretanto, o fato de serem 

numericamente mais abundantes nas áreas com paliteiro revela que pelo menos os 

indivíduos menores se concentraram em áreas estruturadas. Embora ambas as espécies 

sejam detritívoras, a última tem adaptações para tomar seu alimento no perifíton que se 

desenvolve sobre os troncos. As demais espécies apresentaram maior biomassa 

capturada nas áreas com troncos submersos (paliteiros). Dada a escassez de estudos 

sobre o papel da vegetação inundada sobre a ictiofauna neotropical, os resultados 

preliminares obtidos para o reservatório de Mourão fornecem fortes indicações de que a 

estruturação fornecida pelos troncos submersos é altamente relevante para várias 

espécies de nossa fauna aquática. 

Em um balneário do reservatório de Itaipu (município de Santa Helena) foi 

realizado um estudo para subsidiar o controle da população da piranha Serrassalmus 

marginatus, em razão dos freqüentes ataques aos banhistas. Nos levantamentos iniciais, 
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realizados no verão de 1987, foi identificada, entre as profundidades de 1,5 a 6,0 m, uma 

camada de plantas submersas, composta essencialmente por Chara, ao longo de todo o 

balneário. Associadas a essa vegetação foram registradas 25 espécies de peixes, entre 

as quais S. marginatus, que embora em baixa abundância (2,4 %), cuidavam de seus 

jovens (muitos alevinos da espécie foram capturados), o que explicava sua agressividade 

(Nupélia/UEM-Itaipu Binacional, 1988). A recomendação de remoções periódicas e 

manuais das macrófitas foi adotada e em amostragem no verão subseqüente, constatou-

se uma notável alteração na estrutura da assembléia de peixes na área. 

Assim, após a remoção da faixa de macrófitas, além de uma drástica redução na 

abundância da piranha, constatou-se a presença de apenas 10 espécies. Alterações 

relevantes foram também registradas na dominância, visto que a equitabilidade na 

distribuição, numa escala de 0 a 1, elevou-se de 0,38 para 0,81 entre os períodos. 
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3 DELINEAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE SUPRESSÃO DA 

VEGETAÇÃO 

O desenvolvimento de um projeto técnico deve seguir critérios específicos que 

validem e justifiquem a forma de sua composição e estruturação. Portanto, este “Projeto 

de Supressão da Vegetação”, com a função orientativa das operações, está 

fundamentado em premissas para um alinhamento de conduta e delineamento das 

atividades necessárias, que garantam o pleno desempenho quando da execução da 

supressão da vegetação na área da bacia de inundação da UHE MAUÁ. 

Através da análise de condicionantes que identificam, dentre outros, os seguintes 

aspectos: impactos positivos para a população local devido o aproveitamento do potencial 

madeireiro presente na área; impactos positivos do desmatamento para a orientação da 

fuga da fauna da área do reservatório, aspectos gerais referentes à qualidade das águas 

e a composição da ictiofauna e cronograma de construção do empreendimento, 

estabeleceram-se as seguintes premissas básicas para o dimensionamento do Plano de 

Supressão da Vegetação: 

• Orientar o projeto de desmatamento para a supressão de fragmentos florestais 

mais significativos localizados abaixo do NA normal e que deverão proporcionar 

maior rendimento lenhoso, os quais, se mantidos, servirão como atrativos/refúgio 

da fauna terrestre durante o período de desmatamento e enchimento e 

potencializarão problemas com a fauna durante o enchimento do reservatório. 

• Priorizar a supressão da vegetação em locais onde já existem acessos, de modo 

a evitar desmatamentos fora da área do reservatório, 

• Retirada do material comercial para fora da APP do futuro lago, atendendo aos 

princípios do aproveitamento econômico dos recursos naturais e as premissas de 

melhoria da qualidade das águas; 

• Manutenção da vegetação das ilhas em função de sua baixa contribuição para a 

biomassa a ser alagada, assim como devido às dificuldades operacionais da 

retirada desta vegetação.  

• Redução do material lábil em todas as áreas propostas para supressão da 

vegetação, através de operações de enleiramento e queima, com repasse, se 

necessário, nos períodos mais próximos da data prevista para enchimento do 

reservatório; 
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• Prazo de execução das atividades de supressão da vegetação em até 14 

(quatorze) meses, atendendo ao cronograma de construção do empreendimento, 

• Divisão da área de supressão da vegetação em duas grandes regiões: margem 

direita e margem esquerda do reservatório para facilitar o planejamento das 

operações de supressão da vegetação. 

Assim, o delineamento de todas as atividades estruturadas neste projeto segue as 

condicionantes acima apresentadas. 

3.1 CONDICIONANTES AVALIADOS PARA O PLANO DE SUPRES SÃO DA 

VEGETAÇÃO 

Diversos são as condicionantes que podem orientar um planejamento de 

atividades de desmatamento, porém no caso específico de supressão da vegetação em 

áreas onde serão formados reservatórios de usinas hidrelétricas, alguns aspectos podem 

ser considerados como de maior relevância, destacando-se os seguintes: 

• Condicionantes inseridos nas licenças ambientais; 

• Situação (espacialização e volumetria) das tipologias vegetais que recobrem a 

bacia de acumulação,  

• Topografia dos terrenos a serem alagados, 

• Forma e profundidade do futuro reservatório, 

• Distribuição da infra-estrutura viária, destacando-se os acessos às futuras áreas a 

serem desmatadas; 

• Usos futuros do lago, e 

• Presença ou ausência de vegetação nas áreas remanescentes, contíguas às 

áreas a serem desmatadas, as quais podem servir como corredores de fuga e 

refúgio para a fauna silvestre. 

Além destes condicionantes físicos das áreas a serem desmatadas, ainda deve-se 

levar em consideração na formulação do Plano de Supressão da Vegetação a redução da 

biomassa no lago, de modo a atender padrões de qualidade das águas do reservatório, 

bem como a manutenção da biota aquática, conforme resultados da modelagem 

matemática da qualidade das águas. 
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A conjugação destes fatores definiu áreas indicadas para a supressão vegetal e 

aquelas que devem ser mantidas, sejam para atendimento às questões bióticas ou 

mesmo com relação a segurança das equipes de desmatamento (áreas com altíssimo 

grau de inclinação) 

3.1.1 Área da faixa de depleção (entre cotas 635m e  626 m) 

O dimensionamento das formações florestais (florestas e capoeiras) na faixa de 

depleção foi um dos critérios aplicados para definir as áreas recomendadas para 

supressão total da vegetação (ARST). Sobre este dimensionamento foram realizados 

alguns cruzamentos com relação à extensão do deplecionamento, classes de declividade 

na faixa, extensão da área vegetada e, principalmente, recomendações sobre a 

manutenção da ictiofauna. 

Deste cruzamento resultou a recomendação de redução do desmatamento nos 

setores mais próximos do remanso do reservatório, (basicamente o setor 2 - ver mapa de 

desmatamento em anexo). 

A não recomendação para supressão da vegetação nestas áreas se deveu aos 

seguintes fatores: 

• Pouca elevação dos níveis de água nestes setores, o que resultaria em faixas 

estreitas de desmatamento na atual APP do rio Tibagi, podendo comprometer a 

vegetação na futura APP do reservatório da UHE Mauá, devido a necessidade de 

abertura de acessos; 

• Indicação de diversos especialistas em ictiofauna sobre a necessidade de 

manutenção de ambientes com vegetação nas margens de lagos artificiais, 

preferencialmente em seus trechos superiores, de modo a possibilitar locais de 

abrigo e alimentação para algumas espécies de peixes; 

• Baixo rendimento operacional e, conseqüente aumento de custos das operações 

de supressão vegetal, devido ao pequeno tamanho e distribuição das áreas 

vegetadas; 

• Pouca influência na redução da biomassa na área do reservatório e, 

conseqüentemente dos efeitos benéficos sobre a futura qualidade das águas. 
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3.1.2 Áreas com continuidade vegetal acima da cota 635; 

Foram incluídas no plano de desmatamento a maioria das áreas de formações 

florestais onde observou-se uma continuidade significativa da formação vegetal acima do 

NA normal do reservatório. 

Este critério buscou atender a redução dos impactos sobre as comunidades da 

fauna terrestre local, oferecendo oportunidade de deslocamento induzido para outras 

áreas vegetadas, bem como condicionantes operacionais do desmatamento. 

Para auxiliar o deslocamento espontâneo da fauna para fora da área do 

reservatório, incluíram-se alguns procedimentos operacionais no processo de 

desmatamento, quais sejam: 

• Fluxo operacional da supressão de vegetação deverá ser iniciado, sempre que 

possível, da cota menor e em direção à cota de inundação, facilitando a 

evacuação natural da fauna; 

• Operação das frentes de desmatamento distantes entre elas de um mínimo de 

100 metros, mantendo entre cada uma delas, no início dos trabalhos trechos com 

vegetação. As frentes avançarão com as operações de modo que a área destes 

trechos vegetados vá se reduzindo gradativamente, estabelecendo corredores 

interligados com outras áreas vegetadas situadas na futura APP do reservatório e 

também em cotas superiores; 

Outro fator que condicionou a escolha destas áreas foi a dificuldade técnico-

operacional de se proceder ao desmatamento apenas em uma faixa de vegetação, 

mantendo áreas vegetadas abaixo e acima das cotas 626m e 632m, respectivamente. 

Isto resultaria em “faixas desmatadas” em determinadas encostas, circundadas por 

remanescentes vegetais, nos seus limites superiores e inferiores. 

3.1.3 Associação de critérios de extensão entre as margens e profundidade do 

reservatório 

Segundo diversos estudos já realizados para lagos de usinas hidrelétricas, setores 

mais próximos ao local do barramento, que terão normalmente maior profundidade e 

extensão entre as margens, apresentam maior potencial para apresentar processos de 

estratificação, com a formação de camada anóxica, 
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Considerando-se que o reservatório da UHE Mauá terá uma profundidade do 

ordem de 80 metros nas proximidades do barramento, foram definidas para supressão 

áreas com vegetação natural situadas, preferencialmente, junto a atual calha do rio 

Tibagi e/ou próximas à foz de alguns tributários como o rio Barra Grande, ou ainda no 

terço inferior do reservatório, visto que tais áreas estarão situadas em setores mais 

profundos do lago após a sua formação. 

3.1.4 Acessibilidade e visualização x supressão da vegetação na futura APP. 

Em último lugar na escala de prioridades, mas também de suma importância para 

os processos de supressão da vegetação, outro fator que condicionou a identificação de 

áreas destinadas à supressão da vegetação foi a questão de acessibilidade. Neste caso 

avaliou-se a presença de acessos a algumas áreas ocupadas por vegetação natural 

abaixo da cota de alagamento e descartou-se aquelas onde seria necessário abrir novos 

acessos que pudessem provocar intervenções na futura APP do reservatório, 

principalmente em áreas com cobertura vegetal mais conservada. 

Também foram indicadas para desmatamentos áreas próximas a travessias e 

rodovias principais da região, bem como nos acessos às balsas que fazem a atual 

travessia do Rio Tibagi, de modo a evitar a presença dos chamados “paliteiros” em locais 

de maior circulação de pessoas e veículos, contribuindo assim para a melhoria da 

questão estética no futuro lago. 

A conjugação deste conjunto de critérios definiu a extensão das áreas 

recomendadas para supressão total da vegetação, as quais se encontram espacializadas 

nos mapas em anexo. 

3.2 ESTABELECIMENTO DA DIVISÃO DA ÁREA OBJETO 

Em função das características fisiográficas da área determinada (cota 635,0 m) 

para bacia de inundação da UHE Mauá, e também da forma disposta ao longo do rio 

Tibagi, a funcionalidade operativa para a supressão da vegetação requer uma divisão no 

eixo longitudinal ao longo do rio Tibagi 

O estabelecimento da divisão da área objeto tem como finalidade promover a 

facilidade e total viabilidade técnica operacional para a programação de atividades e a 

planificação operativa da supressão da vegetação da bacia de inundação. 
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Desta forma, o rio Tibagi será o divisor de duas regiões de operação, a “Região 

Leste” compreendendo a margem direita e a “Região Oeste” ocupando a margem 

esquerda do rio. Para cada lado da área (cada Região) foi proposta uma nova divisão, 

utilizando como referencial três segmentos específicos, de forma perpendicular ao eixo 

do rio (transversal), estabelecendo áreas, denominadas Setor 01, Setor 02 e Setor 03. 

Tais áreas corresponderão à área de aglutinação de formações vegetais conforme a 

classificação e avaliação do “Inventário Florestal” e atualizações posteriores, assim como 

agrupamentos de propriedades rurais inseridas na área referida.  

Portanto, cada lado, ou região, será composto por três setores ou áreas. Os 

setores serão as unidades operativas, nas quais serão estruturados os elementos de 

produção, unidades de produção e os respectivos arranjos da logística pertinente para o 

preparo da madeira e resíduos, remoção e estocagem.  

Os setores, a título de melhor arranjo operacional, poderão ser oportunamente 

sub-divididos em UP – Unidades de Produção ou Eitos, que configuram áreas específicas 

em quantidade e qualidade de produto e compatíveis para uma equipe de produção 

conforme a configuração técnica, para um determinado prazo de atuação (período). 

A espacialização das áreas objeto da retirada da vegetação é apresentada nos 

mapas de uso e ocupação do solo (em anexo), onde se observa a distribuição de cada 

“mancha” de vegetação a ser retirada.  

Esta proposta de supressão da vegetação, balizada pelo conjunto de 

condicionantes acima apresentados, resultou no Tabela 6, que apresenta as áreas totais 

para cada tipologia de supressão vegetal na área da UHE Mauá. A estimativa de 

supressão apresentada segue o princípio de redução da biomassa da ordem de 70 % da 

vegetação presente na área de alagamento, além da limpeza de resíduos da exploração 

em 80 % das áreas de reflorestamento com potencial volumétrico, as quais serão 

automaticamente retiradas da área de alagamento pelos seus proprietários. Tais valores 

de redução da fitomassa foram avaliados no âmbito da modelagem matemática de 

qualidade das águas. 

Como pode ser observado no Tabela 6, a bacia de inundação foi dividida em duas 

Regiões (esquerda/leste e direita/oeste), cada Região dividida em três Setores (setor 01, 

setor 02 e setor 03). 

 



PLANO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

                                                                                                       Usina Hidrelétrica Mauá 

DVMA/DPRA/LACTEC                                                                                                     32 

 

Tabela 6 - Resumo das áreas totais propostas para desmatamento no Reservatório do AHE MAUÁ 

por tipologia vegetacional e posicionamento.  

 

 

CAPOEIRA FLORESTA TOTAL
1 407,9 70,7 478,6
2 104,5 87,1 191,7
3 430,2 46,6 476,9

TOTAL 942,7 204,5 1.147,2
1 5,1 1.384,7 1.389,9
2 0,0 428,1 428,1
3 0,0 0,0 0,00 

TOTAL 5,1 1.812,8 1.818,0

REGIÃO SETOR
TIPOLOGIA ÁREA (ha)

MARGEM 
ESQUERDA 

OESTE 

MARGEM 
DIREITA LESTE

TOTAL GERAL 947,89 2.017,43 2.965,32 

 

Para fins de planejamento a Tabela 7 apresenta as áreas totais e volumes a 

serem retirados da área de inundação da UHE MAUÁ. Os dados volumétricos foram 

extraídos do inventário florestal e os estes valores balizaram o dimensionamento de todas 

as outras fases do planejamento. 

Tabela 7 – Área total e volume total para supressão em cada formação vegetal 

 

LENHA TORA TOTAL 
TIPOLOGIA

CAPOEIRA 97.992,

469.980,

947,89

2.017,4

51.593, 46.399,

338.996,130.983,

 
182.576,81 385.396,55 567.973,36 

ÁREA (ha)

FLORESTA

VOLUME TOTAL (m3)VOLUME 
(m3/ha) 

TOTAIS 2.965,32 

103,3

232,9

 

De modo a organizar os trabalhos de supressão da vegetação o reservatório foi 

dividido em duas grandes áreas (margem direita ou região leste e margem esquerda ou 

região oeste), cujos valores de áreas e volumes são apresentados na Tabela 8 e Tabela 

9. 

Tabela 8 – Margem Direita/ Região Leste: Área e Volume para Supressão 

LENHA TORA TOTAL 
S01 MD 5,19 282,5 254,1 536,5
S02 MD 0,00 0,0 0,0 0,0 
S03 MD 0,00 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 5,19 282,5 254,1 536,5
S01 MD 1.384,74 89.905,6 232.683,5 322.589,0
S02 MD 428,11 27.795,4 71.937,1 99.732,5
S03 MD 0,00 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 1.812,85 117.701,0 304.620,5 422.321,5

TIPOLOGIA

CAPOEIRA

ÁREAS ÁREA (ha)

103,38

232,96

422.858,08
 

VOLUME 
(m3/ha)

VOLUME TOTAL (m3)

FLORESTA

TOTAIS 117.983,50 304.874,581.818,04
  



PLANO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

                                                                                                       Usina Hidrelétrica Mauá 

DVMA/DPRA/LACTEC                                                                                                     33 

 

Tabela 9 – Margem Esquerda/Região Oeste: Área e Volume para Supressão 

VOLUME TOTAL (m3)  
TIPOLOGIA ÁREAS ÁREA (ha) 

VOLUME 

(m3/ha) LENHA TORA TOTAL   

S01 ME 407,93 22.203,5 19.968,3 42.171,8  

S02 ME 104,53 5.689,5 5.116,8 10.806,3  

S03 ME 430,24 23.417,8 21.060,4 44.478,2  
CAPOEIRA 

TOTAL 942,70 

103,38 

51.310,8 46.145,6 97.456,3  

S01 ME 70,70 4.590,3 11.880,0 16.470,3  

S02 ME 87,19 5.660,9 14.650,9 20.311,8  

S03 ME 46,69 3.031,4 7.845,5 10.876,9  
FLORESTA 

TOTAL 204,58 

232,96 

13.282,6 34.376,4 47.659,0  

 
TOTAIS   1.147,28 

  
64.593,31 80.521,98 145.115,28 

 

 

3.3 CRITÉRIOS PARA O DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS D E SUPRESSÃO 

DA VEGETAÇÃO 

A base informativa para o dimensionamento dos sistemas operativos para a 

supressão da vegetação é proveniente da conjugação dos critérios e premissas expostos 

no item 3.1, conjugando-se tais critérios com alguns trabalhos correlatos, quais sejam: 

� Carta imagem georeferenciada, que representa o mapeamento revisado da área 

objeto; 

� Inventário florestal da área objeto; 

� Carta de declividade (ou de tipologia e infra-estrutura ), estabelecendo 

diferentes setores em função das possibilidades de mecanização florestal; 

� Diagnóstico local/regional pertinente ao potencial econômico para o destino do 

material proveniente da supressão da vegetação. 

Os critérios para o dimensionamento dos sistemas de supressão da vegetação 

seguiram as informações qualitativas e quantitativas contidas no acervo documental dos 

levantamentos e trabalhos antecedentes e como, critério fundamental, será promovida a 
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viabilização técnica operativa com recursos de fácil domínio e tecnologias compatíveis 

com o estado da arte regional e às condicionantes da economia regional. 

Como critérios fundamentais para o dimensionamento das operações foram 

considerados: 

• Formações de Capoeiras, nas formas descritas no Inventário Florestal e 

constantes na carta de vegetação atualizada; 

• Formações Florestais, nas formas descritas no Inventário Florestal e constantes 

na carta de vegetação atualizada; 

• Retirada do material lenhoso em diferentes dimensões para fora da futura área de 

APP do reservatório. 

• Dimensionamento dos produtos florestais conforme apresenta a Tabela 10. 

Tabela 10 - Critério de Classificação do Material Lenhoso 

CLASSE CARACTERÍSTICAS 

I 
Madeira roliça com diâmetro entre 8 e 25,0 cm, medido na ponta mais grossa com 

casca, será denominado lenha, devendo ter no mínimo 1,2 m de comprimento. 

II 

Madeira com diâmetro ≥ 25,0 cm medido na ponta mais fina, com casca, 

denomina-se de tora. O comprimento padrão poderá variar entre 2,50m a 4,00m, 

conforme melhor aproveitamento do fuste principal. 

 

3.4 POSIÇÃO DO MERCADO REGIONAL PARA A COLOCAÇÃO DO  MATERIAL 

LENHOSO 

A UHE Mauá está localizada na bacia do Rio Paraná, (Código 6) e sub-bacia do 

Rio Tibagi, (código 64) nos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira no Estado do 

Paraná, a cerca de 50 km de Telêmaco Borba, tendo seu eixo localizado na  Latitude 24º 

03’ 48” S e potência instalada de 361 MW. 

A região considerada na formação da bacia de inundação tem a economia voltada 

para o agronegócio, notadamente a silvicultura, a agricultura e a pecuária. O município de 

Telêmaco Borba abriga parque industrial vinculado ao setor do Papel e Celulose, a 

KLABIN, e também a indústria da madeira pelo “cluster” desenvolvido nos últimos dez 

anos, compreendendo serrarias, laminadoras, e indústrias de beneficiamento de madeira 
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sólida. Em linhas gerais, é uma região que tem caracterização voltada para os setores 

primários e secundários da economia que consomem intensivamente a madeira oriunda 

de plantios florestais de produção. 

Além do pólo industrial de Telêmaco Borba, próximo à área da bacia de inundação 

da UHE Mauá, há três regiões distintas, as quais definem outros pólos econômicos 

importantes, quais sejam: 

• Ponta Grossa – pólo da agroindústria e de indústrias diversas como de chapas de 

fibra, madeireira e indústrias de alimentos, bebidas e conexos; 

• Jaguariaíva – Pólo da indústria de papel, indústria da madeira e indústria de 

chapas reconstituídas (MDF e Aglomerado); 

• Londrina – Pólo essencialmente da agroindústria e indústria de alimentos, bebidas 

e conexos. 

Assim a região da UHE MAUÁ tem caracterização com potencial consumidor de 

madeira, para uso e aplicação em produtos de valor agregado, como para atendimento à 

produção de energia. 

A madeira oriunda da limpeza da bacia de inundação terá duas classes de 

produtos: lenha e toras. Embora, a demanda por madeiras nativas regionais esteja 

restrita pela conjuntura legal, a oferta a ser gerada tem licenciamento pleno. Portanto, a 

verificação das possibilidades de colocação de lenha nativa e toras de espécies 

comerciais nativas foi realizada por levantamento amostral com visitas às indústrias 

regionais a fim de identificar interesses, possibilidades e níveis de consumo. 

Considerando a supressão prevista, a ser disponibilizado será da ordem de 568 

mil metros cúbicos, sendo aproximadamente 385 mil metros cúbicos de toras para a 

indústria madeireira e mais 182 mil metros cúbicos de lenha para energia. (ver 

detalhamento na Tabela 7). 

Pela realização do levantamento regional atual (fevereiro e março 2009), 

consultas aos dados IBGE (2007) e estudos técnicos realizados por empresas privadas 

(HOLTZ/KLABIN/MASISA, 2007), foram estimadas as demandas médias anuais para os 

principais segmentos da economia regional e municípios de maior importância. 

O estudo atualizado considerou duas classes de demanda, sendo uma a demanda 

por tora para a indústria madeireira e, outra a demanda por lenha para finalidade 

energética. 
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O levantamento das possibilidades de demanda para toras de espécies nativas foi 

concentrado na região de Telêmaco Borba e Municípios vizinhos, uma vez que o 

transporte é fator fundamental no agregado de valor pertinente à logística do processo de 

suprimento de matéria prima para a indústria da madeira. Assim, este levantamento 

indicou um claro interesse pelo segmento madeireiro, de forma a ser estruturado a 

Tabela 11 como um cadastro preliminar regional de consumidores e os níveis de 

consumo potenciais. 

Tabela 11 – Estimativas da demanda anual (m3) por toras de espécies nativas 

Serraria Parjweski Gerson Parjweski 42 32725099 1.440
Serraria Justus Antonio Henrique Justus 42 32733368 1.800
Madeireira Iapó - Serraria Antonio Zacarias Gonçalves 42 32735146 7.200
Serraria Nelson Silva Nelson Silva 42 32734264 / 42 99416157 3.600
Ariel Ind. & Come. de Madeiras Ari dos Santos Bueno 42 32733080 30.000
Madesilva Dirceu Silva 42 32731739 / 42 99731563 7.200
ICR Laminadora Michael ou Devair 42 88140843 31.200
ICR Serraria Michael ou Devair 42 88140843 12.000
Caswood Madeiras Cesar Castanho 42 32729007 9.600

TOTAL 104.040
 Madeireira Trombeta - Serraria Carlos Tombeta 42 32781141 12.000

TOTAL 12.000
Serraria Ortigueira 19.200

TOTAL 19.200
Madeireira Pachalki - Serraria Celso Pachalki 42 32761345 9.600
Madeireira Reserva - Serraria Evaldo / Erivan 42 32761214 12.000
Madvei Victor Eliequim Iensue 42 32762216 / 42 99775540 54.000

TOTAL 75.600
Aeromade - Serraria João Miguel Zado 43 35451156 / 43 91522686 9.600
Centrosul Laminação João Miguel Zado 43 35451156 / 43 91522686 26.400
Madeireira Depinus Paulo Roberto Bot 43 35451244 / 43 91316925 21.600

TOTAL 57.600
Lulimad - Serraria Cleusa 43 35481361 21.600
Sampre Madeiras José Francisco (Tico) 43 91193402 14.400

TOTAL 36.000
Serraria Desa José Denir Pereira 42 32751920 7.200

TOTAL 7.200

TOTAL REGIONAL 311.640

RESERVA

CURIÚVA

SAPOPEMA

IMBAÚ

ORTIGUEIRA

TIBAGI

MUNICÍPIO DENOMINAÇÃO DA UNIDADE CONTATO TELEFONE
CONSUMO TORAS 

m3/ANO

TELEMACO 
BORBA

 

A expectativa de demanda anual por toras de espécies nativas é da ordem de 312 

mil metros cúbicos, o que pode atender em pouco mais de um ano a estimativa da oferta 

derivada da limpeza da bacia de inundação, a qual é de aproximadamente 385 mil metros 

cúbicos de madeira em toras. Este panorama atual compreende uma real capacidade e 

interesse pelo parque industrial madeireiro regional, pela madeira a ser ofertada, 

independente da conjuntura econômica e sazonalidade da oferta. 

O levantamento para a verificação da demanda por lenha compreendeu a 

expansão física em distância, considerando os pólos observados e os setores da 

economia identificados como potenciais. Como primeiro setor específico foi avaliado a 

agroindústria, especialmente a secagem de grãos das principais culturas, o milho e a 
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soja. Neste contexto foram analisados dados elaborados pelo IBGE (2007) e, em função 

da produção/colheita de grãos foi estruturado a Tabela 12, onde é observada a 

necessidade média de lenha para secagem das safras anuais. 

Tabela 12 – Demanda por lenha para secagem de grão 

 

SOJA MILHO
Ponta Grossa 200.000 150.000 0,16 56.000 
Carambeí 60.000 80.000 0,16 22.400 
Castro 220.000 240.000 0,16 73.600 
Tibagi 250.000 200.000 0,16 72.000 
Ortigueira 70.000 112.000 0,16 29.120 
Curiúva 12.000 20.000 0,16 5.120
Imbaú/Reserva 65.000 130.000 0,16 31.200 
Londrina 120.000 80.000 0,16 32.000 
Outros da Região 80.000 60.000 0,16 22.400 

343.840TOTAL REGIONAL APROXIMADO  

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO DE GRÃOS (ton/ano) m3 len ha 

/ton seca
DEMANDA POR 
LENHA (m3/ano)  

 

A secagem de grãos tem demanda aproximada de 344 mil metros cúbicos por 

ano, isto considerando somente para soja e milho, pois a demanda ainda conta com 

indústrias de processos de moagem e a secagem de outros grãos como trigo, feijão, 

arroz e aveia. Tal número, entretanto é o mais significativo regionalmente, pelo trabalho 

das cooperativas e produtores independentes. 

Outros segmentos importantes da economia regional avaliados foram os 

segmentos das indústrias de Papel & Celulose e o de Chapas Reconstituídas (MDF, OSB 

e Aglomerados). Tais segmentos estão distribuídos em três pólos: Telêmaco Borba, 

Ponta Grossa e Jaguariaíva. Na Tabela 13 a seguir estão os valores aproximados da 

demandas anuais por lenha em metros cúbicos. 
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Tabela 13 – Demanda de lenha do segmento Papel&Celulose e Chapas Reconstituídas 

 

Klabi 560.000
TOTAL 560.000

Pisa 300.000
Iguaçu Celulose 180.000
Arauco/Placas 300.000

Inpacel 300.000
TOTAL 1.080.000
Masis 200.000
TOTAL 200.000

1.840.000

DEMANDA MÉDIA DE 
LENHA (m3/ano )

TELEMACO BORBA

JAGUARIAÍVA

PONTA GROSSA

TOTAL REGIONAL APROXIMADO

POLO / REGIÃO
PRINCIPAIS 

CONSUMIDORES

 

A demanda por lenha para o segmento Papel & Celulose e Chapas Reconstituídas 

é da ordem de 1,8 milhões de metros cúbicos por ano. Entretanto, vale ressaltar que 

estes segmentos industriais estão bem planejados quanto ao suprimento de matérias 

primas e devem ser considerados como hipótese de absorção de parte do volume a ser 

ofertado. 

Outro segmento importante é o da produção Cerâmica que concentra parque 

industrial no município de Ortigueira, com 16 unidades industriais e demanda da ordem 

de 86 mil metros cúbicos ano. Este segmento tem perfil de absorção da lenha a ser 

ofertada, uma vez que tal matéria prima para energia ‘fundamental em seu processo e 

totalmente adquirida em mercado. 

Portanto, a possibilidade da colocação da lenha a ser produzida a partir da 

limpeza da bacia de inundação da UHE MAUÁ, 183 mil metros cúbicos, é factível em 

curto prazo devido aos níveis de demandas regionais, como apresentado pela Tabela 14. 

Tabela 14 – Expectativa da demanda regional por lenha 

  

 

AGROINDÚSTRIA 343.840 
PAPEL / CHAPAS 1.840.000
CERÂMICA 86.400

SETOR
DEMANDA POR 
LENHA  m3/ano

TOTAL ESTIMADO 2.270.240
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4 PLANO OPERACIONAL PARA A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

4.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA DIMENSIONAMENTO 

Para o dimensionamento das atividades do “Plano Operacional para a Supressão 

da Vegetação”, foram estabelecidos algumas premissas, que interferem diretamente 

sobre o planejamento e logística das operações de supressão vegetal, quais sejam: 

• Execução em até 14 (quatorze) meses, em função do cronograma de obras; 

• Supressão de cerca de 70 % das formações de Capoeiras e Floresta contidas na 

bacia de inundação, compreendendo 2.965,32 hectares (dados provenientes da 

especialização dos critérios e premissas expostos no item 3.1); 

• Preparo do material lenhoso resultante para aproveitamento comercial em toras e 

lenha; 

• Limpeza efetiva das áreas com vegetação suprimida, incluindo o enleiramento, 

queima dos resíduos e enterrio dos mesmos. 

A queima dos resíduos, indicada neste plano, somente atinge material que não 

tem valor comercial e tem por objetivo principal reduzir os volumes de material a ser 

enterrado. 

A determinação do calendário operacional considerou semana de 06 (seis) dias 

úteis e suprimiu domingos e feriados para o período de agosto de 2009 a setembro de 

2010. Para a determinação dos dias efetivos no decorrer de cada mês, também foram 

descontados os dias de chuva para períodos de ocorrência, conforme indicação da 

classificação climática indicada pelos estudos climatológicos da bacia do rio Tibagi, 

região de influência da área de formação da bacia de inundação.  

O número de dias comprometido por chuvas em cada mês é uma estimativa 

histórica que tem como base as precipitações significativas, as quais são restritivas às 

atividades operacionais rurais e ao transporte em estradas de leito natural. Portanto, a 

Tabela 15 dispõe o calendário operacional como base para o cronograma operacional. 
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                    Tabela 15 – Calendário Operacional 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
DIAS ÚTEIS 26 25 26 24 25 24 22 27 23 25 26 27 26 24 350
CHUVAS 8 11 12 11 14 16 14 12 10 13 14 11 8 11 165
DIAS EFETIVOS 18 14 14 13 11 8 8 15 13 12 12 16 18 13 185
(%) EFETIVA 69,2 56,0 53,8 54,2 44,0 33,3 36,4 55,6 56,5 48,0 46,2 59,3 69,2 54,2 52,9

PERÍODO EM 2009 PERÍODO EM 2010
TOTAL

 

Portanto, serão 350 dias úteis para o período de 14 meses, sendo potencialmente 

efetivos 185 dias de trabalho. 

4.2 AVALIAÇÃO INFRA-ESTRUTURA LOCAL 

A avaliação da infra-estrutura local tem a finalidade de reconhecer e definir a base 

para a retirada do material lenhoso comercializável, o transporte de remoção e a 

estocagem, ou seja, a logística integrada ao plano operacional da supressão, o 

corte/abate, traçamento/recorte e preparo da madeira (material lenhoso). 

Este processo classificou os seguintes componentes da infra-estrutura: 

• Estradas principais ou classe “A” – estradas que permitem trânsito plano em 

qualquer época do ano e por qualquer configuração de veículo, podendo ou não 

ser pavimentada, mas com leito amplo e firme; 

• Estradas secundárias ou classe “B” – estradas vicinais, em leito natural que 

permitem bom tráfego o ano todo, porém que exigem manutenção eventual ou 

periódica e possuem restrição ao tráfego intenso de veículos longos e 

composições acima de 30 toneladas; 

• Estradas Rurais – estradas estreitas, em leito natural, as quais exigem 

manutenção periódica e tem limitação de tráfego em épocas chuvosas, exigindo 

preparo para tráfego intenso e pesado; 

• Caminhos Operacionais ou Ramais - são caminhos de caráter sazonal, nos quais 

somente existe trânsito de máquinas e equipamentos florestais no período 

operacional e são abertos dentro da floresta, para o trânsito de remoção da 

madeira; 

• Pátios ou Estaleiros – áreas designadas para acumular e estocar o produto da 

supressão da vegetação, especialmente o material lenhoso comercializável 

(lenha, moirões e toras), que neste caso deverão estar em ponto estratégico de 

conexão com estradas classe “A” em localização externa à faixa de preservação 

permanente do futuro reservatório; 
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• Pontes, Bueiros e Passadores de Aguadas – verificação das limitações 

pertinentes ao cruzamento de cursos d’água e transposição de áreas, o que será 

referencial para o estabelecimento dos setores operacionais. 

A classificação deverá ser um indicativo para o preparo do micro-plano por setor 

específico ou agrupamento de propriedades rurais a fim de balizar a logística, para os 

grupos de trabalho que desenvolverão as operações. 

A região da UHE Mauá tem infra-estrutura composta por rede viária de qualidade 

satisfatória, compreendendo vias pavimentadas federais e estaduais, sendo bem servida 

por estradas pavimentadas e de leito natural, intermunicipais e rurais. 

4.3 COMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS 

A composição dos sistemas operacionais tem correlação direta com os aspectos 

qualitativos e quantitativos da vegetação (floresta e capoeira) objeto da supressão 

vegetal. Entretanto, outros fatores relevantes contribuem para o plano operacional tais 

como as características físicas locais e regionais, como o relevo, a hidrografia, o clima, e 

até mesmo a disponibilidade de mão de obra especializada e infra-estrutura. 

Entretanto, este “Plano para a Supressão da Vegetação” apresentará uma 

perspectiva para a orientação do dimensionamento dos sistemas operacionais para o 

preparo da madeira e limpeza das áreas onde a formação vegetal será suprimida. 

Como já ressaltado anteriormente os sistemas operacionais aqui apresentados 

servem como indicativos para a execução das operações de retirada da vegetação, 

podendo ser ajustados, ou otimizados, pelas empresas futuramente contratadas para 

execução destas atividades, em função de peculiaridades locais. 

4.3.1 Sistema Operacional para a Supressão da Forma ção de Capoeira 

O “Sistema Operacional para a Supressão da Formação de Capoeira” é o arranjo 

técnico com a função de derrubar a vegetação, aproveitar parcialmente o produto lenhoso 

e promover a limpeza efetiva da área. 

O sistema produtivo mais conveniente para as formações de Capoeira, 

conceitualmente, é o sistema mecanizado combinado com sistemas manuais, 

denominados sistemas mistos, onde a mão de obra intensiva (com motosserra e 

auxiliares) é aplicada em pelo menos uma fase do processo para complementar o 

sistema mecanizado e aproveitar material lenhoso. 
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4.3.1.1 Descritivo Técnico para a Supressão de Capo eira 

O “Sistema Operacional para a Supressão da Formação de Capoeira” é composto 

por um grupo de atividades que compatibilizam um ciclo em duas fases conforme segue: 

Fase 01 

• Derrubada com motosserra; 

• Repique da madeira derrubada em lenha; 

• Separação e empilhamento no ramal; 

• Carregamento, remoção e descarregamento da lenha para pátio externo à APP. 

Fase 02 

• Enleiramento final do material residual; 

• Estruturação das valas/cavas; 

• Queima controlada de resíduos; 

• Enterramento do resíduo; 

• Cobertura e compactação da vala/cava. 

O ciclo estabelecido compreende as duas fases de forma seqüencial a ser 

realizado inicialmente por região (lado do rio), seqüencialmente por área ou setor (setor 

01, setor 02 e setor 03), em cada região, e finalmente por unidades de produção ou eitos 

a serem definidos quando da alocação dos recursos pelas empresas. 

Em linhas gerais e como ilustrações do fluxo operacional para cada fase, são 

apresentadas nas Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6. 
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Figura 3 – Fase 1 do fluxo operacional para limpeza da capoeira 
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Figura 4 - Detalhes da fase 1 do fluxo operacional em áreas com declividade mais acentuada
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          Figura 5 - Fase 2a do fluxo operacional para limpeza da capoeira 
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         Figura 6 - Fase 2b do fluxo operacional para limpeza da capoeira 
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4.3.1.2 Características Gerais da Operação para Áre as de Capoeira 

Como parâmetros para balizar a execução da operação ficam pré-definidos: 

• Leiras com largura aproximada de 5,0 m e comprimento médio de 15,0 m, não 

ultrapassando altura aproximada de 2,5 m; 

• Disposição das leiras de forma perpendicular à declividade do terreno, e sempre 

que possível, em paralelo à linha da APP/cota; 

• Distanciamento entre leiras em paralelo de, no mínimo 20 m; 

• Distanciamento entre cabeceira de leiras de, no mínimo, 20 m; 

• Estruturação de valas/cavas nas dimensões aproximadas de 15,0 m de 

comprimento por 4,0 m de largura e por 2,0 m de profundidade; 

• Disposição de pilhas de lenha entre as leiras no sentido paralelo ao eixo 

longitudinal das leiras, alinhadas em arruamento para facilitar o carregamento 

para remoção; 

• Remoção da lenha/toras para fora da área de preservação permanente do futuro 

reservatório em distância média de 6,0 quilômetros, com variação de 3,0 a 9,0 

quilômetros, em função da acessibilidade. 

4.3.1.3 Dimensionamento Operacional Básico para Áre as de Capoeira 

Como configuração básica para atender ao ciclo proposto, sem considerar o 

prazo, mas sim a estrutura mínima operacional, fica recomendada: 

• Trator de esteira com potência da ordem de 140 HP e lâmina “bulldolzer” frontal 

ou “garfo” com um operador; 

• Trator Agrícola 100HP com carreta para carga e baldeio de toras e lenha e 

operador; 

• Trator Agrícola 120 HP com grua/pinça para carregamento e descarregamento de 

toras e lenha e operador; 

• Retroescavadeira sobre Trator Agrícola com potência da ordem de 80 HP com um 

operador; 

• Motosserra com sabre de dimensão entre 16” e 22” e corrente padrão 3/8 dente 

quadrado, com um operador e mais dois ajudantes; 
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• Caminhão com ou sem “truck” com potência da ordem de 90 a 130 HP com um 

motorista e mais dois ajudantes para carga e descarga. 

Com esta configuração os rendimentos considerados têm como premissa um 

turno de 8,0 horas, com eficiência operacional da ordem de 75 %, ou seja, 6,0 horas 

efetivas de produção. 

Para o sistema considerado, em função do calendário estimado e da área total 

efetiva determinada para supressão, os rendimentos padrões são apresentados na 

Tabela 16 seguir. 

Tabela 16 - Padrões Operacionais para o Sistema de Supressão de Capoeira 
Atividade Módulo Rendimento  

Padrão 

Rendimento 

Dia 

Dias 

Previstos 

Dias 

efetivos 

Parâmetros 

Bases 

Módulos 

Necessários 

Derrubada da 

Vegetação 

01 motoserra 8,0 m3/hora 48,0 m3/dia 350 185 97.992,9 m3 11,0 

Repique de lenha 

empilhamento 

01 motoserra + 02 

ajudantes 

6,0 m3//hora 36,0 m3/dia 350 185 97.992,9 m3 14,7 

Carregamento de 

toras/lenha 

01 trator agrícola 

120 HP c/ grua e 

pinça 

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 97.992,9 m3 3,2 

Baldeio de 

toras/lenha 

01 trator agrícola 

100 HP c/carreta 

12,0 m3/hora 72,0 m3/dia 350 185 97.992,9 m3 7,4 

Remoção de 

toras/lenha 

01 caminhão 120 

HP 

15,0 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185 97.992,9 m3 5,9 

Descarregamento 

de toras/lenha 

01 trator agrícola 

120 HP c/grua-pinça 

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 97.992,9 m3 3,2 

Enleiramento dos 

resíduos 

01 trator de esteira 

140 HP c/lâmina ou 

garfo e operador 

3,5 horas/ha 2,3 há/dia 350 185 947,89 ha 2,2 

Estruturação de 

valas/cavas 

01 retroescavadeira 

80 HP e operador 

4,5 horas/ha 1,3 há/dia 350 185 947,89 ha 3,9 

Enterrio e 

compactação 

01 trator de esteira 

140 HP c/lâmina ou 

garfo e operador 

3,0 horas/ha 2,0 há/dia 350 185 947,89 ha 2,6 

 

O número de módulos compreende o número de equipes necessárias para a 

operação no prazo considerado.  

Assim, para a execução em prazo de 185 dias como disposto no calendário de 

operação, a configuração de módulos/equipes para supressão da formação de Capoeira, 

resulta em números variados de módulos para realizar a supressão nas duas margens, 

conforme as premissas estabelecidas, e apresentadas na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Configuração de Módulos/Equipes Operacionais para Supressão da Capoeira 
Atividade Máquina /Equipamento Recursos Humanos Numero de 

colaboradores 

Numero de módulos Total de colaboradores 

Derrubada da 

vegetação 

01 motoserra Motosserrista 1 11 11 

Repique de linha 

empilhamento 

01 motoserra + 02  

ajudantes 

Motosserrista + 

ajudantes 

3 15 45 

Carregamento de 

toras/lenha 

01 trator agrícola 120 

HP c/grua-pinça 

Tratorista 1 3 3 

Baldeio de toras/lenha 01 trator agrícola 100 

HP c/carreta 

Tratorista 1 7 7 

Remoção de 

toras/lenha 

01 caminhão 120 HP Motosserrista 1 6 6 

Descarregamento de 

toras/lenhas 

01 trator agrícola 120 

HP  com grua-pinça 

Tratorista 1 3 3 

Enleiramento do 

resíduo 

01 trator de esteira 140 

HP c/lâmina ou garfo e 

Operador de trator de 

esteira 

1 2 2 

Estruturação de 

vala/cavas 

01 retroescavadeira 80 

HP e operador 

Operador de 

retorescavadeira 

1 4 4 

Enterrio e compactação 01 trator de esteira 140 

HP c/lâmina ou garfo e 

operador 

Operador de trator de 

esteira 

1 3 3 

Total   10*  82* 

*Trator de esteira enleiramento e enterrio e compactação 

 

Em termos de recursos operacionais (máquinas/equipamentos) os totais 

necessários são: 

• 56 motosserras com sabre em dimensão de 16” a 22” e corrente padrão 3/8 dente 

quadrado; 

• 06 tratores agrícolas 120HP com grua/pinça para carregamento/descarregamento 

de madeira; 

• 07 tratores agrícolas 100HP com carreta para baldeio de toras e lenha; 

• 06 caminhões 120HP para baldeio/transporte de toras e lenha; 

• 04 retro-escadeiras 80HP; 

• 05 tratores de esteira 140 HP. 

4.3.2 Sistema Operacional para a Supressão das Área s de Formações Florestais 

O “Sistema Operacional para a Supressão das Áreas de Formações Florestais” é 

o arranjo técnico com a função de derrubar a vegetação arbórea, aproveitar parcialmente 

o produto lenhoso e promover a limpeza efetiva da área. 
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O sistema produtivo mais conveniente para as formações florestais consideradas, 

conceitualmente é, igualmente ao utilizado para as capoeiras, o sistema semi-

mecanizado ou sistema misto, onde a mão de obra intensiva é aplicada em pelo menos 

uma fase do processo para complementar o sistema mecanizado e aproveitar material 

lenhoso. 

4.3.2.1 Descritivo Técnico para a Supressão das Áre as de Florestas 

O “Sistema Operacional para a Supressão das Áreas de Formações Florestais” é 

composto por um grupo de atividades que compatibiliza um ciclo em duas fases 

conforme segue: 

Fase 01 

• Abate de árvores e arvoretas, desgalhamento e traçamento (recorte das toras e 

lenha); 

• Separação do material lenhoso e empilhamento no ramal; 

• Arraste/baldeio de toras e empilhamento no ramal; 

• Carregamento e remoção das toras e da lenha para pátio externo à APP e 

descarregamento. 

Fase 02 

• Enleiramento final do material residual; 

• Estruturação das valas/cavas; 

• Queima controlada de resíduos; 

• Enterramento do resíduo; 

• Cobertura e compactação da vala/cava. 

O ciclo estabelecido compreende as duas fases de forma seqüencial a ser 

realizado por setor e grupos de unidades de produção ou eitos. 

Em linhas gerais o fluxo operacional para cada fase é similar ao empregado para 

as capoeiras, porém com rendimentos diferenciados devido a maior volumetria das áreas 

de florestas. As figuras ilustrativas de cada fase do fluxo operacional, apresentadas para 

as capoeiras, também podem ser aplicadas às áreas de florestas. 
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4.3.2.2 Características Gerais da Operação em Áreas  de Florestas 

Como parâmetros para balizar a execução da operação ficam pré-definidos: 

• Leiras com largura aproximada de 5 m e comprimento médio de 15,0 m, não 

ultrapassando altura de 2,5 m; 

• Disposição das leiras de forma perpendicular à declividade do terreno e, 

sempre que possível, em paralelo à linha da APP/cota; 

• Distanciamento entre leiras em paralelo de, no mínimo 20 m; 

• Distanciamento entre cabeceira de leiras de, no mínimo, 20 m; 

• Estruturação de valas/cavas nas dimensões aproximadas de 12,0 m de 

comprimento por 4,0 m de largura e por 2,0 m de profundidade; 

• Disposição de pilhas de madeira em toras e lenha entre as leiras no sentido 

paralelo ao eixo longitudinal das leiras, alinhadas em arruamento para facilitar 

o carregamento para remoção; 

• Remoção da lenha/toras para fora da área de preservação permanente do 

futuro reservatório em distância média de 6,0 quilômetros, com variação de 

3,0 a 9,0 quilômetros, em função da acessibilidade. 

4.3.2.3 Dimensionamento Operacional Básico em Áreas  de Florestas 

Como configuração básica para atender ao ciclo proposto, sem considerar o 

prazo, mas sim a estrutura mínima operacional, fica recomendado: 

• Motosserra com sabre de dimensão entre 14” a 16” e corrente padrão 3/8, um 

operador e um ajudante; 

• Trator Agrícola 120HP com grua/pinça para carregamento e descarregamento de 

toras e lenha, e um operador; 

• Trator Agrícola 100HP com carreta para baldeio de toras e lenha, e um operador; 

• Trator de esteira com potência da ordem de 140HP e lâmina “bulldolzer” frontal ou 

“garfo” e um operador; 

• Retro-escavadeira sobre Trator Agrícola com potência da ordem de 80HP e um 

operador; 
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• Caminhão com ou sem “truck” com potência da ordem de 120HP com um 

motorista. 

Com esta configuração os rendimentos considerados têm como premissa um 

turno de 8,0 horas com eficiência operacional da ordem de 75 %, ou seja, 6,0 horas 

efetivas de produção. 

Assim, em função do calendário estimado e da área total efetiva determinada para 

supressão, os rendimentos padrões são apresentados na Tabela 18. 

Da mesma forma que para a supressão das capoeiras, o número de módulos 

compreende o número de equipes.  

Considerando-se o prazo de 185 dias para execução das atividades, como 

disposto no calendário de operação, a configuração de módulos/equipes para 

supressãoda formação de Florestas, é apresentada na Tabela 19. 

Tabela 18 – Padrões Operacionais para o Sistema de Supressão das Florestas 
Atividade Módulo Rendimento  

Padrão 

Rendimento 

Dia 

Dias 

Previstos 

Dias 

efetivos 

Parâmetros 

Bases 

Módulos 

Necessários 

Derrubada da 

Vegetação 

01 motoserra 10,0 m3/hora 60,0 m3/dia 350 185 469.980,5 m3 42,3 

Repique de lenha 

empilhamento 

01 motoserra + 02 

ajudantes 

6,0 m3//hora 36,0 m3/dia 350 185 469.980,5 m3 70,6 

Carregamento de 

toras/lenha 

01 trator agrícola 

120 HP c/ grua-

pinça 

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 469.980,5 m3 15,1 

Baldeio de 

toras/lenha 

01 trator agrícola 

100 HP c/carreta 

16,0 m3/hora 96,0 m3/dia 350 185 469.980,5 m3 26,5 

Remoção de 

toras/lenha 

01 caminhão 120 

HP 

15,0 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185 469.980,5 m3 28,2 

Descarregamento 

de toras/lenha 

01 trator agrícola 

120 HP c/grua-pinça 

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 469.980,5 m3 15,1 

Enleiramento dos 

resíduos 

01 trator de esteira 

140 HP c/lâmina ou 

garfo e operador 

3,5 horas/há 2,3 há/dia 350 185 2.017,43 ha 4,7 

Estruturação de 

valas/cavas 

01 retroescavadeira 

80 HP e operador 

4,5 horas/há 1,3 há/dia 350 185 2.017,43 ha 8,4 

Enterrio e 

compactação 

01 trator de esteira 

140 HP c/lâmina ou 

garfo e operador 

3,0 horas/ha 2,0 há/dia 350 185 2.017,43 ha 5,5 
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Tabela 19 – Configuração de Módulos/Equipes Operacionais para Supressão de Florestas 
Atividade Máquina / Equipamentos Recursos 

Humanos 

Númro de 

colaboradores 

Número de 

módulos 

Total de 

colaboradores 

Derrubada da Vegetação 01 motoserra Motosserrista 1 42 42 

Repique de lenha empilhamento 01 motoserra + 02 ajudantes Motosserrista + 

ajudantes 

3 71 213 

Carregamento de toras/lenha 01 trator agrícola 120 HP c/ grua-pinça Tratoristas 1 15 15 

Baldeio de toras/lenha 01 trator agrícola 100 HP c/carreta Tratoristas 1 27 27 

Remoção de toras/lenha 01 caminhão 120 HP Motoristas 1 28 28 

Descarregamento de toras/lenha 01 trator agrícola 120 HP c/grua-pinça Tratoristas 1 15 15 

Enleiramento dos resíduos 01 trator de esteira 140 HP c/lâmina ou 

garfo e oprador 

Operador de 

trator de 

esteira 

1 5 5 

Estruturação de valas/cavas 01 retroescavadeira 80 HP e operador Operador de 

retroescavadeir

a 

1 8 8 

Enterrio e compactação 01 trator de esteira 140 HP c/lâmina ou 

garfo e operador 

Operador de 

trator de 

esteira 

1 36 6 

Total   10*  354* 

*Trator de esteira enleiramento e enterrio e compactação 

 

Em termos de recursos operacionais, máquinas/equipamentos para as atividades 

nas áreas de florestas, alinham-se as seguintes necessidades: 

• 113 motosserras; 

• 30 tratores agrícolas com grua/pinça; 

• 27 tratores agrícolas 100HP com carreta; 

• 28 caminhões (truck) de 120HP; 

• 08 retro-escadeiras; 

• 06 tratores de esteira 140 HP. 

4.4 MACRO PLANO OPERACIONAL 

O Macro Plano Operacional compreende o dimensionamento específico 

considerando as premissas adotadas, notadamente a divisão da área objeto. Neste 

sentido são apresentados os dimensionamentos operacionais para a supressão das 

formações vegetais para o lado direito e para o lado esquerdo do rio Tibagi, ou seja a 

região Leste (Margem Direita) e região Oeste (Margem Esquerda), suas áreas 
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específicas, setor 01, setor 02 e setor 03. Tais divisões, em áreas podem ser observadas 

na Tabela 20 a seguir. 

Tabela 20 – Divisão física das áreas a serem suprimidas 

 

CAPOEIRA FLORESTA TOTAL
1 407,9 70,7 478,6
2 104,5 87,1 191,7
3 430,2 46,6 476,9

TOTAL 942,7 204,5 1.147,2
1 5,1 1.384,7 1.389,9
2 0,0 428,1 428,1
3 0,0 0,0 0,00 

TOTAL 5,1 1.812,8 1.818,0

REGIÃO SETOR 
TIPOLOGIA ÁREA (ha)

MARGEM 
ESQUERDA 

OESTE

MARGEM 
DIREITA LESTE

TOTAL GERAL 947,89 2.017,43 2.965,32
 

Nesta divisão a vegetação foi avaliada em seus aspectos quantitativos 

individualmente para cada lado do rio e cada área, segundo as informações do inventário 

florestal e mapeamento realizado, em conjunção com parâmetros médios de 

desempenho por tipologia. 

4.4.1 Macro Plano Operacional para a Região Leste –  Margem Direita 

A região compreendida pelo lado direito do rio Tibagi lado leste, possui extensão 

de cobertura vegetal a ser suprimida da ordem de 1.818,04 ha sendo 1.812,85 ha de 

formações de Florestas e apenas 5,19 ha de Capoeiras. Estas áreas somam 

aproximadamente 422.858,08 m3 de madeira a ser suprimida, conforme Tabela 21 a 

seguir. 

Tabela 21 – Divisão de Áreas para a Margem Direita - Leste 

 

LENHA TORA TOTAL 
S01 MD 5,19 282,5 254,1 536,5
S02 MD 0,00 0,0 0,0 0,0
S03 MD 0,00 0,0 0,0 0,0
TOTAL 5,19 282,5 254,1 536,5
S01 MD 1.384,74 89.905,6 232.683,5 322.589,0
S02 MD 428,11 27.795,4 71.937,1 99.732,5
S03 MD 0,00 0,0 0,0 0,0
TOTAL 1.812,85 117.701,0 304.620,5 422.321,5

VOLUME 
(m3/ha)

VOLUME TOTAL (m3)

FLORESTA

TOTAIS 117.983,50 304.874,581.818,04

103,38

232,96

422.858,08

TIPOLOGIA

CAPOEIRA

ÁREAS ÁREA (ha)
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4.4.1.1 Região Leste, Área/Setor 01, Formações Flor estais 

Para as áreas de Florestas da margem direita, Região Leste, Área/Setor 01, são apresentados os 

padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme nas Tabela 22 e Tabela 23 a 

seguir. 

Tabela 22 – Padrões operacionais para Florestas, Região Leste, Área/Setor 01 

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 3,7

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 1.384,74 m3 5,8

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 322.589,0 m3 10,4

01 Caminhão 120 HP 15 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185

322.589,0 m3 18,201 Trator Agrícola 100 HP c/ carreta 16,0 m3/hora 96,0 m3/dia 350 185

322.589,0 m3 10,401 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185

48,401 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185 322.589,0 m3

29,101 Motosserra 10,0 m3/hora 60,0 m3/dia 350 185 322.589,0 m3

MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

185 1.384,74 m3

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha

322.589,0 m3 19,4

350 185 1.384,74 m3 3,32,3 ha/dia

 

Tabela 23 – Dimensionamento de recursos para Florestas, Região Leste, Setor 01 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1 6 6

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de 
Trator Esteira

1 3 3

4 4

240*

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de 
Trator Esteira

1

TOTAL 10*

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1

Motorista 1

10 10

18 18

10 10

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1

19 19

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes Motosserista + 
Ajudantes

3

Motosserrista 1

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

48 144

29 29

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO 
HUMANO

NÚMERO DE 
COLABORADORES

 

Os recursos operacionais para esta atividade no setor considerado são 

apresentados na seqüência: 

• 77 motosserras; 

• 20 tratores agrícolas com grua/pinça; 

• 18 tratores agrícolas 100HP com carreta; 

• 19 caminhões (truck ou toco) com 120HP; 
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• 06 retro-escadeiras 80HP; 

• 04 tratores de esteira 140 HP. 

4.4.1.2 Região Leste, Área/Setor 01, Formações de C apoeira 

Para as áreas de Capoeira, ao lado direito, Região Leste, Área/Stor 01, serão 

apresentados os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme as 

Tabela 24 e Tabela a seguir. 

Tabela 24 – Padrões operacionais para Cerrado, Região Leste, Área/Setor 01 

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 5,19 ha 0,0

0,0ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 5,19 ha

5,19 ha 0,0
ENLEIRAMENTO DO 

RESÍDUO
01 Trator de Esteira 140HP c/ 

lâmina ou garfo e operador
3,5 horas/ha 2,3 ha/dia 350 185

536,5 m3 0,0

DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 536,5 m3 0,0

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP 15,0 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185

536,5 m3 0,0

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ carreta 12,0 m3/hora 72,0 m3/dia 350 185 536,5 m3 0,0

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185

536,5 m3 0,1

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185 536,5 m3 0,1

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra 8,0 m3/hora 48,0 m3/dia 350 185

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

 

Tabela 25 – Dimensionamento de recursos para Cerrado, Região Leste, Setor 01 

 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra Motosserrista 1 1 1

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes Motosserista + 
Ajudantes

3 1 3

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 1 1

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1 1 1

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista 1 1 1

DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 1 1

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1 1 1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1
1

1

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1
1

1

TOTAL 10* 10*

 

Os recursos operacionais para esta atividade no setor considerado são 

apresentados na seqüência: 

• 02 motosserras; 

• 02 tratores agrícolas com grua/pinça; 
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• 01 trator agrícola 100HP com carreta; 

• 01 caminhão (truck ou toco) com 120 HP; 

• 01 retro-escadeira 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.1.3 Região Leste, Área/Setor 02, Formações de F lorestas 

Para as áreas de Florestas, ao lado direito, Região Leste, Área/Setor 02, serão 

apresentados os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme as 

Tabela 26 e Tabela 27 a seguir. 

Tabela 26 – Padrões operacionais para Florestas, Região Leste, Área/Setor 02 

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 428,11 ha

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha 2,3 ha/dia 350 185 428,11 ha

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 99.732,5 m3

350 185 99.732,5 m3 6,0

01 Trator Agrícola 100 HP c/ carreta 16,0 m3/hora 96,0 m3/dia 350 185 99.732,5 m3 5,6

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 99.732,5 m3 3,2

185 99.732,5 m3 15,0

185 99.732,5 m3 9,0

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350

RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

01 Motosserra 10,0 m3/hora 60,0 m3/dia 350

MÓDULO DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

01 Caminhão 120 HP 15 m3/hora 90,0 m3/dia

3,2

1,0

1,8

428,11 ha 1,2
 

Tabela 27– Dimensionamento de recursos para Florestas, Região Leste, Setor 02 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

1 1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1 2 2

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 3 3

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista 1 6 6

6 6BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1

Motosserista + 
Ajudantes

3

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

9 9

3 3

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO 
HUMANO

NÚMERO DE 
COLABORADORES

15 45

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra Motosserrista 1

Operador de 
Trator Esteira

1

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de 
Trator Esteira

1
1

1

TOTAL 10* 75*
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Os recursos operacionais para esta atividade são apresentados na seqüência: 

• 24 motosserras; 

• 06 tratores agrícolas 120HP com grua/pinça; 

• 06 tratores agrícolas 100HP com carreta; 

• 06 caminhões (truck ou toco) de 90 a 130 HP; 

• 02 retro-escadeiras; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.1.4 Região Leste, Área/Setor 02 e 03, Formações  de Capoeira 

Para as áreas de Capoeira, ao lado direito, Região Leste, Área/Setor 02 e 03, não 

há operações, pois são setores sem áreas de capoeiras demarcadas como necessárias a 

supressão. (Tabela 21). 

4.4.1.5 3.8.1.5 Região Leste, Área/Setor 03, Formaç ões de Florestas  

Para as áreas de Florestas, ao lado direito, Região Leste, Área/Setor 03, não há 

operações, pois são setores sem áreas de formações florestais demarcadas como 

necessárias a supressão. (Tabela 21). 

4.4.2 Macro Plano Operacional para a Região Oeste –  Margem Esquerda 

A região compreendida pelo lado esquerdo do rio Tibagi, lado oeste, possui 

extensão de cobertura vegetal a ser suprimida da ordem de 1.147,28 ha sendo 204,58 ha 

de formações de Florestas e 942,70 ha de Capoeiras. Estas áreas somam 

aproximadamente 145.115,28 m3 de madeira a ser suprimida, conforme Tabela 28 a 

seguir. 
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Tabela 28 – Divisão de Áreas para a Margem Esquerda - Oeste 

LENHA TORA TOTAL 
S01 ME 407,93 22.203,5 19.968,3 42.171,8
S02 ME 104,53 5.689,5 5.116,8 10.806,3
S03 ME 430,24 23.417,8 21.060,4 44.478,2
TOTAL 942,70 27.893,0 25.085,1 97.456,3
S01 ME 70,70 4.590,3 11.880,0 16.470,3
S02 ME 87,19 5.660,9 14.650,9 20.311,8
S03 ME 46,69 3.031,4 7.845,5 10.876,9
TOTAL 204,58 10.251,2 26.530,9 47.659,0

ÁREAS ÁREA (ha)

38.144,14

TIPOLOGIA

1.147,28

CAPOEIRA

FLORESTA

TOTAIS 51.616,03 145.115,28

103,38

232,96

VOLUME 
(m3/ha)

VOLUME TOTAL (m3)

 

4.4.2.1 Região Oeste, Área/Setor 01, Formações de F lorestas 

Para as Áreas de Florestas do lado esquerdo, Região Oeste, Área/Setor 01, são 

apresentados os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme as 

Tabela 29 e Tabela 30 a seguir. 

Tabela 29 – Padrões operacionais para Florestas, Região Oeste, Área/Setor 01 

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 70,70 ha 0,2

70,70 ha 0,3ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185

DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 16.470,3 m3 0,5350 185

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha 2,3 ha/dia

16.470,3 m3 0,9

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP 15 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185 16.470,3 m3 1,0

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

16,0 m3/hora 96,0 m3/dia 350 185

16.470,3 m3 2,5

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 16.470,3 m3 0,5

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra 10,0 m3/hora 60,0 m3/dia 350 185

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTO

DIAS 
EFETIVOS

350 185 70,70 ha 0,2

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

16.470,3 m3 1,5

 

Tabela 30 – Dimensionamento de recursos para Florestas, Região Oeste, Setor 01 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

TOTAL 10* 16*

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1 1 1

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1

Operador de Trator 
Esteira

1

1 1

1 1

1 1

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista 1

1 1

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1

Tratorista 1

1 1

3 9

1 1

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra Motosserrista 1

1 1

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes Motosserista + 
Ajudantes

3

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES
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Como recursos operacionais seguem: 

• 04 motosserras; 

• 02 tratores agrícolas 120HP com grua/pinça; 

• 01 trator agrícola 100HP com carreta; 

• 01 caminhões (truck ou toco) com 120HP; 

• 01 retro-escadeira 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.2.2 Região Oeste, Área/Setor 01, Formação de Ca poeira 

Para as áreas de Capoeira do lado esquerdo, Região Oeste, Área/Setor 01, são 

apresentados os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme as 

Tabela 31 e Tabela 32. 

Tabela 31 – Padrões operacionais para Capoeira, Região Oeste, Área/Setor 01 

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIO

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra 8,0 m3/hora 48,0 m3/dia 350 185 42.171,8 m3 4,7

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185 42.171,8 m3 6,3

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 42.171,8 m3 1,4

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

12,0 m3/hora 72,0 m3/dia 350 185 42.171,8 m3 3,2

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP 15,0 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185 42.171,8 m3 2,5

DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 42.171,8 m3 1,4

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha 2,3 ha/dia 350 185 407,93 ha 1,0

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 407,93 ha 1,7

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 407,93 ha 1,1  
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Tabela 32 – Dimensionamento de recursos para Capoeira, Região Oeste, Setor 01 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

TOTAL 10* 34*

RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

Operador de 
Retroescavadeira

1

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1

1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

1 1

1 1

1 1

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1

2 2

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1

1

3 3

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista

Tratorista 1

3

3 3

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1

6 18

1

TOTAL DE 
COLABORADORES

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra Motosserrista 1 5 5

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO NÚMERO DE 
MÓDULOS

01 Motosserra + 02 ajudantes Motosserista + Ajudantes

 

Como recursos operacionais seguem: 

• 11 motosserras; 

• 02 tratores agrícolas com grua/pinça; 

• 03 tratores agrícolas 100HP com carreta; 

• 03 caminhões (truck ou toco) com 120HP; 

• 02 retro-escadeiras 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.2.3  Região Oeste, Área/Setor 02, Formação de F lorestas 

Para as áreas de Florestas da margem esquerda, Região Oeste, Área/Setor 02, são apresentados 

os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme as Tabela 33 e Tabela 34 e 

Tabela 34 a seguir. 

Tabela 33 – Padrões operacionais para Florestas, Região Oeste, Área/Setor 02 

0,2
ENTERRIO E 

COMPACTAÇÃO
01 Trator de Esteira 140HP c/ 

lâmina ou garfo e operador
3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 87,19 ha

350 185 87,19 ha 0,4

20.311,8 m3 1,2

DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 20.311,8 m3 0,7

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP 15 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185

20.311,8 m3 0,7

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

16,0 m3/hora 96,0 m3/dia 350 185 20.311,8 m3 1,1

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185

20.311,8 m3 1,8

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185 20.311,8 m3 3,0

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra 10,0 m3/hora 60,0 m3/dia 350 185

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

350 185 87,19 ha 0,2

DIAS 
PREVISTO

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha 2,3 ha/dia

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia
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Tabela 34 – Dimensionamento de recursos para Florestas, Região Oeste, Setor 02 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

TOTAL 10* 17*

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1 1 1

1 1ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1

Tratorista 1

1 1

1 1

1 1

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1

1 1

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista 1

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1

Motosserista + 
Ajudantes

3

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

2 2

1 1

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

3 9

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra Motosserrista 1

 

Como recursos operacionais seguem: 

• 05 motosserras; 

• 01 trator agrícolas 120HP com grua/pinça; 

• 04 tratores agrícolas 100HP com carreta; 

• 01 caminhão (truck) com 120HP; 

• 01 retro-escavadeira 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.2.4 Região Oeste, Área/Setor 02, Formação de Ca poeira 

Para as áreas de Capoeira ao lado esquerdo, Região Oeste, Área/Setor 02, serão 

apresentados os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme as 

Tabela 35 e Tabela 36 a seguir. 
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Tabela 35 – Padrões operacionais para Capoeira, Região Oeste, Área/Setor 02 

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIO

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra 8,0 m3/hora 48,0 m3/dia 350 185 10.806,3 m3 1,2

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185 10.806,3 m3 1,6

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 10.806,3 m3 0,3

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

12,0 m3/hora 72,0 m3/dia 350 185 10.806,3 m3 0,8

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP 15,0 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185 10.806,3 m3 0,6

DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 10.806,3 m3 0,3

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha 2,3 ha/dia 350 185 104,53 ha 0,2

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 104,53 ha 0,4

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 104,53 ha 0,3  

Tabela 36 – Dimensionamento de recursos para Capoeira, Região Oeste, Setor 02 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

Operador de Trator 
Esteira

1

TOTAL 10*

Operador de Trator 
Esteira

1 1 1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1
1

1

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 1 1

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista 1 1 1

Tratorista 1 1 1

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1 1 1

Motosserrista 1 1 1

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes Motosserista + Ajudantes 3 2 6

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra

RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

1
1

13*

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

 

Como recursos operacionais seguem: 

• 03 motosserras; 

• 02 tratores agrícolas 120HP com grua/pinça; 

• 01 trator agrícola 100HP com carreta; 

• 01 caminhão (truck) com 120HP; 

• 01 retro-escavadeira com 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.2.5 Região Oeste, Área/Setor 03, Formação de Fl orestas 

Para as áreas de Florestas na margem esquerda, Região Oeste, Área/Setor 03, 

são apresentados os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme 

as Tabela 37 e Tabela 38 a seguir. 
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Tabela 37 – Padrões operacionais para Florestas, Região Oeste, Área/Setor 03  

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 46,69 ha 0,1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 46,69 ha 0,2

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTO

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra 10,0 m3/hora 60,0 m3/dia 350 185 10.876,9 m3 1,0

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185 10.876,9 m3 1,6

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 10.876,9 m3 0,3

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

16,0 m3/hora 96,0 m3/dia 350 185 10.876,9 m3 0,6

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP 15 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185 10.876,9 m3 0,7

46,69 ha 0,1

DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 10.876,9 m3 0,3

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha 2,3 ha/dia 350 185

 

Tabela 38 – Dimensionamento de recursos para Florestas, Região Oeste, Setor 03 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

TOTAL 10* 13*

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1 1 1

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra Motosserrista 1 1 1

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes Motosserista + 
Ajudantes

3 2 6

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 1 1

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1 1 1

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista 1 1 1

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 1 1

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1 1 1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1 1 1

 

Como recursos operacionais seguem: 

• 03 motosserras; 

• 02 tratores agrícolas com 120HP com grua/pinça; 

• 01 trator agrícola 100HP com carreta; 

• 01 caminhão (truck) com 120HP; 

• 01 retro-escavadeira 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 
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4.4.2.6 Região Oeste, Área/Setor 03, Formação de Ca poeira 

Para as áreas de Capoeira ao lado esquerdo, Região Oeste, Área/Setor 03, serão 

apresentados os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos conforme as 

Tabela 39 e Tabela 40 a seguir. 

Tabela 39 – Padrões operacionais para Capoeira, Região Oeste, Área/Setor 03 

430,24 ha 1,2
ENTERRIO E 

COMPACTAÇÃO
01 Trator de Esteira 140HP c/ 

lâmina ou garfo e operador
3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185

430,24 ha 1,8ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185

430,24 ha 1,0ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,5 horas/ha 2,3 ha/dia 350 185

44.478,2 m3 1,4DESCARREGAMENTO 
DE TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185

44.478,2 m3 2,7REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP 15,0 m3/hora 90,0 m3/dia 350 185

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIO

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra 8,0 m3/hora 48,0 m3/dia 350 185 44.478,2 m3 5,0

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes 6,0 m3/hora 36,0 m3/dia 350 185 44.478,2 m3 6,7

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ grua-
pinça

28 m3/hora 168 m3/dia 350 185 44.478,2 m3 1,4

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

12,0 m3/hora 96,0 m3/dia 350 185 44.478,2 m3 3,3

 

Tabela 40 – Dimensionamento de recursos para Capoeira, Região Oeste, Setor 03 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

TOTAL 10* 37*

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1
1

1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

Operador de 
Retroescavadeira

1
2

2

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

Operador de Trator 
Esteira

1 1 1

DESCARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 1 1

3 3

REMOÇÃO DE 
TORAS/LENHA

01 Caminhão 120 HP Motorista 1 3 3

BALDEIO DE  TORAS/ 
LENHA

01 Trator Agrícola 100 HP c/ 
carreta

Tratorista 1

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

DERRUBADA DA 
VEGETAÇÃO

01 Motosserra Motosserrista 1 5 5

REPIQUE DE LENHA 
EMPILHAMENTO

01 Motosserra + 02 ajudantes Motosserista + Ajudantes 3 7 21

CARREGAMENTO DE 
TORAS/LENHA

01 Trator Agrícola 120 HP c/ 
grua-pinça

Tratorista 1 1 1

 

Como recursos operacionais seguem: 

• 12 motosserras; 

• 02 tratores agrícolas 120HP com grua/pinça; 

• 03 tratores agrícolas 100HP com carreta; 

• 03 caminhões (truck) com 120HP; 

• 01 retro-escavadeira com 80HP; 
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• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.3 Macro Plano Operacional para a Limpeza de Áre as de Reflorestamento 

Considerando a existência de plantios florestais de produção, os reflorestamentos, 

notadamente da KLABIN Florestal, há uma distribuição de áreas cujo aproveitamento da 

madeira comercial será feita pelos proprietários. Após a retirada da madeira dos 

reflorestamentos, o projeto de supressão da vegetação prevê a limpeza do material 

vegetal remanescente nestas áreas. A proposta de limpeza destas áreas de 

reflorestamento já explorados é da ordem de 772,84 hectares, distribuídos em 

conformidade com a Tabela 41. 

Tabela 41 – Distribuição das áreas de reflorestamento onde se propõem limpeza 

1 459,26
2 191,45

650,72

122,12

MARGEM SETOR ÁREATIPOLOGIA

TOTAL REFLORESTAMENTO 772,84

122,12

DIREITA/LESTE

ESQUERDA/OESTE

TOTAL ESQUERDA/OESTE

3

TOTAL DIREITA/LESTE
REFLORESTAMENTO

 

Para a retirada do material lábil remanescente (galhos finos folhas e serapilheira), 

o qual poderia se degradar rapidamente após a formação do reservatório, os 

procedimentos para a limpeza se processarão nas seguintes fases distintas: 

• Enleiramento; 

• Queima; 

• Enterrio. 

A supressão de tal material contribui de forma representativa para a redução de 

biomassa vegetal com relação benefício/custo vantajosa pelo padrão das atividades 

operacionais.  

Tais atividades estão dimensionadas para o total da área de reflorestamento na 

Tabela 42. 
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Tabela 42 – Recursos para a limpeza de áreas de reflorestamento suprimido 

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

ENLEIRAMENTO 01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

4,0 horas/ha 1,5 ha/dia 350 185 772,84 ha 3,2

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 772,84 ha 3,2

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 772,84 ha 2,1
 

4.4.3.1 Limpeza de Reflorestamento Suprimido na Mar gem Direita – Leste   

Na margem direita, Região Leste, há um total de 650,72 hectares para limpeza de 

material lábil resultante da supressão do reflorestamento. Esta área está distribuída nos 

setores 01 e 02. 

Para a Margem Direita, Região Leste, no setor 01, as tabelas a seguir explicitam 

os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos. 

Tabela 43 - Padrões operacionais para limpeza Reflorestamentos, Setor 01 

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

ENLEIRAMENTO 01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

4,0 horas/ha 1,5 ha/dia 350 185 459,26 ha 1,9

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 459,26 ha 1,9

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 429,26 ha 1,2
 

Tabela 44 - Dimensionamento de recursos para Reflorestamentos, Setor 01 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo

Operador de Trator de 
Esteira

1 2 2

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP Operador de 
Retroescavadeira

1 2 2

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo

Operador de Trator de 
Esteira

1 1 1

TOTAL 2* 4*

 

Como recursos operacionais seguem: 

• 02 retro-escavadeiras com 80HP; 

• 02 tratores de esteira 140 HP. 

Para a Margem Direita, Região Leste, no setor 02 as tabelas a seguir explicitam 

os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos. 
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Tabela 45 - Padrões operacionais para limpeza Reflorestamentos, Setor 02 

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

ENLEIRAMENTO 01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

4,0 horas/ha 1,5 ha/dia 350 185 191,45 ha 0,8

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 191,45 ha 0,8

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 191,45 ha 0,5
 

Tabela 46 - Dimensionamento de recursos para Reflorestamentos, Setor 02 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo

Operador de Trator de 
Esteira

1 1 1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP Operador de 
Retroescavadeira

1 1 1

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo

Operador de Trator de 
Esteira

1 1 1

TOTAL 2* 2*

 

A seguir apresenta-se um resumo dos recursos operacionais necessários para 

limpeza das áreas de reflorestamentos na marquem direita, setor 2: 

• 01 retro-escavadeira com 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.4.3.2 Limpeza de Reflorestamento Suprimido na Mar gem Esquerda – Oeste   

Na margem esquerda, Região Oeste, há um total de 122,12 hectares para 

limpeza de material lábil resultante da supressão do reflorestamento. Esta área está 

distribuída unicamente no setor 03.  

Para a Margem Esquerda, Região Oeste, no setor 03 nas tabelas a seguir 

explicitam os padrões operacionais e o dimensionamento de recursos. 

Tabela 47 - Padrões operacionais para limpeza Reflorestamentos, Setor 03 

ATIVIDADE MÓDULO RENDIMENTO 
PADRÃO

RENDIMENTO/
DIA

DIAS 
PREVISTOS

DIAS 
EFETIVOS

PARÂMETRO 
BASE

MÓDULOS 
NECESSÁRIOS

ENLEIRAMENTO 01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

4,0 horas/ha 1,5 ha/dia 350 185 122,12 ha 0,5

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP e 
operador

4,5 horas/ha 1,3 ha/dia 350 185 122,12 ha 0,5

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo e operador

3,0 horas/ha 2,0 ha/dia 350 185 122,12 ha 0,3  
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Tabela 48 - Dimensionamento de recursos para Reflorestamentos, Setor 03 

* Trator de esteira realiza enleiramento e enterrio e compactação.

ATIVIDADE MÁQUINA / EQUIPAMENTO RECURSO HUMANO NÚMERO DE 
COLABORADORES

NÚMERO DE 
MÓDULOS

TOTAL DE 
COLABORADORES

ENLEIRAMENTO DO 
RESÍDUO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo

Operador de Trator de 
Esteira

1 1 1

ESTRUTURAÇÃO DE 
VALAS/CAVAS

01 Retroescavadeira 80 HP Operador de 
Retroescavadeira

1 1 1

ENTERRIO E 
COMPACTAÇÃO

01 Trator de Esteira 140HP c/ 
lâmina ou garfo

Operador de Trator de 
Esteira

1 1 1

TOTAL 2* 2*

 

Como recursos operacionais seguem: 

• 01 retro-escavadeira com 80HP; 

• 01 trator de esteira 140 HP. 

4.5 ACONDICIONAMENTO DOS ESTOQUES DE MATERIAL LENHO SO 

Como material lenhoso, produto da supressão da vegetação, considera-se, 

especialmente, a madeira roliça de dimensões menores como lenha e a madeira roliça 

em dimensões maiores como as toras. 

A lenha é a madeira roliça de diâmetro mínimo, na ponta mais fina, de 8,0 cm e 

comprimento de 1,20 m em padrão variado de aproveitamento, ou seja, mesmo madeira 

tortuosa ou com nós e caroços. 

A tora é considerada produto padronizado com diâmetro na ponta mais fina de, no 

mínimo, 25 cm e comprimento podendo variar entre de 2,5 m e 4,0 m, isentos de 

tortuosidades, caroços, bifurcações ou defeitos estruturais aparentes na madeira. 

O preparo de tais produtos lenhosos compreende a maximização do 

aproveitamento no corte das árvores e arvoretas, quando do traçamento (corte em 

partes) do tronco ou galhadas. 

Uma vez, tais produtos, preparados para a remoção e retirados da área de 

inundação, deverão ser adequadamente estocados em área externa à demarcação da 

linha da faixa preservação permanente que circundará a área inundada. 

A estocagem adequada de material produto da supressão da vegetação, em 

forma de lenha e/ou toras, deverá ser estruturada em pilhas e dispostas em acordo com 

a logística envolvida, em pátios ou estaleiros. Tal procedimento deverá atender a 

algumas condicionantes e especificações a fim de garantir desempenho operacional e 

facilidades para a logística depreendida. 
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4.5.1 A Formação das Pilhas de Madeira 

A formação das pilhas de madeiras deve considerar como principais 

condicionantes: 

• Organização na ocupação espacial; 

• Estabilidade e segurança no manuseio do material para carga e descarga; 

• Facilidade de acesso e trânsito na área de estocagem; 

• Conservação do material em forma padronizada com medidas estáveis para 

facilitar controles de estoques e operações de carga e descarga. 

Para o caso específico das pilhas de lenha o arranjo deverá possuir nas pontas da 

pilha as amarrações com pilha tramada, conforme está apresentado na Figura 7. Tal 

composição, a trama de ponta, tem a função de garantir a estabilidade, uma vez que age 

como anteparo, também devido aos dois esteios de apoio. As dimensões recomendadas 

para as pilhas de lenha são da ordem de: 

• Comprimento máximo de 40,0 m;  

• Altura máxima de 2,0 m;  

• Peças de lenha de 1,20 m. 

As pilhas de toras podem seguir a mesma configuração, mas não há necessidade 

de amarração em trama, uma vez que o material é mais estável pela própria dimensão. 

Assim, a composição da pilha de toras deverão ter nas pontas três esteios como suporte. 

As dimensões recomendadas para as pilhas de toras são da ordem de: 

• Comprimento máximo 40,0 m; 

• Altura máxima 2,0 m; 

• Peças de 2,50 a 4,00 m. 

Na Figura 8 a pilha de tora é representada de forma esquemática. 
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Figura 7 – Representação esquemática das pilhas de lenha 

 

Figura 8 - Representação esquemática das pilhas de toras 

4.5.2 Estruturação dos Pátios de Estocagem 

O pátio de estocagem ou estaleiro é a área de deposição da madeira em forma de 

lenha ou toras, dispostas em pilhas, conforme já discriminado em item anterior. Tal 

disposição deverá seguir um arranjo formal denominado “módulo de estocagem”.  

O “módulo de estocagem” representa a organização especial, ou o arranjo de 

ocupação mínima de área, estabelecendo um volume mínimo padrão para disposição 

física em armazenagem. 

Na composição de um “módulo de estocagem” as pilhas de lenha deverão ser em 

número de duas e encostadas, ou uma única pilha de toras. Portanto, a configuração da 

área de ocupação de um “módulo de estocagem” compreende espaços laterais para a 

circulação de veículos, carga e descarga da madeira e a separação para a identificação e 

para isolamento de proteção contra fogo.  
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Em termos de relação física, um “módulo de estocagem para lenhas”, por 

exemplo, apresenta uma área de 50 x 13 m, totalizando 650,0 m2, sendo 100 m2 

ocupados pelas pilhas de madeira e 560 m2 para área de manobra. Cada módulo 

comporta volume empilhado de aproximadamente 200,0 estéreos ou aproximadamente 

140 m3. 

Portanto, a estruturação dos pátios de estocagem ou estaleiros compreende a 

combinação de “módulos de estocagem” cuja disposição pode ser principalmente: 

a) Disposição Retangular ou Quadrada 

Esta disposição compreende a seqüência de “módulos” lateralmente, 

encostados, sempre aos pares, conforme apresentado na Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9 – Disposição retangular ou quadrada de módulo de estocagem. 

b) Disposição em Linha Paralela à Estrada 

Esta disposição coloca os “módulos” de forma paralela ao eixo de uma 

estrada, porém mantendo o afastamento padrão (distância) para manobra e 

carga/descarga. Tal disposição é apresentada de forma esquemática na Figura 10 a 

seguir. 
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Figura 10 – Disposição de módulo de estocagem em linha paralela à estrada. 

4.5.3 Localização dos Pátios de Estocagem 

Os pátios de estocagem, ou estaleiros, deverão ser distribuídos ao longo de áreas 

adjacentes às áreas de supressão, sempre para fora da linha de demarcação da cota da 

área de preservação permanente do entorno do futuro reservatório, conforme já 

explicitado.  

O posicionamento de tais pontos para estocagem da madeira (lenha, toretes e 

toras) deverá ser em distâncias relativas às áreas em supressão de vegetação, 

considerando o máximo de 10 Km, e sempre à margem de estradas estruturais rurais ou 

denominadas “Classe A” e “Classe B”. 

Para a localização dos pátios de estocagem também deverá ser considerada a 

disposição das propriedades para cada lado do eixo do rio, conforme o critério de divisão 

da área total a ser trabalhada. Portanto, a distribuição dos Pátios/Estaleiros será relativa 

e proporcional às propriedades e áreas a serem suprimidas. 

Neste projeto de supressão da vegetação não há orientação definida para a 

localização dos pátios de estocagem, visto que o planejamento detalhado deverá ser 

realizado pelas empresas executoras da supressão vegetal, ou até mesmo acordos com 

proprietários lindeiros, constituindo-se em fatores que somente poderão ser avaliados em 

campo. 
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5 ATIVIDADES CORRELATAS À SUPRESSÃO VEGETAL 

Conforme já abordado no item relativo às informações referenciais, o Projeto de 

Supressão da Vegetação tem interface direta com o manejo de fauna terrestre, com o 

uso futuro das margens do reservatório a serem definidos pelo Plano de Uso e 

Conservação do Entorno do Reservatório. 

Assim, são inseridas neste Projeto algumas diretrizes para correta interface dos 

desmatamentos com outras atividades, sendo que algumas serão de responsabilidade 

direta da empresa contratada para a realização dos desmatamentos e em outras haverá 

apenas a organização de ações em conjunto com o empreendedor ou equipes 

contratadas para a realização de outros Programas Ambientais. 

5.1 OBTENÇÃO DAS LICENÇAS DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO  

Para a execução do desmatamento, necessário se faz lembrar que a maioria das 

áreas inseridas neste projeto constitui-se de florestas de preservação permanente e, 

como tais, só podem ser suprimidas observando-se o art. 4º, §1º, da Lei 4.771 – Código 

Florestal, o qual afirma: 

“Art. 4o  A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente 

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente 

caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001)”. 

Tendo em vista que o licenciamento ambiental do empreendimento está sendo 

conduzido pelo IAP, por se tratar de obra de impacto locall, os pedidos de desmatamento 

da bacia de acumulação do AHE Serra do Facão deverão ser encaminhados pelo CECS 

a este órgão, de acordo aos seguintes procedimentos: 

• Providenciar o documento de requerimento de desmatamento junto ao IAP; 

• Encaminhar a documentação do pedido acompanhado de documentação 

das áreas solicitadas, mapas georreferenciados das áreas serem 

desmatadas, relatório do inventário florestal e destino da produção 

florestal; 

• Pagamento das taxas de solicitação de desmatamento. 
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O IAP deverá analisar a solicitação e emitir as competentes licenças de 

desmatamento. 

Portanto, caberá ao CECS – Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, a solicitação 

das licenças para supressão vegetal, possibilitando a retirada da vegetação, a limpeza 

das áreas de desmatamento, incluindo a destinação final dos resíduos vegetais (queima 

e enterramento das cinzas) e o estaleiramento da madeira em áreas externas à poligonal 

envolvente da futura APP do reservatório. 

Qualquer outra licença, tais como as necessárias para transformação do material 

lenhoso em carvão ou mesmo seu transporte e aproveitamento em indústrias de base 

florestal, serão de responsabilidade dos proprietários rurais ou outros que tiveram 

interesse em comercializar o produto vegetal, ou mesmo os futuros interessados em 

adquirir a madeira para finalidades diversas.  

O CECS não se responsabilizará pelo licenciamento destas atividades ou mesmo 

pela comercialização do material vegetal estaleirado. 

5.2 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO VEGETAL 

Para se proceder a uma exata localização das áreas a serem desmatadas, caberá 

ao CECS. a delimitação do perímetro do futuro reservatório, representado pela locação 

em campo da cota referente ao nível máximo normal de operação (635 m), através de 

piqueteamento com distância de 100 metros. 

A delimitação topográfica das áreas propostas para a supressão vegetal, 

conforme mapas em anexo a este projeto, quando necessária, deverá ser realizada pelas 

empresas contratadas para a supressão vegetal, com auxílio de topografia de campo, de 

forma que, em nenhum caso, sejam desmatadas áreas externas ao perímetro do futuro 

reservatório. 

Esses cuidados com a locação da cota em áreas de vegetação arbórea,serão de 

extrema importância, visto que, parte da metodologia de recomposição da vegetação 

ciliar, se baseia na manutenção de estágios médios e avançados de regeneração natural 

(florestas e capoeiras) na futura faixa de proteção do reservatório (APP), de modo que 

estas formações possam funcionar como banco de germoplasma para a sucessão de 

áreas desprovidas de cobertura vegetal. 
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Por outro lado, alguns ambientes florestais situados nos limites do reservatório 

deverão ser conservados, tendo em vista a manutenção de ambientes propícios à fauna 

semi-aquática e aquática, que poderá encontrar abrigo nestes locais.  

Estas áreas deverão ser demarcadas previamente ao início do desmatamento. 

5.3 ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS PARA A SUPRESS ÃO VEGETAL 

A proposta de supressão da vegetação, contida neste Projeto, indica o 

caminhamento preferencial a ser realizado para retirada da vegetação da área de 

inundação e seu posterior estaleiramento em áreas externas à APP do reservatório, 

baseando-se na disposição da infra-estrutura rodoviária existente na área, a qual é 

satisfatória. 

Entretanto, como já explicitado anteriormente, o planejamento executivo das 

operações de supressão da vegetação deverá evitar a abertura de novos acessos, 

estradas ou caminhos em áreas de preservação permanente, na área de entorno da cota 

de inundação. A transposição das áreas de preservação permanente para fins de 

desmatamento deverá ser realizada, exclusivamente, pelas estradas rurais existentes ou 

caminhos tradicionais já consolidados pela atividade rural local. 

Assim, a abertura e manutenção de eventuais novos caminhos necessários para 

acessar as áreas de supressão vegetal, ou mesmo a manutenção das vias existentes na 

área do futuro reservatório, serão de responsabilidade das empresas contratadas para 

realização das ações de desmatamentos, ou mesmo das administrações municipais. 

O CECS terá apenas a responsabilidade de reorganizar a infra-estrutura viária 

comprometida pela formação do reservatório. 
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6  SALVAMENTO E MANEJO DA FAUNA NAS OPERAÇÕES DE DE SMATAMENTO 

De um modo geral, os desmatamentos ocorrerão no sentido de jusante para 

montante, a partir do eixo do barramento, e da parte mais próxima às margens do rio 

para as bordas do futuro reservatório. Esta orientação favorece a dispersão da fauna, 

permitindo a fuga dos animais para as áreas remanescentes, reduzindo a mortandade e 

também a necessidade de salvamento. 

O detalhamento das interações entre as ações de supressão vegetal e o 

acompanhamento e manejo de fauna, são definidos em programa específico, porém, 

seguindo as orientações do EIA e do PBA, são apresentadas as seguir, alguns exemplos 

desta integração: 

• Durante as ações de supressão da vegetação, equipe de resgate de animais 

silvestres acompanhará as frentes de trabalho com o objetivo de resgatar os 

exemplares que não conseguiram se dispersar. 

• Todos os animais capturados deverão ser avaliados quanto à possibilidade de 

relocação imediata ou necessidade de manutenção provisória na base de resgate 

para posterior soltura ou destinação adequada.  

• Todos os envolvidos com os trabalhos deverão ser orientados sobre os cuidados 

a serem tomados em relação aos animais peçonhentos. 

• Os animais capturados deverão ser cuidadosamente acondicionados em 

embalagens de transporte (caixas, sacos ou similar) específicas para as 

diferentes espécies, tamanhos e distância do percurso a serem transportados e, 

em seguida, anotados os dados como coordenadas geográficas, animal isolado 

ou bando nas fichas de captura. 

De qualquer forma, as empresas contratadas para a supressão da vegetação 

deverão comunicar-se com as equipes contratadas para o manejo da fauna, de modo a 

permitir que as equipes de resgate acompanhem as ações de desmatamento e limpeza 

das áreas, promovendo a retirada de todas as formas de vertebrados terrestres que 

forem encontradas, contribuindo, assim, para a mitigação dos impactos do 

desmatamento sobre a fauna local. 
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7 ASPECTOS GERAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIEN TE 

As atividades vinculadas à transformação dos recursos naturais, notadamente 

àquelas que depreendem mão de obra intensiva são alvo de observações constantes e 

pertinentes ao contexto denominado triple botton line. Tal contexto tem como linha mestra 

as ações produtivas sendo realizadas, obrigatoriamente, de forma economicamente 

viável, socialmente justa e ambientalmente equilibradas. Portanto, a supressão da 

vegetação é um programa específico que conta com mão de obra intensiva em atividades 

que envolvem riscos operacionais e condições operacionais em áreas naturais abertas - 

as formações vegetais da região do Cerrado, assim como os devidos cuidados para o 

controle de processos frente às alterações do meio ambiente. 

Assim, a organização e a gestão dos processos deverão cumprir com as 

normativas ambientais e trabalhistas, a fim de assegurar rotinas que preservem a 

integridade física, a saúde e o bem estar dos colaboradores envolvidos e mantenham 

atendidos os parâmetros estipulados pelos programas integrados ao programa de 

supressão da vegetação.  

Os principais procedimentos e normativas são destacados a seguir, segundo 

tópicos específicos. 

7.1 FORMAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO E ATUAÇÃO EM C AMPO 

• O contingente de colaboradores poderá residir em alojamentos rurais, 

devidamente localizados em áreas próximas as atividades, desde que atendidas a 

Norma Brasileira, considerando a higiene, saúde e segurança do trabalho, 

especialmente quanto à disponibilidade de sanitários, refeitório e número de 

dormitórios, assim como a manutenção dos atendimentos básicos de emergência 

(ambulatório) previstos em relação ao número de alocados em acampamento; 

• Todos os funcionários e participantes das atividades vinculadas à supressão da 

vegetação deverão estar registrados na forma da lei com contrato específico que 

atende a CLT; 

• Não são permitidos funcionários menores, permanência ou trânsito de menores 

nas áreas de trabalho e/ou áreas correlatas como alojamentos, oficinas e 

dependências afins que compreendam apoio às atividades de campo; 
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• Todos os colaboradores deverão ser submetidos à exames médicos periódicos, 

admissionais e demissionais, em acordo com o disposto aos requisitos da NR 07, 

conforme o previsto no PCMSO - “Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional”; 

• Todos os colaboradores deverão ter treinamento adequado e preleções a respeito 

das atividades e seus riscos, assim como, deverá haver acompanhamento por um 

técnico em segurança do trabalho na composição da análise de riscos de cada 

área específica e atividade; 

• Para todos os colaboradores, em qualquer nível, fica estabelecida a necessidade 

e obrigatoriedade do uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual, em 

conformidade com a atividade específica; 

• Os visitantes de qualquer natureza, vinculados ou não ao programa de trabalho, 

só poderão acessar as áreas de operação devidamente autorizados e 

acompanhados por representante do responsável pela empreitada e ficam 

obrigados a usar EPI - Equipamento de Proteção Individual, em conformidade 

com a visita à atividade específica; 

• Os colaboradores deverão ter transporte rodoviário para acesso ao trabalho e tal 

transporte deverá estar enquadrado aos requisitos de segurança da NR 18.25; 

• O trânsito de veículos nas áreas de operação deverá ser rigorosamente 

controlado por placas indicativas/sinalizadores e observação de responsáveis, não 

excedendo à 40 Km/hora; 

• Todas as estradas de acesso à área de serviços e operações deverão estar 

devidamente sinalizadas em acordo com o CNT – Código Nacional de Trânsito; 

• Para garantir a saúde, bem estar e o desempenho dos colaboradores, deverá ser 

disponibilizada água potável em recipientes hermeticamente fechados e térmicos 

conforme discriminado na NR 24; 

• As refeições diárias deverão ser fornecidas nos horários de alimentação, em 

recipientes herméticos que mantenham a qualidade e o sabor dos alimentos, 

assim como o caráter do preparo, quer sejam aquecidas ou resfriadas; 

• Para atender às prerrogativas de saúde e bem estar dos colaboradores e de 

manutenção do meio ambiente, as frentes de trabalho em campo deverão ter 
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instalados sanitários ou banheiros químicos em conformidade com a NR 18, item 

18.4.2.3.; 

• Em caso de haver instalações de alojamentos e áreas específicas das operações 

em campo para o atendimento à convivência dos colaboradores, tais instalações 

deverão estar em acordo com a NR 17, NR 18 e NR 24. 

7.2 ATIVIDADES COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAME NTAS 

• As máquinas, equipamentos, veículos e ferramentas para o desenvolvimento das 

atividades operacionais deverão sempre estar em perfeitas condições e mantidas 

em acordo com as referências do fabricante, em seu estado original, sem 

qualquer alteração estrutural, funcional ou adaptações; 

• As manutenções preventivas de máquinas, equipamentos e ferramentas deverão 

ser programadas e realizadas periodicamente e em área e instalações 

adequadas, para evitar danos as meio ambiente e/ou acidentes de trabalho; 

• Todo e qualquer produto químico ou inflamável deverá ser manuseado em 

condições especiais em acordo com as normas de segurança do trabalho e as 

premissas de preservação da saúde e do meio ambiente, evitando inalações, 

derramamentos, riscos de explosões ou incêndio e vazamentos; 

• As motosserras deverão obrigatoriamente possuir dispositivos de segurança 

conforme NR 12, sendo os operadores treinados, capacitados e habilitados pela 

entidade regional de capacitação conforme item 6 do Anexo I da NR 12; 

• As motosserras deverão estar devidamente licenciadas conforme registro 

obrigatório junto ao IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis; 

• O operador de motosserra deverá estar equipado com EPI – Equipamentos de 

Proteção Individual composto por capacete com protetor auricular e viseira 

especial, luvas em couro grosso, calça com tecido em tela de aço protetor, camisa 

de manga comprida e calçado com biqueira de aço; 

• A operação de derrubada de árvores deverá seguir técnica de preparo de queda 

observando a inclinação da árvore, sua copa e tendência em relação à inclinação 

do terreno para, então, o operador posicionar o corte/talho inicial em cunha (90º), 

para depois proceder o corte no sentido oposto ao da queda da árvore; 
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• Todo operador de motosserra deverá observar a área de atuação própria e de 

outros ao redor, mantendo distância mínima de 30 metros com outros membros 

de equipe de trabalho, assim como posicionar-se e posicionar seu ajudante em 

zona segura com relação ao sentido de corte e derrubada das árvores; 

• Não realizar operações com a motosserra em altura superior à região lombar do 

operador; 

• As árvores, independente do porte, deverão ser derrubadas ou tombadas por 

completo, sem prenderem-se em meio à galhadas de outras árvores ou cipós e 

ficarem pensas. Caso isso ocorra, a área deverá ser isolada e concentrado 

esforço técnico para a derrubada total; 

• A madeira a ser preparada, o recorte e o traçamento dos troncos e galhos 

deverão obedecer padrões definidos como de uso comercial, mas que permitam 

manuseio, carga, transporte, descarga e armazenamento, não ultrapassando a 

carga de 20 Kg para a movimentação manual; 

• Na operação de derrubada de árvores e preparo do material lenhoso em toras e 

lenha, todo e qualquer material deverá ser retirado dos caminhos, acessos e 

estradas, evitando qualquer forma de obstrução ao trânsito. 

7.3 PREPARO E TRANSPORTE DO MATERIAL LENHOSO 

• O preparo do material lenhoso, manuseio, empilhamento e transporte deverá ser 

realizado por colaboradores devidamente equipados com EPI – Equipamentos de 

Proteção Individual, necessariamente, capacete, luvas, calçado de segurança, 

uniforme composto por calça e camisa de manga comprida; 

• O transporte do material lenhoso (lenha ou tora) deverá ser feito, em caçamba ou 

carreta, sempre amarrado ou confinado em grades laterais e fueiros; 

• As atividades de carga e descarga da madeira deverão atender aos preceitos de 

ergonomia previstos nas normativas técnicas tais como freqüência e intensidade 

de esforço, substituição em revezamento e quantidade/número de colaboradores; 

• Na operação de carga e descarga, os trabalhadores não deverão subir nas pilhas 

de madeira ou nos veículos (caçambas, carrocerias ou carretas), permanecendo 

os mesmos no solo ou área estável; 
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• A formação das pilhas de madeiras cortadas em toras e/ou lenha deverá observar 

o plano de ocupação espacial denominado “módulo” (já especificado neste 

documento), é composto por duas pilhas de lenha ou uma pilha de toras, sendo a 

lenha depositada em tamanho de 1,20 m (largura de pilha) x 2,0 m (altura da 

pilha) x 40,0 m (comprimento da pilha), em grupos de duas pilhas, encostadas 

uma a outra e  distanciadas 10,0 m de outro módulo. Este mesmo procedimento 

será utilizado para pilhas de toras, cujo módulo contará com uma única pilha de 

toras em tamanho variando entre 2,50 m e 4,00m (largura de pilha) x 2,0 m (altura 

da pilha) x 40,0 m (comprimento da pilha); 

• A estruturação das áreas de armazenagem de pilhas de madeira 

(pátios/estaleiros) deverá considerar a disposição em “módulos” distanciados de 

forma a permitir o trânsito de carga e descarga, vigilância, mensuração 

(cubagem), identificação e atendimentos a eventos de risco. 

7.4 MEDIDAS DE EMERGÊNCIA E PREVENÇÃO 

• As ferramentas, equipamentos, máquinas e veículos deverão ser mantidos 

regularmente por programa de manutenção preventiva e assim vistoriados, sendo 

expressamente inaceitável qualquer adaptação, alteração ou mudança do estado 

original para uso, aplicação e funcionamento, no sentido de sempre garantir a 

segurança e a ergonomia nas funções operacionais; 

• Todos os colaboradores envolvidos nas operações em campo, e suas chefias e/ou 

encarregados, deverão passar por treinamento específico para qualificação 

relativa às normativas de segurança no trabalho e primeiros socorros, e assim ser 

composta a equipe da CIPAT – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho; 

• Para as áreas de operação deverão ser dimensionados recursos de atendimentos 

emergenciais conforme previsto pela NR 18, tais como ambulatório médico, 

macas de transporte, caixas de primeiros socorros e disponibilidade de materiais 

médicos para atendimento de primeiros socorros; 

• Para cada grupo de 50 a 100 colaboradores, deverão ser estruturadas no mínimo 

duas equipes de socorristas, composta por um líder e quatro assistentes, os quais 

deverão ser treinados conforme normativas da CIPAT – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho; 
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• Para melhor eficiência no atendimento de acidentes graves, deverá ser 

disponibilizada, em ponto estratégico, uma ambulância com paramédico de 

plantão com rádio comunicador; 

• Em cada grupo de trabalho, ou área de operação, o líder ou encarregado, deverá 

portar rádio comunicador para manter contato permanente com uma base ou sede 

administrativa das operações e especialmente para uso na mobilização de 

recursos em emergências de qualquer natureza; 

• Para melhor atendimento a emergências de natureza ambiental, notadamente 

incêndios florestais e derramamento de substâncias nocivas ao meio ambiente, as 

frentes de trabalho deverão possuir em veículo ou em local estratégico, um “kit” 

de proteção ambiental e equipamentos de combate a incêndios florestais (como 

abafadores, rastelos, pinga-fogo e bombas costais) de forma que, quando 

distribuídos, possam equipar no mínimo 30 homens; 

• Deverão ser realizados treinamentos específicos de combate a incêndio florestal e 

mitigação de impactos ambientais por derramamento de substâncias nocivas ao 

meio ambiente a grupos de colaboradores, formando as brigadas para 

atendimento emergenciais, as quais deverão ser compostas por no mínimo 10 

homens e no máximo por 20 homens, recomendando uma brigada por frente de 

trabalho de até 50 homens; 

• À exceção dos procedimentos previstos no presente projeto, o uso de fogo, 

mesmo a prática do tabagismo, nas áreas de operações é expressamente 

proibido, assim como portar qualquer artefato ou objeto (rádio, arma de fogo, 

arma branca, etc.) que não componha os equipamentos de rotina de operação e 

segurança do trabalho; 

• As operações de queima das leiras deverão ser realizadas por equipes treinadas, 

com acompanhamento das brigadas anti-incêndio, de modo a evitar que o fogo 

possa se propagar para áreas não desejadas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações apresentadas neste plano operacional permitem análises por 

parte da do CECS – Consórcio Energético Cruzeiro do Sul no que se refere às principais 

especificações necessárias a contratação das empresas responsáveis pelas atividades 

de supressão da vegetação na área do reservatório da UHE Mauá. 

Seguindo as premissas apresentadas inicialmente, foram feitas estimativas para a 

supressão vegetal que buscam contemplar em grandes linhas os princípios de melhoria 

das condições futuras do reservatório em relação a qualidade das águas e manutenção 

da diversidade da fauna aquática, bem como aproveitamento econômico do recurso 

natural e a redução dos impactos sobre a fauna terrestre. 

Sob este enfoque foram realizadas atividades e analisadas informações básicas 

para a indicação das áreas de supressão da vegetação, destacando-se entre elas: 

• dados do inventário florestal realizado na área, o qual forneceu as estimativas 

volumétricas para cada tipologia vegetal;  

• trabalhos de mapeamento e cruzamento de informações, realizados com apoio de 

ferramentas de geoprocessamento, que permitiram a associação de informações 

como tipologias florestais, curvas de nível, localização de estradas e acessos, 

cotas do NM do futuro reservatório e da faixa de deplecionamento, de modo a 

possibilitar a visualização das áreas mais importantes para a supressão da 

vegetação; 

• informações dos estudos de modelagem matemática de qualidade das águas, que 

subsidiaram e foram subsidiados por propostas de supressão seletiva em 

algumas áreas do reservatório. 

Após a análise das informações referenciais e a realização dos diversos 

cruzamentos entre os estudos realizados na área do reservatório, tendo sempre como 

foco as premissas do projeto de supressão, foi possível estabelecer os quantitativos de 

vegetação a serem suprimidos, que totalizaram uma área de 2.965 ha, distribuídos em 

diversas áreas ao longo do reservatório. 

Sobre estes valores de área a ser desmatada e para cada tipologia vegetal, foram 

descritos indicativos para as atividades de exploração florestal propriamente dita, assim 

como para a disposição final da madeira.  
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A questão da disposição da madeira foi tratada apresentando, em nível 

esquemático, a disposição de pátios/estaleiros a serem implantados fora das áreas de 

preservação permanente, conciliando o agrupamento de propriedades rurais ou áreas 

específicas de proprietários com a rede vária disponível. 

Compõem ainda o Plano Operacional, exemplos de empilhamento padrão de 

madeira nos estaleiros externos (para deposição da lenha/toras) indicando os sistemas 

de amarrações e os módulos de estocagem, assim como são apresentados em anexo, 

mapas indicativos das áreas a serem desmatadas. 

Ainda como forma de orientar os processos de contratação de ações executivas 

deste Plano de Supressão da Vegetação, foram inseridas informações referentes às 

questões de saúde segurança e meio ambiente e as interfaces com outros programas 

ambientais. 

Apesar de indicar que todos os procedimentos de exploração e retirada da 

vegetação, assim como os dimensionamentos de equipes de trabalho, podem ser 

reorganizados pelas futuras empresas contratadas, com a execução de um planejamento 

executivo mais adequado, é importante ressaltar que os quantitativos de supressão 

vegetal propostos, assim como a distribuição das áreas de supressão, devem ser 

mantidos, pois o planejamento exposto procura atender aos principais objetivos da 

supressão vegetal ou seja: melhoria da qualidade das águas do futuro reservatório, a 

minimização dos impactos sobre a ictiofauna local, salvaguardar a fauna local, cumprir 

com o aproveitamento do material lenhoso e, notadamente, atender ao cronograma 

estabelecido para a obra de implantação da UHE Mauá. 
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