2015

Programa de reflorestamento e
produção de mudas

DSA Desenvolvimento e Sust. Ambiental
UHE Monjolinho
30/09/2015

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO E
PRODUÇÃO DE MUDAS

UHE MONJOLINHO

PERÍODO: julho a setembro de 2015

1 - Introdução:
O presente relatório visa informar ao corpo técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Henrique Luis Roessler – FEPAM o andamento das atividades realizadas através do Programa de
Reflorestamento e Produção de Mudas do Plano Básico Ambiental da UHE Alzir dos Santos Antunes
(Monjolinho) entre os meses de julho a setembro de 2015. Para tal são apresentados quadro de
acompanhamento das ações, descrição do andamento das atividades desenvolvido atualmente pela
D.S.A Desenvolvimento & Sustentabilidade Ambiental e parceria com a Monel Monjolinho Energética
S/A, atendendo as condicionantes contidas na L.O n° 3159-2013 DL nos itens:

“2.5 - Deverá ser dada a continuidade ao monitoramento das mudas já plantadas e o manejo
através do controle de formigas cortadeiras, de capinas de coroamento, do tutoramento das
mudas, da adubação de cobertura e da reposição das mudas mortas”.
7.1. “A reposição florestal obrigatória deverá priorizar as áreas da faixa ciliar do reservatório,
as áreas de captação da micro bacia envolvida e as Terras Indígenas Votouro, GuaraniVotouro e Nonoai.”
7.2. “A reposição florestal deverá ocorrer em especial nas áreas de interesse para
conservação da fauna, com manutenção dos padrões da estrutura fitossociológica original
desses ambientes.”

2 – Montagem do viveiro:
Foi concluída a montagem do novo viveiro, com capacidade de produção de 100.000 mudas,
também teve inicio a produção de essências nativas para o período de 2016.

Foto – 01) Terraplanagem do local.

Foto – 02) Escavação para implantação do viveiro..

Foto – 03) Implantação da estrutura.

Foto – 04) Colocação da cobertura (sombrite).

2.1 – Produção de mudas do viveiro junto a UHE Monjolinho.
No final do mês de agosto foram iniciados os trabalhos para o produção de 60.000 mil mudas, com
previsão de entrega de julho de 2016, para serem distribuídas e plantadas em vários locais do
empreendimento, atualmente já foram produzidas cerca de 6000 mil mudas.
2.2 - Metodologia
A produção das mudas é executada através do plantio direto de sementes nos tubetes, procedimento
esse que evita a necessidade de repicagem. Este processo é utilizado principalmente com as
espécies intolerantes a repicagem.
As caixas utilizadas na produção das mudas possuem 96 células e cada tubete comporta até 100

cm3 de material (substrato, vermiculita, adubo orgânico e osmocote).

Foto - 05) Inicio da produção de mudas

Foto – 06) Mudas de Paineira (Ceiba speciosa)

Foto - 07) Inicio da germinação de (Araucária angustifólia).

Foto - 08) Brotos de Araucárias em desenvolvimento.

Figura – 1 Mostra um mosaico fotográfico das atividades desenvolvidas e descritas no item anterior
que deram o “start” a produção de mudas 2015 da UHE Monjolinho.

3 - Coleta de sementes.
3.1 - Metodologia
A coleta de sementes é realizada a partir do monitoramento dos períodos de frutificação das matrizes
já existentes na área de influência da UHE. A coleta, propriamente dita, é executada através da poda
de pequenos ramos frutíferos das árvores ou ainda pelo recolhimento dos frutos caídos sobre o solo.
As ferramentas utilizadas para obtenção das sementes variam de espécie para espécie, mas
normalmente uma lona plástica e um podão com haste são suficientes para a coleta.

Após a coleta, as sementes passam por uma triagem, ou seja, separações individuais das sementes
dos frutos, só assim estarão aptas para serem utilizadas na produção de mudas no viveiro.
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Figura - 2 Mostra vários segmentos fotográficos dos mais diversos tipos de sementes, todas
coletadas na área de influencia da UHE Monjolinho, seguindo metodologia indicada no PBA.
3.2 - Resultados
Durante o trimestre foi coletado na área de influência do rio Passo Fundo em torno de 23 kg de
sementes de diversas espécies nativas para produção de mudas.
4 – Plantio de Mudas metodologia.
Definida as áreas de reflorestamento, as covas são marcadas e abertas executada com auxílio de
um sacho ou picareta, no tamanho de 0,9 x 0,9 x 0,15 metros, com o espaçamento médio entre as
covas de 2,0 metros, totalizando em um hectare em torno de 2.500 covas.
Na execução do plantio, retira-se a muda do tubete tomando - se o cuidado de não desfazer o torrão
de terra. A muda então é encaixada no centro da cova e, com uma enxada, a terra é colocada ao
redor da muda e o solo pressionado com os pés.
A distribuição das mudas na área reflorestada é aleatória, na proporção de 40% de espécies iniciais,

40% de espécies secundárias e 20% de espécies clímax. Preferencialmente, o plantio é realizado em
dias nublados ou chuvosos sempre que possível.
4.1 – Resultados.
Não foram realizadas atividades de plantio neste trimestre apenas manejo, manutenção e
fiscalização de mudas já plantadas nas áreas de app, e nas áreas indicadas para recuperação
ambiental.

Foto - 09) Local de reposição florestal na margem
esquerda (330335E,6968143S).

Foto -10) Área de plantio margem direita
(330116E,6969279S).

Foto - 11) Local de recuperação florestal na margem
direita do reservatório (330481E,6968572S)

Foto – 12) Local de reposição florestal em
escorregamento na margem esquerda
(328816E,6970732S).

Foto - 13) Muda cerejeira T.I Guarani coroamento

Foto - 14) Muda de araça T.I Guarani manutenção.

Foto - 15) Recuperação da margem esquerda junto a
casa de força.

Foto - 16) Bota fora recuperado na margem
direita após recuperação do vertedouro.

Foto - 17) Local de reposição florestal na T.I
Kaingang, muda de araçá.

Foto - 18) Excesso de chuva alagamento da mudas
pós coroamento, muda de guajuvira.

