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RESUMO - Este estudo teve como objetivo avaliar a recomposição florística realizada pela 
concessionária de energia Elejor nas áreas de APP, após a construção das usinas hidrelétricas de 
Fundão e Santa Clara, no Centro-sul do Paraná. O projeto abrangeu três importantes temas dentro da 
recuperação ambiental: avaliação florística, associação com a fauna e educação ambiental. O 
experimento foi composto de três tipologias florestais distintas - capoeira, capoeirinha e pastagem - 
onde foi replantado mais um lote de mudas de espécies nativas e realizado um acompanhamento de 
dois grupos de fauna que auxiliam na dispersão de sementes, avifauna e mastofauna. O índice de 
sobrevivência das mudas implantadas e a boa regeneração natural na capoeira indicam uma capacidade 
de resiliência desta área e a principal dificuldade para sobrevivência e crescimento das mudas nas áreas 
de pastagem e capoeirinha é a forte competição com gramíneas invasoras ali presentes. Foram 
registradas 211 espécies de aves e 17 espécies de mamíferos, portanto, o processo de regeneração 
natural está ocorrendo e as aves e os morcegos são os principais agentes envolvidos neste processo. Foi 
produzido um material audiovisual, além de uma apostila de auxilio ao professor, os quais foram 
distribuídos em escolas públicas dos municípios do entorno. 

ABSTRACT – The aim of this study was to evaluate the floristic recovery in Permanent Preservation 
Areas after the construction of two hydroelectric dams in central-southern Paraná. The project 
incorporated three major themes within environmental recovery: floristics, association with fauna and 
environmental education. The experiment was composed of three distinct forest types, where seedlings 
of native species were replanted and two groups of seed-dispersing fauna (birds and mammals) were 
studied. The survival rate of seedlings and good natural regeneration in the oldest area indicate 
resilience in this area. The main difficulty for survival and growth of seedlings in the pastures was the 
strong competition with invasive grasses. We recorded 211 bird species and 17 mammal species across 
the three forest types, thus the process of natural regeneration is occurring and the birds and bats are the 
main agents involved in this process. The data were used to produce an educational video about 
riparian vegetation, which was used in order to disseminate the results of this work.  

Palavras chave: recuperação ambiental, fauna, educação ambiental 
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INTRODUÇÃO  

A Floresta Atlântica é considerada um bioma com uma alta diversidade de espécies e níveis 

elevados de endemismo, Morellato & Haddad (2000). Apresenta uma variação decorrente 

principalmente das diferenças de solo e de posição de relevo sendo exposta aos ventos úmidos que 

sopram do oceano em direção ao continente, Cardoso–Silva (1994). Distribui-se ao longo de quase toda 

a costa brasileira, porém tem sido reduzida significativamente devido, sobretudo, à ação antrópica, 

sendo substituída por agricultura diversificada e pastagens, além da extração madeireira, Roderjan & 

Kuniyoshi (1988).  

A Floresta Ombrófila Mista (FOM) é um dos tipos de floresta que encontramos neste bioma, se 

estende por cerca de 169 mil km² ocorrendo principalmente no Sul e em regiões de altitude de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Mattos et. al.(2007).  

Desde o início do século XX até a década de 1960 esta floresta teve importância fundamental 

para o desenvolvimento econômico do estado, pelo extrativismo da erva-mate e depois pela exploração 

madeireira, com o corte seletivo das “madeiras-de-lei”. Mais tarde, o expansionismo agropecuário 

erradicou florestas inteiras no estado, com utilização de maquinário pesado e fogo. O resultado destas 

intervenções antrópicas é a modificação das condições naturais que permitiam a sobrevivência de 

muitas espécies animais, COPEL (1999).  

Bastante descontínua na região de estudo, as florestas ciliares encontram-se mais preservada nos 

locais de difícil acesso, geralmente em função da declividade do terreno. A expressão florestas ciliares 

envolve todos os tipos de vegetação arbórea vinculada à beira de rios. Fitoecologicamente, trata-se da 

vegetação florestal às margens de um curso d’água, independentemente de sua área ou região de 

ocorrência e de sua composição florística, Ab’Saber (2004). 

Estas florestas são sistemas essenciais ao equilíbrio do meio ambiente e ao desenvolvimento rural 

sustentável. Elas cumprem importantes funções ambientais como a proteção da água e do solo, reduz o 

assoreamento dos rios, abriga e permite o deslocamento da fauna silvestre, propicia a dispersão de 

espécies da flora nativa, dentre outros inúmeros benefícios diretos e indiretos, Attanasio et. al (2006).  

A necessidade da presença da vegetação ciliar é sem dúvida inquestionável, pelas suas funções 

com efeitos que não são apenas locais, mas refletem na qualidade de vida de toda a população sob 

influência de uma bacia hidrográfica, Davide et al. (2000). 

Apesar de sua importância ambiental, as matas ciliares não foram poupadas da destruição 

irracional que assolou as formações naturais nesse século. Essa intensa degradação, associada às 

questões legais e principalmente hídricas, tem incentivado algumas iniciativas de restauração das 
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florestas ciliares nas últimas décadas, geralmente objetivando proteção dos reservatórios de 

abastecimento público, de geração de energia ou a recuperação de áreas ciliares mineradas, Rodrigues 

& Nave (2004). 

O trecho superior da Bacia Hidorgráfica do Rio Jordão desenvolve-se sobre terrenos de baixas 

declividades, área de domínio dos campos de Guarapuava, onde elevam-se colinas arredondadas e 

vales rasos e largos. Esta fisionomia geral altera-se no seu trecho médio e inferior, com um desnível de 

cerca de 365m, onde se localizam as Usinas Hidrelétricas de Santa Clara e Fundão. Estas duas usinas, 

em conjunto com duas pequenas centrais hidrelétricas, formam o Complexo Energético Fundão - Santa 

Clara (CEFSC), construído pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Rio Jordão – Elejor - 

no período de 2003 a 2005.  

O Projeto Básico Ambiental (PBA) do CEFSC compreendeu 33 programas ambientais, dentre os 

quais se encontram os programas de Aproveitamento Científico da Flora e Reflorestamento e 

Adensamento da Faixa Ciliar do Reservatório. Este último teve como objetivo recuperar toda a Área de 

Preservação Permanente (APP), ou seja, a faixa de 100 metros de Mata Ciliar no entorno dos 

reservatórios.  

As ÁPP´s do CEFSC começaram a ser recuperadas em 2002 e foram concluídas em novembro de 

2006, com o plantio de mais de 200 mil mudas nos dois reservatórios. A recomposição de faixas 

ciliares ajuda a recuperar áreas degradadas pelo homem, formando assim um ambiente favorável para a 

sobrevivência da fauna terrestre e aquática, disponibilizando alimento e proteção o a estes animais. 

Visando avaliar o sucesso do processo de reflorestamento, a Elejor buscou profissionais do 

Lactec, pelo programa de P&D Aneel, para realizar um projeto de avaliação da recomposição florística 

realizada após a construção destas usinas.  

OBJETIVOS 

- Avaliar o processo de reflorestamento e regeneração natural da Área de Preservação 

Permanente (APP) no entorno dos reservatórios das usinas de Santa Clara e Fundão e propor ações para 

aumentar a eficiência do processo; 

- Realizar um levantamento e monitoramento da mastofauna e avifauna e acompanhar o processo 

de colonização por espécies destes grupos nas áreas reflorestadas, e analisando seu papel conjunto na 

dispersão de sementes e recuperação das áreas anteriormente ocupadas por agricultura e pastagem; 

- Implementar ação de educação ambiental a fim de sensibilizar a população local quanto à 

importância da conservação de APP’s. 
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DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

Em uma primeira etapa foi realizado um mapeamento das áreas reflorestadas para avaliação do 

processo de recomposição florística e para definição de áreas denominadas unidades amostrais 

permanentes, onde foram replantadas mais um lote de mudas de espécies nativas para observar, desde o 

plantio, como as mudas se desenvolvem e quais os obstáculos enfrentados por elas.   

As unidades amostrais foram definidas considerando-se estratos característicos estabelecidos em 

diferentes condições ecológicas e submetidos a diferentes níveis de intervenção silviculturais. O 

experimento abrangeu três tipologias florestais distintas: capoeira, capoeirinha em processo inicial de 

sucessão vegetal e pastagem. Para cada tipologia, foram implantadas 6 unidades amostrais (800m2 

cada) onde foram realizados dois plantios, um no inverno e outro no verão e plantadas um total de 1200 

mudas de 10 espécies nativas distintas (Tabela I). 

Tabela I – Espécies selecionadas para plantio experimental 

Nome Popular Nome Científico Família Classe Sucessional 
Bugreiro Lithraea brasiliensis Anacardiaceae Secundária 
Ipê-amarelo Tabebuia alba Bignoniaceae Secundária 
Branquilho Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae Pioneira 
Guaçatunga Casearia decandra  Flacourtiaceae Pioneira 
Angico-vermelho Parapiptadenia rígida Mimosaceae Secundária inicial 
Ingá Inga marginata Mimosaceae Secundária 
Guabiroba Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae Secundária 
Pitanga Eugenia uniflora L. Myrtaceae Climácica 
Cereja Eugenia involucrata Myrtaceae Secundária 
Pinheiro bravo Podocarpus lambertii Podocarpaceae Secundária 

Trimestralmente foram realizadas manutenções, medidas altura e diâmetro do caule das mudas, 

bem como quantificação da regeneração natural, identificando os indivíduos arbustivos e arbóreos 

quanto aos seus respectivos estágios sucessionais, além de identificação de espécies invasoras em sub-

parcelas amostrais.   

Foi também adquirida uma imagem de satélite (ALOS modo AVNIR-2-resolução 10m de 

24/06/2010) e, com esta foto, foi possível elaborar um mapa de uso do solo e vegetação. 

Associado ao trabalho da flora, foram realizadas campanhas trimestrais de campo para 

levantamento de avi e mastofauna. As três áreas amostrais foram avaliadas com um esforço acumulado 

de 243 horas de observação em campo, 18.420 h.m² com redes de neblina para aves e 21.876 h.m² para 
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morcegos (horas por metro quadrado de rede conforme método proposto por Straube & Bianconi 

(2002)). 

Para a avaliação da avifauna, foram utilizados diferentes métodos como levantamento qualitativo 

(espécies identificadas por meio de contatos visuais e auditivos), censos por transecções lineares 

(avaliar a abundância de cada espécie por local monitorado), capturas em redes de neblina (capturas 

para identificação e fotografia, soltura no mesmo local, e coleta de fezes de espécies frugívoras para 

identificação de sementes) e poleiros com coletores de sementes (coleta de fezes de aves frugívoras). 

Os métodos empregados para o estudo dos mamíferos atenderam as características de cada grupo. 

Para morcegos, foram realizadas capturas com redes de neblina, anilhamento e soltura no mesmo local. 

Alguns espécimes comprobatórios foram coletados e depositados em coleções científicas. Para 

mamíferos de médio e grande porte, utilizou-se métodos de observação direta; busca por rastros, 

pegadas, fezes, pêlos e carcaças; e entrevista com moradores ou trabalhadores locais.                

RESULTADOS 

Recomposição florística 

Área Capoeira: 

O que foi observado no decorrer deste estudo, é que o plantio realizado na área de “capoeira” em 

2004 obteve resultados muito significativos. Talvez pelo fato de esta área ser ocupada anteriormente 

por agricultura (plantio de soja) e não apresentar ocorrência de espécies invasoras, como a gramínea 

Brachiária. Uma vez protegida da invasão do gado, a área apresentou intensa regeneração natural com 

espécies pioneiras. Já no ano de 2005 observou-se crescimento intenso de ciperáceas e variadas outras 

espécies arbustivos, formando uma cobertura superior a 2 metros de altura.  

Foi verificada uma sobrevivência superior a 70% das mudas plantadas em 2004. O principal fator 

que contribui para o sucesso do plantio foi a ausência de gramíneas invasoras em porte suficiente para 

afogar as mudas. Isso se deveu ao crescimento intenso das espécies pioneiras arbustivas, as quais 

inibiram, por sombreamento, o crescimento das braquiárias e outras gramíneas de pastagem que ali se 

instalaram, a partir das pastagens vizinhas. Ao mesmo tempo, a cobertura vegetal formada pelas 

espécies pioneiras favoreceu o crescimento das mudas plantadas por propiciar proteção contra extremos 

climáticos e promover fixação de nutrientes no solo.  

A intensa regeneração natural apresenta diversas espécies arbóreo / arbustivas com grande 

desenvolvimento em altura, algumas em fase final de crescimento e inicio de senescência, como 
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Bacharis spp (vassourinha, alecrim-do-campo), Acacia spp (unha-de-gato, nhapindá), Guapira spp 

(maria-mole), Solanum erianthum (fumo-bravo), Lantana sp, etc. Além disso, o sub-bosque é 

intensamente ocupado, ainda, por ciperáceas remanescentes da primeiro estágio de ocupação e várias 

espécies de cipós que crescem rente ao solo ou agarram-se às árvores e arbustos. Dentre as espécies 

arbóreas em regeneração natural, atingindo grande porte, encontram-se Ocotea puberula (canela-

guaicá) e a Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco). 

A partir de seu estado florestal, caracterizado pela presença de mais de dois estratos vegetais, esta 

área indicou a maior média de índice de sobrevivência (68%) das mudas plantadas neste estudo, em 

2007/2008, além de grande diversidade de espécies regenerando naturalmente.  

Estes resultados vão de encontro ao maior grau de complexidade da estrutura florestal observada 

na área de capoeira, no instante em que os indivíduos bem desenvolvidos criam um microclima e 

condições favoráveis ao desenvolvimento das mudas, bem como um sombreamento necessário ao não 

desenvolvimento de gramíneas invasoras. 

Área Capoeirinha 

Na vistoria realizada em 2008 para seleção de áreas observou-se intenso crescimento da gramínea 

braquiária na área de Capoeirinha e, ainda, sinais de invasão de gado. Esses fatores foram decisivos 

para o insucesso do plantio realizado pela Elejor, pois não foram encontrados remanescentes das mudas 

implantadas em 2006.  

A área em geral apresentou-se na época de implantação do experimento em estágio inicial de 

regeneração, formando capoeirinha com a presença de espécies arbustivas, como Bacharis spp 

(vassourinha, alecrim-do-campo), Acacia spp (unha-de-gato, nhapindá), Guapira spp (maria-mole) e 

algumas ciperáceas que iniciam competição com as gramíneas e provocam o lento definhamento da 

braquiária.  

As formas arbóreas, ainda em fase incipiente de crescimento, são representadas pelas espécies 

Casearia decandra (guassatunga), Phytolacca dioica (cebolão, umbu), Celtis sp (esporão-de-galo, 

gurupiá) e Bauhinia forficata (pata-de-vaca). 

Esta área de estudo, caracterizada por um histórico de pastagem, apresentou uma média total de 

índice de sobrevivência de 34%, após as iniciativas de recuperação florestal que envolveram plantio e 

posterior replantio. Apesar disto, assim como a área de pastagem, apresentou forte influencia de 

braquiária, impedindo o desenvolvimento das mudas, observado a partir das médias de altura das 

espécies implantadas em comparação com a área Capoeira. 
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Área Pastagem 

Devido à sucessivas invasões de gado e um evento de incêndio, todas as mudas plantadas pela 

Elejor nesta área de estudo morreram e esta área voltou a ter aspecto de pasto recém abandonado. 

Uma das principais causas de desflorestamento nas florestas tropicais nas últimas décadas tem 

sido a criação de pastos, Fearnside (1993). Pastos alteram drasticamente o habitat para espécies de 

árvores nativas, com a exaustão dos nutrientes do solo e compactação do solo, alterando a capacidade 

de retenção de água, Rasiah et al. (2004), além de introduzir espécies exóticas de gramíneas, as quais 

interferem no estabelecimento de novos propágulos, Aide et al. (1995). 

Esta área apresentou um índice de sobrevivência de 50% após as iniciativas de recuperação 

florestal que envolveram plantio e posterior replantio neste estudo. Apesar disto, apresentou forte 

influencia de braquiária, impedindo o desenvolvimento das mudas, observado a partir das médias de 

altura das espécies implantadas em comparação com a área Capoeira. 

Dados dendrométricos 

Como análise final dos dados dendrométricos monitorados nas três áreas apresenta-se na 

sequência um comparativo por espécie, visando correlacionar os resultados obtidos com os índices de 

sobrevivência (IS) já exibidos além dos resultados esperados pelo conhecimento de características 

sucessionais de cada uma das dez espécies selecionadas (Figura 1). 
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Figura 1 – Comparativo dos diâmetros entre fases/áreas/espécies 

 
Os resultados aqui apresentados para as tipologias capoeirinha e capoeira mostram-se bastante 

semelhantes. Nas três tipologias nota-se um domínio da espécie bugreiro, que só apresenta valores de 

diâmetro de colo menores que o ingá e o angico (na capoeira fase 1). Na pastagem, ambiente mais 

degradado com solo compactado, todas as espécies apresentaram diâmetros menores.  

Comparando as alturas das mudas nota-se maior semelhança entre os conjuntos de dados da 

pastagem e da capoeirinha, contudo se mantém o domínio da espécie bugreiro, que só apresenta valores 

de altura menores que o ingá e o angico (na capoeira fase 1). Fica ainda evidente a maior desenvoltura 

em termos de ganho de altura das espécies branquilho e ingá, todas pioneiras, nas tipologias pastagem e 

capoeirinha (Figura 2).   
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Figura 2  – Comparativo das alturas entre fases/áreas/espécies 

A espécie secundária guaçatunga, apresentou baixas alturas e diâmetros de colo nas tipologias 

mais ensolaradas, contudo, na capoeira, apresentou valores mais elevados graças ao sombreamento 

existente, exigido pela espécie. 

Os resultados demonstram que o plantio realizado no inverno obteve um melhor resultado com 

relação ao Índice de Sobrevivência (IS) e crescimento das mudas utilizadas neste experimento. Foi 

observado durante os anos de estudo que no inverno, apesar de chover menos, existe maior 

concentração de orvalho e, por isso, as plantas nunca ficam sem água. No verão ocorrem secas mais 

intensas por causa do sol forte, embora chova bem mais. Essas secas provavelmente afetam o 

desempenho das mudas, prejudicando assim o seu desempenho de crescimento inicial, o que afeta o seu 

desenvolvimento. 

Portanto, no inverno, as condições são mais favoráveis porque não ocorre seca danosa à planta e 

porque a umidade relativa do ar do microclima local, consequência da massa de água do reservatório, 

mantem-se mais constante, nutrindo continuamente a planta com essa umidade que se condensa na 

própria planta e no solo em forma de orvalho. 

 



______________________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                        10 

Foto de satélite – uso do solo 

No ano de 2010 foi realizada a compra de uma foto de satélite (ALOS modo AVNIR-2-resolução 

10m de 24/06/2010), para análise do uso do solo na região do CEFSC. Segundo análise de técnico 

responsável, do total de 1.356,54 ha de APP no entorno destes reservatórios, foi observada uma área de 

903,25 ha em estágio avançado de regeneração (capoeira), uma área de 163,74 ha em estagio inicial de 

regeneração arbórea (capoeirinha) e 254,36 há em estágio inicial de regeneração herbáceo-arbustivo 

(pastagem). Acresce-se a essas áreas pequenas parcelas usadas em sistemas agrossilvipastoris, 

agricultura e solo nu que totalizam 35,19 ha (Anexo 1). 

Conforme esta análise, as áreas selecionadas em 2008 para servirem de experimento encontram-

se ainda no mesmo estágio sucessional de dois anos atrás, demonstrando um ritmo lento de 

regeneração. Porém, os resultados do estudo de fauna demonstram que, embora aparentemente estas 

áreas ainda estejam muito parecidas com o início do estudo, algumas características ecológicas 

fornecem condições para presença de algumas espécies animais tidas como “exigentes” com relação ao 

estado do ambiente, dos quais muitos são dispersores de sementes. Estes resultados demonstram que 

estas áreas encontram-se em constante e lenta modificação.  

Fauna 

Comparação entre as áreas amostrais 

As três áreas amostrais possuem diferenças expressivas entre si quando comparadas em função da 

estrutura da vegetação. A Pastagem apresenta elementos típicos de campos e brejos, havendo 

dominância de táxons generalistas. A Capoeirinha é habitada por aves bastante comuns em ambientes 

abertos, no entanto, a floresta ciliar presente em sua borda permite a ocorrência de diversas espécies de 

hábito florestal em suas proximidades. Já a Capoeira é composta tanto por representantes generalistas, 

como por espécies que apresentam necessidades específicas de hábitat, havendo até um fluxo 

expressivo de aves florestais. 

Evolução do processo de regeneração 

Pode-se comprovar na prática que o processo de regeneração natural está ocorrendo e que as aves 

e os morcegos são os principais agentes envolvidos neste processo.  

Na área de Pastagem, no inicio do estudo, havia apenas uma grande quantidade de capins 

exóticos cobrindo o solo, e uma pequena quantidade de aves campestres habitando o local. Após dois 



______________________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                        11 

anos de monitoramento, foi constatada a colonização da área por espécies de aves de hábito semi-

florestal. E ainda, algumas espécies bastante generalistas deram lugar a espécies que habitam ambientes 

úmidos, havendo agora uma maior riqueza e diversidade de aves. 

Na Capoeirinha foi observada a chegada de táxons que habitam normalmente ambientes em 

estágios iniciais de recuperação, no entanto, a ocorrência de aves florestais em sua margem chamou a 

atenção, havendo até mesmo espécies ameaçadas de extinção e consideradas raras no Estado. 

A Capoeira foi a área experimental que apresentou os resultados mais expressivos. Ao longo dos 

dois anos de pesquisa foi acompanhada a colonização da área por espécies exigentes em relação ao 

hábitat. Inicialmente haviam apenas representantes comumente encontrados em áreas empobrecidas, o 

que era esperado para o local. Dois anos após o início do monitoramento pode-se dizer que um elevado 

número de espécies florestais habita a área do experimento, havendo uma rica avifauna no local. Foram 

constatados diversos eventos de aves e morcegos se alimentando no local e dispersando sementes na 

área. Portanto, a recuperação desta área amostral está em plena ascensão, e a participação da fauna de 

aves e mamíferos é comprovadamente imprescindível para que o processo de regeneração natural 

obtenha sucesso. Em relação aos morcegos, a Capoeira foi a área que apresentou o maior número de 

indivíduos capturados, sendo a maioria correspondente a um táxon frugívoro. Além disso, houve 

recapturas neste local, o que indica que os morcegos utilizam o local com freqüência. 

Riqueza de aves e mamíferos 

Considerando os dados acumulados durante os dois anos de pesquisa, foi registrado um total de 

241 espécies de aves nas áreas amostrais monitoradas. Este valor é bastante expressivo e ilustra a alta 

riqueza de aves que existe na região. Destas, 87 espécies participam ativamente no processo de 

regeneração de áreas degradadas, dispersando sementes ou polinizando diversas espécies vegetais. 

Dentre os mamíferos, foi registrado um total de 31 espécies habitando os locais amostrados, das 

quais 12 são potenciais dispersores de sementes.   

Outro número expressivo da região é que 14 espécies encontradas para o local constam na Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas do Paraná. 

Novos registros para a área de estudo 

Durante a execução do estudo, foram ainda obtidos registros de espécies ainda nunca detectadas 

em toda a região que abrange as UHEs de Santa Clara e Fundão, incrementando o acervo de 

informações científicas a respeito da fauna local. Dentre as aves estão o gavião-pato (Spizaetus 
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melanoleucus), o gavião-do-banhado (Circus buffoni), o peixe-frito-verdadeiro (Dromococcyx 

phasianellus), o bacurauzinho (Caprimulgus parvulus), o bacurau-rabo-de-seda (Caprimulgus 

sericocaudatus), o bacurau-tesoura (Hydropsalis torquata), o ferreirinho-relógio (Todirostrum 

cinereum) e o canário-do-brejo (Emberizoides ypiranganus). Entre os mamíferos, se destaca o morcego 

Tonatia bidens, espécie florestal rara e considerada vulnerável no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada 

do Estado do Paraná.   

CONCLUSÃO 

As espécies de capim do gênero Brachiaria identificadas nas áreas de estudos (Capim braquiária 

(Brachiaria decunbens) e Braquiarão ou brisante (Brachiaria brizantha)) são gramíneas invasoras que 

possuem um comportamento oportunista, caracterizado por uma rápida re-colonização de áreas 

queimadas em diferentes graus de perturbação, comprometendo assim o desenvolvimento das espécies 

nativas, Pivello et al. (1999). Estas gramíneas competem de maneira muito efetiva com as espécies 

nativas em regeneração natural nas áreas de borda de fragmentos florestais e demais áreas desmatadas, 

Durigan et.al. (2010). Sendo assim, após estabelecidas, reduzem em até 99% a chegada de luz ao solo 

onde estão as sementes dormentes e também provenientes da chuva de sementes originárias dos 

fragmentos florestais do entorno, prejudicando a germinação e o recrutamento das espécies arbóreas, 

Hughes & Vitousek (1993) apud Durigan et.al.(2010). 

Portanto, a Braquiária constitui o principal problema para a sobrevivência e crescimento das 

mudas plantadas na área de pastagem e capoeirinha.  

O controle de gramíneas invasoras em programas de recuperação florestal é imprescindível para 

fomentar o desenvolvimento sadio das mudas plantadas. Desta forma, para que haja sucesso no 

processo de recomposição florística, é necessária constante manutenção e coroamento nas mudas 

plantadas. Sem a manutenção, a braquiária acaba por sufocar as mudas presentes, pois seu crescimento 

é muito veloz, colonizando rapidamente o ambiente. 

É muito importante salientar que a adoção de diferentes modelos para recomposição vegetal em 

áreas degradadas, sempre utilizando espécies nativas, fundamentam-se no emprego de métodos e 

técnicas que visam assegurar a harmonia dinâmica da sucessão, a fim de garantir/propiciar a 

perenização do ecossistema, Barbosa (2004). Estudos indicam que deve-se buscar a auto 

sustentabilidade das florestas implantadas, estabelecidas através de modelos que se utilizam da 

sucessão natural para a melhoria das relações flora e fauna, aliada ao uso do potencial das espécies 

visando a auto renovação da vegetação e a conservação da biodiversidade, Barbosa (2004). 
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Desta forma, uma alternativa é o plantio de mudas consorciadas com espécies de diferentes 

estádios sucessionais, além de selecionar espécies de acordo com a formação da copa de indivíduos 

arbóreos jovens, o que pode auxiliar no sombreamento/erradicação de braquiárias.  

Os resultados obtidos ao longo do presente estudo comprovam que as áreas monitoradas, apesar 

de fortemente pressionadas pela presença de gramíneas invasoras, estão em pleno desenvolvimento e 

abrigam atualmente uma riqueza de espécies de aves maior quando comparada com o início do estudo. 

Foram obtidos diversos registros de aves e morcegos consumindo sementes nos locais dos 

experimentos ou mesmo dispersando sementes possivelmente oriundas de áreas vizinhas.   

Estes resultados formam uma rica base de dados para iniciativas futuras nestas áreas, pois com o 

conhecimento das espécies de fauna envolvidas neste processo, bem como as espécies vegetais 

consumida por elas, pode-se elaborar projetos futuros que contemplem essa associação de maneira mais 

efetiva. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Foi realizada uma visita em todas as escolas de nível fundamental das três cidades do entorno do 

CEFSC: Candói, Pinhão e Foz do Jordão. Nesta visita, o projeto foi apresentado e foi realizada uma 

entrevista com os diretores, pedagogos e professores do ensino fundamental, para verificar o modo com 

que eles trabalham a questão ambiental, qual o entendimento e comprometimento dos professores com 

relação ao assunto e quais as dificuldades encontradas por estes profissionais ao trabalhares o tema. 

Como forma de complementar o diagnóstico, foram entregues 150 questionários para professores e 

pedagogos. 

Com base nos dados obtidos nas entrevistas, nos questionários e durante o trabalho, um conjunto 

de materiais audiovisuais foi criado e distribuído em escolas públicas dos municípios do entorno dos 

dois reservatórios estudados. Foram produzidos 500 CD-ROMS (Figura 3) com vídeos educacionais, 

além de uma apostila de auxilio ao professor, para o mesmo poder buscar mais informações sobre os 

temas abordados nos vídeos. Estes CD’s foram distribuídos em todas as escolas de 3 municípios do 

entorno dos reservatórios da concessionária, atingindo mais de 5.000 alunos e professores da rede 

pública de ensino. 
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Figura 3 – Capa do CD-ROM produzido pelo projeto 
 

Para produção dos vídeos foram captadas 16 horas de imagens do trabalho e da região (Figura 4). 

O CD-ROM foi elaborado de acordo com o tema principal do projeto, Mata Ciliar, bem como com as 

necessidades diagnosticadas pelo questionário, se caracterizando assim como um material muito 

importante para auxiliar e enriquecer o trabalho do professor em sala de aula. 

Para elaboração dos vídeos, foram realizadas reuniões com a equipe de Educação Ambiental do 

Núcleo de Desafios Contemporâneos da Secretaria do Estado de Educação (SEED), onde foram dadas 

muitas sugestões sobre o roteiro elaborado. 

Após finalizado o vídeo, foi feito um novo contato com as escolas e realizados dois Workshops 

(Pinhão e Candói) com dois representantes de cada escola para assistirem uma palestra sobre Mata 

ciliar, sobre os resultados finais do projeto e sobre os trabalhos que a Elejor realiza na região. Neste 

Workshop foi conversado também sobre como estes professores podem trabalhar como multiplicadores 

das informações repassadas a eles, praticando a educação ambiental inserida na rotina de suas 

disciplinas. 
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Figura 4- Filmagem do plantio realizado 

Foram selecionadas 13 escolas do ensino fundamental para realizar este trabalho, pois os temas 

abordados nos vídeos se enquadram nos anos de 5ª a 8ª séries. 

Conforme resultado obtido nos questionários, as seguintes sugestões foram dadas para trabalho 

com as escolas da região: 

• Fornecimento de materiais 

• Demonstrar como foram os cuidados para construção da usina e qual os projetos ambientais 

• Informações sobre vegetação e animais locais 

Sobre os materiais, as seguintes sugestões foram fornecidas: 

• Tipo de material: vídeo e apostila 

• Que sejam bem ilustrados 

• Que trabalhem questões do cotidiano  

• Materiais que não causem poluição 

Os temas mais mencionados pelos professores foram água, lixo e desmatamento. Foi observado 

também, pelas entrevistas e questionários, que os professores dão muito valor ao conhecimento da 

região, porém não possuem materiais didáticos que contemplem imagens da flora e fauna do local onde 

vivem, tendo assim dificuldade de ilustrar o conteúdo passado nas aulas.  

Para adequar o conteúdo do projeto às sugestões dos professores, bem como suas necessidades, 

foi decidido dividir o CD em um vídeo institucional e 3 vídeos aula, a seguir: 
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•  Vídeo institucional sobre o projeto desenvolvido e trabalhos que a Elejor desenvolve na 

região. Este vídeo abordou os seguintes temas: 

- Breve histórico de colonização da região; 

- Diversidade biológica (Conservação, perda de diversidade); 

- Mata Ciliar; 

- Trabalhos da ELEJOR e LACTEC na região; 

- Projeto desenvolvido sobre recuperação ambiental nas Matas Ciliares (APP´s). 

•  3 Vídeos aula com os seguintes temas:  

     - Água; 

     - Lixo 

     - Desmatamento.  

Todos os vídeos são apresentados por um personagem “biólogo” e, para elaboração dos roteiros, 

foi utilizada uma linguagem mais descontraída, a fim de prender a atenção dos alunos e atender o 

objetivo de ilustrar para os mesmos como se realiza uma pesquisa científica, repassando informações 

técnicas de maneira didática. Informações básicas sobre cada tema foram tratadas de forma mais 

ilustrada possível, com imagens aéreas da região, imagens de animais nativos e plantio de mudas. 

Além dos vídeos, foi elaborada uma apostila de auxílio ao professor, onde ele pode procurar mais 

informação sobre os temas abordados nos vídeos. A apostila trabalhou os temas buscando a 

interdisciplinaridade, para que assim não somente o professor de ciências/biologia o utilize, mas todos 

os professores da escola, tornando o aprendizado mais completo.  

As principais mensagens e valores passados neste material desenvolvido tem relação com a 

mudança de hábitos, atitudes e práticas sociais dos alunos envolvidos. Os professores que participaram 

do Workshop promovido no final do projeto gostaram bastante do material apresentado, todos acharam 

muito didático e fácil de adequar aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Esta declaração dos 

professores indicou que o objetivo de produzir um material fácil de trabalhar no cotidiano da sala de 

aula foi cumprido, funcionando como uma ferramenta útil no aprendizado sobre os temas abordados e 

sobre a história, geografia e meio natural existente na região. 
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ANEXO 1 


