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1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

Empreendedor 

Ferreira Gomes Energia S/A CNPJ: 12.489.315/0002-04 

Licença de Operação 

L.O. nº 0368/2017; Processo nº 32000.1047/2008 

Atividade Licenciada  

Geração de Energia Elétrica  

Potência Instalada: 252MW 

Localização do Empreendimento 

Km 346 a 348 da Rodovia BR 156, CEP 68915-000 – Margem Esquerda do Município de 

Ferreira Gomes, Estado do Amapá, Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. 

Número de funcionários na usina 

31 colaboradores entre FGE e terceirizadas. 

Área Inundada 

17,72 km² 

Profissional responsável – Setor de Meio Ambiente 

Jonathan Vitor 

jvitor@fgenergia.com.br 

Tel.: 96 99137-0695 / 96 99140-6640 

Representante Legal 

Eduardo Henrique Alves Pires – Diretor Técnico Administrativo 

Objeto 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas da UHE Ferreira Gomes. 
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Caracterização das áreas a serem recuperadas 

As áreas a serem recuperadas estão localizadas no entorno da Usina Hidrelétrica 

Ferreira Gomes, sito nas coordenadas geográficas 94.576,764 N / 478.099,444 E, no município 

de Ferreira Gomes, no centro-oeste do Estado do Amapá, km 346/348 da BR-156. A UHE fica 

a aproximadamente 03 km de distância da cidade de Ferreira Gomes – AP pela Rodovia 

Federal BR - 156. 

No total são aproximadamente 54 hectares de áreas, distribuídos em 6 (seis) jazidas 

sendo: Jazida 1 (33 ha); Jazida 2 (15 ha); Jazida 3 (2,27 ha); Jazida 4 (2 ha); Jazida 5 (1 ha); 

Jazida 6 (1 ha). Estas são áreas de empréstimo e do canteiro de obras pós-desmobilização.  

 

Figura 1. Localização das áreas que estão sendo recuperadas, através do PRAD UHE Ferreira Gomes Energia 

S.A. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO 

 

RAZÃO SOCIAL: FERREIRA GOMES ENERGIA S/A  

CNPJ: 12.489.315/0002-04 

ENDEREÇO COMPLETO: Km 346 a 348 da Rodovia BR 156, CEP 68915-000 – Margem 

Esquerda do Município de Ferreira Gomes, Estado do Amapá, Bacia Hidrográfica do Rio 

Araguari. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PRAD 

 

NOME: Marcelo de Jesus Veiga Carim 

FORMAÇÃO: Engenheiro agrônomo – Doutor em Botânica 

ENDEREÇO COMPLETO: Rod JK – Km 06 0 Ramal Cd Rural – Casa 20 

MUNICIPIO: Macapá – AP 

ENDEREÇO ELETRONICO: veigacarim@hotmail.com 

TEFEFONE: (96) 98110-1141 

CPF: 466.997.752-00 

RG/EMISSOR: 078243 - AP 

REGISTRO CONSELHO: CREA - AP 030644755-0 

NÚMERO DA ART RECOLHIDA: AP20180026197 

VALIDADE DA ART: 16/10/2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R. Hildemar Maia, 2183 - Buritizal, Macapá - AP, 68902-870 
Macapá-AP, Telefone: (96) 3217-1380, (96) 98114-8100 

Email: kenny@abrasse.com 

9 RELATORIO SEMESTRAL – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO PRAD 

 

RAZÃO SOCIAL: Abrasse Empreendimentos LTDA 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Hildemar Maia, 2183 – Buritizal – Cep 68902-870 

MUNICIPIO: Macapá - AP 

ENDEREÇO ELETRONICO: kenny@abrasse.com 

TEFEFONE: (96) 3217-1380; (96) 98114-8100 

CNPJ: 10.686.604/0001-97 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PRAD E DO RELATÓRIO: Marcelo de Jesus Veiga Carim 

REGISTRO CONSELHO: 000000151-6 

NÚMERO DA ART RECOLHIDA: AP20180026197 

VALIDADE DA ART: 16/10/2020 
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5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE CAUSADORAS DO IMPACTO 

 

5.1 Alteração ambiental causada 

A implantação do empreendimento hidrelétrico Ferreira Gomes Energia promoveu 

mudanças na estrutura e composição florística em alguns trechos de floresta remanescente, 

através do desmatamento e remoção da camada superficial do solo. Estas áreas estão situadas 

nas duas margens do empreendimento e serviram de ocupação para estruturas de apoio do 

canteiro de obras e “áreas de empréstimos”, que são locais de onde foram retirados os 

horizontes superficiais do solo para complementar os volumes de solos necessários à 

execução das terraplanagens e fundações das barragens. Ao término das obras, esses espaços 

permaneceram sem uso específico, o que favoreceu em algumas delas o desencadeamento 

de processos erosivos, além de acumulo de resíduo de obra.  

5.2 Efeito causado ao ambiente 

Com a remoção da camada vegetacional, algumas áreas apresentaram processos 

erosivos e formação de voçorocas, além da perda da biodiversidade existente. Estas áreas 

sofreram intervenção antrópica, sendo que a maior parte delas não teve capacidade de 

resiliência, visto que foram eliminados, juntamente com a vegetação, seus meios de 

regeneração bióticos como o banco de sementes, banco de plântulas, chuvas de sementes e 

rebrota. 

Um ecossistema degradado é aquele que, após distúrbios, teve eliminados, com a 

vegetação, os seus meios de regeneração biótica, seu retorno ao estado anterior pode não 

ocorrer ou ser bastante lento (DIAS; GRIFFITH, 1998; CHADA et al., 2004). 

Em áreas degradadas pela remoção da vegetação e do solo ou de parte de suas 

camadas, tem-se buscado a recuperação por meio da revegetação, pois, é de amplo 

conhecimento a inter-relação da vegetação com a morfologia, a química e a biologia do solo. 

Algumas ações iniciais foram realizadas pela empresa UHE Ferreira Gomes Energia 

para minimizar os impactos causados, como a execução de curvas de nível e o plantio de 
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herbáceas para formação de vegetação e proteção do solo. Neste sentido, o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) apresenta a descrição das medidas a serem 

adotadas para a recuperação das áreas alteradas ou degradadas após a implantação do 

empreendimento. 

   

   

Figura 2. Pontos de formação de voçoroca e perda do solo aplicado devido à falta de drenagem, e 
ponto com a vegetação herbácea apresentando desenvolvimento.  

 

6. INFORMAÇÕES RELATIVAS A RECUPERAÇÃO 

A recuperação das áreas degradadas pode ser entendida como a restituição à sua 

paisagem local, tanto sobre o ponto de vista cênico, como funcional (fauna, flora). No que 

tange aos danos causados à flora, sua reparação é precedida da elaboração de Projetos de 

Recuperação de áreas Degradadas – PRAD. Este documento técnico, pode ser elaborado 

utilizando diversas metodologias, que vão desde o método mais antigo ao mais tradicional.  

De forma geral, as ações deste programa, compreendem as seguintes atividades 

iniciais: mobilização de pessoal; seleção de mudas a serem plantadas; abertura de covas para 
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plantio, plantio de mudas pelo método de nucleação, serviço de nucleação complementar, 

irrigação e manutenção, através do controle de pragas e capinagem.  

Medidas preliminares ao processo de recuperação vegetacional foram executadas, 

dentre elas, retirada de resíduos impróprios para o estabelecimento de cobertura vegetal, tais 

como: restos de obras (bota fora), lixo doméstico, dentre outros.  

 Nos procedimentos de disposição, deu-se preferência às áreas planas não sujeitas à 

inundação ou de baixa declividade, distante dos canais de drenagem, com solos profundos, 

bem drenados e não hidromórficos. Dependendo da natureza dos rejeitos, foram 

reaproveitados para a formação de aterros, preenchimento de cavas, construção de 

dispositivos de drenagem e de contenção de taludes e sedimentos.  

 

6.1 Regularização da superfície do terreno  

 

 Etapa subsequente a “limpeza” da área compreende todo processo de sistematização 

do terreno para eliminação dos sulcos onde ocorre a concentração da enxurrada, melhorando 

as condições de plantio e de ordenamento do escoamento superficial. A operação de 

regularização da superfície do terreno ocorreu quando da ocorrência de sulcos com 

profundidade maior do que 20 cm, principalmente quando estiverem no sentido da 

declividade do terreno. Principalmente em áreas acidentadas, por consequência da 

necessidade de otimizar as ações e revegetação, procedeu-se conformação de taludes por 

meio de cortes e aterros para obtenção de geometrias mais estáveis, favorecendo a 

estabilização geotécnica e revegetação dos locais alterados.  
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6.2 Produção de mudas 

As mudas usadas neste PRAD, são de origem de um viveiro localizado no município de 

Porto Grande. O viveiro tem dimensão de aproximadamente 120 m2, com capacidade para 30 

mil mudas. 

   

   

Figura 3. Viveiro de mudas.  

 

6.3 Plantio de mudas nas áreas 

O método usado para este programa de Recuperação, tem por base a restauração 

ecológica, através das técnicas de nucleação, as quais se utilizam da teia de interações da 

própria natureza para promover a recuperação.  

O sistema de nucleação é a capacidade de uma espécie em propiciar uma significativa 

melhoria nas qualidades ambientais, permitindo aumento da probabilidade de ocupação 

deste ambiente por outras espécies (REIS, 2003). Assim, a partir de ilhas de vegetação ou 
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núcleos, a vegetação secundária se expande ao longo do tempo e acelera o processo de 

sucessão natural na área degradada (MARTINS, 2007), propiciando ambientes distintos no 

espaço e no tempo. Os núcleos têm o papel de facilitar o processo de recrutamento de novas 

espécies dos fragmentos vizinhos, do banco de sementes local e também influenciam os novos 

núcleos formados ao longo do tempo, criando condições para a regeneração natural: como a 

chegada de espécies vegetais, animais e microrganismos, formando uma rede de interações 

entre eles.  

A Figura 4, mostra de forma ilustrativa, como a partir das ilhas de vegetação, a 

vegetação secundária vai-se expandindo e acelerando o processo de sucessão na área 

degradada.  

 

 Figura 4. Restauração através da nucleação (Martins, 2007).  

 A restauração através da nucleação baseia-se em estudos que mostram que a 

vegetação remanescente, em uma área degradada, representada por pequenos fragmentos 

ou até mesmo por árvores isoladas, atua como núcleo de expansão da vegetação, por atrair 

animais que participam da dispersão de sementes (REIS, 2003). Considera a capacidade de 

uma espécie em propiciar uma significativa melhoria nas qualidades ambientais, permitindo 

aumento da probabilidade de ocupação deste ambiente por outras espécies (REIS, 2003).

 A técnica de nucleação, assiste principalmente ao estado de conservação do ambiente, 

constatado "in loco", portanto é necessário neste momento estabelecer um cenário onde 
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tenhamos ganhos ecológico comparativo ao dano ambiental, tornando necessário a adoção 

de estratégia de estabelecimento de plantas em escala superior de sucessão, considerando 

sempre a capacidade de suporte dos núcleos.  

A nucleação compreende ainda, um conjunto de técnicas e procedimentos 

agroecológico agindo simultaneamente e de forma linear, portanto, todos os métodos foram 

empregados de acordo com o panorama de desenvolvimento e recuperação da área, sendo 

assim, não existe um modelo específico e pragmático, a recuperação se dará de forma 

continuada, obedecendo ao uso de todo procedimento que se fizer necessário, tendo como 

premissa fundamental a capacidade de resposta do ambiente, estratégias variadas foram 

adotadas, como: galharias e poleiros, plantio de espécies chaves, transposição de solo e, em 

um outro momento, a revegetação acelerada com herbáceas atrativas, etc....  

 

6.4 Parâmetros para a implantação dos sistemas de nucleação  

6.4.1 Distância das fontes de propágulos na paisagem  

De forma conceitual, é necessário entender o contexto da paisagem onde está inserida 

a área degradada, quantos e os tamanhos dos fragmentos de floresta nativa da região e qual 

a proximidade deles com a área que você está restaurando. Quanto mais próximos e mais 

diversos, melhor para a restauração. Estes fragmentos são necessários para a restauração das 

áreas degradadas, no sentido de aumentarem a possibilidade de recolonização local. Desta 

forma, entende-se que há um conjunto de atributos favoráveis a recuperação do ambiente 

degradado, especialmente a proximidade de floresta natural e mananciais de água, bem 

como, revegetação acelerada de herbáceas, consolidando uma integração efetiva no contexto 

ecossistêmico, observando-se “in loco” a presença de animais, confirmando o arcabouço 

metodológico utilizado como eficiente para as transformações locais.  
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Figura 5. Proximidade das áreas degradadas com a floresta nativa, permitindo assim aumento na 

recolonização local. 

 

6.4.2 Nível de regeneração natural na área degradada  
 

Observa-se na área degradada espécies nativas se regenerando (como pequenas 

mudas e árvores jovens) de Curatella americana L. (Dilleniaceae), além do estrato herbáceo 

como Spermacoce capitata (Rubiaceae), Turnera grandiflora (Passifloraceae), Brachiaria sp. 

(Poaceae). Quanto mais intensa for a regeneração natural, melhor para a restauração. Cada 

planta regenerante na área é uma fonte de sombra, alimento e pouso de animais. Isso já é 

uma garantia de que a área tem potencial para se sustentar.  

 

Figura 6. Regeneração natural nos ambientes degradados. Curatella americana L. (Dilleniaceae) 
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Na figura 7, podemos observar o mesmo ambiente em período distinto, onde mostra 

que está em pleno processo de recuperação natural. 

 

 

Figura 7. Jazida 6 em processo de recuperação natural  

 

6.4.3 Práticas de plantio 

 a) Núcleo de mudas arbóreas 

Para o plantio de mudas arbóreas, as covas obedeceram a dimensão necessária para o 

bom “pegamento” das mudas (40cm x 40cm x 40cm), as mudas usadas tinham tamanhos 

acima de 40 cm e devido a proximidade do viveiro com a área de plantio, não se teve 

problemas com a acomodação das mudas nas áreas em recuperação. O material retirado das 

covas fora misturado com adubos orgânicos, e em seguida depositado no interior da cova. 
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Devido às condições apresentadas pelo terreno, esta atividade fora realizada de forma 

manual, utilizando: enxada, enxadão, cavadeira e pá.  

O Plantio de Mudas pelo sistema de nucleação, teve como objeto a implantação de 40 

núcleos de plantas arbóreas por hectare, sendo plantadas 10 mudas em cada núcleo, 

perfazendo um total de 400 mudas/ha. Para o sucesso no pegamento das mudas utilizou-se 

adubo orgânico e adubação química (calcário e NPK) nas fundações e na cobertura, divididos 

em duas aplicações, intercalados em 30 dias, respeitando criteriosamente o período das 

chuvas, inicio do empreendimento. 

 

    

Figura 8. Mudas plantadas  

O diagnóstico do ambiente é uma etapa essencial para o empreendimento, permite o 

conhecimento da amplitude dos problemas envolvidos no processo de recuperação ambiental 

da área. O diagnóstico prévio de aspectos ambientais permite que se estabeleçam metas para 

a recuperação ambiental, neste contexto, entende-se como área degradada à que sofreu 
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intenso distúrbio, de natureza física e biológica. Sendo assim, o grau de distúrbio da área 

impede a regeneração e recomposição natural de sua paisagem. 

Desta forma, após a recuperação física do solo, procurou-se estabelecer um método , 

onde, a área a ser integrada possa interagir com a paisagem circundante, no entanto, a 

condição biológica e o enriquecimento florístico são etapas complementares e devem atender 

basicamente o processo de recuperação do ambiente, processo iniciado pelo levantamento 

das características da vegetação, que, em dado momento, deve-se optar pela performance 

que leve ao sucesso da recuperação do ambiente, relacionando os aspectos físicos e biológicos 

de forma sinérgica e duradoura. Portanto, o principio essencial era a recuperação efetiva do 

ambiente, de modo a garantir a plena recuperação e a amplitude do processo a longo prazo.  

O modelo de revegetação adotado deve ser escolhido de acordo com sua adequação 

paisagística, levando em conta, inclusive, a densidade vegetacional das áreas circunvizinhas, 

a seleção de espécies deve priorizar a própria região, no entanto, o “status” do ambiente é o 

objetivo essencial, por isso buscou-se incorporar espécies de reconhecida importância 

bioecológica, formando nichos de espécies que se favoreçam mutuamente, criando uma 

condição ecossistêmica para a consolidação do ambiente recuperado.  

A reposição de espécies não pode ser exclusivamente direcionada para a salvaguarda 

de espécies locais, mas, um conjunto de ações mitigadoras e de reposição da flora orientada 

para o restabelecimento, tanto de natureza ecológica quanto socioeconômica. Sendo assim o 

PRAD apresentado, apresenta um sistema diferenciado, visando a recuperação do ambiente 

degradado pautado na seleção de espécies de elevada importância ecológica e 

socioeconômica, mas, sobretudo, permitindo que espécies  remanescentes se estabeleçam de 

forma gradativa ao próprio processo de restauração do ambiente. 

 A seleção de mudas foi baseada em espécies nativas, sendo em sua maioria frutíferas 

atrativas da fauna local, o que, além de servir de alimentação, promove a disseminação 

natural das espécies arbóreas, com consequente adensamento de populações. Criando assim, 

condições iniciais para que dentro de poucos anos comecem a aparecer outras plantas, ervas, 

arbustos, cipós e árvores da região, preenchendo os espaços vagos e aumentando o número 

de espécies, aumentando até mesmo a diversidade inicial.  
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Indivíduos de Genipa americana, por exemplo, apresenta extrema importância, 

sobretudo para recuperação de áreas onde há problemas com estresse hídrico por razões 

climáticas ou condições do tipo de solo, além de serem atrativas para fauna. No quadro 1, 

estão listadas as espécies usadas no plantio dos núcleos de plantas arbóreas. 

Quadro 1. Espécies usadas no plantio  

Nome cientifico Família  Nome popular 

Annona sp. Annonaceae Beriba 

Artocarpus sp. Moraceae Jaca 

Bagassa guianensis Moraceae tatajuba 

Byrsonima sp. Malpighiaceae muruci 

Calycophyllum spruceanum Rubiaceae pau-mulato 

Caraipa guianensis Calophyllaceae tamaquaré 

Carapa guianensis Meliaceae andiroba 

Caryocar sp. Caryocaraceae piquiarana 

Copaifera sp. Fabaceae copaíba 

Couratari sp. Lecythidaceae tauari 

Dinizia excelsa Fabaceae angelim 

Diplotropis purpurea Fabaceae sucupira 

Dipteryx odorata Fabaceae cumaru 

Euterpe oleracea Arecaceae açai 

Genipa americana Rubiaceae genipapo 

Goupia glabra Goupiaceae cupiuba 

Hevea brasiliensis Euphorbiaceae seringueira 

Hymenaea coubaril Fabaceae jutaí 

Inga sp. Fabaceae inga 

Lecythis lúrida Lecythidaceae jarana 

Licania macrophylla Chrysobalanaceae anoerá 

Mangifera sp Anacardiaceae manga 
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Manilkara huberi Sapotaceae massaranduba 

Mezilaurus itauba Lauraceae Itauba 

Mora paraensis Fabaceae pracuuba 

Nectandra rubra Lauraceae louro vermelho 

Ouratea hexasperma Ochnaceae barbatimão 

Parkia sp. Fabaceae fava 

Pentaclethra macroloba Fabaceae pracaxi 

Protium sp. Burseraceae breu 

Qualea multiflora Vochysiaceae cinzeiro 

Schefflera morototoni Araliaceae mandioqueiro 

Simarouba amara Simaroubaceae marupa 

Spondias mombin Anacardiaceae tapereba 

Swietenia macrophylla Meliaceae mogno 

Symphonia globulifera Clusiaceae anani 

Syzygium sp. Myrtaceae jambo 

Tabebuia sp. Bignoniaceae Ipe 

Virola surinamensis Myristicaceae ucuuba 

Vouacapoua americana Fabaceae acapu 

 

b) Serviços de nucleação complementar  

Complementar ao plantio das espécies arbóreas, ainda foram implantadas 13 unidades 

de nucleação complementar por hectare, sendo: 5 unidades de Poleiros; 3 unidades de 

galharias e 5 unidades de Transposição de terra. Para as galharias, o material foi reaproveitado 

das áreas de supressão do empreendimento e de restos de troncos e galhos encontrados na 

área do empreendimento que sofreram processo natural de senescência e queda. 
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Núcleo de poleiros artificiais 

Em decorrência da falta de vegetação, não há mais ambientes para abrigo e 

alimentação dos animais dispersores, e com isso, eles deixam de visitar a área, 

comprometendo assim, a chegada desses dispersores, que tragam consigo propágulos 

(sementes e frutos), que auxiliam para a regeneração de um ambiente degradado.  

As aves e os morcegos são considerados os animais mais efetivos na dispersão quando 

se trata de transporte entre fragmentos de vegetação. Esses dispersores carregam consigo 

sementes de diferentes espécies e locais, auxiliando em uma maior chuva de sementes. 

Utilizam de arvores para descansar e se alimentar e neste momento que acabam lançando 

sobre o chão frutos e sementes. No caso de ambientes degradados que inexistem estas 

árvores, os poleiros artificiais são criados para servir de atrativo para esses dispersores, que 

ali passam a depositar propágulos, que auxiliaram na recolonização dessas áreas.   

Os poleiros, servem ainda como conectividade entre os fragmentos próximos, 

funcionando como um trampolim ecológico e favorecendo os fluxos biológicos. Esse ponto de 

parada dos animais torna viáveis suas longas viagens entre fragmentos, e por esse motivo, os 

poleiros foram distribuídos esparsamente na área. 

 

Figura 9. Pássaro pousando no poleiro  
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Figura 10. Poleiros construídos na jazida 6  

Núcleos de galharias 

Áreas abertas representam grande exposição dos animais aos seus predadores, o que 

implica na quase ausência desses seres em áreas degradadas. A construção de pequenos 

núcleos de galharias tem por objetivo, oferecer abrigo e proteção a animais que ficam 

expostos a seus predadores, principalmente os répteis, servindo ainda de atrativo a estes para 

esses ambientes degradados. Esses núcleos consistiram no acúmulo de galhos, tocos e 

resíduos florestais, sendo aproveitados da limpeza do reservatório, resultantes da supressão 

da mata das margens e paliteiros. 

esses materiais oriundos de áreas suprimidas durante a implementação do 

empreendimento hidrelétrico. Servem ainda de local de repouso para aves construírem seus 

ninhos, atrativo de cupins, larvas de besouros e outros insetos que colonizam a madeira. 

Esses núcleos fornecem ainda, matéria orgânica ao solo (gerada pela decomposição do 

material) e criar condições adequadas à germinação e crescimento de espécies mais 

adaptadas aos ambientes sombreados e úmidos. 



 

 

 

R. Hildemar Maia, 2183 - Buritizal, Macapá - AP, 68902-870 
Macapá-AP, Telefone: (96) 3217-1380, (96) 98114-8100 

Email: kenny@abrasse.com 

24 RELATORIO SEMESTRAL – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 

  

Figura 11. Núcleos de galharias  

Núcleo de transposição de terra 

Uma das principais consequências da degradação de um ambiente, é a perda de 

matéria orgânica e de habitantes do solo. Para restaurá-lo, pode-se trazer um pouco de solo 

de um fragmento próximo e preservado e colocá-lo na área degradada, com o intuito de criar 

uma ilha de fertilidade, onde passam a atuar ainda como micros habitats. Isso é o que 

chamamos de transposição de solo. 

    

Figura 12. Transposição de terras, feito com camada superficial do solo de um fragmento florestal 

próximo 
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7. INTRODUÇÃO DE GRAMINEAS 

 

 O uso de leguminosas e gramíneas é uma prática recomendada   para   recuperação   

de   áreas   degradadas, o plantio dessas espécies auxiliam na proteção do solo com relação 

ao processo erosivo.  Outro grande benefício do seu uso é a produção de matéria orgânica 

que, através de sua incorporação, estimula diversos processos químicos e biológicos 

melhorando a fertilidade do solo (Bertoni e Lombardi Neto; 2008), além de serem capazes de 

formar simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico e  com fungos  

micorrízicos. Estas ações foram realizadas pela empresa UHE Ferreira Gomes e antecedeu as 

ações deste PRAD, permitindo assim um melhor sucesso no pegamento das mudas plantadas.  

Este programa de recuperação visa ainda, o plantio destas espécies em uma segunda 

etapa, coincidindo com o próximo do período chuvoso. Desta forma, associado ao processo 

de irrigação, já em andamento, haverá maior possibilidade de sucesso na condição preparo 

do terreno para semeio das herbáceas, constituindo mais um ganho comparativo para 

recuperação das áreas. 

8. AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO  

No primeiro semestre de 2018, foram plantadas nas 6 jazidas, um total de 21.416 

mudas arbóreas, distribuídas, em 39 espécies de valor madeireiro e principalmente frutíferas, 

atrativas da fauna. Nas áreas ainda foram implantados 735 serviços de nucleação 

complementar (galharias, poleiros e transposição de terra). 

Quadro 2. Principais atividades desenvolvidas no período de 5 meses de PRAD. 

Jazida Principais atividades de revegetação executadas    

1 

Práticas Florestais   

Plantio de Mudas pelo sistema de nucleação und 13.200,00 

Práticas de Manutenção  
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Controle de pragas, capinagem, controle de crescimento e 
podas das plantas 

mês 2,00 

Jazida Principais atividades de revegetação executadas    

2 

Práticas Florestais   

Plantio de Mudas pelo sistema de nucleação und 6.000,00 

Serviços de nucleação complementar (poleiros, galharias, 
transposição de solo, transporte de material) 

und. 195,00 

Reposição de plantas (máximo de 20% da área)  

Replantio de Mudas para revegetação und 1.200,00 

Práticas de Manutenção  

Controle de pragas, capinagem, controle de crescimento e 
podas das plantas 

mês 2,00 

Jazida Principais atividades de revegetação executadas    

3 

Práticas Florestais   

Plantio de Mudas pelo sistema de nucleação und 800,00 

Serviços de nucleação complementar (poleiros, galharias, 
transposição de solo, transporte de material) 

und. 32,50 

Reposição de plantas (máximo de 20% da área)  

Replantio de Mudas para revegetação und 160,00 

Práticas de Manutenção  

Controle de pragas, capinagem, controle de crescimento e 
podas das plantas 

mês 2,00 

Jazida Principais atividades de revegetação executadas    

4 

Práticas Florestais   

Plantio de Mudas pelo sistema de nucleação und 800,00 

Serviços de nucleação complementar (poleiros, galharias, 
transposição de solo, transporte de material) 

und. 26,00 

Controle de pragas, capinagem, controle de crescimento e 
podas das plantas 

mês 2,00 

Jazida Principais atividades de revegetação executadas   

5 Práticas Florestais  
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Plantio de Mudas pelo sistema de nucleação und 348,00 

Serviços de nucleação complementar (poleiros, galharias, 
transposição de solo, transporte de material)  

und. 26,00 

Reposição de plantas (máximo de 20% da área)  

Replantio de Mudas para revegetação und 68,00 

Controle de pragas, capinagem, controle de crescimento e 
podas das plantas 

mês 2,00 

Jazida Principais atividades de revegetação executadas   

6 

Práticas Florestais  

Plantio de Mudas pelo sistema de nucleação und 268,00 

Serviços de nucleação complementar (poleiros, galharias, 
transposição de solo, transporte de material) 

und. 26,00 

Práticas de Manutenção  

Controle de pragas, capinagem, controle de crescimento e 
podas das plantas 

mês 2,00 

 

 

 

9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES QUE JÁ FORAM EXECUTADAS E ATIVIDADES QUE 

SERÃO EXECUTADAS 

Quadro 3. Cronograma das principais atividades desenvolvidas no período de 5 meses de PRAD 

DESCRIÇÃO MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

  1 2 3 4 5 

Jazida 01           

Preparo e Adequação das Áreas Degradadas x x x - - 

Práticas Florestais x x x - - 

Práticas de Manutenção 0 0 x x x 

           

Jazida 2          

Preparo e Adequação das Áreas Degradadas - x x - - 

Práticas Florestais - x x - - 
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Reposição de plantas (máximo de 20% da área) - - - x x 

Práticas de Manutenção - - - x x 

           

Jazida 3           

Preparo e Adequação das Áreas Degradadas x - - - - 

Práticas Florestais x x x - - 

Reposição de plantas (máximo de 20% da área) - - - x x 

Práticas de Manutenção - - - x x 

           

Jazida 4           

Preparo e Adequação das Áreas Degradadas x - - - - 

Práticas Florestais x x x - - 

Replantio das Áreas Degradadas (máximo de 20% da área) - - - x x 

Práticas de Manutenção - - - x x 

           

Jazidas 5          

Preparo e Adequação das Áreas Degradadas x - - - - 

Práticas Florestais x x x - - 

Reposição de plantas (máximo de 20% da área) x - - x x 

Práticas de Manutenção - - - x x 

           

Jazida 6          

Preparo e Adequação das Áreas Degradadas x - - - - 

Práticas Florestais x x x - - 

Práticas de Manutenção - - - x x 

 

Quadro 4. Cronograma das principais atividades a serem executadas 

DESCRIÇÃO MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

  6 7 8 9 10 

Jazida 01           
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Práticas de Manutenção x x x x x 

Irrigação x x x x x 

Reposição de plantas (máximo de 20% da área) - - x x x 

           

Jazida 2          

Práticas de Manutenção x x x x x 

Irrigação x x x x x 

           

Jazida 3           

Práticas de Manutenção x x x x x 

Irrigação x x x x x 

           

Jazida 4           

Práticas de Manutenção x x x x x 

Irrigação x x x x x 

Replantio das Áreas Degradadas (máximo de 20% da área) - - x x x 

           

Jazidas 5          

Práticas de Manutenção x x x x x 

Irrigação x x x x x 

           

Jazida 6          

Práticas de Manutenção x x x x x 

Irrigação x x x x x 

Replantio das Áreas Degradadas (máximo de 20% da área) - - x x x 

 

 

10. ANALISE TECNICA E PARECER CONCLUSIVO 

 

Para obter resultados satisfatórios quanto à revegetação da área degradada, de forma 

preliminar, será considerada a regeneração natural da vegetação a partir da vegetação nativa 
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remanescente e das espécies inseridas conforme aplicação da metodologia proposta. Neste 

caso, procedeu-se o plantio de mudas em estágio juvenil, garantindo maiores chances de 

permanência do indivíduo. 

Optou-se por espécies de reconhecida importância ecológica e botânica, considerando 

adaptabilidade, rusticidade, capacidade de reprodução, perfilhamento, entre outras 

características necessárias para transformação do ambiente. De fato, instituímos um modelo 

de trabalho, onde priorizamos espécies de reconhecido valor biológico, social e econômico, 

que, ao proporcionar a recuperação da área, também, contribuirá com a restauração da 

paisagem.  

Pelo menos 39 espécies de plantas nativas da Amazônia foram selecionadas, 

compondo um verdadeiro reservatório de espécies genuinamente da flora amazônica, 

inclusive espécies sob forte pressão de exploração como Virola surinamensis (Rol.) Warb., 

(virola) e Vouacapoua americana Aubl. (acapu), estabelecendo um cenário de conformidade 

as iniciativas globais de recuperação e salva guarda de germoplasma.  Nas áreas degradadas, 

foi realizada uma forma alternativa de reintegração da área ao ecossistema original, sendo 

implementadas ações para a recomposição florística e/ou estimular e conduzir a regeneração 

natural da vegetação nativa. 

A nucleação busca associar a capacidade de recuperação da área de forma eficiente, 

porém, permitindo suporte econômico e operacional para que as atividades se 

complementem e evoluam ao longo do tempo.  

Diante do quadro apresentado, tem-se compreensão que foi criado um cenário 

necessário e eficiente para recuperação do ambiente, iniciando com as ações de recuperação 

do terreno, definição dos métodos adequados, seleção de espécies e práticas agroflorestais 

indispensáveis para andamento promissor das ações, mesmo considerando a intemporalidade 

de plantio, anotamos respostas positivas das mudas plantadas ao processo de “molhamento”.  

Após 6 meses de execução do PRAD, observamos que as árvores estão em pleno 

crescimento, com perdas dentro do previsto. Além do plantio de essências nativas, foram 
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implantados poleiros e galharias com restos de troncos e rejeitos presentes na vegetação da 

área, permitindo o pouso de aves, morcegos, e outros animais que ajudam no enriquecimento 

vegetal da área, também executamos a transposição de solos, objetivando a reposição do 

banco de sementes no solo degradado. O PRAD está sendo executado com sucesso e está 

sendo monitorado e mantido mensalmente pela equipe da Abrasse, com objetivo de êxito na 

proposta de recomposição da vegetação das áreas afetadas. 

11. NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 

- INSTRUÇAO NORMATIVA IBAMA Nº 04, DE 13-04-2011 (“Estabelecer procedimentos para 

elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD ou Área Alterada, para 

fins de cumprimento da legislação ambiental”) 

- LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 (“Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa”) 

- Lei Nº 6938/1981 – (“Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”) 

- DECRETO No 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990 (“Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril 

de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, e dá outras providências”). 
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12. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EMPREENDIMENTO 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Marcelo de Jesus Veiga Carim 

Responsável técnico pelo PRAD 

__________________________ 
Responsável técnico pelo 

Empreendimento 
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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R. Hildemar Maia, 2183 - Buritizal, Macapá - AP, 68902-870 
Macapá-AP, Telefone: (96) 3217-1380, (96) 98114-8100 

Email: kenny@abrasse.com 

36 RELATORIO SEMESTRAL – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 

FOTOS DA AÇÕES 

Equipe de campo - Contratação de mão de obra local 

 

Placa de obra instalada na área 

 

Integração  
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Veículo para transporte de pessoal e apoio de campo 
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Abertura de covas para plantio de mudas arbóreas 
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Plantio de mudas pelo método de nucleação 
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Transporte de mudas 
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Material para Núcleos de galharia 
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Construção de poleiros 
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Transposição de terra 

 

 



 

 

 

R. Hildemar Maia, 2183 - Buritizal, Macapá - AP, 68902-870 
Macapá-AP, Telefone: (96) 3217-1380, (96) 98114-8100 

Email: kenny@abrasse.com 

44 RELATORIO SEMESTRAL – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 

 

 

Controle de formigas cortadeiras 
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Irrigação 
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