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Q1: Título do projeto ambiental participante: LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DA 
MASTOFAUNA TERRESTRE DE MÉDIO E 
GRANDE PORTE NA USINA RIO VERMELHO DE 
ENERGIA LTDA

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação da Vida Silvestre

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: USINA RIO VERMELHO DE ENERGIA

LTDA - URVE Estrada Rio Natal, 3710 –
Bairro Rio Natal 89280-970 – São Bento do
Sul – SC CNPJ nº 07.206.715/0001-44 I.E.
nº 255.095.791 I. Municipal nº 13879
CORRESPONDÊNCIA: 89.280-970 - Caixa
Postal: 341

Nome fantasia: USINA RIO VERMELHO DE ENERGIA
LTDA - URVE

Setor de atuação: Produção de Energia Hidroelétrica
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 10/01/2005
Número de colaboradores: 3

Q4: Informações de contato:
Endereço: Estrada Rio Natal, 3710
Bairro: Bairro Rio Natal
Cidade: São Bento do Sul
Estado: SC
CEP: 89280-970
Telefone com DDD: 047 36315245

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 24 de outubro de 2014 08:07:16sexta-feira, 24 de outubro de 2014 08:07:16
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 27 de outubro de 2014 03:57:08segunda-feira, 27 de outubro de 2014 03:57:08
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  187.103.117.116187.103.117.116

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Marcelo Hübel
Cargo: Biólogo
E-mail: marcelo.hubel@tuper.com.br
Telefone com DDD: 047 3631 5245

Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Frank Bollmann
Cargo: Proprietário/Diretor da URVE
E-mail: frank@tuper.com.br
Telefone com DDD: 047 3631 5081

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/09/2013

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 1

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

CEPHARV - Centro de Estudos e Pesquisas Hidrológicos e Ambientais Rio Vermelho Ltda
CNPJ nº. 16.573.317/0001-57

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

As primeiras ações, com registros fotográficos de monitoramento, iniciaram em 2008 antes mesmo da 
existência da primeira PCH (Pequena Central Hidrelétrica) ou de qualquer exigência por órgão ambiental 
competente. O trabalho não tinha acompanhamento de Biólogo, mas mantinha um banco de dados com coleta 
de informações. As imagens das “armadilhas fotográficas” foram apresentadas para a FATMA, e atualmente 
faz parte do Licenciamento de Operação da PCH Rio Vermelho, respondendo ao “Programa de 
Monitoramento de Fauna” sendo executado por Biólogo.

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Antes da implantação da URVE, a fazenda com 751 hectares, era frequentada por caçadores. Foram 
encontrados dois veados, um morto e outro baleado. Este último foi recuperado e solto.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Neste momento foram distribuídas placas de proibição de caça e pesca, as cercas foram concertadas e foi 
contratada a vigilância patrimonial. Mas ficou a curiosidade em saber quais as espécies existentes na fazenda 
e faixa de domínio. O uso das armadilhas fotográficas foi primordial para o monitoramento e reconhecimento 
das espécies existentes.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

OBJETIVO GERAL
Identificar as espécies da mastofauna de médio e grande porte, existentes na propriedade e no entorno da 
URVE. Monitorar sua presença e distribuição pela diferenciação dos habitats, pela classificação de distintos 
sítios de amostragens em quatro parcelas amostrais, analisadas durante as quatro estações do ano.

OBJETIVO ESPECÍFICO
1 – Demonstrar a utilização de armadilha fotográfica como uma importante instrumento de identificação da 
mastofauna.
2 – Apresentar uma coletânea de imagens para utilização no Programa de Educação Ambiental desenvolvido 
no CEPHARV (Centro de Estudos e Pesquisas Hidrológicos e Ambientais Rio Vermelho) localizado na URVE;
3 – Considerando a exaustão das informações de fauna o estudo visa contribuir com o enriquecimento da 
pesquisa cientifica, compartilhando as informações para o Conselho Gestor da APA Rio Vermelho/Humbold e 
para o Estado de Santa Catarina, pela publicação científica em congresso nacional específico.
4 – Relacionar a convivência da mastofauna com os diferentes ambientes naturais considerando a 
interferência antrópica e os estágios de sucessão florestal.
5 – Desenvolver material informativo para os habitantes de São Bento do Sul, visitantes, colaboradores e 
comunidade do entorno da URVE.
6 – Monitorar a distribuição e frequência da mastofauna pela observação das parcelas e relacionar as 
características dos sítios amostrais.
7 – Fomentar subsídios de conhecimento para oportunizar políticas públicas para desenvolvimento de 
mecanismos de preservação, reconhecimento da valoração ambiental e aproveitamento das belezas cênicas 
para exploração do turismo ecológico ou rural.
8 – Organizar um banco de dados com informações contínuas dos estudos realizados visando o 
monitoramento e conservação do ambiente e a inter-relação das espécies e associadas para todas as 
unidades da URVE.
9 – Formar um cadastro por espécie identificada com entendimento taxonômico, descrição, habitat, 
reprodução e características intrínsecas da espécie. 
10 – Utilizar diferentes técnicas de identificação e registro de espécies por: vestígios, observação direta, 
bibliografia, entrevistas, para complementar o uso de armadilha fotográficas.

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo abrange a área de 741,6 ha da fazenda pertencente a Frank Bollmann na Usina Rio Vermelho de 
Energia; Caldeiraria e Serraria Km 26. Desta área total 88,13% está preservada. O restante é ocupado por 
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Energia; Caldeiraria e Serraria Km 26. Desta área total 88,13% está preservada. O restante é ocupado por 
reflorestamento de Pinus taeda, Eucalyptus dunnii, obras civis e estradas.

TÉCNICAS UTILIZADAS
Foram consideradas a ADA - Área diretamente afetada, compreendo a fazenda e o empreendimento em 
500m no entorno, e a AID – Área de influência direta, pela observação do corredor contínuo da floresta 
natural e a existência de Unidades de Conservação. Estas áreas de proteção e outras áreas de cobertura 
vegetal, demostram a conexão da fazenda na formação de um importante corredor de fluxo gênico, corredor 
ecológico, corredor, verde, corredor natural, que ultrapassa outros municípios, no planalto e encosta atlântica.  
Este aspecto é de relevante importância na interferência quantitativa e qualitativa do contexto faunístico pela 
garantia de manutenção de ganho genético e conservação das espécies, principalmente aquelas que 
necessitam de grandes área de território. 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA

As câmeras fotográficas utilizadas no estudo são procedentes dos Estados Unidos das marcas Wilgame 
Innovations e Moultrie, funcionam com o uso de 8 pilhas “AA”, imagem JPG – digital e podem ser 
programadas para registrar informações impressas nas fotos: data, hora, localização, temperatura, fase da 
lua, número de foto, tendo ainda opções de intervalos de registros de imagem ou até períodos noturnos e 
diurnos. As câmeras apresentam sensor de presença para acionamento de captura da imagem com recurso 
de iluminação noturna com luz infravermelho. Foram utilizados os modelos: câmera Widgame RAZOR 6-6 
MP, com foto de alta qualidade (7 MP); alcance do flash de até 60 pés ou 18,2 metros, outro modelo é a 
Widgame Micro Red 4 Enhanced (4MP) alcance do flash de 40 pés ou 12,19m. Mas ambas oferecem: ângulo 
16:09; um segundo de velocidade disparo; foto e vídeo HD 720 (30seg) capacidade até 32 GB de memória 
SDHC. A câmera “Moultrieecam M-880” apresenta foto de alta qualidade (8 MP) alcance de detecção de 40 
+/- 5 pés ou 10,6 a 13,7 metros; cada registro com repetição após cinco segundos; áudio e vídeo com 
resolução em VGA; duração do vídeo 10 segundos; tempo de frequência com intervalo de 30 segundos 
podendo ter duração de 3 horas; GPS longitude e latitude (N / W) e código de segurança.
 As armadilhas são vistoriadas em intervalos não superior a dez dias, com coleta das informações e 
disposição de nova isca para atração da fauna. Entre as iscas utilizadas está o milho, quirera, ração, carne de 
frango, restos de carne de gado, sardinha, sal e frutas, sendo a banana utilizada com maior frequência. A isca 
provoca a atração e ponto de parada para o disparo automático da câmera, ao menor movimento. 
As quatro parcelas com armadilhas fotográficas, foram dispostas em sítios de amostragem, levando em 
consideração: a altitude, distância entre parcelas, formação da vegetação, aproximação com rio e influência 
antrópica. Para este último critério foram considerados os talhões de Pinus taeda e obras civis, com menor e 
maior nível de interferência e intervenção, ou presença humana. Para não viciar os indivíduos no mesmo 
ponto, as “armadilhas fotográficas” ou parcelas foram deslocadas no sítio. Casa sítio contempla pelo menos 4 
locais totalizando até 16 pontos distintos. Fator essencial pois muitas espécies deixavam seu cheiro coçando 
contra a árvore, marcando o local pelo cheiro de glândulas ou urinando no entorno, demarcando o território ou 
caminho de passagem.

OBSERVAÇÃO DIRETA
Através desta técnica, as espécies foram registradas por observação direta, percorrendo-se estradas e trilhas 
além de adentras em áreas de floresta nativa, nas parcelas, na propriedade e em seu entorno. 
Utilizou-se binóculos 7x35 e 8x40 (Figura) como equipamento de auxílio. Para a visualização de mamíferos 
em atividade diurna, com ênfase também para espécies de ambientes aquáticos.

CONTATO AUDITIVO
O emprego de identificação pelo contato auditivo é muito empregado para Avifauna e até mesmo 
herpetofauna, mais especificamente para anfíbios. Entretanto para a Mastofauna também é possível a 
identificação de espécies, embora muito menos representativo em termos de oportunidades. Ficando mais 
evidente em relação ao som emitido pelos bugios.

VESTÍGIOS
Esta técnica consistiu na análise de indícios que apontam para a ocorrência de um animal em determinado 
local como: pegadas, pêlos, carcaças, restos alimentares, fezes, trilhas, entre outros. 
Estes vestígios, quando possível, foram coletados e/ou analisados durante as excursões, contribuindo para o 
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Estes vestígios, quando possível, foram coletados e/ou analisados durante as excursões, contribuindo para o 
registro de algumas espécies. No caso de pegadas, estas foram  identificadas e para não surtir dúvidas de 
comprovação da espécie, utilizou-se, quando necessário, um guia de pegadas de referência (BECKER & 
DALPONTE, 1991). 
Pêlos e fezes quando encontrados, são acondicionados em sacos plásticos vedados para posterior análise de 
seu conteúdo. Para o registro de mamíferos, onde a maioria das espécies apresenta hábito noturno e, 
portanto, são de difícil visualização, a aplicação desta técnica é interessante. Felinos selvagens são 
identificados pelos próprios pelos encontrados nas fezes, visto suas contínuas atividades de higiene, 
lambendo o próprio corpo, incorporando os pelos.

ENTREVISTAS COM A COMUNIDADE
Moradores locais foram entrevistados com conversas prolongadas de diferentes temas de abordagem numa 
linguagem popular, para se manifestarem livremente sobre os animais que costumam ver e suas 
características diagnósticas (coloração, porte, comportamento, horário de atividade, ambiente preferencial e 
outras formas de reconhecimento popular das espécies).

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
Para um melhor aproveitamento das informações sobre a fauna da região de estudo, procedeu-se entre a 
primeira e a segunda fase um levantamento bibliográfico para enriquecer o presente trabalho. A experiência 
de outros trabalhos realizados na região complementam com precisão as informações disponibilizadas.

FICHA TÉCNICA
Para entendimento e conhecimento da fauna são lentadas as fichas técnicas que estão enquadrados no 
Reino Animalia; Filo Chordata, Classe Mammalia e de cada ordem, família Gênero e Espécíe e suas 
respectivas espécies a que pertencem, observando suas características de descrição, hábitos alimentares, 
reprodução, comportamento e outras informações que podem orientar em relação ao habitar e 
particularidades. Todas espécies registras seja pelas armadilhas fotográficas, visualização direta ou pela 
coleta de vestígios.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Atualmente não são visualizados caçadores na fazenda e proximidades. O monitoramento é semanal. O 
projeto conseguiu acompanhar alguns casos de desenvolvimento da espécies como de um casal de cachorro 
do mato e seus 4 filhotes. Também foi possível observar a distribuição territorial de algumas espécies pelas 
diferentes armadilhas. As imagens e resultados estão sendo apresentados em palestras semanais inserido no 
Programa de Educação Ambiental do CEPHARV. Forma registrados mais de 40 mil imagens, embora 
algumas revelam ratos, aves ou ainda o movimentar de folhas pelo vento, Foram identificados: ORDEM 
MARSUPIALIA - Gambás e cuícas; FAMÍLIA DIDELPHIDAE;  Gambá-cinza-de-quatro-olhos / Philander 
opossum; Cuíca Monodelphis sorex; Gambá-de-orelha-preta / Didelphis marsupialis;ORDEM PRIMATES - 
Bugio-ruivo, Bugio-preto, macaco-prego; FAMÍLIA CEBIDAE Bugio-ruivo, Bugio-preto, macaco-prego; . Bugio-
ruivo / Alouatta guariba; Macaco-prego, mico-preto / Cebus apella; ORDEM EDENTATA; FAMÍLIA 
MYRMECOPHAGIDAE; Tamanduá-mirim / Tamandua tetradactyla; FAMÍLIA DASYPODIDAE;; Tatu-galinha / 
Dasypus novemcinctus; ORDEM CARNIVORA; FAMÍLIA CANIDAE; Cachorro-do-mato / Cerdocyon thous; 
FAMÍLIA PROCYONIDAE - Quati e mão-pelada;  Quati ou Coati / Nasua nasua;  Mão-pelada / Procyon 
cancrivorus; FAMÍLIA FELIDAE - Jaguatirica, Gato-do-mato, Puma;  Jaguatirica / Leopardus pardalis; Gato-
do-mato-pequeno / Leopardus tigrinus;  Gato-do-mato-mourisco / Puma yagouaroundi; Puma / Puma 
concolor; Gato-do-mato-maracajá; FAMÍLIA MUSTELIDAE; Irara / Eira barbara; ORDEM PERISSODACTYLA;  
FAMÍLIA TAPIRIDAE -Anta ; Anta / Tapirus terrestres; ORDEM ARTODACTYLA; FAMÍLIA CERVIDAE – 
Veados;  Veado-bororó / Mazama rufina;  Veado-virá / Mazama gouazoubira;  ORDEM RODENTIA; FAMÍLIA 
HYDROCHAERIDAE; Capivara / Hydrochaeris hydrochaeris; FAMÍLIA DASYPROCTIDAE; Cutia / Dasyprocta 
azarae; FAMÍLIA CAPROMYIDAE; Ratão-do-banhado ou nutria / Myocastor coypus.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Classe 1; Ordem 7; Famílias 13; Espécies

23.
Resultado 2 1.341 estudantes e professores que

conheceram o programa até 20/10/2014,
conforme registro de visitantes do
CEPHARV.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

RESPONSABILIDAE SOCIOAMBIENTAL
O desempenho social e ambiental da URVE vai além dos requisitos legais e normativos aplicáveis. Seu 
histórico de atuação demonstra a valoração e princípios, com uma conduta de ética e responsabilidade. A 
preocupação com seus colaboradores diretos, terceirizados, prestadores de serviço, comunidade de entorno, 
moradores da cidade e meio ambiente, visam o crescimento econômico, mas numa sociedade de êxito. A 
URVE atua de forma Socialmente Justa, Ambientalmente Correta e Economicamente Viável. Nestas 
premissas muitas ações já foram consolidadas, e destacamos, os resultados de maior conotação.   
As ações de responsabilidade social não são requisitos que surgiram com a construção da primeira PCH, mas 
são decorrentes de muitos anos de dedicação. Proporcionar o desenvolvimento econômico alicerçado em 
uma sociedade de êxito e com o meio ambiente preservado são atribuições inseridas culturalmente. As ações 
são desenvolvidas conforme surgem as demandas de maior representatividade. Na listagem constam apoios 
financeiros e criação de projetos e programas, que excedem até mesmo as obrigações de licenciamento, e 
seu histórico demonstra de forma clara a preocupação pelo tema. Nesta apresentação são demostradas as 
atividades focadas no empreendimento e seu entorno, mesmo que muitas outras ações de maior área de 
influência, já tenham sido praticados.

Consórcio Quiriri
O primeiro Consórcio ambiental de Santa Catarina teve origem na Administração do Prefeito Frank Bollmann 
(1993/1996) que teve entre suas atribuições a atenção e preocupação em relação as Bacias Hidrográficas.  
Ainda antes de findar o ano de 1995 criava-se o primeiro Curso de Planejamento Ambiental Participativo em 
Bacias Hidrográficas, ministrado pelo professor Pedro Hidalgo, envolvendo São Bento do Sul, Rio Negrinho e 
Campo Alegre ação precursora da criação do Consórcio Quiriri. Os participantes eram cidadãos vocacionados 
e sensíveis à questão ambiental, além de serem formadores de opinião no meio em que atuavam. Eram 30 
monitores preparados para disseminar e irradiar a ideia do Consorciamento Intermunicipal. “O 1º Curso de 
Capacitação Metodológica de Planejamento Ambiental Participativo em Bacias Hidrográficas, organizado pelo 
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de São Bento do Sul Sr. Magno Bollmann, com apoio do 
Engenheiro-Agrônomo Sr. Marcus Vinícius Carrasqueira, foi ministrado pelo Professor e ex-ministro da 
Agricultura do Chile, Sr. Pedro Hidalgo. O referido curso foi realizado durante os dias 11 a 15 de dezembro de 
1995, e contou com a presença de representantes das instituições públicas municipais e estaduais, da 
sociedade civil organizada e do setor empresarial dos municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho e São 
Bento do Sul. Vale lembrar a importante participação do Prefeito Municipal de São Bento do Sul na época, Sr. 
Frank Bollmann, decisiva no sucesso do evento.” (Informativo nº 1 Consórcio Quiriri 12/2007). 

CEPA Rugendas

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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CEPA Rugendas
Conforme descrito no livro “Mais que uma Gota”. Ainda no ano de 2000 é construído o CEPA – Centro de 
Estudos e Pesquisas Ambientais na APA Rio Vermelho/Humbold, em área doada pelo empresário Frank 
Bollmann. O local ficou definido como prioritário para a pesquisa e desenvolvimento de práticas ambientais, 
sendo um “laboratório” para pesquisas para estudantes das universidades nacionais, estrangeiras e para a 
preservação e desenvolvimento sustentável regional. “A obra conta com a parceria da UNIVILLE, Instituto 
Rugendas da Bavária e o Consórcio Quiriri, e está sendo edificada pela construtora Mayer & Miers 
Construções e Engenharia Ltda.” (Informativo Consórcio Quiriri nº 08 – 07/2000). A definição de nome do 
CEPA é originária de Johann Moritz Rugendas, alemão que esteve no Brasil entre 1821 e 1825 retratando as 
paisagens encontradas em pinturas que foram adquiridas pelo governo alemão. A criação do Instituto 
Rugendas ocorreu pela Sociedade Brasil – Alemanha de Ecologia, Cultura e Ciência, que provoca o 
intercâmbio entre os países em atividades de planejamento e desenvolvimento de projetos com efeito 
multiplicador. 
O apoio a pesquisa e preservação foram méritos reconhecidos e posicionados na forma de agradecimento a 
Frank Bollmann na comemoração de 30 anos da Univille. Momento que registrou a Declaração de Frank 
Bollmann Presidente & CEO da Tuper S/A  e Proprietário da Usina Rio Vermelho de Energia.

“O incentivo à educação e à pesquisa sempre esteve em nossa filosofia de trabalho. Ao contribuir com a 
doação de área em nossa bela Mata Atlântica, estávamos viabilizando a implantação de um moderno centro 
de estudos e pesquisas ambientais. E é com satisfação que vemos a Univille utilizando aquele ambiente para 
realizar os avanços necessários para o desenvolvimento sustentável da sociedade, bem como para colaborar 
no auxílio da fiscalização e monitoramento dos recursos naturais, contribuindo contra as agressões ao meio 
ambiente por parte de caçadores, pescadores, degradadores, dentre outros. Destacamos também a 
importância da conscientização dos estudantes através da informação e da formação, despertando o 
interesse nos jovens a fim de promover o contato com a fauna e a flora, para que venham a auxiliar na 
proteção do meio ambiente, deixando essa responsabilidade também para as futuras gerações.” (Frank 
Bollmann, 2013).

Caça proibida
No ano de 2007 foram encontrados dois veados mortos com tiros provocados por caçadores. Também foi 
encontrado um veado mateiro (fêmea) com sinais de tiro, caído no rio, tendo perdido a cria, mas foi 
resgatado, recuperado e libertado. Após poucos meses o veado foi encontrado com filhote. 
A caça foi proibida, e coibida com cercas, placas, vigilância e maior aproximação com a Polícia Militar 
Ambiental, para ajudar no controle das investidas de caçadores. Após 6 anos o cenário atual demostra uma 
região rica de espécies, como do puma, também chamado de onça-parda (Puma concolor) espécie que está 
na lista de espécies ameaçadas. Também já foi observada a anta, espécie rara e protegida no refúgio.

Combate a incêndio florestal
A URVE já realizou combate e controle de Incêndio em vegetação nativa em 15/09/2006 e em 04/10/2006, 
localizado próximo de estradas públicas e ferrovia. A vegetação seca e o calor são fatores propícios para um 
princípio de incêndio, bastando apenas a ignição. A URVE está sempre atenta para fazer o combate do fogo.

Apiário
Para efetivação do represamento da usina foi necessário a autorização de supressão de vegetação nativa, 
emitido pelo órgão ambiental. Algumas espécies de árvores apresentavam em seus ocos, colmeias de Apis 
mellifera e de Meliponídeos, as abelhas nativas. A região já registrava em anos anteriores cursos de 
capacitação para os moradores locais produzirem mel de abelhas nativas. O curso foi desenvolvido no 
“Parque Natural das Aves”. Na intenção da preservação das espécies, como potenciais matrizes 
multiplicadoras de outras colmeias e garantir a produção de mel, foram estabelecidos três apiários. A 
Associação APINECTAR-SUL, produtora de mel, retirou os enxames, das árvores suprimidas, e condicionou 
estes em caixas apropriadas.

Resgate de flora
Em consequência da área alagada, muitas espécies da flora seriam atingidas. Contudo com a supressão da 
vegetação, foram coletadas várias epífitas de diferentes espécies, de bromélias e orquídeas, também foram 
retirados os xaxins da espécie Dicksonia sellowiana, ameaçado de extinção, pela lista do IBAMA. Todas as 
espécies foram acomodadas em um jardim, localizado as margens do Rio Vermelho em condições de solo, 
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espécies foram acomodadas em um jardim, localizado as margens do Rio Vermelho em condições de solo, 
temperatura e ambiente que estas espécies ocupavam anteriormente. Tendo condições ideais de 
crescimento, reprodução e dispersão de novos indivíduos, garantindo a manutenção da espécie.

Adensamento de palmito
O Palmito, palmeira característica de Mata Pluvial Atlântica, muitas vezes dominante e no segundo extrato, 
está presente nas áreas de floresta nativa da URVE, distribuídos nos 741,6ha da fazenda. O Euterpe edulis 
(palmito Jussara), foi maciçamente introduzido por diferentes técnicas, seja por semeadura a lanço ou o 
plantio direto. Atualmente muitas destas árvores, frutificam e os jacus, pacas, cotias, veados, antas, 
periquitos, morcegos e tucanos colaboram na dispersão de sementes. No total foram semeados mais de 
2.000.000 de sementes. Já em relação ao plantio direto pode-se dividir em distintos períodos sendo de 
500.000 mudas com projeto protocolado no IBAMA sob o nº 02026 1991/1996. Mas também ocorreu plantio 
de 21.000 mudas nos anos de 2007/2008. Considerando até agosto de 2013 foram semeados manualmente 
e plantados o equivale a 3.021.500 unidades de palmito

Plantio de espécies nativas
Com a autorização de supressão de vegetação AUC nº 009-P/2006 emitido pelo órgão ambiental do estado 
FATMA, também foi cobrado na forma de condicionante o plantio de cerca de 18.334 mudas. Mas até julho de 
2013 foram plantadas mais de 49.795 mudas de diversas espécies nativas sendo: Aleluia,  Angico, Araçá, 
Araucária, Aroeira, Canela-guaicá, Carova, Cedro-rosa, Erva-mate, Jaboticaba, Tarumã, Pitanga, 
Pessegueiro, Guaramirim, Ingá, Ariticum, Congonha, Jarandá, Laranja macaco, Cuvatã, Capororoca, 
Marmeleiro, Pinho bravo, Estopeiro entre outras doadas pelo Lions Club e ONG Geoambiente. 
Muitas espécies nativas frutíferas, foram plantadas no entorno do lago sendo atração da fauna, mastofauna e 
avifauna, que são potenciais dispersores de sementes, levando e trazendo sementes de distintos locais, 
aproveitando assim o enriquecimento de material genético do próprio local, favorecendo em muito as áreas 
de recuperação.
       
   

Aquisições de áreas
Ao passo que surgem oportunidades de compra de novas áreas, estas são feitas para agregarem a valoração 
ambiental na URVE. Até julho de 2013 a área total da propriedade é de 741,6 ha (7.416.000 m²) sendo 84 
hectares com floresta plantada de Pinus taeda, fonte renovável para abastecimento na serraria. Mas 88,13% 
da área de 741,6 ha é destinada para a preservação da fauna, flora e recursos renováveis, sendo também 
destinados para estudos ambientais.

Aves aquáticas
A formação do lago e a condição de proteção, criou um refúgio para as aves de ambiente aquático, sendo 
destaque: garças, maria-faceira, marrequinhos, frango d’água entre outros que procuram alimento e 
condições de nidificação.

Fauna
Em 2008 foi instalada a primeira “armadilha fotográfica” com sensor de presença para capturar imagens da 
fauna, no formato de vídeos ou fotos. Atualmente existem centenas de imagens com registros importantes da 
fauna local como: puma, jaguatirica, cachorro-do-mato, mão-pelada, cotia, macaco-prego, irara, gambá, 
quati, tatu entre outros. No ano de 2013 foi feita a aquisição de outras 3 câmeras para serem utilizadas em 
estudos de caracterização da fauna, por ambiente, trabalho desenvolvido por biólogo contratado pela URVE.
                                                        
CEPHARV
Centro de Estudos e Pesquisas Hidrológicos e Ambientais Rio Vermelho Ltda – CEPHARV, foi construído 
especialmente para ser uma entidade de utilidade pública, instituída com o objetivo de promover ações de 
planejamento  e gestão de recursos hídricos e monitorar a qualidade da água e clima, junto ao SAMAE - 
Serviço Autônomo Municipal de Água  e Esgoto de São Bento do Sul. Bem como, ações que visem a 
preservação da Fauna e Flora e Educação Ambiental para estudantes do ensino fundamental, que são 
recebidos semanalmente, e monitorados pelo Biólogo da URVE. As visitas são exploradas em diferentes 
núcleos de ensino aprendizagem, por técnicas pedagógicas de interação de corpo e mente, com palestras, 
dinâmicas, trilha ecológica e visita nas estruturas da usina. A funcionalidade do CEPHARV está vinculado ao 
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dinâmicas, trilha ecológica e visita nas estruturas da usina. A funcionalidade do CEPHARV está vinculado ao 
Decreto Municipal n° 1243 06/12/05 que Declara o Rio Vermelho de utilidade pública, e sobre tudo ao Decreto 
Municipal n° 1341 12/12/12, que declara o CEPAHRV de utilidade pública. Com os decretos definidos foi 
elaborado o Termo de Parceria, assinado pelo município na data de 23/04/2013, com a Prefeitura Municipal 
de São Bento do Sul e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

Combate a poluição
Na data de 19/07/2012 o Planalto Norte Catarinense, presenciou o maior acidente da ALL (América Latina 
Logística) de toda a história da ferrovia, e que poderia ter consequências desastrosas com relação a 
proporção de impacto e dano ambiental.  O acidente que ocorreu próximo a usina teve o descarrilamento de 
27 vagões e 8 locomotivas, que contaminou o Rio Vermelho com óleo. O vazamento foi retido pela barragem 
da URVE e caso não fosse contido e removido, comprometeria o abastecimento público de Jaraguá do Sul, 
que capta sua água do Rio Itapocu, a jusante do Rio Vermelho. A URVE não mediu esforços e colaborou com 
apoio logístico. No total foram retirados 6 caminhões com óleo, além de material contaminado, como galhos 
de árvores. Também foram envolvidos a Prefeitura de São Bento do Sul pelo Departamento de Meio 
Ambiente, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar Ambiental, que realizavam visitas sucessivas na 
área para inspeção dos danos direcionamento e acompanhamento de ações mitigadoras, desenvolvidas 
pelas equipes especializas de atendimento a emergências. 
  
Limpeza do rio 
A URVE está localizada após a concentração de moradores dos Bairros Rio Vermelho Estação e Rio 
Vermelho Povoado. Os resíduos sólidos jogados, ocasionalmente no rio ou ainda jogados no solo e levados 
pela água da chuva, que drena para o Rio Vermelho, são retirados periodicamente nas represas da PCH e 
CGH. Entre os matérias retirados são encontrados produtos e embalagens de: margarina, óleo, desinfetante, 
álcool, detergente, desodorante, isqueiro, manicure, garrafas pet, lâmpadas, lanterna, chinelos, parte de 
carro, tubos entre outros.
 Também foram feitos apoios financeiros no “Programa S.O.S Rio Limpo” promovido pela Prefeitura de São 
Bento do Sul no período de 2009 a 2012, que também recolhia os matérias sólidos de diferentes sub-bacias.

Pagamento mensal
Mesmo tendo o direito de utilizar o rio como bem público, e poder implantar as PCH’s com a construção de 
obras necessárias para o fornecimento de energia, a URVE entende que a interferência nas propriedades, por 
qualquer ação ou obra civil, deve ser retribuída com valores mensais e perpétuos para os proprietários como 
forma de aluguel do espaço. O pagamento já é realizado a dois anos, mesmo sem existirem as PCH’s. Os 
valores são pagos mensalmente e vinculados por contrato. Atualmente o apoio financeiro atende 16 famílias 
e ainda outras 6 famílias devem ser contempladas. Os valores pagos, serão dobrados após o início da 
geração de energia.

Cicloturismo
Apoio financeiro na implantação e  desenvolvimento do turismo rural e ecológico nos municípios de São 
Bento do Sul, Corupá, Rio Negrinho e Campo Alegre, que integram o Consórcio Intermunicipal Quiriri.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2013
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Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: www.marcelohubel.blogspot.com

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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