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Apresentação 

 

O presente documento foi elaborado no intuito de apresentar ao Instituto 

de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, a comprovação 

da execução de todas as providências descritas no OFÍCIO/IDAF/DT/Nº 

084/2020 e de acordo com a Instrução Normativa nº 011/2020, de 03 de 

agosto de 2020, sobre os procedimentos e dinâmica para realização da 

Audiência Pública referente ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), constante do 

processo de Licenciamento Florestal nas Fazendas São Joaquim da Água 

Preta e Dourada Una – Bloco VI, processo nº 29391/2016 (SEP: 75369184). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo 

O objetivo deste plano é apresentar as evidências que comprovam a 

execução de todos os procedimentos descritos no OFÍCIO/IDAF/DT/Nº 

084/2020 e de acordo com a Instrução Normativa nº 011/2020, de 03 de 

agosto de 2020, para a realização da Audiência Pública. 

 

1. Local da realização e transmissão da Audiência Pública:  

Espaço Sky Lounge Golden Tulip localizado no Hotel Golden Tulip Porto 

Vitória, no endereço Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 635 - Enseada do Suá, 

Vitória - ES, CEP: 29050-335. 

 

2. Nome e cargo do representante da empresa: 

André Rocha Vieira de Brito. Cargo: Gerente de Relações Corporativas. 

  

Foto: André R. V. de Brito durante Audiência Pública 

 

3. Nome da consultoria: 

2TREE Consultoria e Meio Ambiente Ltda. Representada por Emilio Sérgio 

Montenegro – Coordenador do Estudo de Impacto Ambiental.  



 

 

Foto: Emilio S. Montenegro durante Audiência Pública 

 

4. Contratação de segurança: 

O local onde a Audiência foi realizada era dotado de Sistema de Segurança 

(equipamentos e profissionais), adicionalmente, a área de Inteligência 

Patrimonial da Companhia realizou reforço no local. 

 

5. Mestre de Cerimônias: 

Foi contratada a profissional Liandra Zanette para a apresentação da 

Audiência Pública.  

  

Foto: Liandra Zanette apresentando a Audiência Pública. 



 

6. Locação de equipamentos/Gravação audiovisual: 

Foi contratada a Empresa Ativação Live Marketing com sede em Vitória – ES, 

que ficou responsável pela disponibilização de todos os equipamentos 

necessários para a realização e transmissão da Audiência Pública, bem como 

das ferramentas para participação popular, conforme listado abaixo: 

 Help Desk 24h, telefone 0800; 

 Zoom Meeting: Licença Premium para até 1000 pessoas; 

 Web site com integração dos serviços: cadastro de participantes 

com controle de acesso e relatórios em tempo real, espaço 

exclusivo para perguntas com moderação prévia, inscrição para 

manifestações orais, integração com player do YouTube (IDAF) 

para transmissão ao vivo, link para Zoom Meeting; 

 Captação, transmissão e gravação (áudio e vídeo); 

 Links de internet dedicado; 

 Staff/ Promotor apoio; 

 Protocolos relacionados aos cuidados com o COVID. 

Foto: Equipamentos/Gravação audiovisual durante a Audiência Pública 



 

Em função do formato e tamanho dos arquivos, a gravação audiovisual será 

encaminhada por ferramentas de compartilhamento pela Internet.  

 

7. Ata em tempo real e transcrição na íntegra: 

Foi contratada a profissional Treyce de Oliveira Rocha para a execução da 

Ata em tempo real e transcrição na íntegra da Audiência Pública.  

A Ata e a transcrição integral do áudio encontram-se no Anexo 1 

Foto: Elaboração da Ata em tempo real durante Audiência Pública 

 

8. Inserção de LIBRAS: 

A transmissão da Audiência Pública contou com intérprete em libras, em 

tradução simultânea conforme Art. 3º da Instrução Normativa nº 011/2020. 

Foto: Tradução em libras durante Audiência Pública 



 

 

9. Serviço de coffee-break:  

Estava contemplado dentro dos serviços que foram prestados pela Empresa 

Ativação Live Marketing contratada. 

As fotos comprobatórias são apresentadas abaixo: 

 

Foto: Serviço de coffee-break durante o evento 

 

 

10. Divulgação da Audiência Pública:  

Visando à divulgação na área de influência do empreendimento através de 

meios de comunicação eficazes, foram utilizados os veículos de 

comunicação abaixo especificados, sendo que em todos houve a divulgação 

das informações básicas sobre a audiência, tais como: data, horário, 

assunto, indicação da plataforma virtual por onde o evento seria 

transmitido, regras e forma de inscrição para o evento, entre outros.  



 

A especificação dos veículos de comunicação foi apresentada à DIPRE/IDAF, 

através do Plano de Mídia enviado por e-mail no dia 05/08/2020. 

 

10.1 Sites oficiais  

As informações da Audiência Pública foram publicadas no site oficial do 

IDAF e das empresas envolvidas no processo: Suzano S.A. e 2Tree 

Consultoria.  

As informações foram publicadas em local de fácil visualização. O conteúdo 

comprobatório é apresentado no Anexo 2. 

Além disso, foi publicada no site oficial do IDAF uma matéria sobre o evento 

no período que antecedeu a Audiência Pública (Anexo 2), disponível no 

endereço: https://idaf.es.gov.br/Not%C3%ADcia/idaf-realiza-audiencia-publica-

virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura.  

A matéria também foi reproduzida por outros sites e se encontra nos links 

abaixo: 

 https://atenasnoticias.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual para-debater-
estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de silvicultura/ 

 https://es1.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-
de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/ 

 https://www.expressocapixaba.com.br/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-
para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/ 

 https://fanoticias.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-
estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/ 

 https://hojees.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-
estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/ 

 https://portalmaratimba.com.br/governo-es-idaf-realiza-audiencia-publica-
virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-
silvicultura/?amp 

 https://www.safraes.com.br/meio-ambiente/idaf-realiza-audiencia-publica-
virtual-debater-estudos-impacto-ambiental-atividade-silvicultura 

 https://sitebarra.com.br/v7/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-
debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura.html 

 

 

 

https://atenasnoticias.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://atenasnoticias.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://es1.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://es1.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://www.expressocapixaba.com.br/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://www.expressocapixaba.com.br/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://fanoticias.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://fanoticias.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://hojees.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://hojees.com.br/idaf-realiza-audincia-pblica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/
https://portalmaratimba.com.br/governo-es-idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/?amp
https://portalmaratimba.com.br/governo-es-idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/?amp
https://portalmaratimba.com.br/governo-es-idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura/?amp
https://www.safraes.com.br/meio-ambiente/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-debater-estudos-impacto-ambiental-atividade-silvicultura
https://www.safraes.com.br/meio-ambiente/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-debater-estudos-impacto-ambiental-atividade-silvicultura
https://sitebarra.com.br/v7/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura.html
https://sitebarra.com.br/v7/idaf-realiza-audiencia-publica-virtual-para-debater-estudos-de-impacto-ambiental-para-atividade-de-silvicultura.html


 

10.2 Redes sociais 

A divulgação também foi realizada em redes sociais através de posts e 

stories publicados no Facebook e Instagram (@idaf_es) oficiais do IDAF.  

 

A publicação do IDAF sobre a Audiência Pública, também foi compartilhada 

no story do Instagram oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG (@agricultura.es). 

O conteúdo comprobatório é apresentado no Anexo 3. 

Posteriormente, o IDAF publicou a convocação para apresentação de 

contribuições dentro do prazo previsto de 10 dias úteis, findando em 

27/08/2020, conforme Anexo 4. 

 

10.3 Envio de convites (E-MAIL) 

Foram encaminhados convites por e-mail às partes interessadas da 

sociedade local, bem como, para demais categorias de representatividade 

estadual. 

Os convites foram encaminhados em até 2 (dois) dias antes da data de 

realização da audiência. 

O conteúdo comprobatório é apresentado no Anexo 5. 

 

10.4 Publicações em jornal e Diário Oficial do Estado 

A convocação para a Audiência Pública foi publicada no jornal “A Gazeta” 

de grande circulação no Estado e no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) 

no dia 06/08/2020. 

O conteúdo comprobatório é apresentado no Anexo 6. 

 

 

 



 

10.5 Carro de Som 

Houve divulgação do evento através de carros de som do dia 06/08 até 
13/08, nos seguintes locais (centro e bairros do entorno) da área de 
influência do empreendimento: 
 
- 01 Carro de som em Pedro Canário  
- 01 Carro de som em Conceição da Barra  
- 01 Carro de som em Braço do Rio/Cobraice  
- 01 Carro de som em Valdício Barbosa e Água Preta 
 

 
Foto: Carros de som circulando nas áreas de influência do empreendimento 

 
O tempo previsto para divulgação foi estipulado de acordo com o tamanho 
da comunidade/localidade. 
 
O conteúdo da gravação de Spot é apresentado no Anexo 7. 
Os comprovantes da divulgação em carros de som são apresentados no 
Anexo 8. 
 



 

10.6 Rádio 

Houve divulgação nas rádios da área de influência do empreendimento, 
sendo elas:  

 Rádio Musical 105,1 FM no município de São Mateus (ES) 

 Rádio SIM 96,1 FM no município de Pedro Canário (ES).   
 

A divulgação contou com a gravação de Spot para rádio com duração de 
45". O conteúdo da gravação de Spot é apresentado no Anexo 7. 
 
Os comprovantes da divulgação e a frequência de inserções nas rádios de 
acordo com o período de 06/08 à 13/08 é apresentada no Anexo 9. 
 
 

11. Website para inscrição 

Foi criado um website para inscrição online de participantes com controle 

de acesso, disponibilização de relatórios em tempo real e com espaço 

exclusivo para perguntas com moderação prévia e inscrições para 

manifestação oral. O endereço do website criado para acesso foi: 

www.audienciapublicavirtual.com.br. 

É importante destacar que o link para envio de perguntas e inscrições para 

manifestação oral, foi habilitado no início do evento e permaneceu ativo 

até o final do intervalo da audiência, conforme previsto em regulamento. 

Para caso de instabilidade no acesso aos links, foi disponibilizado um e-mail 

específico como alternativa: virtual.audienciapublica@gmail.com. 

O website também disponibilizou a integração de player do YouTube para 

transmissão ao vivo, além do link para o Zoom Meeting.  

O conteúdo comprobatório é apresentado no Anexo 10. 

Além disso, os participantes receberam todas as devidas instruções de 

instalação e utilização da plataforma para ingressar na Audiência Pública 

através de um computador ou celular. O tutorial de acesso que foi 

disponibilizado no site encontra-se no Anexo 11. 

O total de inscritos no site foi de 121 pessoas e a relação dos inscritos 

encontra-se no Anexo 12.  



 

Até a data 21/08/2020 às 12h, foram contabilizadas 395 visualizações da 

gravação da Audiência Pública no YouTube. Além disso, o registro dos 

participantes no Zoom encontra-se no Anexo 13. 

 

12. Help Desk e linha 0800 

Durante o período de divulgação da audiência, os participantes e 

interessados contaram com canal gratuito para atendimento e 

esclarecimentos de dúvidas sobre como participar do evento, através do 

número: 0800 042 0592.  

O histórico de ligações recebidas é apresentado no Anexo 14. 

Durante a realização da Audiência Pública o serviço também esteve 

disponível, conforme pode-se verificar nas fotos abaixo: 

Foto: Help Desk e atendimento 0800 durante o evento 

 

13. Ponto de acesso remoto 

Foi disponibilizado um ponto de acesso remoto aos diretamente 

impactados pelo empreendimento, situado na comunidade de Água Preta, 

visando garantir a participação dos interessados. 

O suporte para acesso e o acompanhamento foi realizado pela equipe de 

Sustentabilidade da Suzano S.A. e as fotos comprobatórias são 

apresentadas a seguir. 



 

 

Foto: Moradores da comunidade de Água Preta utilizando o ponto de acesso remoto 

 

14. Preocupações com COVID-19 

Foram adotados protocolos relacionados aos cuidados com o COVID-19 no 
local da transmissão do evento, como uso de máscaras, disponibilização de 
álcool em gel 70 (com disponibilização de recipientes pontuais, sob as 
mesas para uso durante a reunião) e aferição da temperatura de todos os 
participantes envolvidos.  
 
A seguir, são apresentadas as fotos comprobatórias das medidas de 
prevenção adotadas no dia do evento.



 
Foto: Protocolos adotados em prevenção ao COVID-19 durante a Audiência Pública



 

 
Foto: Protocolos adotados em prevenção ao COVID-19 durante a Audiência Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ANEXO 1 - 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ÁUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 

Análise do Processo de Licenciamento Ambiental do projeto de Silvicultura no 

bloco Vl, a ser implantado pela Suzano S.A. nas Fazendas São Joaquim da Água 

Preta e Dourada Uma, no município de Conceição da Barra/ES. 

 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2020, no Salão Sky Lounge – Golden Tulip                 

Porto Vitória, localizado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635 - Enseada do             

Suá, Vitória - ES, 29050-335, às 18 horas, foi realizada a presente Audiência Pública,              

por intermédio do Aviso de Audiência Pública publicado no Diário Oficial do Estado, do              

dia 03/08/2020, página 66. A presente Ata retrata sobre a DISCUSSÃO DO            

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJETO DE SILVICULTURA NO         

BLOCO VI, A SER IMPLANTADO PELA SUZANO S.A. NAS FAZENDAS SÃO           

JOAQUIM DA ÁGUA PRETA E DOURADA UNA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO           

DA BARRA/ES. 

 

 

ABERTURA 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Boa noite. O Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Estado                 

da Agricultura, Aquicultura e Pesca - SEAG e do Instituto de Defesa Agropecuária e              

Florestal do Espírito Santo - IDAF realiza esta Audiência Pública Virtual com a             



finalidade de discutir o Relatório de Impacto Ambiental do Licenciamento Ambiental do            

projeto de Silvicultura do bloco VI, a ser implantado pela Suzano S.A. nas Fazendas              

São Joaquim da Água Preta e Dourada Una, no município de Conceição da Barra, no               

Espírito Santo. 

 

A Audiência Pública é um procedimento determinado a critério do Órgão Ambiental,            

com a finalidade de colher a opinião e discutir com os setores representativos da              

sociedade. Devido à atual situação que o mundo está passando, a pandemia do             

“COVID-19”, esta audiência pública acontecerá no modo virtual, conforme prevê a           

Instrução Normativa número onze de dois mil e vinte (nº 11/2020), de três de agosto de                

dois mil e vinte (03 de agosto de 2020), visando a saúde e segurança de todos, em                 

correspondência à declaração de emergência de saúde pública internacional feita pela           

Organização Mundial da Saúde em trinta de janeiro de dois mil e vinte (30/01/2020),              

ratificada internamente pelo Brasil através da Portaria do Ministério da Saúde número            

cento e oitenta e oito (nº 188), de três de fevereiro de dois mil e vinte (03/02/2020),                 

declarando também emergência em saúde pública de importância nacional.         

Reforçamos a adoção de todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde -             

OMS - e Secretaria de Estado da Saúde para prevenção da “Covid-19”, em especial no               

que tange à aferição de temperatura de toda a equipe, distanciamento social e desta              

forma os participantes irão então retirar suas máscaras somente no momento de suas             

falas. 

 

Eu sou a Liandra Zanette e serei a Mestre de Cerimônias então desta Audiência              

Pública Virtual. 

 

Para o bom funcionamento da Audiência Pública nós daremos então início à leitura das              

regras: 

Primero: a duração da Audiência Pública poderá ser de três (03) horas, podendo ser              

prorrogada por até sessenta (60) minutos, conforme a quantidade de manifestações           



encaminhadas à mesa. Os interessados em oferecer contribuições à análise do           

Relatório de Impacto Ambiental deverão acessar o site        

“www.audienciapublicavirtual.com.br” e clicar na aba “cadastre-se para fazer perguntas         

por escrito ou manifestação oral”. As inscrições para as contribuições escritas e orais             

serão encerradas ao final do intervalo da audiência. Para as manifestações orais, é             

necessário que o interessado acesse a audiência por meio da plataforma “Zoom”, o link              

e orientações para acesso também estão disponíveis no site         

“www.audienciapublicavirtual.com.br”. 

 

Para as manifestações orais o mediador cederá então a palavra aos inscritos para as              

manifestações conforme ordem de inscrição. Só serão comentadas manifestações que          

tratem do assunto em discussão, não podendo haver novos assuntos para debate.            

Cada participante terá o tempo de cinco (5) minutos para fazer as contribuições e, em               

contrapartida, o componente da mesa a que se referir as contribuições ou perguntas             

terá então até dez (10) minutos para a resposta. 

 

Após o encerramento das manifestações orais, será realizada a leitura e resposta às             

perguntas encaminhadas por escrito, durante o período de trinta (30) minutos.           

Eventuais questionamentos e considerações que não possam ser respondidos à          

integra aqui no curso do tempo da audiência pública, deverão ser registrados e, após              

análise do IDAF encaminhados ao empreendedor para formulação de resposta. Não           

haverá votação pela aprovação ou rejeição do empreendimento discutido nesta          

Audiência Pública Virtual. A ata transcrita desta Audiência Pública estará à disposição            

no IDAF, Gerência de Licenciamento e Controle Florestal, devidamente anexada aos           

demais registros e às manifestações, ocorridas durante a realização da Consulta, após            

sete (7) dias úteis contados da realização da Audiência Pública Virtual e também no              

site “www.idaf.es.gov.br”. 

 



Conforme o artigo cinquenta e seis (“art. 56”) do Decreto quatro mil e trinta e nove erre                 

de dois mil e dezesseis (“4.039-R/2016”), as manifestações por escrito dos           

interessados serão recebidas em até dez (10) dias úteis, após a realização da             

Audiência Pública. Integram então esta mesa que aqui está o Representante da            

“SEAG/IDAF”: Fabiano Campos Grazziotti que é o Diretor Técnico do IDAF.           

Representando a “Suzano S.A.”: André Rocha Vieira de Brito - Gerente de            

Relações Corporativas. Representando a Consultoria “2TREE CONSULTORIA E        

MEIO AMBIENTE LTDA”, empresa responsável pela elaboração dos Estudos         

Ambientais, o Sr. Emilio Sérgio Montenegro. 

 

Agradecemos também a todas as autoridades governamentais, aos institutos         

ambientais e lideranças comunitárias que nos acompanham nesta Audiência Pública. 

Destacamos aqui in loco as presenças do Diretor Presidente do IDAF - Mario Louzada              

e também do Gerente Executivo de Operações Florestais da Suzano - Mário Grassi. 

 

Pedimos a gentileza que se posicionem agora, respeitosamente, teremos a execução           

do Hino Nacional. 

 

(EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO) 

  
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar 

Com braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó pátria amada, 

Idolatrada, 



Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, 

Risonho e límpido, 

A imagem do cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil!  

 

Podem se acomodar por gentileza.  

Passaremos neste momento à apresentação, alguns esclarecimentos sobre a         

finalidade da Consulta Pública. Primeiro - O que é Licenciamento Ambiental? É um             

procedimento administrativo pelo qual o Órgão Ambiental licencia a localização,          

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades de pessoas           

naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que utilizem recursos ambientais e             

sejam consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou ainda, daquelas que, sob           

qualquer forma ou intensidade, possam causar degradação ambiental. 

 

O que é o Relatório de Impacto Ambiental? O relatório de impacto ambiental, RIMA,              

refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental (EIA). O RIMA ele deve ser              

apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem            

ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos           

e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as             



vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais           

de sua implementação. 

 

O que é Audiência Pública? É uma reunião que tem por finalidade expor aos              

interessados o Relatório de Impacto Ambiental, prestando informações e colhendo          

subsídios dos interessados no processo de Licenciamento Ambiental. Também,         

momento de discussão com a sociedade para colher opinião a respeito do            

empreendimento e possíveis complementações ao Relatório de Impacto Ambiental. 

 

Apresentaremos neste momento a Equipe Técnica do IDAF responsável pela análise           

do Processo de Licenciamento Ambiental do Projeto de Silvicultura do bloco seis            

(“bloco VI”), a ser implantado pela “Suzano S.A.” nas Fazendas São Joaquim da             

Água Preta e Dourada Una, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo. 

 

Equipe: Adriana Kister Rodrigues, Engenheira Agrônoma – Mestre, Subgerente de          

Licenciamento Florestal. 

Leonardo Tienne da Costa - Engenheiro Florestal, Mestre, Agente em Desenvolvimento           

Agropecuário. 

Rômulo Donadello Cuzzuol - Engenheiro Agrônomo, Agente em Desenvolvimento         

Agrário. 

Héldo Siqueira da Silva Junior, Economista – Mestre, Analista em Suporte de            

Desenvolvimento Agropecuário. 

André Sezana - Técnico em Agropecuária, Técnico em Desenvolvimento Agropecuário. 

 

E face à ausência de Hidrólogos e Biólogos no quadro efetivo de servidores do IDAF, e                

conforme previsto no artigo trinta e um (“art. 31”), parágrafo terceiro (“§ 3º”) do Decreto               

número quatro mil e trinta e nove “erre” de dois mil e dezesseis (“nº 4.039-R/2016”),               

que trata do SISTEMA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES          

POLUIDORAS OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, o IDAF indicou então os           



seguintes profissionais para participarem da equipe técnica responsável pela análise o           

presente Estudo, a expensas do empreendedor: 

Andressa Gatti – Bióloga, Pós-Doutora, Especialista em Ecologia, Manejo e          

Conservação da Fauna, Pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Herly Carlos Teixeira – Engenheiro Florestal, Pós-Doutor, Especialista em Hidrologia          

Florestal e Manejo de Bacias Hidrográficas, Professor da Universidade Federal de           

Viçosa.  

Neste momento é convidado então o representante da SEAG/IDAF para a sua fala:             

Fabiano Campos Graziotti -  Diretor Técnico do IDAF. 

 

Fabiano Campos Graziotti 

- Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar as autoridades e estendo             

os cumprimentos a todos os participantes da Audiência Pública. Gostaria de ressaltar a             

importância desse evento, que possibilita ampla participação popular no processo de           

licenciamento ambiental. Eu tenho certeza que... as contribuições hoje aqui feitas, irão            

enriquecer o processo de licenciamento. Apesar da legislação facultar ao órgão           

ambiental a realização ou não das Audiências Públicas, o IDAF entende que é             

necessária a realização dessas audiências porque torna o processo mais democrático           

e transparente. Agradeço também a dedicação e o profissionalismo da equipe técnica            

do IDAF que... está trabalhando na análise do processo de licenciamento com muito             

critério. 

Eu vou fazer um breve histórico do Empreendimento e do Processo em questão. O              

processo teve início com o protocolo pelo empreendedor no ano de dois mil e quinze               

(“2015”), em agosto de dois mil e quinze (“2015”), da proposta de termo de referência               

para elaboração dos Estudos Ambientais visando o Projeto de Silvicultura. Foi           

publicado no Diário Oficial do Espírito Santo, foi publicado nos jornais de grande             

circulação a abertura da consulta pública para contribuição na elaboração deste termo            

de referência. Foi enviado também a diversas entidades, como o Ministério Público            

Federal, Estadual, IBAMA, ICMBIU, Agências de Recursos Hídricos, Prefeituras         



Municipais, Assembléia Legislativa do Estado, cópia da proposta do termo para que            

pudessem ser feitas contribuições também relativas a elaboração do termo. Recebidas           

todas as contribuições e encerrada a consulta, em outubro de dois mil e quinze              

(“2015”), o termo de referência foi aprovado. Então, o empreendedor pôde iniciar os             

trabalhos de elaboração dos Estudos Ambientais. Em agosto de dois mil e dezesseis             

(“2016”), o processo de licenciamento ambiental ele foi protocolado no IDAF, contendo            

toda a documentação exigida. Inclusive, a certidão de anuência emitida pela Prefeitura            

Municipal de Conceição da Barra, informando que não existia nenhum impedimento           

legal, municipal, relativo à implantação do empreendimento.  

O processo começou a tramitar dentro do IDAF e em dezembro de dois mil e dezesseis                

(“2016”), a Prefeita Municipal de Conceição da Barra, protocolou um pedido no IDAF de              

suspensão do processo de Licenciamento, pois a anuência, a certidão de anuência            

concedida iria ser revisada pela Prefeitura. O IDAF de prontamente atendeu e            

suspendeu a análise do processo, aguardando a manifestação da Prefeitura. 

Em setembro de dois mil e dezessete (“2017”), o Poder Público, a Prefeitura Municipal              

de Conceição da Barra, ela foi oficiada pelo IDAF, relativo ao resultado da reanálise              

dessa certidão de anuência. Não obtivemos a resposta dessa reanálise. 

Então, em junho de dois mil e dezoito (“2018”), o empreendedor ajuizou um processo              

judicial de Mandato de Segurança em face da suspensão do processo pelo IDAF e              

obteve uma decisão liminar favorável à suspensão do processo. Então, o processo, ele             

deixou de... voltou a tramitar.  

Em agosto de dois mil e dezoito (“2018”), a Prefeitura foi novamente oficiada para se               

manifestar sobre a revisão da certidão de anuência. Nessa mesma época, em dois mil              

e dezoito (“2018”), a decisão... liminar concedida anteriormente foi confirmada pela           

Justiça, se tornando definitiva, e o IDAF foi notificado pela Justiça a prosseguir o              

regular é… o regular prosseguimento do processo de Licenciamento Ambiental. 

Em setembro de dois mil e dezoito (“2018”), então, foi enviado às diversas entidades              

cópia do relatório de Impacto Ambiental para conhecimento, e manifestação e           

contribuição. Entre elas podemos citar as Prefeituras e as Câmaras Municipais de            



Conceição da Barra e Pedro Canário, o Ministério Público Estadual e Federal,            

Promotorias locais e CAOA, Ministério Público Federal em São Mateus e Vitória,            

ICMBIU, IBAMA, INCRA, IFAM e IEMA.  

Em outubro de dois mil e dezenove (“2019”), né, novamente a Prefeitura Municipal de              

Conceição da Barra, foi oficiada a se manifestar sobre a revisão da certidão de              

anuência. Desde então, o processo ele tem tramitado regularmente e... chegou agora            

num ponto que a gente, que o IDAF precisa finalizar o parecer técnico. E... visando a                

finalização desse parecer se fez necessária a realização desta Audiência Pública.  

É importante a gente destacar aqui, diante dos incontroversos efeitos da pandemia de             

Covid-19, e que não há uma previsão para a retomada da normalidade das atividades,              

a administração pública e assim como todos os setores devem procurar meios para             

manutenção de seu funcionamento e atendimento ao princípio da eficiência. Motivo           

pelo qual a Audiência Pública em formato virtual possibilita a realização do expediente,             

mantendo a segurança de todas as pessoas, o que não seria possível numa realização              

de Audiência Pública presencial. 

Vale destacar que a Audiência Pública Virtual é um expediente novo, mas que já é               

reconhecido como válido e até mesmo eficaz, tendo em vista que pode propiciar aos              

participantes um prazo maior de contribuição, mesmo após o encerramento da           

Audiência Virtual, vai ficar aberto esse prazo junto ao site e ao endereço da audiência               

para poder a população enviar mais contribuições pro IDAF. 

Agradeço a atenção de todos e por fim desejo que tenhamos uma excelente Audiência              

Pública, obrigado. 

 

Mestre de Cerimônia : 

- Nós agradecemos assim a contribuição do Diretor do IDAF, Diretor Técnico Fabiano             

Campos Grazziotti. E nós ouviremos então agora a apresentação no período dentro de             

quinze (15) minutos pelo empreendimento da “Suzano S.A.”, o Gerente de Relações            

Corporativas, senhor André Rocha Vieira de Brito.  

 



André Rocha Vieira de Brito:  

- Boa noite a todos, cumprimento as autoridades aqui presentes, na pessoa do senhor              

Fabiano Grazziotti, representante do IDAF… cumprimento também aos demais         

participantes desta Audiência, na pessoa do senhor Emílio, o representante da           

Consultoria, e passo agora a fazer uma breve explanação institucional a respeito da             

Suzano. 

Bem, pessoal (...) uma dificuldadezinha técnica aqui… (...) Vamos lá! Bem, falar um             

pouco da Suzano, eu acredito que todos conheçam, mas a Suzano S.A. é uma              

Sociedade Anônima de Capital Aberto, de Capital também Nacional. Hoje, nós somos,            

viemos da união de duas grandes empresas, que era a “Suzano Papel e Celulose S.A.”               

e a Fibria, e contamos com mais de trinta e cinco (35) mil colaboradores no Brasil e em                  

vários países a fora. Aproximadamente quinze (15) mil diretos e vinte (20) mil indiretos. 

E o que é que a Suzano quer? Nós queremos melhorar o dia a dia das pessoas, abrir                  

novos caminhos. Nós estamos presentes em oitenta e seis (86) países, nossos            

produtos abastecem esses países, nós atingimos dois bilhões de pessoas em todo o             

mundo, nossos produtos conseguem suprir as necessidades dessa população         

significativa.  

Bem, o que é a Suzano? A Suzano possui onze (11) fábricas em diversos Estados, nós                

temos um vírgula três (1,3) milhões de hectares de florestas, possuímos três (3) portos,              

temos oito (8) centros de tecnologias, não só no Brasil como em diversos países,              

temos escritórios internacionais e diversos centros de distribuição em vários Estados           

do Brasil.  

Bem, nossos produtos são de base florestal renovável. Nós trabalhamos com produtos            

a partir do eucalipto e produzimos, hoje, aproximadamente onze (11) milhões de            

toneladas de Celulose, um vírgula quatro (1,4) milhões de toneladas de papel e cento e               

setenta (170) mil toneladas de Bens de Consumo. No nosso caso são papéis             

sanitários, inclusive aqui no Estado do Espírito Santo, em breve, nós teremos uma….             

uma unidade industrial (...) no Município de Cachoeiro do Itapemirim. 



Bem, e o que é que a Suzano quer, né? Ela… ela quer buscar novas aplicações,                

inclusive para o eucalipto, nós temos uma bio estratégia, que trabalha, a gente passa aí               

onde a gente acredita no eucalipto para ser a base de transformação de soluções              

sustentáveis para o mundo. Nossos plantios, acreditamos, eles podem gerar insumos           

renováveis para muitos outros negócios, por isso adotamos essa bio estratégia.  

E quais são esses produtos a partir do eucalipto? A própria lignina, nós temos a               

“ecolig”, o bio óleo, que pode ser inclusive um petróleo renovável, pode substituir             

alguns usos do petróleo. Temos a celulose solúvel para o mercado têxtil, açúcares             

derivados, celulose nanocristalina, celulose microfibrilada, então são produtos        

inovadores que a gente tem certeza que a partir do plantio do eucalipto a gente vai                

revolucionar, com base renovável, com produtos ecologicamente corretos, diversos         

setores de abastecimentos industriais. 

Bem, dentro dessa nossa metodologia de trabalho, a sustentabilidade é central para a             

nossa estratégia. Nós contamos hoje com aproximadamente... aproximadamente não,         

é mais de novecentos (900) mil hectares de áreas destinadas à conservação, incluindo             

o Parque das Neblinas, que é um local maravilhoso, uma unidade de conservação             

fantástica. 

No Espírito Santo nós temos cento e cinco (105) mil hectares de áreas de preservação,               

só no Município de Conceição da Barra são vinte e dois (22) mil hectares, entre áreas                

de APP, Reserva Legal e Vegetação Excedente de Mata Atlântica. Nós estamos            

presentes em mais de quatrocentos (400) municípios no Brasil e nossos projetos de             

sustentabilidade, nosso projetos sociais, beneficiam aproximadamente oito (8) mil         

famílias. Nós temos também um projeto muito bacana de bibliotecas comunitárias,           

temos mais de cento e dez (110) bibliotecas comunitárias, numa parceria com o             

Instituto Eco Futuro. 

Nós temos alguns direcionadores nessa nova empresa. A “Suzano S.A.” ela tem            

direcionadores de cultura muito fortes. 

Quem somos? Gente que inspira e transforma. Cultivar a diversidade de ideais, de             

conceitos, formas de ver o mundo, né… Atuar juntos e pelo todos, isso é gente que                



inspira e transforma. Ser forte e gentil, isso faz parte dos nossos direcionadores de              

cultura. 

E o que fazemos? Geramos e compartilhamos o valor. Mas o que é gerar e               

compartilhar valor? É evoluir sempre e agir com agilidade, é inovar para avançar. É              

construir e compartilhar o sucesso com todas as partes envolvidas. Aí a gente fala de               

colaboradores, comunidades, parceiros, clientes, fornecedores, a sociedade como um         

todo.  

E como fazemos isso? Só é bom para nós se for bom para o mundo. Forte, né? “Só é                   

bom para nós, se for bom para o mundo”. Bem, para isso, nós mantemos diálogos para                

melhorar e construir o futuro melhor, nós somos protagonistas no desenvolvimento da            

sociedade, atuar de forma sustentável sempre, criar (...) produtos sustentáveis, para a            

nossa permanência, para a nossa perpetuação. Isso tudo é muito importante pra gente. 

Além disso, nós somos constantemente submetido a certificações, que nós nos           

submetemos, que nós entendemos que são importantes para a nossa sustentabilidade           

e a transparência das nossas atividades. Dentre elas nós temos, no âmbito da             

Silvicultura, nós temos o Cerflor, temos o FSC, que são conhecidos mundialmente. 

Bem, além disso, nós passamos o nosso processo produtivo, ele tem um manejo             

florestal muito bem estruturado, onde a gente passa por um processo de tecnologia             

florestal ambiental para desenvolver os nossos produtos, que vão pro campo. Para nós             

geramos um melhor aproveitamento dos recursos naturais, nós temos que fazer um            

planejamento de suprimento de madeira, produção de mudas, o plantio, e manutenção            

das florestas, a proteção florestal durante o período de crescimento das florestas, uma             

colheita muito bem feita, até o transporte da madeira para as nossas unidades             

industriais, tudo isso para o nosso processo produtivo. 

E falando desse processo produtivo, nós temos, na parte de tecnologia, a busca de              

eficiência do uso de recursos naturais. Dentre eles, o uso do solo, da água, né, tudo                

isso é pensado de forma tecnologia para evitar grandes impactos, pra minorar tudo e              

melhorar o aproveitamento e o crescimento das nossas florestas.  



A nossa produção de muda ela é local, a gente tem aí um processo de clonagem e                 

temos o aproveitamento de pessoas, de mão de obra local. Aqui nós temos um dos               

quadros que eu mais gosto nesta apresentação, que é: Como funciona um            

Zoneamento de uma área para plantio? Nós temos um mapa, e nesse mapeamento a              

primeira coisa que a gente faz é a identificação da vegetação nativa e dos cursos               

d’água e nascentes. Vocês vêem isso em azul, são os cursos d’águas. 

O ato contínuo é você identificar a Área de Preservação Permanente, esse risco             

amarelo, é uma Área de Preservação Permanente, que deve ser cuidada. Em seguida,             

nós fazemos a localização da Reserva Legal, que está em amarelo, e também             

definimos as áreas a ser recuperadas, são essas áreas em vermelho. Por fim, né, nós               

temos a definição do que é possível para plantio e o planejamento de estradas. 

Bem, temos aqui algumas imagens do nosso processo de plantio; isso é regional, né…              

eles usam alguns utensílios próprios para o plantio, a irrigação das mudas pós-plantio,             

nosso pessoal de proteção florestal. Nós contamos com vários veículos de apoio,            

muitas pessoas nas nossas brigadas, né, nas equipes de cuidados das nossas            

florestas durante o período de crescimento, onde eles ficam muito atentos. Nós            

utilizamos sistemas de câmeras para controlar incêndios, é, tudo o que for possível, né,              

a gente trabalha com a nossa Equipe de Proteção Florestal para evitar furtos de              

madeira nativa, furtos de floresta, degradação, lixo em área. É uma série de itens que a                

gente cuida aí com a nossa proteção florestal. 

Depois que a floresta tá pronta a gente passa por um processo de colheita, né… nós                

temos aí uma máquina fazendo a nossa colheita. Por fim, após colheita a gente faz o                

baldeio, que é o empilhamento na retirada da madeira do talhão e o empilhamento,              

para posteriormente o transporte. 

Bem, o que é importante a gente falar aqui? A gente faz um controle das operações,                

um Controle Ambiental, né… a gente segrega a destinação adequada dos resíduos que             

são gerados, a gente procede treinamentos operacionais e de formação ambiental, de            

todo o pessoal que está em campo, a gente faz o controle e avaliação de requisitos                

legais. Para plantio, a gente faz uma gestão ambiental e de monitoramento de recursos              



hídricos e clima, os solos, emissões atmosféricas e a biodiversidade que consta das             

regiões dos locais dos imóveis.  

Aqui nós temos outra imagem que é fantástica. Essa é uma área que a gente,               

antropisada, considerada degradada, ela não tem plantio e também não tem floresta, é             

o tempo zero. Quando a gente começa o processo de recuperação de áreas, a gente               

isola essa área, após um ano a gente já vê nascer alguns indivíduos, crescer aqueles               

que ainda existiam. Após três (3) anos a gente já vê uma formação florestal, e no oitavo                 

ano a gente já vê a área toda coberta de forma a gerar aí uma recuperação eficiente.  

Bem, nós temos também os nossos projetos sociais, que são tão importantes para as              

comunidades do nosso entorno, a gente trabalha em parceria com as comunidades,            

desenvolvendo diversos projetos, Nós temos o PDRT, o Colméias, o Sustentabilidade           

Territorial, temos o Programa Suzano de Educação.  

No PDRT a gente ajuda na gestão, produção e comercialização de produtos feitos             

pelas comunidades e também depois na disposição, na venda desses produtos, damos            

uma capacitação. Esses nossos projetos eles têm que ser sustentáveis, e para ser             

sustentáveis a gente gera, ajuda eles a gerar renda, digamos assim, ajudamos as             

pessoas “a andarem com as próprias pernas”, para em seguida, depois de algum             

tempo, poder entrar outras pessoas. E assim, gerar um círculo virtuoso de crescimento             

sustentável daquelas comunidades que estão no nosso entorno.  

O Colméias, ele fomenta a produção de mel dentro de nossas áreas. A             

Sustentabilidade Territorial a gente fala em Agroecologia, Meliponicultura. O Programa          

Suzano Educação é um fortalecimento da educação pública municipal. A gente dá            

suporte técnico em gestão pública, gestão escolar, fortalecimento da mobilização social           

pela educação. Então, é um projeto muito bacana também e que a gente atua ali               

naquela região, inclusive em Conceição da Barra. 

Bem, por fim, (vou) falar um pouquinho da importância do nosso projeto para a região.               

Por que o projeto é importante? Ele é importante porque gera uma cadeia interessante              

de contratação de bens e serviços, investimentos aí na área de projetos sociais, a              

gente está estimando aproximadamente setecentos e vinte mil (720) mil reais, além            



disso esse projeto em si, que hoje a gente está tratando aqui, a gente está falando num                 

atendimento de aproximadamente setenta (70) mil famílias, com projetos de geração           

de renda, investimentos também na área de projetos ambientais, algo em torno de oito              

vírgula sete (8,7) milhões de reais. Vai gerar também repasses de tributos para o              

Município, empregos diretos e indiretos serão gerados, a gente está falando aqui em             

aproximadamente aí na ordem de cento e vinte (120) empregos diretos e indiretos,             

para aquelas localidades durante os nossos serviços, os nossos trabalhos de           

implantação. 

Bem, de uma forma geral pessoal, acho que consegui cumprir o tempo e fiz uma breve                

explanação no ponto de vista institucional da companhia. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Nós então agradecemos assim a participação do Gerente de Relações Corporativas,            

André Rocha Vieira de Brito, que aqui representou então o empreendimento da            

“Suzano S.A.”. E agora para apresentar no período de até sessenta (60) minutos o              

Relatório de Impacto Ambiental, nós ouviremos o representante da Consultoria,          

2TREE Consultoria e Meio Ambiente, o senhor Emilio Sérgio Montenegro. 

 

Emilio Sérgio Montenegro: 

- Boa noite a todos. Faço aqui meus cumprimentos a todas as autoridades na presença               

do senhor Fabiano, do IDAF, a todos os membros do empreendedor, na pessoa do              

senhor André. Cumprimento aqui também todos os consultores, especialistas que          

compuseram a equipe de técnicos que fizeram esse estudo e os demais presentes. 

Então, nós vamos dar sequência na apresentação de como foi dado a sequência dos              

estudos referentes a esse Estudo de Impacto Ambiental e o seu respectivo Relatório de              

Impacto Ambiental. Então, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto             

Ambiental o EIA/RIMA, do bloco seis (VI), nas Fazendas São Joaquim da Água Preta e               

Dourada Una. Então nesta reunião pública, apresentaremos a síntese dos resultados           

obtidos nesse Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto de Silvicultura da “Suzano             



S.A.”, a ser implantado nas Fazendas São Joaquim da Água Preta e Dourada Una,              

denominado Bloco Seis (VI), localizado na zona rural do Município de Conceição da             

Barra, no Estado do Espírito Santo.  

A empresa responsável por elaborar esse Estudo Ambiental é a 2TREE           

CONSULTORIA, com o seu endereço à Rua Jequitibá, nº 25, o telefone é “(73)              

3262-0823”, o e-mail é “vitoria@2treeconsultoria.com.br” e o contato nosso é a senhora            

Vitória Rizo, que é a nossa diretora. 

A equipe técnica responsável pelo EIA, continuando, o Empreendedor é a “Suzano            

S.A.”, a elaboração e execução técnica 2TREE CONSULTORIA LTDA, a coordenação           

geral na época era da senhora Gerlen Barbosa e a coordenação técnica é do senhor               

Emilio Sergio Montenegro.  

Bom, então, qual é o objetivo deste projeto? O objetivo é o plantio de eucalipto, em                

uma área de quatro mil, trezentos e quarenta (4.340) hectares, para a produção de              

madeira destinada à celulose, nas propriedades Fazenda São Joaquim da Água Preta            

e Dourada Una. 

Aqui a gente vê, no mapa, a localização das fazendas. Deu um erro técnico aqui (...)                

Essa é a fazenda São Joaquim da Água Preta, uma propriedade maior, e esta aqui é a                 

Fazenda Dourada Una.  

Atividade de Silvicultura: Por que de implantar o projeto no município de Conceição da              

Barra? Primeiro em função do tipo de solo, a questão do relevo adequado à cultura do                

eucalipto, disponibilidade de áreas já desmatadas, ou seja, área de pastagem,           

facilidade do escoamento de produção em função das condições viárias, e a            

proximidade da unidade consumidora que é a Fábrica da Suzano em Aracruz, no             

Espírito Santo. 

E por que plantar o Eucalipto? O eucalipto justifica-se pela sua adequada às condições              

ambientais, de solo, clima e biodiversidade, por sua alta produtividade, capacidade de            

rebrota, facilidade de reprodução e de melhoramento. O eucalipto também pode ser            

produzido em consórcio com outras culturas, sua madeira pode ter diversos usos e as              

áreas de plantio podem abrigar produção não madeireira, como a apicultura. 



E quais as espécies de eucalipto que neste projeto serão plantadas? As principais             

variedades são: Eucalyptus urophylla; o Grandis e uma espécie de Híbridos. E Híbrido             

é o organismo que resulta do cruzamento genético entre duas espécies diferentes.  

Em sequência a gente apresenta aqui um cronograma da implantação do projeto. A             

implantação desse projeto vai levar seis (06) meses, tendo a primeira fase que é o               

pré-plantio, ele vai do primeiro ao segundo mês. A preparação do solo também segue              

do primeiro ao segundo mês, o plantio ocorrerá no terceiro mês, e o pós-plantio vai do                

terceiro mês até o sexto mês, onde é feito uma adubação final. 

E aí nós vamos partir para a metodologia do desenvolvimento do EIA. O senhor              

Fabiano, na sua fala, ele comentou sobre a origem desse projeto que partiu de uma               

proposta de Termo de Referência, elaborado pelo empreendedor, submetido ao IDAF           

que a partir de várias consultas foi aprovado em outubro de dois mil e quinze (2015).                

Então a origem desse estudo foi de um Termo de Referência aprovado pelo IDAF. Nós               

realizamos campanhas com ênfase na utilização de dados primários, ou seja, as            

campanhas de campo e dados secundários para o diagnóstico. Em seguida partiu-se            

para análise de impactos positivos e negativos, a partir daí nós criamos os planos e               

programas e a conclusão do estudo. 

Nesse estudo definiu-se Área de Influência, então a Área de Influência Direta, que são              

territórios onde as relações sociais, econômicas, culturais e os aspectos físicos e            

biológicos sofrem os impactos de maneira primária, tendo suas características          

alteradas, ou seja, há uma relação direta de causa e efeito. E Área de Influência               

Indireta são as áreas onde os impactos se fazem sentir de maneira secundária ou              

indireta e, de modo geral, com menor intensidade, do que dentro da Área de Influência               

Direta. 

Então, a partir daí, criou-se como vê nesse mapa, a área do Município de Conceição da                

Barra e também a região de Pedro Canário. Mas dentro do meio físico, a equipe optou                

como Área de Influência Direta, toda área que compreende as sub-bacias dos afluentes             

do Rio Itaúnas, os denominados córregos da Samambaia, Córrego do Coelho e            



Córrego Grande, que esses córregos atravessam as duas propriedades. A área de            

influência indireta, dentro do meio físico, corresponde a toda a bacia do Rio Itaúnas.  

A partir daí, estudou-se também a questão climatológica, como temperatura,          

pluviometria, nebulosidade, insolação, evaporação, ventos e evapotranspiração. Na        

questão clima, temperatura, o estudo apontou uma temperatura média anual na região            

de vinte e três ponto oito (23.8) graus centígrados, uma precipitação média anual de mil               

duzentos e vinte e cinco ponto um (1225.1) milímetros, e uma direção de ventos              

predominantes de ventos Nordeste.  

Então, nessa apresentação a gente continuou no Estudo de Recursos Hídricos, os            

córregos hídricos que foram estudados dentro da margem esquerda, quais eram, e            

dentro da margem direita. Optou-se para os córregos da margem esquerda em função             

do que as propriedades estão ao lado esquerdo da margem do Rio Itaúnas.  

Dentro do diagnóstico do meio físico ainda, o recursos híbridos, foram mapeados todos             

os barramentos interiores das fazendas estudadas e em sua área de entorno. Esses             

barramentos são usados principalmente para dessedentação de animais e irrigação de           

lavouras, são os usos atuais desses barramentos, no período do ano caracterizado            

pelas cheias, os cursos de água locais apresentam baixas vazões ou mesmo vazões             

nulas, ou seja, foram feitas medições de vazões em todos os córregos estudados. Há              

um número significativo de captações com conjuntos de motobombas instalados no           

entorno da área estudada, estando localizadas em barramentos ou captando a fio de             

água.  

E há existência de barragens de terra, muitas delas construídas sem adoção de             

técnicas adequadas, de projeto de construção e que tem contribuído com grandes            

alterações dos regimes hídricos dentro da bacia do Rio Itaúnas. Foi feito um estudo              

também de qualidade das águas, onde foram apontados que todos os parâmetros            

estudados se enquadram dentro do que preconiza a resolução “CONAMA” três cinco            

sete, de dois mil e cinco (357/2005), e essas captações de água foram realizados entre               

os dias dezessete (17) e dezoito (18) de dezembro de dois mil e quinze (2015). Os                

laudos feitos por um laboratório credenciado encontram-se anexados ao processo. Foi           



feito um estudo de Geologia também, para a caracterização geológica do solo regional;             

foi feito um estudo físico de Geomorfologia de conformação do terreno; continuando,            

foram feitos alguns outros estudos das sessões do mecanismo de caráter químico,            

físico e biológico que produzem no interior dos solos, as zonas características,            

correlacionadas com os chamados fatores de formação. E também faz parte do            

diagnóstico físico, o estudo da química do solo, onde foram feitas coletas de amostras              

de solo numa profundidade de zero (0) a quarenta (40) centímetros, foram coletadas             

um total de quinze (15) amostras, dessas quinze (15), onze (11) amostras foram da              

Fazenda São Joaquim e quatro (4) da Fazenda Dourada Una, isso foi em função do               

tamanho da propriedade de cada uma.  

Aqui, a gente vai falar um pouco sobre Meio Biótico, então nesse mapa a gente               

apresenta qual foi a área de influência definida, como já falamos lá na frente, para cada                

um dos meios do meio biótico. Neste caso, a área de Influência Direta considerou-se              

um raio de quinhentos (500) metros a partir do limite de cada uma das propriedades e a                 

Área de Influência Indireta, um raio de até mil e quinhentos (1500) metros. 

Foram feitos estudos das Áreas de Preservação Permanente de Reserva Legal           

também, e que apontou que essas áreas são compostas de uma floresta ombrófila             

densa, em sua maior parte estágio médio de recuperação, com alguns trechos em             

estágios iniciais e avançados. Existem partes das APP’s também, o estudo apontou            

isso, que necessitam de certa recuperação. 

Então, no mapa aqui, a gente pode ver que dentro da Fazenda São Joaquim, as áreas                

de vegetação e flora estudadas e mapeadas. Nas telas aqui podemos ver que há uma               

floresta secundária em estágio avançado, há um aspecto de muçununga presente           

dentro da Fazenda Dourada Una, ou seja, foi apontado isso também, um fragmento de              

florestal em estágio inicial dentro da Fazenda São Joaquim, e como é grande parte da               

propriedade, são áreas de pastagem. 

Esse diagnóstico apontou e identificou algumas espécies florísticas como: pau-pombo,          

amescla, cedrinho, entre outras. E, espécies endêmicas também, que foram apontadas           

nesse estudo, como o arapati e o óleo-comumbá. O estudo de Meio Biótico, também              



estudou a fauna, e esse estudo de fauna só foi possível a partir do momento que a                 

equipe apresentou um projeto, que foi autorizado pelo IEMA que é o órgão que dá               

autorização para a captura de fauna. A partir daí a equipe realizou duas campanhas,              

considerando as suas sazonalidades, são períodos de chuva e períodos de seca, e             

nesse estudo nós fizemos a identificação de insetos, que é a Entomofauna. Fizemos             

estudos da fauna terrestre, aquática e répteis; fizemos estudos de aves e fauna; de              

mamíferos. Essas imagens são todas de espécies encontradas no local. Peixes           

também, através de passagem de tarrafas e redes junto aos córregos.  

Só para dizer o seguinte: as espécies aqui coletadas foram todas depositadas num             

museu, conforme autorização concedida e que faz parte do processo também. 

Foi feito um estudo de Áreas Prioritárias e Corredores Ecológicos, que além das             

Unidades de Conservação, também foram levantadas em relação à localização do           

empreendimento com relação às áreas prioritárias estaduais, conforme Decreto         

Estadual número vinte e cinco trinta “erre” dez (nº 2530-R/10) e o Decreto Estadual              

vinte e cinco vinte e nove (nº 2529-R/10) para corredores ecológicos. 

Então, as unidades de conservação como podem ser vistos, foram mapeadas nesses            

mapas e estão devidamente identificadas. As Áreas Prioritárias de Corredores          

Ecológicos em relação à propriedade, tanto a Dourada Una como a São Joaquim.             

Considerando também, os corredores ecológicos, a distância entre as propriedades e           

esses corredores ecológicos identificados.  

Dando sequência como último, a terceira parte do Estudo Diagnóstico, foi feito o estudo              

do Meio Socioeconômico, esse Meio Socioeconômico ele definiu como Área de           

Influência Direta, as propriedades rurais e as comunidades confrontantes das          

Fazendas São Joaquim da Água Preta e Dourada Una, e a Área de Influência Indireta               

foi composta pelos municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário. 

Apesar do plantio de eucalipto estar dentro do município de Conceição da Barra, por              

que foi estudado Pedro Canário? Porque parte da Fazenda Dourada Una compõe            

nesse município, sendo que não haverá plantio na área que compõe o município de…              

parte da fazenda do município de Pedro Canário. É que está bem identificado neste              



mapa, essa é a parte de Conceição da Barra e essa outra em amarelo é o que compõe                  

Pedro Canário. 

O meio socioeconômico ele fez os estudos, baseou-se no uso de ocupação do solo; a               

sua estrutura fundiária; o uso da água disponível; a caracterização demográfica; o            

estudo do sistema viário primário e secundário das vias Federais, Estaduais e            

Municipais; estudo da economia local e regional; a cultura regional e os aspectos             

locais; houve os estudos dos sítios arqueológicos, históricos e culturais; e as            

infraestruturas de serviços públicos de educação e de saúde. 

Então, esse estudo, ele fez dentro do meio socioeconômico, ele classificou a… ele fez              

uma classificação fundiária dos Municípios de Pedro Canário e Conceição da Barra, ele             

fez um estudo da população estimada no ano de dois mil e quinze (2015) quando foi                

feito e na população de dois mil e dez (2010), e também fez um estudo baseado nas                 

fontes de água para o município. Foi feita a identificação dos estabelecimentos de             

estudo infantil, educação infantil, educação fundamental, entre outros que nós          

estudamos, como unidades de saúde, clínicas especializadas, consultórios, farmácias,         

hospital, postos de saúde, pronto socorro, secretarias de saúde, unidades de serviço            

de apoio de diagnose e terapia, unidades de vigilância sanitária, entre outros bens e              

entre outros serviços prestados pelo município. 

Concluindo a parte de diagnóstico, passou-se a fazer uma Análise de Impactos            

Ambientais e as Medidas de Redução e Eliminação. As medidas mitigadoras foram            

classificadas em Preventiva, Corretiva e Compensatória. A Preventiva tem como          

objetivo minimizar ou eliminar eventos adversos que se apresentam com o potencial            

para causar prejuízos ao meio ambiente. O que são as medidas Corretivas? São             

aquelas que visam a diminuir os efeitos do impacto negativo, identificados através de             

ações de controle, para anular o fato que gerou esse impacto. E as Compensatórias, é               

a que procura repor bens socioambientais perdidos em decorrência de ações diretas e             

indiretas das atividades de implantação e operação do projeto. 

A partir daí, há uma metodologia mundialmente recomendada e o que se aplica para              

fazer essa análise de impacto, onde é pontuado cada um dos itens, é planilhado num               



modelo de planilha igual a essa, para cada meio e cada fase do empreendimento.              

Então, a partir daí, vão se pontuando e chega-se a uma conclusão para que se possa                

criar as fases seguintes que são os programas ambientais, que são programas que             

visam estabelecer os principais procedimentos de controle e monitoramento a serem           

adotados, visando reduzir ou eliminar as interferências, bem como potencializar os           

impactos positivos sobre o meio ambiente nas fases de implantação, operação e de             

manutenção deste empreendimento. 

Aqui a gente lista quais foram os programas que são recomendados e estes foram              

feitos pela equipe, que compôs esse estudo, são: o Programa de Gestão Ambiental do              

Empreendimento; Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores; Programa de         

Comunicação Social e Relacionamento com a Comunidade; Programa de         

Conservação, Readequação e Melhoria da Malha Viária; Programa de Prevenção,          

Controle e Acompanhamento de Processos Erosivos; Programa de Monitoramento da          

Qualidade da Água e de Vazão dos Corpos de Água Interiores; um Programa de              

Monitoramento de Fauna; Programa de Segurança e Alerta com a Fauna; Programa            

para a Promoção do Sistema Integrado de Produção Agropecuária; Programa de           

Recuperação de Áreas Degradadas e Restauração de Áreas de Preservação          

Permanente; Programa de Controle da Poluição; Programa de Segurança do Trabalho;           

além do Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico; Programa de Educação           

Patrimonial e um Programa de Compensação Ambiental. 

Esses são os programas básicos, onde eles foram redigidos e entregues em detalhes             

junto com o Estudo e protocolado no IDAF. 

Além desses, são sugeridos também alguns programas sociais, que visam promover           

para as comunidades adjacentes, o bem-estar social, produzindo as oportunidades de           

geração de renda e melhoria da qualidade de vida, bem como a conservação dos bens,               

por eles considerados como culturais. São eles: Programas de Fortalecimento          

Comunitário; Programa de Promoção do Protagonismo Comunitário e Patrimônio         

Cultural; Programa de Comercialização Comunitária e Apoio à Produção da Agricultura           

Familiar; Programa de Comunicação Social Comunitária e Programas das Águas e do            



Solo; esses que estão marcados são programas que a Empresa Suzano já tem em              

andamento na área independente do Processo de Licenciamento ou não.  

Bom, e como eu falei lá no início, a última fase do Estudo é a Conclusão, baseado nos                  

Diagnósticos, na Análise de Impactos e dos Programas. Então a implantação do            

empreendimento de Silvicultura Bloco Seis (VI), possibilitará: o aproveitamento do uso           

do solo como fonte alternativa para a produção industrial; agrega maior valor do solo e               

dinamiza a economia local; o investimento irá beneficiar a sociedade; ser útil na             

conservação do solo; há identificado também que o programa e que o estudo e o               

plantio de eucalipto visa a proteção de bacias; há um aumento da biodiversidade;             

considerou-se como positivo o impacto da substituição das áreas que é, hoje            

praticamente ocupado por pastagens degradadas, e conclui-se pela viabilidade técnica          

de implantação do empreendimento. Assim sendo, em função da nossa apresentação,           

eu agradeço, muito obrigado. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Nós ouvimos, então, neste o momento o senhor Emilio Sérgio Montenegro, ele que              

representante então a Consultoria 2TREE CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE,         

apresentando o relatório de Impacto Ambiental. Nós enfatizamos a necessidade de           

respeitarmos as regras que são estabelecidas para o bom andamento da Audiência            

Pública Virtual. 

Então, informamos que manifestações poderão agora ser formuladas de maneira          

escrita ou oral, sempre mediante o preenchimento do formulário que está disponível no             

site “www.audienciapublicavirtual.com.br” na aba “Cadastre-se para fazer perguntas        

por escrito ou manifestação oral”. 

As inscrições serão encerradas ao final do intervalo da audiência, nós faremos esse             

intervalo dentro de alguns poucos minutinhos. Lembramos que outros assuntos que           

não dizem respeito ao Empreendimento, eles não serão respondidos, por não serem            

objeto então desta audiência. 



Orientações para quem fará o uso da palavra no “Zoom”, na plataforma “Zoom”, quem              

se inscrever para perguntas faladas, tá? Os inscritos serão chamados pela ordem de             

inscrição; deverão manter então as suas câmeras e os seus microfones desbloqueados            

no momento de fala de cada um. Na tela de vocês, vocês estão vendo os desenhos                

que eu vou agora orientá-los, tá? Para habilitar o microfone na plataforma “Zoom”, você              

clica ou toca no ícone que está sendo aí mostrado na tela, que é um microfone com                 

uma linha de corte; quando o seu microfone estiver ligado, este ícone vai parecer então               

da forma como estão visualizando aí, somente o microfone sem a linhazinha de corte; e               

para habilitar a sua câmera fará da mesma maneira com o ícone da câmera, você clica                

ou toca no ícone que está sendo mostrado aí na tela , que é na verdade a câmera com                   

a linha de corte e quando a sua câmera estiver então habilitada, você verá ela sem                

esta linha de corte. Essas são as orientações.  

As manifestações orais também podem ser recebidas pelo        

“virtual.audienciapublica@gmail.com” . (Repete) “virtual.audienciapublica@gmail.com”. 

Nós faremos então, neste momento, um recesso de quinze (15) minutos para            

organização das contribuições e das perguntas, e retornaremos então ao final deste            

intervalo de quinze (15) minutos para a continuidade desta audiência pública.           

Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e em quinze (15) minutos             

estaremos, então, de volta.  

 

(INTERVALO DE 15 MINUTOS) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Finalizado o nosso intervalo de quinze (15) minutos, retornamos então com a             

Audiência Pública, e já faço de imediato o informe: se você tentou fazer a sua inscrição                

para fazer a pergunta oral e teve alguma dificuldade pela plataforma do            

“www.audienciapublicavirtual.com.br” , pedimos a gentileza que neste momento você         

encaminhe então um e-mail informando, com seu nome, a sua instituição, a temática             

que você gostaria de abordar e informando “tentei me inscrever para a manifestação             



oral e tive dificuldade”, para que a gente possa então fazer um contato e confirmar a                

sua participação de forma oral, o e-mail deve ser enviado para           

“virtual.audienciapublica@gmail.com”. (Repete) “virtual.audienciapublica@gmail.com”. 

Já estamos então de volta aqui, com a composição da nossa mesa, que será também a                

responsável pelos esclarecimentos que serão feitos às perguntas, aos         

questionamentos. 

Estão aqui conosco, representando a Secretaria de Estado da Agricultura,          

Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, e o Instituto de Defesa Agropecuária do             

Espírito Santo, o IDAF, o Diretor Técnico do IDAF, senhor Fabiano Campos            

Grazziotti; Representando a “Suzano S.A.”, o Gerente de Relações Corporativas,          

senhor André Rocha Vieira de Brito e o Representante da Consultoria 2TREE o             

senhor Emilio Sérgio Montenegro. 

Nós passaremos agora, então, às contribuições orais. Serão feitas seguindo a ordem            

de inscrição. O tempo é de até cinco (5) minutos para a formulação da sua pergunta, e                 

de até dez (10) minutos para a resposta. Pedimos a gentileza que cumpram o tempo de                

cinco (5) minutos para fazer a sua pergunta, havendo necessidade, será feito então por              

mim o comunicado a você do tempo que falta para chegar aos cinco (5) minutos da sua                 

pergunta. 

A primeira pessoa que participará então conosco agora, com a sua manifestação oral é              

o André Luís Campos, ele que é da Instituição Prefeitura Municipal de Conceição da              

Barra. 

 

(ANDRÉ LUÍS CAMPOS NA TELA) 

 

André, você já está conosco. 

André, você precisa ativar o seu microfone.  

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Agora sim! Tá me ouvindo? 



Mestre de Cerimônias: 

- Sim. 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Tá dando um eco. (...) Oi? Tá dando muito eco aqui. Tão ouvindo? Oi? 

 

Mestre de Cerimônias: 

- Sim, nós te ouvimos. 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Boa noite. 

 

Mestre de Cerimônias: 

- Boa noite. 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Boa noite. Tá… Tão me ouvindo? 

 

Mestre de Cerimônias: 

- Boa noite. Pode fazer sua pergunta. Sim, estamos te ouvindo, pode fazer sua             

pergunta. 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Tá mudo… tão me ouvindo? Tão me ouvindo aí? Oi? Ficou tudo mudo agora              

aqui. 

 

(EQUIPE TÉCNICA INFORMA AO ANDRÉ LUÍS CAMPOS QUE O ESTAMOS          

OUVINDO) 

 



- Ah, então posso iniciar então a minha fala? 

 

(EQUIPE TÉCNICA CONFIRMA QUE SIM AO ANDRÉ LUÍS CAMPOS) 

 

- Tá ok, obrigado. Bom, boa noite a todos, os membros do Governo, aos             

representantes da empresa Suzano, aos representantes da empresa que         

realizaram o Estudo, me chamo André Luís Campos Thebaldi, sou servidor de            

carreira do órgão ambiental IEMA, há 06 anos assumi a Secretaria de Meio             

Ambiente de Conceição da Barra, o qual venho acompanhando desde o início            

esse processo de licenciamento, em especial nas questões que tangem à           

municipalidade, em especial à anuência de uso e ocupação do solo. É… me             

permitam que eu vou ler um pedacinho de algumas… de um pequeno histórico,             

assim como o IDAF fez o histórico da questão do âmbito estadual. Eu como o               

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Saneamento, Habitação,       

e Meio Ambiente de Conceição da Barra, eu gostaria, então, de também de             

fazer o pequeno histórico para que todos os presentes entendam o que            

aconteceu de fato no âmbito local relacionado ao Licenciamento Ambiental          

desse projeto, do Bloco Seis (VI), da Suzano, especificamente em Fazenda São            

Joaquim da Água Preta e Dourada Una. Então eu vou abrir aqui e vou estar               

fazendo uma leitura rápida do histórico. Em dois mil e quinze (2015), então, a              

empresa Suzano protocolou um pedido junto a essa municipalidade, para          

expansão do plantio de Silvicultura nas Fazendas Dourada Una e São Joaquim            

da Água Preta, através do processo administrativo sete mil, cento e setenta e             

cinco barra dois mil e quinze (7.175/2015). Em dois mil e dezesseis (2016), após              

uma longa discussão no âmbito do Conselho Municipal de Defesa do Meio            

Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, e também utilizando base de estudos            

que foram desenvolvidos pelas Unidades de Conservação, Reserva Biológica         

Córrego Grande, Floresta Nacional do Rio Preto, após reuniões com o Ministério            

Público Federal, Ministério Público Estadual, foi expedido o parecer técnico zero           



cinco (05) e a certidão negativa de anuência zero um barra dois mil e dezesseis               

(01/2016). O qual essa certidão, ela negou em primeira instância a anuência            

para a continuidade desse empreendimento no território municipal, tendo em          

vista as justificativas dos aspectos técnicos e especialmente aspectos legais e           

jurídicos que envolvem a Lei Orgânica que é Carta Magna do Município de             

Conceição da Barra, onde dela no seu artigo dezesseis (16) dos Atos de             

Disposições Transitórias, ela prevê no parágrafo primeiro (§ 1º), que torna-se           

obrigatório a redução do plantio de eucalipto no Município de Conceição da            

Barra, no limite de vinte por cento (20%) de toda a área plantada. Ainda ela               

segue: no parágrafo segundo (§ 2º), a diminuição no que se refere ao parágrafo              

anterior, será de forma gradativa e na medida que os cortes forem naturalmente             

efetuados, de maneira prioritária e obrigatória, ao redor de propriedades          

quilombolas existentes neste município para posterior complementação em        

outras áreas caso se faça necessário, até que se atinja o percentual mínimo             

estabelecido. E aí segue a legislação, não vou entrar muito em detalhe nela,             

mas é fundamental todos estarem cientes que a Lei Orgânica do Município            

proíbe, veta, automaticamente, o Poder Público Municipal, de expedir qualquer          

anuência de uso ou ocupação do solo para atividades de Silvicultura que seja             

passível de licenciamento no nosso território, tá certo? Então, na sequência,           

voltando aqui, em dois mil e dezesseis (2016), especificamente no mês de            

Março, de Maio, perdão, eu estava de férias, a Suzano logo em seguida entrou              

com o protocolo de pedido de reconsideração, através do processo          

administrativo quatro mil, quinhentos e vinte e três barra dois mil e dezesseis             

(4.523/2016) sendo então emitido um novo parecer técnico, que nada mais foi            

do que um plágio do parecer original, mudando algumas meia dúzias de            

palavras, manifestando então favorável (...) 

 

Mestre de Cerimônias: 

- André, um (1) minuto. 



 

André Luís Campos - participação remota: 

- (...) e sendo emitida certidão de anuência zero treze barra dois mil e dezesseis              

(013/2016), por decisão autocrática autoritária, o Chefe do Poder Executivo,          

onde, nessa anuência que foi expedida, nessa decisão, o Chefe do Poder            

Executivo alegou que não havia óbice, não havia nenhuma implicação de ordem            

legal para expedir aquela anuência, o que ele fere diretamente a Lei Orgânica,             

que é a maior lei que rege a gestão do território, do município, seja ele qual for.                 

Pois bem, senhoras e senhores e todos os presentes, na sequência ainda, no             

mesmo ano em dois mil e dezesseis (2016), (...) 

 

Mestre de Cerimônias: 

- André, você está chegando ao final do seu tempo. 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- (...) o Ministério Público Estadual instaurou procedimento administrativo número          

dois mil e dezesseis, ponto, zero, zero, um, ponto, sete, zero, zero, quatro, traço,              

oitenta e oito (nº 2016.001.7004-88) e por meio do processo administrativo no            

município número dez mil, duzentos e trinta e cinco barra dois mil e dezesseis              

(nº 10.235/2016) expediu uma notificação recomendatória ao Chefe do Poder          

Executivo, para a adoção de providências de “revisar eventual concessão e           

certidão de anuência para a expansão do plantio de eucalipto do município de             

Conceição da Barra, em estrita observância ao artigo dezesseis (art. 16) da Lei             

Orgânica Municipal. Bom, nesse período, o que que aconteceu, o Prefeito então,            

que Deus o tenha, Jorge Duffles Andrade Donati, veio a falecer, a Dona Adélia              

Marchiori assumiu, que era vice, então foi aí que ela expediu de fato o ofício ao                

IDAF , após a notificação do IDAF, pedindo suspensão temporária do processo            

até que fosse feita todas as análises internas do âmbito municipal, sobre qual o              

destino ser dado (...) 



 

Mestre de Cerimônias: 

- André, nós chegamos ao final do seu tempo... 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- (...) de fato com relação a esse processo que já vem se arrastando desde dois                

mil e quinze (2015). Oi? 

 

Mestre de Cerimônias: 

- Nós chegamos ao final dos seus cinco (5) minutos. Você pode deixar uma             

pergunta, por favor?  

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Uma pergunta? 

 

Mestre de Cerimônias: 

- Sim. 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Não, mas e o tempo que o meu áudio ficou cortado, você não vai computar? 

 

Mestre de Cerimônias: 

- Já foi computado. 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- Bom, eu não terminei, deixo claro para todos, então, que a Lei Orgânica             

municipal está sendo atropelada, e gostaria de deixar a pergunta aos           

representantes da Suzano e ao próprio IDAF. Se eles têm conhecimento de que             

o artigo dezesseis (art. 16) dos Atos de Disposições Transitórias, da Lei            



Orgânica Municipal, proíbe novas expansões de eucalipto. Essa é a pergunta.           

Se eles têm conhecimento disso, é… como eles, então, estão dando sequência            

no processo de licenciamento, onde a própria Lei Orgânica proíbe, uma vez que             

existe inclusive nos procedimentos administrativos municipal, recomendação da        

Procuradoria Geral Municipal para o cancelamento da certidão de anuência e           

decisão do Chefe do Poder Executivo aonde, de fato, simplesmente por questão            

legal, a anuência que o então Prefeito Jorge Duffles Donatti, ela é inválida por              

direito, não tem validade essa anuência que a empresa utilizou para dar            

sequência junto ao Mandato de Segurança e que está culminando nesta           

Audiência Pública, que também eu gostaria de deixar claro que ela está            

impossibilitando a participação, independente da pandemia ou não, das         

populações que de fato são afetadas, então, a pergunta é simples. Suzano e             

IDAF, têm conhecimento do artigo dezesseis (art. 16) da Lei Orgânica Municipal            

onde proíbe novas expansões de eucalipto? (...) 

 

Mestre de Cerimônias: 

- Muito obrigada... 

 

André Luís Campos - participação remota: 

- (...) Obrigado, infelizmente o tempo é curto. Acho que o Município deveria ter             

mais tempo pra poder falar, uma vez que é diretamente afetado e outra, que ele               

não foi nem convidado oficialmente, a Secretaria de Meio Ambiente que é            

diretamente ligada a esse tema, não foi oficialmente convidada para essa           

Audiência Pública, tá bom? Obrigado a todos e que temos uma ótima sequência             

na Audiência. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada pela sua contribuição André. Então nós vamos iniciar esta resposta           

pelo Representante da Suzano, o André Rocha Vieira de Brito. 



 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Bem, pessoa… Alô? Pronto. Bem, nós temos conhecimento, mas não vemos           

nenhuma ilegalidade considerando aqui que o artigo dezesseis (art. 16) da Lei            

Orgânica ela decorre de uma alteração da emenda onze de dois mil e seis              

(11/2006). O Secretário já falou sobre o que é que dispõe esse artigo, só que               

com tudo, a gente vê três pontos emergirem para afastar qualquer espécie de             

aplicação de dispositivo, sendo o primeiro: trata-se de norma de eficácia           

limitada, cujo o comando em tese se aplicaria após a realização de            

levantamento das áreas ocupadas com plantio de eucalipto e cana no município,            

o qual não tem qualquer realização objetiva e por ser a condição nuclear do              

caput do artigo dezesseis (art. 16), sob o qual se vincula os demais parágrafos              

subsequentes, sua ausência nulifica dos demais comandos. Dois: a norma é           

inconstitucional, formal e materialmente, invadindo inclusive competência da        

União para legislar sobre direito agrário e civil, isso nos termos do artigo vinte e               

dois (22) inciso primeiro (l), que fala que das competências concorrentes da            

União e dos Estados para legislarem sobre florestas, conforme dicção também           

do artigo vinte e quatro (art. 24) da Constituição Federal, além de manifestar,             

desculpem, além de malferir o Princípio da Isonomia por reduzir cultura única, no             

caso o eucalipto, e ainda os Princípios da Livre Iniciativa, que é o artigo cento e                

setenta (art. 170) da Constituição Federal e da Proporcionalidade. E, por fim,            

três: pela ausência de obediência ao devido processo legislativo, não se           

limitando mais, sobretudo, pela ausência de publicação da referida emenda          

número zero onze de dois mil e seis (nº 011/2006), conforme manifestação            

expressa do Executivo e Legislativo municipais de Conceição da Barra, nos           

autos do Mandato de Segurança novecentos e cinquenta e sete dígito noventa e             

três e dois mil de dezenove (957-93/2019). 

 

Mestre de Cerimônia:  



- Nós ouviremos então agora o representante do IDAF, Fabiano Campos          

Grazziotti.  

 

Fabiano Campos Grazziotti: 

- Boa noite André, obrigado aí pela sua participação, como (...) 

 

(AJUSTE E TROCA DE MICROFONES) 

 

- (...) Boa noite, André. Obrigado pela participação. Creio que a pergunta já foi             

praticamente respondida pelo Representante da Suzano. Eu só queria enfatizar          

que o IDAF está cumprindo a decisão judicial de análise que considerou a             

certidão de anuência válida. Então, a gente está cumprindo a decisão judicial de             

análise do processo. Obrigado. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Nós agradecemos assim a contribuição então do André Luís. Vamos seguir           

agora para a próxima contribuição oral, essa contribuição oral será feita então            

pelo Marcelo Calazans e a sua instituição é a FASE. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Olá... 

Mestre de Cerimônia: 

- Marcelo, já está conosco, pode fazer a sua pergunta, por favor. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Olá, boa noite a todos e a todas. Bem, eu na verdade me inscrevi no site para                 

fazer duas perguntas, uma primeira pergunta direcionada ao IDAF e uma           

segunda pergunta direcionada a Suzano. Eu pergunto antes das duas perguntas           



se eu faço as duas em sequência ou se faço uma primeira e, depois faço a                

segunda. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Você pode fazer as duas na sequência, por favor. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Ok, muito obrigado. Bem, a primeira pergunta é para o IDAF. Eu queria saber,              

bem, eu entendo que o IDAF também foi atropelado pelo processo judicial da             

empresa para fazer de qualquer forma, mesmo no meio de uma pandemia, esse             

processo, e acredito também que a própria Prefeitura de alguma forma não tem             

poder diante dessa empresa, e nem a câmara de vereadores. Pelo visto, eles             

conhecem bem, conhecem a Constituição Municipal, mas mesmo assim não          

respeitam o Poder Público Local e os representantes da sociedade local. Então,            

mas, a primeira pergunta é para o IDAF, é se o IDAF considera o atual momento                

com mais de cem (100) mil mortes pela pandemia, um momento oportuno para             

esse Licenciamento, considerando a desigualdade de acesso digital, além do          

cuidado com os enfermos e os lutos das famílias, e neste sentido também o              

IDAF pudesse esclarecer passo a passo como foi feito a consulta prévia e             

informada sobre o consentimento das comunidades quilombolas, bem como os          

do MST, os camponeses e pescadores artesanais que habitam na região,           

porque no estudo disponibilizado para esta Audiência Pública, esses atores          

estão praticamente invisíveis, como se eles não existissem. E a segunda           

pergunta é uma pergunta para a Suzano, se eu não me engano, o senhor André.               

Eu queria que ele esclarecesse os agroquímicos que vão usar nesses plantios,            

nessa grande área aí em que vão estender o deserto verde. Quais são esses              

agroquímicos, em que fases eles serão usados, em que quantidades? Como           

serão as aplicações e se vai ter também aplicação aérea? Se vão usar             

agroquímicos proibidos nos países onde a própria Suzano tem seus mercados,           



embora eles sejam liberados no Brasil. São essas duas perguntas, muito           

obrigado. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Vamos iniciar com o IDAF e, logo na sequência, já passaremos a Suzano. 

 

Fabiano Campos Grazziotti: 

- Obrigado, Marcelo pela sua participação, é muito importante a sua pergunta. Em            

relação à publicidade, esse processo, ele foi dado publicidade total a ele e desde              

agosto de dois mil e dezesseis (2016), foi publicado no Jornal Oficial do Estado,              

Jornal de grande circulação e em relação à realização durante a pandemia,            

todos nós estamos consternados com a situação do país, diante da grave            

pandemia. Entendo que é necessária a conclusão desse processo que já se            

arrasta desde dois mil e dezesseis (2016), devido a vários fatores e a Audiência              

Pública Virtual ela é válida, ela já tem sido usada amplamente aí no Brasil, já foi                

autorizada até inclusive pelo Supremo Tribunal Federal a realização dessas          

audiências, ela é uma oportunidade de toda comunidade participar e contribuir           

com o Processo de Licenciamento Ambiental. 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Oi. Pela Suzano, eu peço ao nosso pessoal técnico para responder que está na              

sala virtual.  

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Não ouvi. Alô? 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- O pessoal técnico... 

 



Marcelo Calazans - participação remota: 

- Está dando eco, não dá para ouvir nada. Vou ficar com o ouvido aqui na... Não,                

mas aparece na tela.... 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Vamos ver o Edmilson. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- (Inaudivel) Não. Já fiz. 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- O Edmilson Bitti. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Não. Não tem, não tem chat, não tem nenhuma... só quando eles abrem, eles              

controlam, eles controlam o som e tudo e o único “reactions” que tem aqui é ou                

uma palma ou um dedão, não tem nem um dedão pra baixo. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Só para esclarecer, a equipe técnica ela também está na sala “Zoom”, todos os              

participantes, então nesse momento a gente apenas está fazendo a conexão           

com a pessoa específica (...) 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Ah… a Flávia tá me ouvindo. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- (...) para que ela possa aparecer na tela (...) 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 



- Flávia, você me escuta? Que bom você me escutar. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- (...) da mesma forma aqueles que fizeram as perguntas também apareceram na            

tela. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Eu não estou entendendo o que está acontecendo, olha, eu preciso ouvir            

novamente o que falou o Representante do IDAF, se é que ele falou alguma              

coisa, e aqui no chat a única coisa possível de “reactions” e que está em inglês é                 

ou palmas ou o dedo para cima, não tem nem o dedo pra baixo, a gente não                 

consegue sequer falar no chat, como é que fica isso? Vocês não se prepararam              

para essa Audiência? Que Democracia é essa? Tem alguma coisa errada aí.            

Primeiro já é uma coisa digital e agora ainda fica, ainda fica num mil erros. (...) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Devido a dificuldades de conexão (...) 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- (...) Consegue… Eu não entendo o que acontece. (...) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- (...) com o Edmilson nesse momento, nós vamos fazer o seguinte (...) 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- (...) Tem algo errado aí. 

 

Mestre de Cerimônia: 



- (...) nós vamos nesse momento, passar para a próxima pergunta oral e assim             

que a conexão for feita, então Marcelo, você que fez a pergunta, a gente retorna               

para responder especificamente a sua pergunta. Ok? Então, ela não vai ficar            

sem resposta, é só o tempo hábil de a gente conseguir fazer a conexão. Então,               

agora a gente vai para a próxima pergunta oral e retornamos depois para a              

segunda resposta do Marcelo. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Estranho, hein, muito... 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Então nós veremos agora na tela, para a pergunta oral, a particiação do Gustavo              

Pereira, Gustavo é da UFRGS, acho que é isso, não é Gustavo? Me corrija se               

eu estiver errada, por favor. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- É, uma coisa totalmente estranha, a gente não consegue controlar nada, não            

consegue perguntar, e a... 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Gustavo, você… nós já estamos te ouvindo. 

 

Marcelo Calazans - participação remota: 

- Gustavo, titia, ó o Gustavo (risos). Ele vai perguntar também (risos). 

 

Gustavo Pereira - participação remota:  

- Veja só, eu sou Gustavo, estou no terceiro ano do Doutorado em            

Desenvolvimento Rural, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho            

acompanhado a relação das comunidades Quilombolas, né, a empresa ela não           



costuma admitir que tem comunidades Quilombolas ali né... Por um longo           

processo de espoliação territorial. Eu gostei que o IDAF também não vi            

chamando, mas a Prefeitura ela sabe que existem comunidades Quilombolas ali,           

né. Então, eu queria fazer uma pergunta para o IDAF em relação a média de               

pluviosidade dessa região como um todo, que é uma média que é histórica, né,              

de mil e duzentos (1.200) milímetros anuais, mas da maioria dos escritos, por             

exemplo de Augusto Ruschi, que é o patrono brasileiro da Ecologia, conhecido            

no mundo todo, inclusive eu escrevi um artigo agora sobre ele no Congresso             

Brasileiro de Agroecologia, e veio um pesquisador do Instituto Agronômico          

Francês me perguntar, me pedir o artigo, umas das referências de Agroecologia            

aí no mundo, que escreve junto com o “Izel”, outra grande referência. Então, o              

Augusto Ruschi ele dizia quê, que o eucalipto ele pede mil (1.000) milímetros a              

mais aproximadamente de média de pluviosidade, para ele ser plantado, na           

estrutura monocultural, e quando Augusto Ruschi ele falou isso, o Sapê do            

Norte, Conceição da Barra, o Norte do Estado como um todo, ainda era             

florestado. Então, você tinha essa média de mil e duzentos (1.200) milímetros            

que se juntava a condições de armazenamento da água, que é o quê, a              

existência de uma floresta, a existência de solos não compactados pela           

degradação. E a empresa, ela desmatou com correntão, como várias teses de            

doutorado, pesquisa, documentos internacionais, organizações não      

governamentais internacionais já denunciaram várias vezes. Então, eu gostaria         

de saber do IDAF, se ele leva em consideração essa degradação da capacidade             

de armazenamento de água, existente em Conceição da Barra e São Mateus,            

em relação à necessidade que o monocultivo de eucalipto ele apresenta que é             

superior à média de pluviosidade anual, tendo em vista que faltou água nas             

regiões, que historicamente, há milhares de anos, nunca passou mais de 60 dias             

sem chover. Faltou água! Hoje para você ter acesso a água limpa nessa região,              

você tem que fazer poços de dezenas de metros de profundidade, isso é uma              

violência que aufere os direitos humanos a nível internacional, a Convenção da            



Organização Internacional do Trabalho das Comunidades Tradicionais, então,        

isso é uma violência sem tamanho. Você privar o direito à água. E outra coisa               

também, é a não contribuição da empresa há 60 anos de atividade no município,              

para subir o IDH de Conceição da Barra. Não há emprego em relação à              

coerência, à necessidade de porte de trabalho da população, as populações não            

têm acesso a bens públicos de qualidade. Então, quais são as contribuições            

positivas que a Suzano, antes a Fibria e Aracruz Celulose, trouxe para o             

Município, né? As crianças estão ali à mercê do turismo, à mercê de trabalhar              

nas barracas na praia, não tem acesso à (inaudível), um equipamento público de             

educação vinculadas pelas disposições culturais (...) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Gustavo, um minuto a sua pergunta, por favor. 

 

Gustavo Pereira - participação remota:  

- (...) (inaudível) que a Suzano faz. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada, Gustavo, pela sua contribuição (...) 

 

Gustavo Pereira - participação remota:  

- A pergunta é essa, se o IDAF tem ideia do histórico de não contribuição da               

empresa para o IDH do Município? 

 

Mestre de Cerimônia: 

- (...) nós então nesse momento vamos primeiro iniciar com a resposta do IDAF, e              

a Suzano vai fazer um pequeno complemento dessa parte final. 

 

Fabiano Campos Grazziotti: 



- Boa noite Gustavo, muito obrigado pela sua participação, é muito importante.           

Esclareço que sim, o IDAF leva em consideração isso sim, esses dados, tanto é              

que para análise da Hidrologia Florestal de toda bacia, essa análise ambiental            

do estudo, ela é feita pelo Professor Herly Carlos Teixeira Dias, Pós-Doutorado,            

Especialista em Manejo de Bacias Hidrográficas e Hidrologia Florestal. Então,          

toda essa questão ela está sendo totalmente contemplada na análise pelo IDAF            

do estudo previsto. Gostaria de passar para o Emilio para complementação. 

 

Emilio Sérgio Montenegro:  

- Boa noite Gustavo. Para esse item da questão da Hidrologia e Pluviometria            

local, gostaria de chamar a participação do Professor Antônio Sérgio, professor           

da UFES, que foi o nosso Consultor Especialista para esse tema, ele junto com              

o Especialista Fernando Rocha.  

 

Antônio Sérgio - participação remota:  

- A questão da disponibilidade hídrica e a respeito da qualidade da água, além             

das questões climatológicas. A gente deve analisar especificamente que a          

região Norte do Estado do Espírito Santo, é a região de menor pluviosidade e              

houve grande variação, nós analisamos os dados desde mil novecentos e trinta            

e um (1931), a partir de mil novecentos e trinta e um (1931) para Conceição da                

Barra, analisamos as normais climatológicas do IMET e além disso, fizemos           

estudo de regionalização hidrológica, e uma empresa, AVIX, fez um estudo de            

balanço hídrico nas áreas de plantio, quer dizer, as áreas de plantio pegando o              

seguinte, pegando as microbacias que abrangeriam totalmente os        

empreendimentos, que seriam das bacias do Córrego Samambaia, do Coelho e           

Grande. Cabe observar que as áreas de plantio correspondem a um vírgula dois             

(1,2%) da bacia do Rio Itaúnas. Na análise nós temos o seguinte, nós             

verificamos que a bacia está altamente degradada, a bacia do Rio Itaúnas, no             

Norte do Estado, principalmente, nós tivemos problemas de muito baixa          



disponibilidade hídrica, principalmente nos anos, em que ocorreram “El Niño”, e           

dois (2) anos, e dois períodos importantes foram noventa e oito (98) e dois mil e                

quinze (2015), é… dois mil e catorze (2014), dois mil e quinze (2015), e dois mil                

e dezesseis (2016). Nesses períodos, o quê que ocorreu na bacia do Rio             

Itaúnas? Os agricultores viram pela primeira vez uma redução de disponibilidade           

hídrica tão grande, e eles foram se municiar com o quê? Com a colocação de               

barragens e ao mesmo tempo, bombas para retirada de água para irrigação.            

Então, se observa que na bacia hidrográfica, existe uma... as vazões não são             

naturais, elas são altamente influenciadas pelas atividades antrópicas, e         

verificamos também que não só com relação à quantidade, à qualidade,           

verificamos eutrofização dos cursos d’água, principalmente ao lançamento de         

esgoto sanitário e fertilizantes. O que se coloca, é o seguinte, que realmente o              

balanço da… feito pela AVIX, coloca que iria haver em períodos mais secos,             

uma ampliação de períodos de déficit hídrico, e também aumento deste déficit            

hídrico. Mas dentro do estudo de Impacto Ambiental, foram colocadas várias           

medidas, que poderiam ser tomadas para contrabalançar essa diferença que          

ocorreria. Então, com relação à questão de operação de barragens de tal            

maneira, que pudesse acumular água em período chuvoso, para liberação em           

período crítico de baixas vazões, uma série de ações no estorno que estariam             

compensando essa diferença. E, se colocar o seguinte, que é aquilo que nós             

colocamos, se a gente estudar a bacia do Itaúnas , as duas áreas correspondem              

a um vírgula dois por cento (1,2%) do total das bacias.  

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada pela participação. Acredito que tenhamos já contemplado então essa          

resposta. Gustavo, você fez também um questionamento relativo a Suzano, só           

para te informar, que nós temos uma pergunta muito próxima da sua, que é uma               

pergunta por escrito. Então, por questão otimização do tempo, o Representante           

da Suzano fará essa resposta daqui a pouquinho quando a gente passar para as              



perguntas escritas. É muito próximo, então, já responde à outra pessoa e a você              

ao mesmo tempo. Nós vamos seguir então agora com a próxima participação            

oral, que é a participação do Alexandre Faco. Alexandre estará conosco,           

Alexandre, se você puder colocar qual é a sua representação, né, se você é de               

alguma instituição, instituição educacional, de alguma instituição ou sociedade         

civil, pedimos essa gentileza. Vamos então à participação do Alexandre Faco. 

 

Alexandre Faco - participação remota: 

- Eu sou professor aqui da UFES, da (inaudível) de São Mateus, eu atuo e              

pesquiso a hidrologia florestal desde 2002, foi meu tema de Mestrado e            

Doutorado, sendo que no Doutorado especificamente, nós geramos um modelo          

matemático de evapotranspiração da estrutura do Rio Doce, da Empresa          

Veracel, Veracel não, Semiu, desculpa, e nesse modelo, só para questões de            

conhecimento (...) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Alexandre… Alexandre? 

 

Alexandre Faco - participação remota: 

- (...) talvez vai conseguir sanar algumas dúvidas aí. Nesse modelo de           

evapotranspiração, nós verificamos que o Eucalipto (...) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Alexandre, você me ouve? 

 

Alexandre Faco - participação remota: 

- (...) ele consome aproximadamente vinte por cento (20%) a mais de água            

quando comparado com a evapotranspiração de pastagens, em torno de vinte           

por cento (20%). Foi um modelo ajustado pelo (inaudível), ajustado para as            



condições de eucalipto. Porém, apesar de ter um consumo mais elevado que a             

pastagem, verificou-se que há uma grande contribuição no que tange à           

infiltração de água no solo e conservação que o solo tem na bacia hidrográfica,              

porque o sistema radicular do eucalipto ele facilita essa infiltração no solo, o que              

garante maior permanência dessa água dentro da bacia, ou seja, evita o            

escoamento superficial, garantindo uma permanência maior na água da bacia. E           

outro estudo que nós temos feito há algum tempo aqui no interior de São              

Mateus, é que o uso do solo, então nós estamos estudando toda a bacia do Rio                

São Mateus especificamente, mas é uma bacia limítrofe a do Rio Itaúnas,            

verificou-se o seguinte: que nas regiões que tem plantio de eucalipto, quase cem             

por cento (100%) das áreas de plantação permanente, elas são preservadas,           

então sendo conservadas, bem preservadas. Enquanto que as áreas com          

agricultura e pastagem, eu quero bater na tecla de pastagem, porque a gente             

fala muito do eucalipto, mas esquece que, por exemplo, a bacia de São Mateus,              

setenta por cento (70%) dela é ocupada por pastagem, e a grande maioria             

dessa área de pastagem são pastos degradados. Pastos degradados vão          

favorecer o escoamento superficial, a perda de solo, assoreamento do curso           

d’água, diminuir a capacidade de carga deste curso favorecendo futuramente          

quando ocorrem enchentes, muita chuva e enchentes, e também falta de água            

no período de seca. Então, o quê que eu estou querendo mostrar para todos aí,               

não só… não é uma coisa ideológica, nem de intenções, mas de estudos, de              

ciência. O eucalipto, como qualquer cultura, ela vai consumir água, e devido ao             

seu manejo, por ser um ciclo rápido, ela tem uma demanda maior, porém ela              

gera também vantagens, que eu falei, a questão da infiltração da água no solo, e               

quando nós pegamos esses dois itens, a permanência da água e o consumo da              

água, nós tiramos um saldo positivo da cultura, com o manejo adequado,            

lembrando em consideração aí a respeito aos agrotóxicos, o próprio manejo de            

corte e plantio para evitar a perda de solo, mas uma coisa que a gente ganha na                 

parte ecológica, é a conservação, porque há uma maior fiscalização, dos órgãos            



competentes na questão da conservação das áreas de plantação permanentes,          

e isso tem sido evidenciado através de imagens de satélite, nos estudos que nós              

estamos fazendo aqui pelo CEUNES, que as áreas que tem plantio de eucalipto             

elas estão com quase cem por cento (100%) das áreas preservadas, diferente            

do que ocorre em outros setores das bacias hidrográficas. Eu só queria, é lógico              

que são estudos grandes, tenho documentado tudo isso, mas eu queria fazer            

esse pequeno complemento aí para até esclarecimento de todos, tem seus           

pontos positivos, é lógico, que tem que analisar a questão social, todos os             

âmbitos do estudo, inclusive quando a Aracruz, ainda Aracruz, quis fazer a            

expansão no Rio Grande do Sul, eu participei do Estudo hidrológico no            

EIA/RIMA naquelas áreas, e a gente conseguiu verificar, quantificar (...) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Alexandre, um (1) minuto. 

 

Alexandre Faco - participação remota: 

- (...) o quanto que a bacia iria perder de recarga hídrica nas áreas que iriam               

substituir pastagem por eucalipto. Então, eu acredito que essa área também seja            

uma área de pastagem, como é muito comum aqui, e quando há essa             

substituição, há impacto hidrológico, mas não são impactos tão significativos          

como muitos falam. Só queria pontuar essa fala e agradeço a todos aí pela              

participação. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada a participação do Alexandre, na realidade ele fez uma apresentação,            

uma consideração, não havendo perguntas direcionadas à mesa        

especificamente. Então, muito obrigada. Nós precisamos retornar à pergunta         

que foi feita ao Marcelo, que ficamos devendo uma resposta a ele, né... eu vou               

só pedir a gentileza do Fabiano retomar um pouco da resposta, naquele            



problema que tivemos aqui com troca de microfone, acho que houve uma            

pequena falha de áudio, então o Fabiano vai fazer um pequeno resumo, e na              

sequência a gente passa à parte que falta da resposta da Suzano.  

 

Fabiano Campos Grazziotti: 

- Boa noite Marcelo, só esclarecendo que em relação a divulgação do processo            

de Licenciamento Ambiental, a gente segue estritamente o que é estabelecido           

pelas normas legais, então desde dois mil e dezesseis (2016) os estudos            

ambientais estão à disposição do site eletrônico do IDAF, foi publicado no Diário             

Oficial, jornal de grande circulação e enviado às entidades cópias dos estudos, e             

foi publicada a abertura do prazo para contribuição no Diário Oficial desde dois             

mil e dezesseis (2016), então assim, a gente entende certas dificuldades de            

acesso, mas a gente está cumprindo a legislação. E em relação à realização da              

Audiência Pública, realmente todos nós estamos consternados aí com essa          

situação na pandemia, mas a Audiência Pública Virtual ela é uma possibilidade            

legal que já está sendo utilizada inclusive em outros Estados do país e             

proporciona a participação de todos na Audiência Pública, obrigado. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada Fabiano por ter retomado, então faltou a parte da resposta da Suzano,             

o André iniciou e chamou o Edmilson, então... o Edmilson acabou de entrar             

conosco, conseguimos. 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Ah, maravilha! 

 

Edmilson - participação remota: 

- Bom, conseguiram ouvir essa parte inicial, que eu comentei que eu trabalho na             

Suzano há 40 anos, na parte de tecnologia, e essa pergunta sobre os             



defensivos, para a formação da nova floresta é necessário o controle inicial de             

formigas cortadeiras, a limpeza de área com uso de defensivos, herbicidas,           

como por exemplo o glifosato, usado em várias culturas. Além das formigas            

cortadeiras, é feito o preparo do solo seguindo um rigoroso conceito técnico de             

conservação. Para a manutenção dessa floresta, a gente faz os monitoramentos           

florestais, que indicam a necessidade ou não de controle de formigas, às vezes             

a gente fica 2, 3 anos sem a necessidade de entrar em uma área para fazer o                 

controle de formiga, assim como para fazer a manutenção de plantas daninhas.            

Então, em resumo, todos os produtos são autorizados pelos órgãos ambientais e            

também pelas certificadoras que atestam a qualidade da nossa floresta. Ok? Se            

tiverem mais alguma dúvida… estou à disposição. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada, Edmilson. Muito obrigada pela sua contribuição. Desta forma, então,          

nós fechamos a parte das participações orais. André gostaria de complementar,           

alguma coisa? Não. (Ele faz sinal com a cabeça). Então fechamos as            

participações orais, com as inscrições que foram feitas, e passaremos neste           

momento às perguntas que foram encaminhadas por escrito, ok? Iniciamos com           

a pergunta do Elias, ele não identificou a sua instituição, a temática trabalha             

renda e produção, perguntando o seguinte: (Pergunta do Elias). Quantos          

empregos serão gerados por esse empreendimento? E aí, acho que a gente            

aborda um pouco do que o Gustavo havia perguntado, lá na parte oral, né, dos               

benefícios, do que havia. E também qual o valor do investimento público nesse             

empreendimento? Vamos à resposta da Suzano, então. 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Perfeito. É… eu acredito que a primeira pergunta tenha sido inclusive           

respondida durante a minha explanação inicial, onde a gente fala que espera            

uma geração de pelo menos uns 120 empregos diretos e indiretos. Com relação             



ao valor do investimento público nesse empreendimento, não há, certo? É           

capital próprio, são investimentos feitos com recursos pertencentes a Suzano.  

 

Mestre de Cerimônia: 

- Perfeito. O Elias também deixou uma segunda pergunta, ele direcionou essa           

pergunta para o IDAF, vamos ver se é o IDAF mesmo que vai responder. “Com               

esse empreendimento pretendido, qual o total de área ocupada por eucalipto no            

município?” 

 

Fabiano Campos Grazziotti: 

- Boa noite Elias, obrigado aí pela participação. Hoje, aproximadamente,cinquenta         

e três (53) mil hectares são cultivados em Conceição da Barra, então            

provavelmente se o empreendimento for aprovado vai ficar em torno de           

cinquenta e sete mil e quinhentos (57.500) hectares, além de que hoje a             

empresa possui, a Suzano possui uma área de conversação que a gente            

monitora grande parte dela de vinte e dois (22) mil hectares de vegetação nativa,              

e também segundo informações da SOS Mata Atlântica, nos últimos trinta (30)            

anos Conceição da Barra foi o Município do Estado que mais recuperou            

florestas. A gente tem trabalhado no IDAF constantemente no monitoramento do           

cumprimento das condicionantes ambientais das empresas, que já estão         

estabelecidas lá com o cultivo de eucalipto, exigindo a recuperação integral           

dessas Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente. Então, é um grande            

ganho ambiental, esse monitoramento constante que a gente faz para poder           

monitorar a recuperação das áreas naturais. Obrigado. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada, vamos então à próxima pergunta, é da Flora, da ONG Sapé,            

direcionada a Suzano. Quantos novos hectares serão utilizados para o plantio           

de eucalipto? 



 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Bem, respondendo à pergunta, esse empreendimento prevê o plantio de quatro           

mil, trezentos e trinta e nova (4.339) hectares de eucalipto.  

 

Mestre de Cerimônia: 

- A próxima também é direcionada a Suzano, é do Professor Luís Fernando            

Tavares, da Universidade Federal do Espírito Santo, ele fala o seguinte: “O            

EAI/RIMA levou em consideração o impacto da nova área de plantio nas áreas             

de corredores ecológicos existentes? Como esses corredores se caracterizam?         

Densidade vegetal, flora e estrutura vegetal. Há um erro conceitual primário em            

se chamar as florestas do Norte do Espírito Santo de Ombrófila Densa, os             

consultores devem se atualizar na nomenclatura.” - deixando, acredito, que uma           

sugestão aqui referente a isso. Apesar de ser para a Suzano, inicialmente a             

pergunta vai ser respondida pelo Emílio, que representa a consultoria do           

EIA/RIMA. 

 

Emilio Sérgio Montenegro:  

- Boa noite professor Luiz, essa pergunta eu vou chamar o nosso Engenheiro            

Florestal, que atuou nesse estudo, que é o Danilo Sete, e ele vai poder              

responder com detalhes isso. 

 

Danilo Sete - participação remota: 

- Alô! Boa noite. Está me escutando? (....) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Sim, estamos te ouvindo. 

 

Danilo Sete - participação remota: 



- Alô! Boa noite. Ao professor Luiz, sim, com relação aos impactos, né, de             

ambiental, das áreas de corredores ecológicos foi considerado isso na análise           

de impacto ambiental.Essas fazendas elas são antropizadas todas, são áreas de           

pastagens já antigas consolidadas, e existem os vales que tem a maior parte             

deles vegetação florestal, então eles formam corredores, né… e esses estudos           

foram considerados, sim, no EIA/RIMA, sim. E tanto na análise de impacto,            

como nos levantamentos, nos diagnósticos, né… Foram considerados aí a          

vegetação, foram feitos estudos florísticos e fitossociológicos dessas áreas aí          

remanescentes, né... e foram feitos, sim, estudos, sim, foram considerados, sim.           

E alguns deles têm interligações bem interessantes, né... tem no próprio texto            

tem do EIA/RIMA recomendações para consolidar alguns desses corredores.         

Com relação à vegetação, ao mapeamento de vegetação, a gente como           

consultor a gente tem que seguir o sistema oficial, a gente segue o manual              

técnico da vegetação Brasileira do IBGE. Realmente tem algumas coisas que           

faltam, né... tipo a vegetação das muçunungas, né, a gente não tem o… ela não               

está contemplada no mapeamento da vegetação do IBGE, e para aquela região            

ali é a floresta ombrófila densa. A floresta ombrófila densa é que abrange aquela              

região ali de Conceição da Barra, então realmente a classificação é essa no             

mapa de vegetação - no manual e no mapa de vegetação do IBGE que a gente                

segue. Como consultor a gente que seguir essa referência. Obrigado. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Muito obrigada pela contribuição, nós vamos então agora à próxima pergunta, é            

da Thaís Metsker, é CEUNES/UFES, que é sua instituição. Ela direciona a            

Suzano, mas eu acredito que vai ser a Consultoria que vai fazer essa resposta,              

que é “Gostaria de saber onde, isto é, em quais condições biológicas está             

depositado o material biológico testemunho do levantamento florístico? 

 

Emilio Sérgio Montenegro:  



- Thaís, boa noite. Eu acredito que a pergunta que você fez está ligado à questão               

de fauna, se não me engano. Se foi fauna, foi a Fundação São Camilo a               

instituição depositária dessas coleções, porque florístico não foi feito coleta,          

somente visual e registro fotográfico. E a carta de aceite dessas espécies fazem             

parte do processo do EIA. Obrigado e boa noite. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Nós podemos seguir então com a próxima, é a Paloma, também da UFES, ela              

direcionou ao IDAF, a gente vai verificar se será mesmo a resposta é do IDAF:               

“Quais as espécies ameaçadas de extinção foram encontradas nos         

levantamentos do EIA/RIMA? 

 

Fabiano Campos Grazziotti: 

- Acho que essa pergunta é mais indicada à Consultoria.  

 

Emilio Sérgio Montenegro:  

- Sim, Fabiano, essa pergunta quem vai responder é um dos nossos especialistas            

e o coordenador do meio biótico que é o Giovani Dambroz. 

 

Giovani Dambroz - participação remota: 

- Ei, Boa noite a todos, estão conseguindo me ouvir? (...) 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Sim, te ouvimos. 

 

Giovani Dambroz - participação remota: 

- Bom, só complementando a pergunta anterior, a coleção, as espécies de           

ictiofauna, os peixes que foram coletados, eles foram tombados na CEUNES,           

né, no campus da UFES de São Mateus, na resposta anterior. E respondendo à              



pergunta da Paloma, né, foram registradas para o grupo da entomofauna, duas            

espécies, né, que é o grupo dos insetos, a atta robusta, que é uma espécie de                

saúva que foi registrada, principalmente, na vegetação de muçununga, na          

fazenda, que está dentro da fazenda e a Dinoponera lucida, que é uma outra              

formiga, são duas formigas, que foram registradas nas áreas dos fragmentos           

florestais, principalmente nos fragmentos que estão mais próximos aos limites          

da floresta nacional do Rio Preto, à fauna do Rio Preto. Herpetofauna, anfíbios e              

répteis. Não foi registrada nenhuma espécie ameaçada, mas foram registradas,          

sim, espécies endêmicas, bioindicadoras de qualidade ambiental, também,        

assim como para a entomofauna. A avifauna, foram registradas cinco (5)           

espécies ameaçadas, que estão classificadas nas primeiras categorias, nas         

principais categorias de ameaça. Vulnerável, criticamente em perigo, ameaçada,         

foi o chauá, a maitaca-de-barriga-azul, o cri-crió, o gavião-do-banhado e o           

mutum-do-sudeste. Essas espécies também foram registradas mais próximas do         

limite da floresta nacional do Rio Preto, fauna do Rio Preto. Mastofauna, foi             

apenas registrada uma espécie e de ictiofauna, de peixes, foi registrada também            

uma única espécie, que é uma espécie de bagre, é uma espécie de pequeno              

porte, que vive nos leito dos rios. Então essas foram as principais espécies             

registradas. Existem outras espécies que foram registradas em categorias         

secundárias de ameaça, são espécies que já foram identificadas a redução           

populacional nas regiões principalmente espécies endêmicas que vivem em         

áreas mais restritas, né, mas essas foram as principais que já estão            

classificadas nas primeiras categorias aí de ameaça. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Muito obrigada pela sua contribuição. Nós vamos agora à pergunta do Luiz            

Augusto Oliveira, ele é da Aqua Ambiental, direcionada ao IDAF. Bom, “dentro            

do exposto, qual o peso e a importância dos monitoramentos, meios físico,            



biótico e socioeconômico cultural, que o IDAF admite dentro do Processo de            

Licenciamento?  

 

Fabiano Campos Grazziotti: 

- Boa noite Luiz. Obrigado pela sua participação. É... total importância. Todos           

esses estudos e todos esses levantamentos, todos esses programas, caso o           

processo tenha parecer favorável, eles vão integrar as condicionantes que serão           

exigidas pela empresa para cumprimento, então, caso o processo venha a ter            

parecer favorável e seja emitida no futuro essa Licença Ambiental, todos esses            

programas e projetos eles vão entrar como condicionante e, serão cobrados e            

exigidos o cumprimento pela empresa. 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Obrigada. Nós vamos passar então à próxima pergunta, que é do Ederson            

Bonelar dos Santos, é um cidadão, ele se identifica assim, imagino que seja de              

Conceição da Barra e direcionado a Suzano. “Tendo em vista que o eucalipto             

necessita de um grande consumo de água para o seu desenvolvimento e tendo             

em vista a diminuição dessa reserva nas propriedades em que existem tais            

plantações, como será a preservação ou recomposição do meio hídrico da           

região?” 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Bem, parte das APP’S existente nessas propriedades estão degradadas. Elas          

serão restauradas, formando corredores com áreas naturais já existentes. Então,          

assim... plantios em mosaicos, também serão feitos, né… faremos o          

monitoramento da quantidade e da qualidade da água da bacia onde o            

empreendimento está localizado. Essa será uma outra ação nossa. O consumo           

de água por uma planta de eucalipto é semelhante a uma árvore nativa, ele não               



diferencia muito, então podemos afirmar isso, inclusive, isso baseado em          

estudos técnicos e científicos. 

 

Mestre de Cerimônia:  

- Muito obrigada, André. A próxima é da Daniela, da FASE. Também está aqui             

direcionada a Suzano, vamos verificar se será mesmo. “Por que a prefeita não             

quis permitir o projeto? O que tem a dizer sobre a comunidade Nova Canaã que               

foi expulsa da área? Como pode expandir em um município com mais de             

sessenta por cento (60%) de monocultivos? O que tem de dizer sobre a atual              

desertificação no município e que tributos gerarão ao município?” São, na           

realidade, verdade várias perguntas em uma, né. 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Então, vamos lá, tentar fazer aqui uma ordem. Vale lembrar que o município             

emitiu a certidão de uso e ocupação do solo, aprovando o empreendimento,            

aprovando a atividade. Que não tem nada contra ou que impeça a atividade.             

Uma outra questão, é que esse empreendimento, o bloco seis (VI), ele não está              

localizado na área dessa comunidade citada, certo? Bem, vale lembrar aqui, e            

isso a gente pode afirmar com veemência, que a Suzano segue sempre o             

dispositivo legal. Buscamos associar a cultura de eucalipto à preservação e           

desenvolvimento. Bem, deixa eu ver aqui a pergunta, tá. Com relação aqui à             

questão final, é... nós realizamos estudos da bacia hidrográfica que não           

apontam para essas condições aí citadas, ao contrário: se for ver, hoje nas             

áreas com plantio de eucalipto - e o professor Alexandre citou isso muito bem -,               

as matas ciliares, elas são sempre restauradas. Eu pude mostrar na nossa            

apresentação uma área de restauração como é do marco zero até o ano oito, e               

pra gente ver o ganho ambiental que se traz, e considerando que nesse imóvel              

existe algumas áreas degradadas, com certeza esse empreendimento trará um          

ganho ambiental. E, por fim, ela fala aqui de tributos né. Bem, nós temos ganhos               



tributários significativos para o município com um empreendimento desse. No          

plantio e na manutenção a gente tem a geração de ISS e, posteriormente             

quando da colheita, isso gera uma riqueza para o município que se traduz em              

repasse de ICMS.  

 

Mestre de Cerimônia: 

- Muito obrigada. A próxima, na realidade, eu lerei como um manifesto, uma vez             

não há uma pergunta de fato aqui. É da Domingas Verônica, ela é da AQPPRC,               

e diz o seguinte: “Vivo em uma comunidade ilhada pelo plantio de eucalipto. Não              

temos córregos e nada que possa a oferecer a meus sucessores. Os jovens da              

comunidade estão saindo para procurar melhoria nas cidades grandes. Nossas          

culturas estão se perdendo e nosso povo morrendo, a maioria cegos. E agora,             

me responde, vocês com a ganância de dinheiro têm noção de tudo que estão              

fazendo conosco? Quando o planeta não tiver mais nada a oferecer será que a              

empresa comerá a própria floresta? Se não tivermos terra, não teremos história.            

Portanto, eu digo não à extensão de plantio de eucalipto no município de             

Conceição da Barra”. Domingas fica, então, o seu registro, uma vez que não há              

uma pergunta relacionada especificamente ao tema desta audiência, ok? 

- Próximo questionamento é da Luciana Conde, ela é do “CRBIO-2”, ela está aqui             

direcionada a Suzano, talvez a resposta seja feita pela Consultoria. “Houve           

biólogos contratados para realizar os estudos ambientais? Se sim, os          

profissionais foram do Espírito Santo ou da Bahia? Se foram da Bahia, os             

mesmos requereram o registro secundário no ‘CRBIO-2’, ou emitiram a ART           

pelo ‘CRBIO-06’ (zero seis)? A empresa ‘2TREE’ é registrada em algum           

conselho profissional no Espírito Santo? Se sim, qual conselho?” 

 

Emilio Sérgio Montenegro:  

- Qual é o nome dela? 

 



Mestre de Cerimônia: 

- Luciana Conde. 

 

Emilio Sérgio Montenegro:  

- Luciana, boa noite. Com relação aos biólogos eles foram contratados e eles são             

todos registrados no CRBIO aqui no Espírito Santo e as respectivas ARTs foram             

retiradas, ok? 

 

Mestre de Cerimônia: 

- Ok, ficamos então com a resposta, Luciana Conde. A próxima pergunta é do             

Gilmar Dadalto, eu também farei aqui a leitura como uma forma de manifesto,             

ele encaminhou aqui o seguinte: “Consideração: o município de Conceição da           

Barra tem um total de mata natural de vinte e seis mil e seiscentos e oito                

(26.608) hectares, vinte e dois por cento (22%) da área municipal. A Suzano tem              

um total de mata natural, cerca de vinte e dois (22) mil hectares, dezenove por               

cento (19%) da área municipal. Isso significa que oitenta e quatro por cento             

(84%) da área com nativas no município de Conceição da Barra se deve a              

Suzano. Se não fosse essa empresa, teríamos menos de cinco (5) mil hectares             

de mata nativa no município. Teríamos menos de quatro por cento (4%) de mata              

nativa. Quero dizer que quando se planta eucalipto, também mata nativa é            

plantada, isso é muito importante, porque se observarmos os outros municípios           

próximos, como Pedro Canário, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, possuem         

menos de quatro por cento (4%) de cobertura florestal nativa.” E continua, mais             

uma consideração do Gilmar: “Estudos científicos mostraram que as áreas          

degradadas no estado do Espírito Santo reduziram de seiscentos (600) mil           

hectares para cerca de quatrocentos (400) mil, entre mil novecentos e noventa e             

dois (1992) a dois mil e doze (2012). A maior parte da redução dessa área foi                

em função da substituição da pastagem degradada por eucalipto. Essas terras           

antes degradadas e depois recuperadas pelo eucalipto, estão sendo usadas          



novamente com bom nível tecnológico por café, pasto, fruticultura, dentre outras           

atividades.” - Essa, então, foi lida como manifesto do Gilmar Dadalto, que é da              

instituição Cedagro. 

- Vamos agora à pergunta que é a última inscrição que tivemos de manifestação             

que é do Gustavo Rosa, ele é do IEMA. Ela foi inicialmente direcionada a              

Suzano e a gente sempre verifica de quem será a resposta final. “As três              

unidades de conservação de Conceição da Barra - Rebio de Córrego Grande,            

Flora do Rio Preto e Parque Estadual de Itaúnas -, encontram-se imersas em             

cultivos de eucalipto, de modo que sua fauna, flora, recursos hídricos e outros             

elementos sofrem inúmeros impactos diretos e indiretos dessa monocultura:         

poeira, mortalidade de fauna, contaminação de solo, incêndios e ‘etc’. Ainda           

assim, o apoio da Suzano a essas unidades de conservação é irrisório, e             

raramente realizado mesmo mediante a reiteradas solicitações. A empresa já          

possui e quer ampliar a sua área produtiva no município e no entorno destas três               

unidades de conservação. Por que a empresa não assume, então, compromisso           

socioambiental com esse território, e propõe de forma honrosa, proativa e efetiva            

medidas reais de compensação ambiental e apoio a estas unidades de           

conservação?” 

 

André Rocha Vieira de Brito: 

- Bem, Gustavo, é... eu entendo a sua pergunta, agora tendo a discordar. Nós             

temos programas de educação ambiental com uma dessas unidades de          

conservação, o nosso pessoal de proteção florestal trabalha em conjunto no           

combate a incêndios, ajuda na limpeza de aceiros das florestas, a gente trabalha             

também com vigilância e nosso pessoal de proteção florestal sempre está atento            

ao que acontece nessas áreas, nessas florestas, a parte da vigilância, né, nós             

fazemos esse monitoramento e ajudamos com monitoramento e o combate a           

incêndio também, tá... Então, assim, e outra coisa, vamos lembrar que isso aqui             

é um empreendimento, está do lado de uma unidade de conservação que, por             



sinal é a Reserva Legal desse imóvel. Os proprietários no passado entregaram            

uma vasta floresta para formação de unidade de conservação e ela se            

transformou na Reserva Legal do imóvel (...). E tenho a oportunidade, muito            

bacana nesse momento, que é destinar uma boa parte da compensação           

ambiental que pode ser até meio por cento do projeto, do empreendimento, para             

uma parceria com essas unidades, e nós estamos dispostos aí e podemos            

discutir isso inclusive durante os condicionantes, no caso de licenciamento. 

 

Mestre de Cerimônia:  

- Muito obrigada, André. Então, só lembrando que as respostas todas aqui feitas            

por aqueles que compõem a nossas mesa. Representando a SEAG/IDAF, o           

diretor técnico do IDAF, o senhor Fabiano Campos Graziotti, representando a           

“Suzano S.A.”, o gerente de Relações Corporativas, senhor André Rocha Vieira           

de Brito, e o representante da Consultoria 2TREE, responsável pelo EIA/RIMA,           

senhor Emílio Sergio Montenegro. 

- Acabo de receber.... acabo de receber a informação de que nós temos mais uma              

manifestação oral, é... só para esclarecer, né, assim que nós voltamos do            

intervalo de quinze (15) minutos, eu dei esta informação aqui, de que algumas             

pessoas tiveram dificuldades de acesso à plataforma para fazer a sua inscrição            

via oral. E passamos, então, um e-mail que as pessoas puderam encaminhar a             

informação dessa dificuldade ao fazer a sua inscrição. Então agora foi           

averiguado que havia mais uma pessoa com essa dificuldade, e que precisava            

fazer sua manifestação oral, pois encaminhou, devidamente, a sua informação          

da dificuldade de acesso via plataforma. Então, nós teremos agora, a última            

participação, é da manifestação oral da Márcia Lederman, por favor.  

 

Márcia Lederman - participação remota: 

- Obrigada, boa noite. Acho que realmente a gente teve aí algum problema para             

poder chegar na minha fala, mas conseguimos, isso que importa. Bom, eu            



represento… sou membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas e do             

Condema, de Conceição da Barra, e falo um pouco também representando           

esses comitês. Não como representante dos comitês, mas representando a          

preocupação desses… do Conselho de Meio Ambiente e do Comitê da Bacia do             

Rio Itaúnas. Como o Gustavo falou antes, Gustavo Pereira, eu acho, a bacia do              

Rio Itaúnas é a mais degradada do Estado, segundo o Plano Estadual de             

Recursos Hídricos. Possui cerca de mais de quinze por cento (15%) do uso e              

ocupação de solo dessa bacia já está destinado para o monocultivo do eucalipto.             

E isso especialmente na porção do baixo Rio Itaúnas no Município de Conceição             

da Barra e Pedro Canário. O plano de recursos hídricos da bacia do Rio Itaúnas,               

indica a necessidade de recuperação de áreas degradadas para a recuperação           

da sua capacidade hídrica. É sabido, e já foi aqui discutido, quanto que             

consome, o quanto que o eucalipto consome de água no seu processo de             

crescimento. A gente sabe que toda árvore se tiver o seu ciclo todo completado,              

ela consome e retorna, então é um ciclo. No entanto, no processo produtivo, no              

processo produtivo da celulose, o eucalipto é retirado entre cinco (5) e sete (7)              

anos de idade, não chegando a sua idade de maturação, e, portanto, não             

devolvendo para o ambiente toda a capacidade de nutrientes e água que ele             

poderia devolver, se isso fosse um processo cíclico. Então, a gente também            

sabe que aonde o eucalipto se instala, no sistema de monocultivo, ele provoca             

uma seca na sua área de instalação e no entorno, por causa dessa necessidade              

que ele tem de crescer, e ele cresce rápido e ele puxa bastante água para isso,                

assim como ele capta carbono. Se não tem tempo hábil para ele retornar, a              

quantidade de água que ele leva do ambiente, isso significa que ele exige mais              

do que devolve. Então, é… a discussão se o eucalipto é bom ou é ruim para a                 

recuperação de áreas degradadas, parece que em relação a locais com déficit            

hídrico... (inaudível). De qualquer maneira, aqui também já foi falado que mais            

de sessenta por cento (60%) do município de Conceição da Barra já está             

ocupado por esse monocultivo. Então eu queria manifestar aqui, uma real           



preocupação e uma insatisfação, nesse momento, com o licenciamento da          

ampliação do plantio de eucalipto na bacia do Rio Itaúnas, especialmente na            

parte baixa desse rio, já bastante afetada por esse tipo de cultura. Bom, eu              

quero reforçar aqui como membro do Condema, de que o Licenciamento fere a             

Lei Orgânica do Município independente se o Prefeito à época deu anuência ou             

não deu anuência, ele extrapolou o direito dele de Executivo, passando por cima             

do Legislativo, ou da Lei já existente que é a Lei Orgânica. Além disso, a gente                

tem uma Lei Complementar, que é a Lei que trata das zonas rurais, das macros               

zonas rurais e esse… esse local, onde está sendo instalado, onde se pretende             

instalar esse empreendimento, é numa Zona Rural de Uso Controlado, e ele tem             

o uso restringido, justamente pela existência de uma unidade de conservação,           

contígua a esse empreendimento. Ela... o uso é restringido, segundo a Lei no             

artigo quarenta e sete (art. 47) dessa Lei zero seis zero seis (0606) que é a Lei                 

Complementar, ele é especialmente restringido para o plantio de eucalipto.          

Então, quer dizer, a gente não precisa de tanto argumento aqui, sabendo que             

esse procedimento de licenciamento que o IDAF está levando à frente, ele fere             

duas legislações municipais muito importantes, a Lei Orgânica do Município, já           

dita como a nossa Lei Magna e fere ainda a Lei Complementar zero seis (06), no                

seu artigo quarenta e oito (art. 48) (...) 

 

Mestre de Cerimônia:  

- Márcia, um (1) minuto. 

 

Márcia Lederman - participação remota: 

- (...) que diz que na Zona Rural de Conceição da Barra deverá ser - eu já vou                 

terminar -, deverá ser restringido o plantio de eucalipto e de cana de açúcar.              

Então, sendo assim, eu deixo manifestado aqui a nossa preocupação, com esse            

Processo de Licenciamento e essa… essa ingerência, que eu vou dizer, que a             

gente percebe do Estado e no Município. Obrigada. Terminei. 



 

Mestre de Cerimônia:  

- Obrigada, Márcia. Como ela mesma colocou, então ela não direcionou uma pergunta,             

ela fez um manifesto, ficando então aqui, registrado. 

- Bom, apenas para caminharmos ao encerramento, serão recebidas ainda          

contribuições adicionais por escrito ao Relatório de Impacto Ambiental de duas formas,            

ok? A primeira por meio físico, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal               

do Espírito Santo, o IDAF; e a segunda por meio virtual, através do e-mail que é o                 

“sulf@idaf.es.gov.br”. Daqui a pouquinho esse e-mail vai aparecer na sua tela, tá…            

“sulf@idaf.es.gov.br”. Só para ficar mais fácil, soletrando, é “ésse”, “u”, “éle”, “éfe”. “S”             

de sapo, “u” de uva, “l” de lata e “f” de faca. Está aí agora na sua tela, “arroba idaf                    

ponto ‘é’ ‘ésse’ ponto com ponto ‘bê’ ‘erre’”, por dez (10) dias úteis contados a partir                

então da data desta realização da Audiência Pública Virtual, conforme está           

estabelecido no Decreto. 

- A Ata, contribuições escritas e demais registros desta Audiência Pública estarão            

então à disposição dos interessados na Gerência de Licenciamento e Controle           

Florestal do IDAF, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, número mil (nº 1.000),            

edifício “Trade Center”, Centro de Vitória, aqui no Espírito Santo e também no site              

“www.idaf.es.gov.br” a partir de sete (7) dias úteis após a realização desta Audiência             

Pública Virtual. 

- Após então o encerramento do prazo da Audiência Pública, ainda ficará            

disponibilizado seu conteúdo à íntegra no prazo de quarenta e oito (48) horas. E agora,               

vamos passar ao encerramento, ouvindo então o Diretor Técnico do IDAF, o senhor             

Fabiano Campos Grazziotti, que fará os procedimentos finais.  

 

Fabiano Campos Grazziotti:  

- Boa noite a todos, eu queria agradecer em nome do Governo do Estado, e da                

Secretaria de Estado da Agricultura e do IDAF, a participação de todos. Gostaria de              

esclarecer também que, encerrada a Audiência e finalizado o parecer Técnico do IDAF,             



não significa aprovação ou implantação do empreendimento. Ele ainda vai... o           

processo ainda vai a outras instâncias, a outras instituições, como o IEMA e ICMBIO,              

devido a proximidade com as unidades de conservação e posteriormente ele vai ser             

deliberado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é quem vai dar a palavra              

final pela implantação ou não do empreendimento. Então, gostaria de deixar isso            

esclarecido e agradecer a participação de todos e cumprimentar todos os presentes.            

Obrigado.  

 

Mestre de Cerimônia:  

- E assim finalizamos, então, esta Audiência Pública. Muito obrigada a todos aqueles             

que participaram e acompanharam conosco. Obrigada, e ótima noite. 

 



 

- ANEXO 2 - 

DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DO IDAF  

 

 

 

 



 

 

MATÉRIA PUBLICADA NO SITE OFICIAL DO IDAF 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA SUZANO S.A. 

 

 

 

 



 

 

DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA 2TREE CONSULTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ANEXO 3 -  

REDES SOCIAIS - FACEBOOK IDAF 

 

 



 

 

 



 

REDES SOCIAIS - INSTAGRAM IDAF 

   

 



 

 

 



 

 

REDES SOCIAIS - INSTAGRAM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, 

ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA (SEAG) 

 

 

 

 

 

 



 

- ANEXO 4 -  

 PÓS AUDIÊNCIA – INSTAGRAM IDAF 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÓS AUDIÊNCIA – FACEBOOK IDAF 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ANEXO 5 -  

ENVIO DE CONVITES (E-MAIL) 

CLA 178/2020 E ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Suzano S.A.  

Rodovia Aracruz x Barra do Riacho, Km 25 

29197-900 | Aracruz – ES 

Tel.: 55 27 3270 2338 ou 3270-2290 

1 

 
CLA 178/2020 
 

      Aracruz- ES, dia 11 de Agosto de 2020. 
 
Ilmº Sr. 

Fabiano Campos Grazziotti 

Subgerência de Licenciamento Florestal 

IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 

 
 

REF: Resposta ao Ofício nº 084/2020 referente ao Processo 29391/2016 (SEP: 75369184) - 

Procedimentos e Dinâmica para realização de Audiência Pública. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A Suzano S.A., vem tempestivamente, em resposta ao Ofício acima referido, apresentar a comprovação 

de encaminhamento dos convites para a audiência pública virtual aos atores sociais e partes interessadas 

do empreendimento Bloco VI – Fazenda São Joaquim da Água Preta e Dourada Una, no município de 

Conceição da Barra.  

 

Anexos: 

I – Lista de partes interessadas; 

II – Comprovante de envio dos e-mails; 

II – Comprovantes de entrega de convites às lideranças das comunidades de Valdicio Barbosa e Água 

Preta.  

 

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para os esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
Diomar Biasutti 
Consultor de Licenciamento Ambiental 
 
 



 
 

Suzano S.A.  

Rodovia Aracruz x Barra do Riacho, Km 25 

29197-900 | Aracruz – ES 

Tel.: 55 27 3270 2338 ou 3270-2290 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I – Lista de Partes Interessadas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidade E-mail Status Data

Equilíbrio Proteção Florestal mauricio@equilibrioflorestal.com.br enviado 07/08/2020

Mosello Lima Advocacia vitoria@mosellolima.com.br enviado 07/08/2020

Ipê Engenharia Florestal e Meio 

Ambiente Ltda.  
jmdonatti@hotmail.com enviado 07/08/2020

IEMA - Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos
gabinete@iema.es.gov.br enviado 07/08/2020

AGERH gabinete@agerh.es.gov.br enviado 07/08/2020

Consema - Estadual gabinete@seama.es.gov.br enviado 07/08/2020

Parque Estadual de Itaúnas - IEMA
pei@iema.es.gov.br

parquedeitaunas@gmail.com
enviado 07/08/2020

Prefeitura Municipal de Conceição da 

Barra
gabinete@conceicaodabarra.es.gov.br enviado 07/08/2020

INCAPER - Conceição da Barra cbarra@incaper.es.gov.br enviado 07/08/2020

Komatsu Forest Ind. e Com. de Maq. 

Florestais
carlos.nascimento@komatsuforest.com enviado 07/08/2020

Secretária Municipal de Meio Ambiente 

de Conceição da Barra - ES

meioambiente@conceicaodabarra.es.gov.br

andretebaldi01@gmail.com
enviado 07/08/2020

Sindicato Rural de Conceição da Barra contato@srconceicaodabarra.com.br

srcbarra@hotmail.com srcbarra@faes.org.br

enviado 07/08/2020

Sysflor sysflor@sysflor.com.br enviado 07/08/2020

PORÃ
lucicleia@pora.com.br

muller@pora.com.br
Enviado 

07/08/2020 e 

10/08/2020

ONG GRAC Grupo Ambientalista

do Cricaré
gracong@hotmail.com enviado 07/08/2020

REBIO Corrego Grande gabriel.rezende@icmbio.gov.br enviado 07/08/2020

Floresta Nacional do Rio Preto
alberto.klotz@icmbio.gov.br; 

alberto.klotz@gmail.com
enviado 07/08/2020

IMAFLORA
roberto@imaflora.org

imaflora@imaflora.org
enviado 07/08/2020

CEUNES - UFES

Centro Universitário Norte do Espírito 

Santo 

roney.silva@ufes.br enviado 07/08/2020

Ministério Público Federal - São Mateus pres-prmsm@mpf.mp.br enviado 07/08/2020

Prefeitura Municipal de São Mateus prefeito@saomateus.es.gov.br enviado 07/08/2020

Anexo I - Lista de e-mails enviados



Entidade E-mail Status Data

INCAPER - São Mateus saomateus@incaper.es.gov.br enviado 07/08/2020

Superintendência de Desenvolvimento 

Regional - SEBRAE
atendimento.saomateus@es.sebrae.com.br enviado 07/08/2020

Plantar S.A. sandro.marani@grupoplantar.com.br enviado 07/08/2020

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de São Mateus - ES
meioambiente@saomateus.es.gov.br enviado 07/08/2020

Sindicato Rural de São Mateus contato@srsaomateus.com.br enviado 07/08/2020

EMFLORA qualidade.es@emflora.com.br enviado 07/08/2020

Sintral sind.sintral@terra.com.br enviado 07/08/2020

ONG - Instituto Goiamum grupo de 

desenvolvimento humano e ambiental
goiamum@goiamum.org.br enviado 07/08/2020

Agência de Desenvolvimento Regional do 

ES - ADERES
 gabinete@aderes.es.gov.br enviado 07/08/2020

Security Segurança Ltda flavio.carvalho@sousecurity.com.br enviado 07/08/2020

Ipema - Instituto de Pesquisas da Mata 

Atântica
ipema@ipema-es.org.br

Todas as 

tentativas 

retornaram 

07/08/2020

IBAMA - ES

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis

 guanadir.sobrinho@ibama.gov.br enviado 07/08/2020

INCAPER- Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural
diretoria@incaper.es.gov.br enviado 07/08/2020

SEAG - Secretaria de Estado de 

Agricultura
secretario@seag.es.gov.br enviado 07/08/2020

AEFES - Associação dos Engenheiros 

Florestais do ES
contatoaefes@gmail.com enviado 07/08/2020

Federação da Agricultura do ES - FAES  faes@faes.org.br enviado 07/08/2020

Assembléia Legislativa do ES - Comissão 

de Agricultura
ca@al.es.gov.br enviado 07/08/2020

SEDES - Secretaria de Desenvolvimento 

do Espírito Santo
gabinete@sedes.es.gov.br enviado 07/08/2020

SEG - Secretaria de Estado de Governo gabinete@seg.es.gov.br enviado 07/08/2020

FINDES atendimento@findes.org.br enviado 07/08/2020

FECOMÉRCIO contato@fecomercio-es.com.br enviado 07/08/2020

SEBRAE

anderson.baptista@es.sebrae.com.br

arnaldo.barbosa@es.sebrae.com.br

pedro.rigo@es.sebrae.com.br

jose.vieira@es.sebrae.com.br

enviado 07/08/2020

FETRANSPORTES fetransportes@fetransportes.org.br enviado 07/08/2020



Entidade E-mail Status Data

CRBIO/ES delegacia_es@crbio02.gov.br enviado 07/08/2020

CREA/ES
creaes@creaes.org.br

enviado 07/08/2020

OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ascom@ocbes.coop.br enviado 07/08/2020

Governo do ES governador@es.gov.br enviado 07/08/2020

Sociedade Espiritossantense de 

Engenheiros Agrônomos - SEEA
engenheiros.agronomos@gmail.com enviado 07/08/2020

CEDAGRO - Centro de Desenvolvimento 

do Agronegócio
 cedagro@cedagro.org.br enviado 07/08/2020

Ministério Público Estadual jmoreira@mpes.mp.br enviado 07/08/2020

Movimento Espírito Santo em Ação
orlando@es-acao.org.br

relacionamento@es-acao.org.br
enviado 07/08/2020

IDAF - Pedro Canário glpcanario@idaf.es.gov.br        enviado 07/08/2020

IDAF Conceição da Barra pacbarra@idaf.es.gov.br enviado 07/08/2020

Aqua Ambiental luiz.oliveira@aqua-ambiental.com enviado 07/08/2020

Montovaneli contato@calmontsolucoesambientais.com.br enviado 07/08/2020

LC Consultoria fernando.leal@suzano.com.br enviado 07/08/2020

RHEA alvaro@rheambiente.com.br enviado 07/08/2020

CAOA caoa@mpes.mp.br enviado 07/08/2020

COMDEMA Conceição da Barra comdema.cb@gmail.com enviado 07/08/2020

ICMBIO presidencia@icmbio.gov.br enviado 07/08/2020

Prefeitura Pedro Canário gabinete.prefeito@pedrocanario.es.gov.br enviado 07/08/2020

Câmara Municipal Pedro Canário gilenovereador@hotmail.com enviado 07/08/2020

Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente Pedro Canário
agricultura@pedrocanario.es.gov.br enviado 07/08/2020

SEAMA gabinete@seama.es.gov.br enviado 07/08/2020

Assembleia Legislativa erickmusso@al.es.gov.br enviado 07/08/2020

SINDIPAPEL cas@findes.org.br enviado 07/08/2020

Proprietário da área genelhu@genelhu.adv.br enviado 07/08/2020

Consultor - Thiago Rizzo thiagorizzo@2tree.com.br enviado 07/08/2020

Consultor - Emilio Montenegro emilio@cicloambiental.net enviado 07/08/2020

Consultor - Cristian Senn cristian_senn@hotmail.com enviado 07/08/2020

Consultor - Fernando Rocha fernandorocha2000@gmail.com enviado 07/08/2020

Consultor - Antônio Sérgio anserfm2000@gmail.com enviado 07/08/2020

Consultor - Giovani Dambroz giovani.dambroz@gmail.com; enviado 07/08/2020

Consultor  - Lenio Bandeira leniobandeira@gmail.com enviado 07/08/2020

Consultor - Danilo Sette danilosette@yahoo.com.br enviado 07/08/2020

Consultor - Patricia Ramaldes pat.ramaldes@gmail.com enviado 07/08/2020

Consultor - Elilton Moura moura@cicloambiental.net enviado 07/08/2020

Consultor - Diogo Furtado diogo.furtado@gmail.com enviado 07/08/2020



Entidade E-mail Status Data

Promotoria de Justiça de  Conceição da 

Barra
p.cbarra@mpes.mp.br enviado 07/08/2020

Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM

joao.vasconcelos@dnpm.gov.br

antonio.junior@dnpm.gov.br
enviado 07/08/2020

SindiRochas

sindirochas@sindirochas.com.br

rubens.puppin@gmail.com

ambiental@sindirochas.com.br

enviado 07/08/2020

SinRecicle
ocimar_sfalsin@hotmail.com

cas@findes.org.br
enviado 07/08/2020

Fundação pró Tamar norma@tamar.org.br enviado 07/08/2020

Instituto Baleia Jubarte ibj.vitoria@baleiajubarte.org.br enviado 07/08/2020

Centro Sócio Cultural Cultural e 

Ambiental José Bahia
cscjosebahia@hotmail.com enviado 07/08/2020

ANAMA - Associação Nacional dos 

Amigos do meio Ambiente

marcialederman@yahoo.com.br

kelecardoso2012@gmail.com
enviado 07/08/2020

ONG Juntos SOS Ambiental
juntos@terra.com.br

robertodribeiro@gmail.com
enviado 07/08/2020

CONSEMA - Secretaria Executiva consema@gmail.com enviado 07/08/2020

Professor Herly Teixeias Dias herly@ufv.br enviado 07/08/2020

Andressa Gatti gatti.andressa@gmail.com enviado 07/08/2020

Walyson José Santos Vasconcelos gabineteconceicaodabarra@gmail.com enviado 07/08/2020

Mirtes Eugênia Figueiredo cm.barra@hotmail.com enviado 07/08/2020

Fernanda Carvalho de Souza Braumer semas@conceicaodabarra.es.gov.br enviado 07/08/2020

Sebastão Cunha Sena scunhasena@gmail.com enviado 07/08/2020

André Luiz Campos Tebaldi semmabarra@hotmail.com enviado 07/08/2020

Paulo Sérgio dos Santos Fundão pgm@conceicaodabarra.es.gov.br enviado 07/08/2020

Natangildo Beltrame se@assenor.org.br enviado 07/08/2020

João Bayer agriculturafortees@gmail.com enviado 07/08/2020

Marcelo Barreto marcelobarretodasilva@gmail.com enviado 07/08/2020

Eliezer Nardoto nardotoeliezer@gmail.com enviado 07/08/2020

Água Preta gugulima23@hotmail.com enviado 07/08/2020

Associação de Mulheres Assentamento 

Paulo Vinhas
perminiamaia@gmail.com enviado 07/08/2020

Associação de Produtores Rurais do 

Assentamento Paulo Vinhas
mazimdoacordeonccb40@gmail.com enviado 07/08/2020

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Itaúnas
comitedoitaunas@gmail.com enviado 07/08/2020

Cooperativa de Agricultores do 

Assentamento Paulo Vinhas
luizpereirahupp@gmail.com enviado 07/08/2020

Coordenação do Assentamento Valdicio 

Barbosa
adelso.lima70@gmail.com enviado 07/08/2020

Coordenação do Assentamento Valdicio 

Barbosa
valmirdacosta2015@outlook.com enviado 07/08/2020

Secretaria Municipal de Agricultura de 

Conceição da Barra
scunhasena@gmail.com enviado 07/08/2020

Sociedade Amigos do Parque de Itaúnas  sapitaunas@gmail.com enviado 07/08/2020

Professor Alexandre Facco agfacco@gmail.com enviado 10/08/2020
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Anexo II – Comprovantes de envio dos e-mails 
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Anexo III – Comprovantes de entrega de convites às lideranças das 
Comunidades de Valdicio Barbosa e Água Preta. 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

- ANEXO 6 - 

PUBLICAÇÕES EM JORNAL E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADODIVERSOS

Vitória (ES), quinta-feira, 06 de Agosto de 2020.
Certificamos que a presente é cópia 
fiel da Ata Lavrada no Livro de Atas 
das Assembleias Gerais, Conjuntas, 
Ordinária e Extraordinária da 
Sociedade, realizada em 22/07/2020 
(fls. 36v. e seguintes). Certidão: 
Certifico que esta ata é cópia fiel 
da original que foi arquivada na 
JUCEES em 03/08/2020 sob nº 
20200462318. Paulo Cezar Juffo 
- Secretário Geral.

Protocolo 600741

Onco & Hemato Serviços 
Médicos S/A

CNPJ 01.420.861/0001-91
Resumo da ATA de Assembléia 

Geral Extraordinária
Realizada em 22/07/2020, NIRE 
32300041850, registrada na JUCEES 
em 04/08/2020 protocolo sob o 
n.º 200477951 de 03/08/2020. 
Deliberações: Aprovação a 
declaração e pagamento de 
dividendos a título de adiantamento 
de dividendos relativos a parte do 
lucro líquido do exercício social a 
ser encerrar em 31/12/2020, no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais),  de acordo com 
o balanço patrimonial da Companhia 
levantado em 30 de junho de 2020.

Protocolo 600743

Nivaldo Falchetto torna público 
que requereu à SEMMAM, através 
do protocolo 2277/2016 Licença 
de Operação (LO) para Fábrica de 
rações balanceadas, em Viçosinha, 
no município de Venda Nova do 
Imigrante.

Protocolo 600747

COMUNICADO
POSTO ITAPARICA F1 LTDA, 
torna público que REQUEREU da 
SEMDESU, através do Proc. Nº 
64444/2013, a Licença LMO, para a 
atividade de POSTO REVENDEDOR 
DE COMBUSTÍVEIS, (COD.  24.01), 
na localidade da Rua Luciano das 
Neves nº 1142, Praia de Itaparica, 
município de Vila Velha - ES.

Protocolo 600748

COMUNICADO
POSTO ALFREDO CHAVES 
LTDA., torna público que Requereu 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Alfredo Chaves - 
SEMAB, através do processo nº 
4446/2020, Licença Municipal 
Ambiental de Instalação - LMAI 
(AMPLIAÇÃO), para a atividade 
de POSTO REVENDEDOR DE 
COMBUSTÍVEIS, COM TROCA DE 
ÓLEO DE VEÍCULOS (CÓD. 25.01), 
na localidade de Santa Terezinha II, 
Alfredo Chaves - ES.

Protocolo 600752

COMUNICADO

O Auto Posto Independência Ltda, 
torna público que Obteve da 
SEMMA de Ecoporanga-ES, através 
do processo n° 7883/2020, a 
Licença Municipal de Operação n° 
001/2020, para a atividade de Posto 
Revendedor de Combustíveis na 
localidade da Rua Ruy Cortes, nº 47, 
Centro, Ecoporanga/ES.

Protocolo 600763

TAMANHONI AGRONEGÓCIOS 
(27) 9.9970-9420

COMUNICADO
“PEDRO TIAGO ZANOTELLI” 
torna público que Requereu a 
SEMAMA, através do Processo 
nº4842/2020,  Licença Municipal 
Prévia (LMP)   e Licença Municipal 
de Instalação (LMI)  para 
atividade de Secagem Mecânica 
de Grãos Associada a Pilagem 
no Mun. de Rio Bananal - ES.

Protocolo 600762

TAMANHONI AGRONEGÓCIOS 
(27) 9.9970-9420

COMUNICADO
“ANDRÉ CARRIÇO” torna público 
que Requereu a SEMAMA, através 
do Processo nº4720/2020,  
Licença Municipal Simplificada 
(LMS) para atividade de 
Secagem Mecânica de Grãos 
Associada a Pilagem no Mun. de 
Rio Bananal - ES.

Protocolo 600767

COMUNICADO
AUTO POSTO ROTA 22 LTDA, 
torna público que Obteve da 
SEMAG, por meio do processo nº 
2653/2020, as Licenças LMP e 
LMI, para POSTO REVENDEDOR 
DE COMBUSTÍVEIS, na localidade 
de Av. Padre José de Anchieta, nº 
2083, Praia do Morro, no Mun. de 
Guarapari - ES.

Protocolo 600800

LUIZ GONZAGA MACHADO, 
torna público que Requereu a 
SEMDES - VIANA, através do 
processo n° 5752/2019, Licença 
Ambiental Única para atividade 
de terraplanagem na localidade 
de BR-262, bico do Galo, Mun. de 
Viana - ES.

Protocolo 600830

RV INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA-ME, torna público que 
obteve da SEMDEC/SUB-MA, 
Cariacica-ES, através do processo 
n° 39649/2017, Licença Ambiental 
de Regularização Nº16/2020 
(LAR), para Fabricação de 
Produtos de Panificação Industrial 
na localidade de Rua Eurico 
Gaspar Dutra, nº 67, Vasco da 
Gama, Município de Cariacica-ES.

Protocolo 600832

GERCINO COSER PARTI-
CIPAÇÕES S/A          CNPJ 
31.785.785/0001-89 NIRE 

32300022162

AGE 30.11.2019; PRESENÇAS: 
Jerusa Tápias Coser, Gerson 
Coser, Gersino Coser Filho, Egydio 
Antônio Coser Netto; DELIBERAL-
ÇOES: integralização de 95.869 
ações em tesouraria por Jerusa 
Tápias Coser; aprovação protocolo 
de intenções e justificação, 
autorização para membros da 
Diretoria, contratação de profis-
sionais, e aprovação de laudo de 
avaliação. Vitória, ES. Protocolo 
19/271290-0 arquivado em 
29.12.2019.

Protocolo 600833

GERCINO COSER PARTICI-
PAÇÕES S/A           CNPJ 

31.785.785/0001-89 NIRE 
32300022162

AGE 31.10.2019; PRESENÇAS: 
Jerusa Tápias Coser, Gerson 
Coser, Gersino Coser Filho, 
Egydio Antônio Coser Netto; 
DELIBERALÇOES: Cisão 
parcial com a saída de Gercino 
Coser Participações S/A do 
quadro acionário de Gercino 
Coser Agropecuária S/A 
CNPJ 32.440.364/0001-89, 
com protocolo de intenções 
e justificativa, autorização 
para membros da Diretoria, 
contratação de profissio-
nais, e aprovação de laudo de 
avaliação. Vitória, ES. Protocolo 
19/028811-6 arquivado em 
05.12.2019.

Protocolo 600834

Associação do Condomínio 
Marataízes

Edital de Convocação

Ficam os Srs. Associados 
convocados para Assembleia 
Geral Ordinária que reali-
zar-se-á no dia 17 de agosto 
de 2020, (segunda-feira) 
às 08h00min em primeira 
convocação com metade 
mais um dos associados, e 
às 09:00horas em segunda 
convocação, com qualquer 
número de associados, a ser 
realizada de modo virtual, por 
meio da plataforma MEET do 
Google, em virtude da pandemia 
de covid-19,para deliberam 
sobre os seguintes assuntos: (1) 
Eleição de diretoria e conselho 
fiscal para o triênio 2020/2023, 
(2) aprovação das contas, 
com apresentação de balanço 
e pareceres do conselho fiscal 
referente ao período de janeiro 
de 2017 a agosto de 2020 (3) 
assuntos de interesse geral. 
Os associados adimplentes 
interessados em participarda 
reunião deverão enviar correio 
eletrônico (e-mail)com cópia 
de documento de identidade 
para o seguinte endereço: ma-
ra t a i z e s condom in i o@gma i l .
com até as 18:00 horas do dia 
14 de agosto de 2020 (sexta-
feira), informando ainda nº de 
telefone para o envio de chave 
de acesso (senha) no dia da 
Assembleia. Marataízes,  29de 
julho de 2020. Roberto Ferreira 

Malta, Diretor

Protocolo 600839

CONVOCAÇÃO
O Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal 
do Espírito Santo - IDAF 
torna pública a realização de 
Audiência Pública Virtual, com 
a finalidade de discutir com 
os setores representativos 
da sociedade o Relatório de 
Impacto Ambiental referente 
à atividade de silvicultura no 
Município de Conceição da 
Barra/ES (Bloco VI) requerida 
pela SUZANO S.A.

A Audiência será realizada no dia 
13 de agosto de 2020, às 18h, 
com duração de 3h, por meio 
das plataformas virtuais Zoom 
e YouTube. Os interessados em 
participar deverão realizar sua 
inscrição por meio do site www.
audienc iapubl icav ir tual .com.
br de acordo com o previsto na 
Instrução Normativa nº 011 de 
03 de agosto de 2020. Conforme 
art. 56 do Decreto 4.039 - R de 
07/12/2016, manifestações dos 
interessados serão recebidas no 
prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data de realização da 
Audiência Pública. 

Protocolo 600840

RICARDO RENNO SALDANHA 
PERIM, torna público que 
obteve da SEMMA do município 
de Itapemirim, por meio do 
protocolo número 007034/2020, 
a LMU (Licença Municipal Única) 
n° 02/2020, com validade de 730 
dias (setecentos e trinta dias) 
para a atividade de terraplana-
gem (corte/aterro) na Rodovia 
ES 490 Marataízes X Safra, s/n,  
Duas Barras,  Itapemirim - ES

Protocolo 600842

COMUNICADO

SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA 
S.A, torna público que OBTEVE 
da SEMMA, através do Proc. 
N° 14780/2012, a Licença LMO 
N° 028/2020 para atividade de 
Shopping Center Comercial, 
na localidade de Av. Doutor 
Olívio Lira, 353, Praia da Costa, 
município de Vila Velha - ES.

Protocolo 600846

RC MADEIRA EIRELI-ME, CNPJ 
27.870.607/0001-89, endereço: 
Distrito de Vinte e Cinco de 
Julho, n° s/n, CEP: 29650 - 000, 
Santa Teresa - ES, torna público 
que obteve da SMMA, através 
do processo n° 5738/2019, 
a Licença Municipal de Regu-
larização, para Atividade de 
Fabricação de caixas de madeira 
para uso agropecuário e paletes, 
na localidade do Distrito de Vinte 
de Cinco de Julho, Município de 

Santa Teresa/ES.

Protocolo 600847

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 
SELITA, torna público que 
Obteve do IEMA, através 
do processo n° 82291330, 
Licença Prévia nº 95/2018 
e Licença de Instalação nº 
95/2018, para de exercer a 
atividade de Industrialização de 
Leite (Incluindo Beneficiamen-
to, Pasteurização e Produção 
de Leite em Pó) com Queijaria, 
na localidade de Fazenda Santa 
Julia, comunidade Carreira 
Comprida, Zona Rural, Município 
de Cachoeiro de Itapemirim - ES.

Protocolo 600926
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- ANEXO 7 - 

TEXTO DA GRAVAÇÃO DE SPOT 

(Spot para Rádio com 45". Adaptação para Carro de Som.) 
 

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), 

convida a comunidade para participar da Audiência Pública do processo de 

Licenciamento Ambiental para a atividade de Silvicultura no Bloco 6 da 

Suzano S.A., no Município de Conceição da Barra. 

A audiência ocorrerá no dia 13 de agosto, às 18 horas, por meio das 

plataformas virtuais Zoom e YouTube. Os interessados em participar 

deverão realizar sua inscrição por meio do site 

www.audienciapublicavirtual.com.br 

Para mais informações, acesse o site do IDAF (www.idaf.es.gov.br) ou ligue 

gratuitamente para 0800 042 0592 

Participe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audienciapublicavirtual.com.br/
http://www.idaf.es.gov.br/


 

- ANEXO 8 - 

DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

- ANEXO 9 - 

DIVULGAÇÃO NAS RÁDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA COMERCIAL 

 

CLIENTE: SUZANO IDAF 

 AGENCIA:  ATIVA EVENTOS LTDA  

RÁDIO: SIM 96,1 FM 

(PEDRO CANARIO-ES) 
 

 PI 4232                             SPOT  DURAÇÃO: 45”. 
Período Veiculação: 

06 A  13-08-2020. 

 

DATA INSERÇÕES: TOTAL 
06-08-20 

 SPOT: 13:20   14:00   14:40   15:20   15:40   16:00   16:40 7 

07-08-20 
 SPOT: 09:00   10:20   11:00   11:40   13:40   15:40   16:40   17:00 8 

08-08-20 
 SPOT: 09:00   10:20   11:00   15:40   17:00 5 

09-08-20 
 SPOT: 09:00   10:20   11:00   15:40   17:00 5 

10-08-20 
 SPOT: 09:00   10:20   11:00   11:40   13:40   15:40   16:40   17:00 8 

11-08-20 
 SPOT: 09:00   10:20   11:00   11:40   13:40   15:40   16:40   17:00 8 

12-08-20 
 SPOT: 09:00   10:20   11:00   11:40   13:40   15:40   16:40   17:00 8 

13-08-20 
 SPOT: 09:00   10:20   11:00   11:40   13:40   15:40   16:40   17:00 8 

 
TOTAL DE INSERÇÕES: 57 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena S. Soares 

Midia 

CPF: 127.989.877-17 

 



 
 

MAPA COMERCIAL 

 

CLIENTE: SUZANO IDAF 

 AGENCIA:  ATIVA EVENTOS LTDA  

RÁDIO: MUSICAL 105,1 FM 
(SÃO MATEUS-ES) 

 

 PI 4262                             SPOT  DURAÇÃO: 45”. 
Período Veiculação: 

06 A  13-08-2020. 

 

DATA INSERÇÕES: TOTAL 

06-08-20 
 SPOT: 13:20   14:20   14:40   15:20   15:40   16:20   17:00 7 

07-08-20 
 SPOT: 08:20   09:20   10:40   12:00   13:40   15:20   16:20   17:00 8 

08-08-20 
 SPOT: 08:20   10:40   12:00   15:20   17:00 5 

09-08-20 
 SPOT: 08:20   10:40   12:00   15:20   17:00 5 

10-08-20 
 SPOT: 08:20   09:20   10:40   12:00   13:40   15:20   16:20   17:00 8 

11-08-20 
 SPOT: 08:20   09:20   10:40   12:00   13:40   15:20   16:20   17:00 8 

12-08-20 
 SPOT: 08:20   09:20   10:40   12:00   13:40   15:20   16:20   17:00 8 

13-08-20 
 SPOT: 08:20   09:20   10:40   12:00   13:40   15:20   16:20   17:00 8 

 
TOTAL DE INSERÇÕES: 57 

 

 
 
Lorena S. Soares 
Midia 
CPF: 127.989.877-17 
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WEBSITE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO WEBSITE 

 

  



 

- ANEXO 11 -  

TUTORIAL DE ACESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTORIAL DE ACESSOAudiência
Pública
virtual 

PARA INGRESSO ATRAVÉS DO ZOOM, NO COMPUTADOR.

Se já tem o zoom instalado

Se não tem o zoom instalado

É SÓ CLICAR AQUI

CLIQUE AQUI E BAIXE O PROGRAMA. É DE GRAÇA.

1. Acesse o link e salve o instalador do Zoom em seu COMPUTADOR.

6. Pronto, você já estará na Sala do 
Zoom assistindo a transmissão ao vivo 
da Audiência Pública.

2. Clique no 

arquivo para 

instalar o 

Zoom em seu 

computador.

4. Clique em INGRESSAR

EM UMA REUNIÃO.

5. Insira o código (ID) da Reunião
940 1087 6701 
e seu Nome completo.

3. Localize o ícone 

do Zoom instalado 

em seu computador 

para abrir:

Importante:

Para uma melhor experiência e 
qualidade de áudio e vídeo, o Zoom 
maximizará a janela da transmissão 
ao vivo, de modo que ocupe toda a 
tela de seu computador.

Lembre-se de certificar que seu 
sistema de áudio está funcionando, 
faça um teste antes do início da 
transmissão ao vivo.

https://zoom.us/j/94010876701
https://zoom.us/support/download


TUTORIAL DE ACESSOAudiência
Pública
virtual 

PARA INGRESSO ATRAVÉS DO ZOOM, 
NO TABLET OU CELULAR

Se já tem o zoom instalado

Se não tem o zoom instalado, 
1. Toque e Baixe o aplicativo:

Vá para o passo 2

2. Abra o aplicativo

clique em INGRESSAR

4. Já estará assistindo a transmissão ao vivo.

3. Insira o número da 

Sala e seu nome completo.

ID da reunião:
940 1087 6701

Insira seu nome

Clique em 
INGRESSAR

https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dus.zoom.videomeetings


Instruções de uso do Microfone e Câmera 

O microfone e a câmera dos convidados/espectadores da Audiência Pública 
terão sua função, inicialmente, desabilitada automaticamente (apenas 
os apresentadores  terão o microfone e câmara habilitadas ao início da 
Audiência Pública). Conforme regulamento, os interessados poderão enviar 
de perguntas por escrito e/ou se inscrever para manifestação oral. Este 
procedimento será realizado por meio do endereço: 

www.audienciapublicavirtual.com.br/perguntas 
(link será habilitado durante a audiência). 

Os inscritos para uso oral da palavra, deverão obrigatoriamente utilizar a plataforma 
Zoom e serão chamados por ondem de inscrição, e individualmente terão suas 
câmeras e microfones desbloqueados no momento de fala de cada um.

Para habilitar o microfone, clicar no botão mic, ___. 
Quando ele tiver esta aparência,___ . 
as demais pessoas no ambiente da reunião poderão ouvi-lo. 
Para ter sua imagem disponível na audiência, clicar no botão, ___. 
As demais pessoas no ambiente da reunião poderão vê-lo através da imagem 
capturada pela sua câmera       .

TUTORIAL DE ACESSOAudiência
Pública
virtual 

Transmissão Ao Vivo no Youtube: Basta acessar o canal do IDAF  
para assistir a Audiência Pública através do Youtube, caso não deseje 
instalar Plataforma Zoom.

OBSERVAÇÃO: caso  opte por acompanhar a Audiência Pública pelo 
Youtube, o participante ficará limitado ao envio de perguntas por 
escrito, através do formulário disponível no link:

AQUI

https://www.youtube.com/channel/UC1oMrGJizYUf81oDwRo_AYQ
www.audienciapublicavirtual.com.br/perguntas


 

- ANEXO 12 -  

RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número Nome Instituição Data de Inscrição

1 Maria Ouvinte 13/08/2020 20:29:16

2 Marcia Regina Lederman SAPI 13/08/2020 20:06:27

3 Irineu Serafim Beguem SUZANO 13/08/2020 18:59:13

4 Luciana Onécia Machado Conde CRBio 02 13/08/2020 18:41:49

5 Domingas veronica AQPPRC 13/08/2020 18:40:33

6 José de Assis Martins Junior

EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS LTDA 13/08/2020 18:39:18

7 Jose de Assis Martins EMFLORA Serviços e Empreendimentos Florestais Ltda 13/08/2020 18:36:15

8 Geraldo Cardozo Bandeira PMCB 13/08/2020 18:34:14

9 Raphael Canto Barbosa da Costa Emflora 13/08/2020 18:30:29

10 RODRIGO SANDER Conhecer sobre o projeto 13/08/2020 18:27:29

11 Claudio Hess PV 13/08/2020 18:25:35

12 Diego Ravi 2Tree 13/08/2020 18:20:38

13 Anne Caroline de Souza Grigório 2tree Ambiental 13/08/2020 18:19:17

14 ILDEU LINHARES JUNIOR CONTROLLER 13/08/2020 18:13:13

15 Maria Rosa Rodrigues IFES 13/08/2020 18:12:21

16 Raphaela Martins de Carvalho USP 13/08/2020 18:12:04

17 Larissa Pessoa fisica 13/08/2020 18:10:23

18 ALBERTO C O FH pessoa fisica 13/08/2020 18:09:49

19 Marcus Vilaça Mosaico Meio Ambiente 13/08/2020 18:09:05

20 LEONARDO NARDOTO Clube dos Engenheiros do Norte Capixaba (CEANC) 13/08/2020 18:08:09

21 Maxwell Miranda almeida conselheiro coemans 13/08/2020 18:06:59

22 Teka Ativação 13/08/2020 18:05:26

23 Tarciley Gonçalves S. José IEMA - Parque Estadual de Itaúnas 13/08/2020 18:01:42

24 Gustavo Adolfo Braga da Rosa IEMA 13/08/2020 18:01:20

25 JULIANA COURA ROCHA IEMA 13/08/2020 18:00:29

26 Juliana Calil fgv 13/08/2020 18:00:11

27 Wellington Rocha Prefeitura de Conceição da Barra 13/08/2020 17:58:40

28 JOVANE Masculino CLARINDO PMCB 13/08/2020 17:58:39

29 Yugo Matsuda Suzano SA 13/08/2020 17:52:41

30 Sarah Guedes Privada 13/08/2020 17:52:12

31 Flora instituto sapê 13/08/2020 17:48:11

32 Ana Beatriz Melo Suzano 13/08/2020 17:44:40

33 Giuliano Silva Battisti APEA ES 13/08/2020 17:33:46

34 Fernanda Martins Pereira Mosaico Meio Ambiente 13/08/2020 17:32:40

35 Isaías de Souza alexandrino Prefeitura 13/08/2020 17:22:59

36 Isaías de Souza alexandrino Prefeitura 13/08/2020 17:22:39

37 Carla Beatriz MoselloLima Advocacia 13/08/2020 17:18:32

38 Marcelo N/A 13/08/2020 16:53:33

39 NAIARA S. ANDERSEN SUZANO 13/08/2020 16:45:18

40 Lucas Jesus da Silveira Universidade Federal de Viçosa - UFV 13/08/2020 16:25:41

41 Clara Cruz Suzano 13/08/2020 16:05:43

42 MoábiaDutra dos Santos Ponto de acesso comunidade Água preta 13/08/2020 15:40:54

43 Murilo Rezende Machado ICMBio 13/08/2020 15:40:07

44 Adenilson Costa de Oliveira Estudante 13/08/2020 15:22:16

45 Antonio Ricardo Cassa Louzada

Conselho Estadual de Meio Ambiente e Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de São Mateus 13/08/2020 15:04:45

46 ANDRE LUIZ CAMPOS TEBALDI Prefeitura 13/08/2020 14:57:39

47 Ana Luiza Gouvêa SAPI 13/08/2020 13:58:43

48 LADY DIANA Souto Campos de São José Instituto Sapê 13/08/2020 13:58:34

49 Frederico Raposo SEAG 13/08/2020 13:22:01

50 Adriana Kister Rodrigues Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES - IDAF 13/08/2020 12:58:31

51 Hélen Kelly Batista dos Santos IFES 13/08/2020 12:38:10

52 IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA Condema/IDAF 13/08/2020 12:25:08

53 Luis Fernando tavares Ufes 13/08/2020 12:12:47

54 Márcia Aparecida Natale de Araújo Assenor- Associação empresarial do litoral norte do ES 13/08/2020 11:44:28

RELATÓRIO INSCRITOS AUDIÊNCIA PÚBLICA - SITE: WWW.AUDIENCIAPUBLICAVITUAL.COM.BR



55 Alberto Felipe Klotz ICMBio 13/08/2020 11:34:58

56 Alexandro facco Ceunes/Ufes 13/08/2020 11:30:41

57 Edimar José de Castro Emflora - Serviços e Empreendimentos Florestais 13/08/2020 11:14:04

58 Avelar Soares Dos Santos Ponto de Acesso Água Preta 13/08/2020 11:08:41

59 DALMO ROCHA FREITAS SOBRINHO idaf 13/08/2020 10:09:55

60 Juliene Barbosa Campos Imetame Logística 13/08/2020 10:02:41

61 Márcia Lederman SAPI 13/08/2020 09:57:18

62 Maria Caroline Bortolotti Marinho Suzano S/A 13/08/2020 09:09:24

63 Whilzilene Gonçalves SUZANO SA 13/08/2020 08:58:05

64 Pedro Arlindo Oliveira Galvêas INCAPER / EMBRAPA 13/08/2020 08:04:37

65 Margarida Ventura Santana PRODNORTE 13/08/2020 07:35:13

66 Bruna Matos de Oliveira Ufes 13/08/2020 00:17:30

67 Paloma de Moraes Nunes UFES Campus São Mateus 12/08/2020 22:18:13

68 Thaís Metzker Pinto Universidade Federal do Espírito Santo 12/08/2020 21:54:42

69 Thais F S Zuccolotto Suzano 12/08/2020 21:41:42

70 Graciele Findes 12/08/2020 18:39:08

71 Elilton Manoel de Moura Ciclo Ambiental 12/08/2020 17:44:56

72 LEONARDO TIENNE DA COSTA IDAF 12/08/2020 16:21:11

73 LARISSA VEZONE SIQUEIRA particular 12/08/2020 16:08:40

74 Solimar Secchin Menthor Soluções Empresariais 12/08/2020 15:15:24

75 Wandkelly Bezerra Lima Aquaconsult Engenharia 12/08/2020 15:09:37

76 Daniela Rede alerta contra o Deserto Verde 12/08/2020 14:44:39

77 Patricia Mileo USP 12/08/2020 13:54:45

78 Dorio Anderson Celo Consultoria 12/08/2020 13:19:13

79 Júlia Souza Rocha UFES 12/08/2020 13:15:33

80 Gilmar Gusmão Dadalto Cedagro -Centro do Desenvolvimento do Agronegócio 12/08/2020 12:51:17

81 Maria Silvia De Carvalho Neta Universidade Federal do Espírito Santo 12/08/2020 12:41:57

82 Rafael Carvalho Rodrigues Cedagro 12/08/2020 12:22:34

83 Marcelo Cala,ans FASE 12/08/2020 00:39:15

84 Ygo Silvestre de Deus Sociedade Civil 11/08/2020 22:37:36

85 Fabiola Melca FASE/ES 11/08/2020 22:22:49

86 Wildney Tolentino Bernardo Projeto Socioambiental Sementes da Gratidão 11/08/2020 22:13:23

87 Zoziane Bernardo Tolentino Projeto Socioambiental Sementes da Gratidão 11/08/2020 22:10:57

88 Flávia Santos Fase-ES 11/08/2020 21:51:46

89 Rúbia de Almeida Ceres Arqueologia 11/08/2020 21:15:38

90 ARMANDO AMORIM SINDIPAPEL 11/08/2020 18:47:29

91 ALAN CHARLES BREHMER Suzano S.A. 11/08/2020 18:40:36

92 João Batista Guimarães Coordenação Estadual Quilombola 11/08/2020 14:49:59

93 Gustavo Rovetta Pereira

DESMA/ TEMAS/ UFRGS e IFES - Campus Nova 

Venécia 11/08/2020 14:45:58

94 Jésus Fernando Miranda Barbosa IDAF 11/08/2020 14:39:27

95 Diogo Gomes dos Santos Comunidade córrego do Felipe - Município de Itaúnas 11/08/2020 14:07:32

96 Jany Kelly Guizzardi Belitardo Suzano 11/08/2020 12:02:25

97 GABRIEL FERNANDO REZENDE

ICMBio - Núcleo de Gestão Integrada ICMBio São 

Mateus 11/08/2020 09:11:45

98 Wanderley de Souza Suzano 10/08/2020 21:34:23

99 Alvaro Vieira Emflora 10/08/2020 19:38:51

100 Mariana Morais Mosello 10/08/2020 16:21:53

101 LEONARDO NARDOTO Clube dos Engenheiros do Norte Capixaba (CEANC) 10/08/2020 15:58:26

102 GUILHERME GEGENHEIMER ORNELAS CHRISTO SUZANO 10/08/2020 15:02:25

103 Delcima Silva Geltner Moradora - Assentamento Valdicio Barbosa dos Santos 10/08/2020 13:55:59

104 Delcima Silva Geltner Moradora - Assentamento Valdicio Barbosa dos Santos 10/08/2020 13:55:58

105 Flora Zauli Novaes Universidade Federal do Espírito Santo 10/08/2020 11:32:23

106 Daniele Andrade Braga Escola - Assentamento Valdicio Barbosa dos Santos 10/08/2020 11:30:53

107 Marcelo Barreto da Silv UFES 10/08/2020 11:15:09

108 Andreone dos Santos Souza Empresa 10/08/2020 09:57:49

109 Gustavo Costa Oliveira Valente BDO 10/08/2020 09:34:37

110 Leonardo Conde Suzano 10/08/2020 09:31:18

111 Julio Augusto de Souza Soares Cidadão Julio - Município de São Mateus 10/08/2020 09:31:06

112 André Luiz Campos Tebaldi Pmcb 10/08/2020 08:21:54



113 Luiz Augusto Altenburg Gomes de Oliveira AQUA AMBIENTAL Ltda. 07/08/2020 11:31:19

114 Mário Grassi Suzano 06/08/2020 16:26:50

115 Keylla Farina Gonçalves Ipê Engenharia Florestal e Meio Ambiente. 06/08/2020 14:56:54

116 Antonio Carlos Ativação Live MKT 06/08/2020 14:55:47

117 Douglas Seibert Lazaretti Suzano SA 06/08/2020 14:54:42

118 Thaíne Zampiroli Silva Suzano S.A 06/08/2020 14:45:53

119 Lohanne Pires Gavassoni Suzano S.A. 06/08/2020 14:20:54

120 Taynan de Oliveira Costa Ipê Engenharia Florestal e Meio Ambiente 06/08/2020 12:58:27

121 Naila Brito Pereira Universidade Federal de Lavras (UFLA) 06/08/2020 12:33:19
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Número Nome Data

1 Adenilson Costa de Oliveira 13/08/2020

2 Adriana Kister Rodrigues 13/08/2020

3 ALAN CHARLES BREHMER 13/08/2020

4 ALBERTO C O FH 13/08/2020

5 Alberto Felipe Klotz 13/08/2020

6 Alexandro facco 13/08/2020

7 Alvaro Vieira 13/08/2020

8 Ana Beatriz Melo 13/08/2020

9 Ana Luiza Gouvêa 13/08/2020

10 ANDRE LUIZ CAMPOS TEBALDI 13/08/2020

11 André Luiz Campos Tebaldi 13/08/2020

12 Andreone dos Santos Souza 13/08/2020

13 Anne Caroline de Souza Grigório 13/08/2020

14 Antonio Carlos 13/08/2020

15 Antonio Ricardo Cassa Louzada 13/08/2020

16 ARMANDO AMORIM 13/08/2020

17 Avelar Soares Dos Santos 13/08/2020

18 Bruna Matos de Oliveira 13/08/2020

19 Carla Beatriz 13/08/2020

20 Clara Cruz 13/08/2020

21 Claudio Hess 13/08/2020

22 DALMO ROCHA FREITAS SOBRINHO 13/08/2020

23 Daniela 13/08/2020

24 Daniele Andrade Braga 13/08/2020

25 Delcima Silva Geltner 13/08/2020

26 Delcima Silva Geltner 13/08/2020

27 Diego Ravi 13/08/2020

28 Diogo Gomes dos Santos 13/08/2020

29 Domingas veronica 13/08/2020

30 Dorio Anderson 13/08/2020

31 Douglas Seibert Lazaretti 13/08/2020

32 Edimar José de Castro 13/08/2020

33 Elilton Manoel de Moura 13/08/2020

34 Fabiola Melca 13/08/2020

35 Fernanda Martins Pereira 13/08/2020

36 Flávia Santos 13/08/2020

37 Flora 13/08/2020

38 Flora Zauli Novaes 13/08/2020

39 Frederico Raposo 13/08/2020

40 GABRIEL FERNANDO REZENDE 13/08/2020

41 Geraldo Cardozo Bandeira 13/08/2020

42 Gilmar Gusmão Dadalto 13/08/2020

43 Giuliano Silva Battisti 13/08/2020

44 Graciele 13/08/2020

45 GUILHERME GEGENHEIMER ORNELAS CHRISTO 13/08/2020

46 Gustavo Adolfo Braga da Rosa 13/08/2020

47 Gustavo Costa Oliveira Valente 13/08/2020

REGISTRO DOS PARTICIPANTES NO ZOOM



48 Gustavo Rovetta Pereira 13/08/2020

49 Hélen Kelly Batista dos Santos 13/08/2020

50 ILDEU LINHARES JUNIOR 13/08/2020

51 Irineu Serafim Beguem 13/08/2020

52 Isaías de Souza alexandrino 13/08/2020

53 Isaías de Souza alexandrino 13/08/2020

54 IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 13/08/2020

55 Jany Kelly Guizzardi Belitardo 13/08/2020

56 Jésus Fernando Miranda Barbosa 13/08/2020

57 João Batista Guimarães 13/08/2020

58 Jose de Assis Martins 13/08/2020

59 José de Assis Martins Junior 13/08/2020

60 JOVANE Masculino CLARINDO 13/08/2020

61 Júlia Souza Rocha 13/08/2020

62 Juliana Calil 13/08/2020

63 JULIANA COURA ROCHA 13/08/2020

64 Juliene Barbosa Campos 13/08/2020

65 Julio Augusto de Souza Soares 13/08/2020

66 Keylla Farina Gonçalves 13/08/2020

67 LADY DIANA Souto Campos de São José 13/08/2020

68 Larissa 13/08/2020

69 LARISSA VEZONE SIQUEIRA 13/08/2020

70 Leonardo Conde 13/08/2020

71 LEONARDO NARDOTO 13/08/2020

72 LEONARDO NARDOTO 13/08/2020

73 LEONARDO TIENNE DA COSTA 13/08/2020

74 Lohanne Pires Gavassoni 13/08/2020

75 Lucas Jesus da Silveira 13/08/2020

76 Luciana Onécia Machado Conde 13/08/2020

77 Luis Fernando tavares 13/08/2020

78 Luiz Augusto Altenburg Gomes de Oliveira 13/08/2020

79 Marcelo 13/08/2020

80 Marcelo Barreto da Silv 13/08/2020

81 Marcelo Cala,ans 13/08/2020

82 Márcia Aparecida Natale de Araújo 13/08/2020

83 Márcia Lederman 13/08/2020

84 Marcia Regina Lederman 13/08/2020

85 Marcus Vilaça 13/08/2020

86 Margarida Ventura Santana 13/08/2020

87 Maria 13/08/2020

88 Maria Caroline Bortolotti Marinho 13/08/2020

89 Maria Rosa Rodrigues 13/08/2020

90 Maria Silvia De Carvalho Neta 13/08/2020

91 Mariana Morais 13/08/2020

92 Mário Grassi 13/08/2020

93 Maxwell Miranda almeida 13/08/2020

94 MoábiaDutra dos Santos 13/08/2020

95 Murilo Rezende Machado 13/08/2020

96 NAIARA S. ANDERSEN 13/08/2020

97 Naila Brito Pereira 13/08/2020



98 Paloma de Moraes Nunes 13/08/2020

99 Patricia Mileo 13/08/2020

100 Pedro Arlindo Oliveira Galvêas 13/08/2020

101 Rafael Carvalho Rodrigues 13/08/2020

102 Raphael Canto Barbosa da Costa 13/08/2020

103 Raphaela Martins de Carvalho 13/08/2020

104 RODRIGO SANDER 13/08/2020

105 Rúbia de Almeida 13/08/2020

106 Sarah Guedes 13/08/2020

107 Solimar Secchin 13/08/2020

108 Tarciley Gonçalves S. José 13/08/2020

109 Taynan de Oliveira Costa 13/08/2020

110 Teka 13/08/2020

111 Thaíne Zampiroli Silva 13/08/2020

112 Thais F S Zuccolotto 13/08/2020

113 Thaís Metzker Pinto 13/08/2020

114 Wanderley de Souza 13/08/2020

115 Wandkelly Bezerra Lima 13/08/2020

116 Wellington Rocha 13/08/2020

117 Whilzilene Gonçalves 13/08/2020

118 Wildney Tolentino Bernardo 13/08/2020

119 Ygo Silvestre de Deus 13/08/2020

120 Yugo Matsuda 13/08/2020

121 Zoziane Bernardo Tolentino 13/08/2020
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HISTÓRICO DE LIGAÇÕES - 0800 
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