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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento apresenta, de forma objetiva e direta, as informações e os 

resultados dos estudos realizados em campo e com base em dados secundários 

disponíveis para composição do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a atividade 

de Silvicultura/Eucaliptocultura para a Fazenda Eldorado – propriedade rural 

arrendada pela Companhia Suzano Papel e Celulose S.A para ampliação de sua base 

florestal para produção de celulose e papel. 

Os estudos foram executados em campo no ano de 2012 – entre os meses de 

agosto e dezembro, onde cada equipe percorreu a área interna da propriedade e 

também as áreas externas – Área Diretamente Afetada, Área de Influência Direta e 

Indireta – a fim de buscar, analisar e diagnosticar os possíveis impactos que a 

atividade poderá imprimir aos aspectos e compartimentos ambientais sejam eles no 

meio físico, biótico e socioeconômico e cultural. 

Após as campanhas de campo, cada equipe ficou responsável por elaborar seus 

relatórios e análises, integrando-os em materiais que foram posteriormente 

integrados e analisados para avaliação dos impactos ambientais do empreendimento. 

O resultado deste trabalho poderá ser acompanhado nas páginas seguintes, 

dividindo-se em capítulos e subitens subsequentes, sendo seus impactos analisados 

qualitativamente com auxílio de matrizes de impacto para cada meio e analisados 

quantitativamente pela matriz de Leopold, em suas 5 (cinco) fases. Após esta etapa do 

EIA, são então apresentados os programas de mitigação e compensação dos impactos 

para serem avaliados sob o ponto de vista de medidas a serem tomadas 

conjuntamente e pelo empreendedor e o poder público estadual e municipal, para que 

o empreendimento tenha viabilidade de ser licenciado. 

Ao final do estudo são apresentadas e discutidas as suas conclusões e 

considerações finais, a fim de pontuar mais praticamente o que a empresa Suzano já 

executa em suas atividades nos estados da Bahia, Minas Gerais e também no Espírito 

Santo, a fim de serem compatibilizadas as ações já empreendidas pela empresa e o 

que discutirá como medidas condicionantes, para todos os meios impactados. 
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Este documento, que tem por objetivo trazer ao público as informações de forma 

resumida, objetiva e em linguagem simples, foi elaborado a partir dos dados colhidos, 

analisados e interpretados do EIA para este projeto, e TAM como objetivo 

demonstrar, de maneira sintética, os impactos que o empreendimento poderá 

imprimir ao ambiente local e regional. 

A todos uma ótima leitura.  
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I INTRODUÇÃO 
 

Este Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, apresenta objetivamente as 

Informações Gerais do empreendedor, a localização do empreendimento, a 

titularidade do imóvel, os objetivos e justificativas do empreendimento, a sua 

importância no contexto socioeconômico e ambiental dentro dos municípios onde se 

localizará e do estado. Também relatará a sua compatibilidade com as legislações 

municipais e com o ZEE/ES, e trará mapas georreferenciados apresentando restrições 

de uso da terra – proximidade com Unidades de Conservação (UCs), Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e faixas de domínio e servidão de rodovias e linhas 

de transmissão, suas áreas diretamente afetadas (ADA), áreas de influência direta e 

indireta, AID e AII, respectivamente. 

Após será caracterizado o empreendimento descrevendo as atividades propostas 

nas cinco fases do projeto de plantios florestais, contendo informações gerenciais, os 

procedimento operacionais, aspectos econômicos, e as áreas de influência destas 

atividades. 

É então apresentada uma síntese dos resultados dos estudos ambientais e a 

descrição dos impactos ambientais, por meio das matrizes de impacto. Segue-se para 

a análise das medidas e dos programas de mitigação e compensação ambiental, e os 

efeitos esperados para tais medidas e programas. 

As atividades descritas são práticas desenvolvidas pela empresa Suzano Papel e 

Celulose e podem ser encontradas em sua maior parte no sítio eletrônico da empresa 

na rede mundial de computadores. Outras informações que são reveladas dentro de 

estudo como informação essencial para análise dos impactos do empreendimento 

pelo órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental para silvicultura não 

podem ser divulgados por questões de segredo ou propriedade industrial. 
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II INFORMAÇÕES GERAIS 
 

II.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 

RAZÃO SOCIAL: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 

CNPJ: 16.404.287/0008-21 

ENDEREÇO: AV. MINAS GERAIS, 83-D - JARDIM ESPLANADA PEDRO 

CANARIO/ES 

CEP: 29.970-000 

TEL/FAX: (73) 3878-7784 ou 8176 Contatar: Ismael Paranaguá ou Thiago José 

Silva Rizzo: 

 

REPRESENTANTES LEGAIS 

NOME: Marcelo Geraldo Meira 

CPF:  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: mmeira@suzano.com.br 

 

PESSOA DE CONTATO 

NOME: Ismael Paranaguá ou Thiago José Silva Rizzo 

TEL: (73) 3878-8186 ou 8176 

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: 

iparanagua@suzano.com.br ou thiagorizzo@suzano.com.br 

  

mailto:mmeira@suzano.com.br
mailto:iparanagua@suzano.com.br
mailto:thiagorizzo@suzano.com.br
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II.2 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

O empreendimento em tela situa-se em propriedade rural na divisa com os 

municípios de Mucurici e Montanha, todos no estado do Espírito Santo, às margens da 

Rodovia Estadual ES-130, que liga, via ES-209, o Espírito Santo a Nanuque, estado de 

Minas Gerais. A sede da referida fazenda fica distante cerca de 10 quilômetros do 

trevo de acesso à ES-130. O mapa de localização da fazenda e seus referenciais podem 

ser visualizados nas figuras II.2-1 e II.2-2. 

 
Figura  II.2-1 – Mapa de localização da Fazenda Eldorado – 
Municípios de Mucurici e Montanha/ES. 
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Figura  II.2-2 – Principais vias de acesso ao empreendimento.  
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A maior parte do empreendimento está situado no município de Mucurici, 

localizado na macrorregião Norte e a microrregião do Extremo Norte no estado do 

Espírito Santo. Faz fronteira com Estado de Minas Gerais (Norte), Ponto Belo (Sul), 

Montanha (Leste) e Ecoporanga e Minas Gerais (Oeste).  

Encontra-se a 353 km de distância da capital Vitória, ficando no extremo norte do 

estado, com área igual 540,190 km², está dividido em dois distritos, Sede e Itabaiana.  

Em relação à Montanha, este compõe a macrorregião Norte e Microrregião do 

Extremo Norte. Limita-se com o estado da Bahia (Norte), Pinheiro (Sul), Pedro 

Canário (Leste) e Mucurici e Ponto belo (Oeste). Está localizado no extremo norte do 

estado, distante 336 km da capital, e é cortado por duas rodovias relevantes em 

âmbito regional (ES-130 e a ES-209), que influenciam no processo de urbanização da 

cidade e deslocamento entre os municípios vizinhos.  

 

II.3 TITULARIDADE DO IMÓVEL 
 

Com relação á titularidade do imóvel, o proprietário – Sr. Eugênio Bello 

Castiñeira – Casado, nascido na Espanha, naturalizado Brasileiro, agropecuarista, 

residente e domiciliado na Rua Eugênio Castineiras, 42 – Queimados, Rio de 

Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade RG No 01245363-5 – SSP/RJ e inscrito 

no CPF/MF No 015.988.997-91, arrendou a propriedade em tela para a Companhia 

Suzano – Papel e Celulose S.A em 21 de maio de 2012, por meio do contrato de 

arrendamento (INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

RURAL)No 32AR0812 – ANEXO I). 
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II.4 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 

O objetivo desse empreendimento é a implantação de nova área para a atividade 

de silvicultura na região de Mucurici/Montanha-ES, cuja Área de Efetivo Plantio 

(AEP) corresponde a 1.817,30ha. 

Conjuntamente, objetiva oferecer produtos de base florestal renovável e celulose, 

com destaque globalmente por práticas de respeito às empresas e ao meio ambiente, 

pelo desenvolvimento de soluções inovadoras e contínua busca da excelência e 

sustentabilidade das operações. 

Entende-se que a silvicultura é a atividade que se dedica por meios naturais ou 

artificiais desenvolver e reproduzir povoamentos florestais com objetivo de atender 

as necessidades do mercado e da região, tais como a produção de madeira, a 

fabricação de resinas e celulose, o carvoejamento, a proteção ambiental dentre outros 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL). 

De acordo com Instrução Normativa Nº 004/2011 do IDAF, silvicultura 

corresponde ao manejo científico das florestas nativas ou plantadas para a produção 

permanente de bens e serviços. 

No Brasil é considerada uma das atividades mais ricas e complexas, tendo em 

vista a grande biodiversidade encontrada, as varrições climáticas, e a dificuldade na 

escolha da espécie a ser plantada, bem como a boa adaptação de materiais genéticos 

introduzidos. 

Entretanto a cada ano cresce a importância das florestas plantadas para 

conservação do meio ambiente, pois ajudam a abastecer a crescente demanda por 

madeira, lenha e carvão, e se tornando menores os impactos nos recursos naturais. 

O estado do Espírito Santo é o terceiro maior produtor da região sudestes na 

atividade de silvicultura na produção de madeiras em tora para fabricação de celulose 

e papel, com a produção de 4.243.081 m³, concentrando 14% da produção da região. 

No município de Mucurici as principais atividades econômicas são: pecuária 

leiteira e de corte, produção de cana-de-açúcar e mandioca. O distrito de Itabaiana se 

destaca com forte produção de mandioca e farinha, sendo que na sede do município o 
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comércio é de pequeno porte e as indústrias são inexistentes, sendo compatível com a 

população e economia local.  

Dentre as principais atividades econômicas do município, também está presente 

a monocultura, principalmente a cana-de-açúcar e o desenvolvimento do eucalipto. E 

segundo dados do IBGE (2011), Mucurici produz 57.694 m³ de madeira em tora para 

papel e celulose.  

Cabe destacar que de acordo com o Plano de Desenvolvimento Sustentável 

(2009) de Mucurici uma das atividades econômica levantadas com potencialidade 

econômica foi à silvicultura, sendo esta incentivada como uma diretriz econômica 

sustentável, socialmente e ambientalmente correta. 

Para o município de Montanha, as fundamentais atividades econômicas são: 

pecuária leiteira, produção de cana-de-açúcar, café e mamão. Na área rural destaca-se 

a produção de cana-de-açúcar, mandioca e mamão. O plantio do eucalipto é restrito a 

uma área máxima de 15% do território municipal.  

Na lavoura temporária tem como destaque a cana-de-açúcar e a mandioca. Sendo 

que a produção de cana de açúcar se destaca entre as dez maiores do Estado.  A 

pecuária bovina representa grande participação na economia rural, se evidenciando 

como o terceiro maior rebanho do estado.  

Em relação ao PIB per capita o município apresenta valores superiores ao do 

Espírito Santo (2005). O setor industrial é representada é o laticínios e algumas 

confecções encontradas na Sede. E na área rural destacam-se os secadores de café, e o 

comércio apresenta um desempenho satisfatório para a demanda local.   

A forte presença da monocultura e a menor presença da agricultura familiar 

sugerem a necessidade de políticas públicas específicas para os recursos hídricos e 

para a permanência do homem no campo, assim como para a necessidade de 

diversificação produtiva e da agregação de valor à produção local e regional. 

Vale destacar que assim como em Mucurici, Montanha tem como uma das 

potencialidades econômicas para o futuro a silvicultura. 

Dessa forma o empreendimento tem como objetivos específicos:  
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 Produzir madeira para atender a demanda industrial da fábrica destinado 

à produção de celulose, com soluções inovadoras e contínuas, para 

garantir a excelência e sustentabilidade em nossas operações; 

 Conservar e preservar as florestas naturais e restaurar áreas degradadas; 

 Disseminar planos de monitoramento/controle ambiental e planos sociais 

e educativos.  

 Promover o bem-estar social, gerando e distribuindo renda para 

população. 

 Preservar a vida como valor fundamental da empresa, da transparência e 

dos princípios éticos como norte para toda e qualquer ação ou decisão.  

A justificativa do ponto de vista socioeconômico para a impalntação do 

empreendimento tem como fatores potenciais para região: 

1. Perspectiva do mercado para produtos florestais (celulose, madeira, energia); 

2. Geração de trabalho e renda na região, com valorização da área rural; 

3. Aumento da produtividade, diversidade e rentabilidade da silvicultura do 

eucalipto; e, 

4. Potencial para utilização em sistemas consorciada com agricultura e pecuária. 

 

Quanto aos fatores potencias para questões ambientais e silviculturais que 

justificam a implantação da empresa são levantados os seguintes determinantes:  

 Clima e solos adequados à cultura;  

 A escolha e adaptação da espécie às condições da região;  

 Alto nível de desenvolvimento tecnológico e de consciência ambiental e social 

da gestão florestal; 

 Disponibilidade de áreas desmatadas e drenadas;  

 Potencial para aplicação de diferentes sistemas de manejo e de consorciação 

com agricultura e pecuária;  

 Boa vizinhança entre plantios e formação naturais com potencial para criar 

uma paisagem rica em mosaicos;  

 Potencial cultural para conservação do solo, recuperação de áreas degradadas 

e regulação do ciclo hidrológico;  
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 Garantia de conservação de formações naturais (Áreas de Preservação 

Permanente, Reserva Legal e outras) proporcionando proteção, sustentação e 

abrigo para a biodiversidade;  

 Regeneração espontânea do Eucalipto praticamente nulo em áreas naturais. 

 

Com base na análise do contexto regional e os fatores que indicam a viabilidade 

econômica à implantação do empreendimento estão baseados: 

 

• Nas condições climáticas favoráveis; 

• Relevo e solo adequado; 

• Perspectiva de produtividade; 

• Disponibilidade de área antropizada, com possibilidade de expansão futura; 

• Facilidade de escoamento da produção; 

• Proximidade com a unidade consumidora (indústria Suzano). 

 

Ainda inclui ao negócio florestal a viabilidade em relação à facilidade na obtenção 

de mão de obra e tecnologia compatíveis com o processo produtivo, como: viveiros 

florestais, equipamentos específicos de preparo de solo, adubação e equipamentos 

modernos de alto rendimento na colheita e transporte florestal. Bem como, apresenta 

o custo de produção de madeira na unidade florestal bastante competitivo tanto no 

Brasil quanto em relação aos vários países produtores mundiais de celulose 

branqueada de eucalipto. 

 

II.5 IMPORTÂNCIA DO EMPREENDIMENTO NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E 

AMBIENTAL DO MUNICÍPIO E ESTADO 
 

Mucurici: 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Local Sustentável – PDLS (2009), a 

ocupação do território mucuriciense se deu pelas terras férteis de pendência entre 
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Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, que na época era coberto pela Mata Atlântica, 

que a qual foi devastada pelo comércio de madeiras de lei insustentável.  

Atualmente, segundo dados do IBGE (2010), estima-se em 5.655 habitantes a 

população do município de Mucurici, possui 63,5% das famílias morando na área 

urbana e 36,5% na área rural. Devido à emancipação política do município de Ponto 

Belo que até então pertencia a Mucurici, este sofreu diminuição da população 

significativamente entre os anos de 1996 e 2000, o que corresponde ao decréscimo 

de 53,45%.  

Em relação à renda familiar um dado preocupante é a quantidade de famílias que 

não possuem nenhum rendimento que equivale a 15,49%, estimam-se que 48,7% das 

famílias sobrevivem com renda até um salário mínimo, e 19,14% famílias com 

rendimento de mais de um salário mínimo até dois salários mínimos. Dessa maneira 

percebe-se pelos dados que 67,85% das famílias possuem renda mensal de até dois 

salários mínimos, e 16,6% com renda familiar acima de dois salários mínimos (PDLS, 

2009). 

Em relação ao abastecimento de água, de acordo com dados do Instituto Jones 

dos Santos Neves (IJSN), a município apresenta alto índice de carência tanto na área 

rural quanto na urbana, indicando que déficit da cobertura desse tipo de serviço 

(PDLS, 2009).  

Estima-se que 59,3% da população dispõem de rede geral de abastecimento de 

água canalizada, e 40,7% da população utilizam fontes de abastecimento de nascentes 

e poços com rede canalizada ou não canalizada. Pensa-se que o percentual não 

atendido esteja localizado principalmente nas áreas rurais, e vale ressaltar que as 

localidades e distritos dispõem de rede de abastecimento (PDLS, 2009).  

Quanto aos índices de carência de coleta de esgoto, a área rural apresenta 

extremo índice de carência nesse serviço, e na área urbana a situação é também ainda 

preocupante, apresentando índice alto. Para destinação do esgoto doméstico é 

utilizada a fossa rudimentar, 42,4%, que ocasiona uma destinação inadequada dos 

efluentes domésticos, e 36,60% dos domicílios são ligados à rede coletora de esgoto 

ou pluvial. 
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Sobre a coleta de resíduos sólidos do município, a área rural também apresenta 

extrema carência. Na área urbana o serviço de coleta é considerado deficiente sendo 

alto o índice de carência, embora, segundo informações de agentes de 

desenvolvimento, atualmente toda a sede e localidade rurais apresentam coleta diária 

de resíduos urbanos.  

E de acordo com informações do Plano de Desenvolvimento Local Sustentável, o 

resíduo gerado em Mucurici é encaminhado para a usina de reciclagem municipal, 

onde é realizada a triagem e o material não reciclado é destinado para São Mateus 

(PDLS, 2009). 

 

Montanha: 

 

Por volta de 1949, às margens do rio Montanha, houve inicio o processo de 

povoamento da região no bairro Fundão com a construção de casas rústicas cobertas 

de palha, feita por madeireiros provenientes, em sua maioria da Bahia. Todo o 

território atual do município competia a Conceição da Barra. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Sustentável Local – PDLS (2009), 

não existe nenhuma edificação de interesse de preservação no município. As 

principais festas locais mencionadas no plano são, a comemoração à emancipação do 

município, que acontece em dezembro e a Festa de São João em junho. 

Quanto às características demográficas, Montanha, possui área de 1099 km², e 

está dividida administrativamente em dois distritos: Sede e Vinhático, como 

população estimada entre 17.998 habitantes, apresenta baixa densidade demográfica, 

onde o período com menor crescimento populacional foi entre os anos de 2000 e 

2007 (PDLS , 2009). 

Diferente de Mucurici, a divisão populacional por situação de domicilio mostra 

que a distribuição da população está concentrada principalmente na área urbana da 

sede com valores quase três vezes maiores que os encontrados nas áreas rurais(PDLS 

, 2009). 

Em relação à distribuição de renda, 46,79% da população apresenta renda de até 

um salário mínimo, sendo representativo o percentual de famílias sem rendimento, 
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7,55%. Outros 21,23% possuem rendimento de um a dois salários mínimos. Situação 

que caracteriza o município como baixa renda familiar(PDLS , 2009).. 

Montanha expõe alto índice de carência no abastecimento de água tanto na área 

rural quanto na área urbana. Grande parte da população do município possui 

abastecimento de água canalizada (75,2%), embora um percentual considerável 

ainda utilize de poços ou nascentes (23,5%) como fontes de abastecimento de água 

(PDLS , 2009). 

Quanto ao índice de carência em esgoto, existe uma carência extrema quanto à 

coleta e tratamento de esgoto na área rural e alto índice na área urbana do município. 

Pouco mais da metade da população montanhense tem rede coletora de esgoto ou 

águas pluviais (57,5%), um percentual inquietante, pois se averigua quantidade 

expressiva de edificações com destinação inadequada dos efluentes domésticos, 

concebendo risco de contaminação ambiental. Montanha apresenta extrema carência 

no tocante à coleta de lixo na área rural, com apenas 10,9% possui este serviço(PDLS , 

2009). 

No município de Mucurici as principais atividades econômicas são: a pecuária 

leiteira e de corte, a produção de cana-de-açúcar e a mandioca. O distrito de Itabaiana 

se destaca com forte produção de mandioca e farinha, sendo que na sede o comércio é 

de pequeno porte e as indústrias são inexistentes, sendo compatível com a população 

e economia local. Está presente a monocultura, principalmente a cana-de-açúcar e o 

desenvolvimento do eucalipto (PDLS , 2009). E segundo dados do IBGE (2011), 

Mucurici já produz 57.694 m³ de madeira em tora para papel e celulose.  

Cabe destacar que de acordo com o PDLS (2009) de Mucurici, uma das atividades 

econômica levantadas com potencialidade econômica foi à silvicultura, sendo esta 

incentivada como uma diretriz econômica sustentável, socialmente inclusiva e 

ambientalmente correta e adequada do ponto de vista da sustentação dos recursos 

naturais. 

As demais potencialidades no setor do agronegócio no município como 

alternativa econômica é a fruticultura, utilizando como base é o mamão e a goiaba. 

Ainda encontra-se a como destaque a produção de mandioca com grau de 

beneficiamento superior ao de todo estado do Espírito Santo. De acordo com Agentes 
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de Desenvolvimento Local, existe um polo industrial com 126 mil m² ocupada por 

empresa que produz fécula de mandioca para diversos fins alimentícios entre outros. 

Mesmo não estando entre os maiores produtores do Estado, o município 

encontra-se em posição privilegiada junto aos grandes produtores de cana-de-açúcar, 

como Boa Esperança e Montanha, dessa maneira os produtores e toda cadeia 

produtiva podem se favorecer desta proximidade com ganhos em escala, tecnologia e 

acréscimo da competitividade. 

Outro ponto de ressalte, é que no entorno geoeconômico do município concentra 

os maiores criadores de gado do Estado, ganhando destaque o rebanho bovino entre 

os maiores do Espírito Santo, de forma estratégica ha também possibilidade de 

iniciativa de trabalho em conjunto com o empreendimento em análise, em termos de 

produção e beneficiamento, de maneira a obter agregação de valor ao produto e 

estabelecimento de inter-relações de funcionamento, interdependências específicas – 

insumos – adequações e compatibilizações ambientais – Reservas Legais, áreas de 

Proteção Permanente – APPs, e sua correta gestão, dentre outros. 

Outra alternativa econômica de Mucurici é o turismo de eventos. Atualmente 

existe o objetivo de criar a Rota Turística das Represas e potencializar a rota do Forró, 

de maneira a envolver os municípios  Pinheiros, Montanha e Pedro Canário.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do Município, como resultado da produção local, 

em 2005, foi de R$ 29,503 milhões. Representa 0,06% do PIB estadual com 

predominância do setor terciário. O PIB per capita também é de pequenas dimensões 

ficando abaixo da metade do índice do Espírito Santo. 

Apesar ao Índice de Desenvolvimento Humano tenha melhorado entre os anos de 

1991 e 2005, o município apresenta-se com baixo índice, estando atualmente com 

nível equivalente ao que o estado estava no começo da década de 1990. 

Sobre relações de trabalho, há uma predominância na agricultura familiar. De 

acordo com dados estatísticos do Censo Agropecuário do IBGE (2006), mostrou-se 

que a categoria “Total de pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor” 

registrou 710 pessoas, enquanto que o “Total de pessoal ocupado sem laço de 

parentesco com o produtor” registrou 254 pessoas. 
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Em resumo, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Local Sustentável (PDLS, 

2009), o município apresenta perfil econômico com os seguintes destaques: 

 Atividade produtiva baseada na pecuária, na cana-de-açúcar, no mamão e 

na mandioca; 

 Produção local com possibilidades de beneficiamento e de adensamento da 

cadeia produtiva: piscicultura, mamão e mandioca; 

 Possibilidades de associativismo e cooperação com o entorno 

geoeconômico. 

 Predomínio do setor Serviços na composição do PIB local; 

 Baixa participação no PIB do Estado e baixo PIB per capita; 

 Baixo IDH, sendo inferior ao estadual; 

 Receita Municipal com grande dependência de Transferências; 

 Baixa agregação de valor à produção local. 

 

Fatores que contribuem negativamente para o desenvolvimento da população e, 

consequentemente para o município de Mucurici, possuidor deste perfil econômico 

tais como, por exemplo, a falta de opções de postos de trabalho e de geração de renda 

na região, alto nível de pobreza e de carência, falta de estrutura e serviço de 

saneamento básico à população, bem comoa ineficiência de atividades produtivas 

sustentáveis, ordenamento da ocupação do território, e necessidade de melhor 

atendimento aos serviços de saúde, moradia, educação e lazer conforme determinam 

os planos governamentais no nível de união, governos de estado e de municípios 

brasileiros. 

Este empreendimento de silvicultura tem como prioridade atuar de forma 

transparente, atuante, responsável e de efetiva participação dentro do contexto de 

ações coordenadas entre setor público, privado e do terceiro setor, estando atenta no 

que se refere a aspectos sociais, econômicos e ambientais relacionados direta ou 

indiretamente com o manejo florestal. 
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II.6 COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM AS LEGISLAÇÕES E 

PROGRAMAS MUNICIPAIS E ESTADUAL 

 
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

(INCAPER) possui programas com projetos em desenvolvimento e já concluídos. 

Abaixo são destacados alguns projetos divulgados: 

• Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável: seu objetivo é a condução de 

projetos de geração e transferência de inovações tecnológicas para as principais 

atividades agrícolas estaduais, e programas de apoio à estruturação, à política 

agrícola e organização social gerando não apenas os avanços técnicos, elevando 

também as condições socioeconômicas da família rural espírito-santense. Tem por 

finalidade eliminar as barreiras socioeconômicas que dificultam a transferência de 

tecnologia, promovendo a organização social, a profissionalização dos agricultores 

familiares.  Dentre os planos/projetos estão relacionados aos seguintes temas: 

• Agricultura Familiar; 

• Agricultura Orgânica; 

• Atividades Não Agrícolas; 

• Pecuária de Corte e Leite; 

• Olericultura e Floricultura; 

• Fruticultura; 

• Cafeicultura; 

• Aquicultura & Pesca; 

• Silvicultura; e, 

• Apoio e Fomento de Atividades Agrícolas. 

 

Na Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) outros 

programas são desenvolvidos, quais sejam: 

• Programa Energia mais Produtiva; 

• Programa Vida no Campo; 

• Programa de Mecanização e Beneficiamento de Grãos; 

• Programa de Unidades de Conservação; 
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• Programa Voz do campo; 

• Programa Caminhos do Campo; e, 

• Programa de Adequação Ambiental de Propriedades Agrícolas. 

 

II.6.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA NA BAHIA, MINAS GERAIS E ESPÍRITO 

SANTO 
 

Assim como os programas acima relacionados, em nível de governo estadual, o 

empreendimento também tem objetivo de contribuir para melhorias nos municípios, 

dessa maneira serão desenvolvidas ações socioeconômicas voltadas para o em várias 

áreas. Abaixo são descritas as principais ações tomadas pela companhia nos estados 

da BA, em MG e ES, neste sentido, quais sejam: 

• Saúde: Promover a sensibilização, mobilização da por meio de campanhas 

sobre doenças, a dengue que tem atingido o estado, tanto para colaboradores 

internos, terceiros e toda a comunidade. 

• Geração de renda: Por meio de coordenação direta ou, por parceiras com ONGs 

ou poder público, visa a implementação e investimento em projetos sociais que 

promovam a capacitação profissional, suporte na oferta de insumos. 

• Educação e cultura: Implantação de projetos com objetivo de promover a 

melhoria na educação-ensino da população, implementação de ações que visam a 

realização a formação, capacitação, treinamentos de educadores. Além de investir em 

reformas e construções de escolas e bibliotecas, com estimulo a leitura a educação 

musical. 

• Meio Ambiente: Desenvolvimento de projetos que tenham o objetivo de 

sensibilizar a população à responsabilidade ambiental, despertando a consciência 

ecológica em atividades como: trilhas ecológicas, plantação de mudas de espécies 

nativas da região, entre outros. 

 

O empreendimento tem o objetivo de atender os diferentes públicos afetados 

pela atividade da empresa, dividindo-os em: 
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• Internos: colaboradores próprios e terceiros; 

• Externos: vizinhos, comunidades confrontantes com área florestal e industrial; 

• Outras partes interessadas da sociedade: como agentes do poder público, 

educadores, pesquisadores, entidades de classe religiosa, ONGs, dentre outros. 

Os aspectos socioambientais relacionados ao público interno, como fatores 

sociais referentes ao local de trabalho para colaboradores próprios e terceiros (saúde, 

segurança, higiene, direitos trabalhistas e previdenciários) serão monitorados por 

meio de procedimentos. 

Os aspectos relacionados ao público externo, também serão monitorados pelo 

SNC, por meio de indicadores de desempenho do manejo responsável de plantações 

florestais nas questões socioambientais e socioeconômicas, principalmente às 

questões ligadas a comunidades tradicionais e comunidades em geral, afetadas pelas 

atividades silviculturais e desempenho técnico operacional de manejo. 

Todos os dados resultantes dos monitoramentos serão enviados para análise 

gerencial de modo a garantir, de forma sistemática, a consistência no tempo e no 

espaço, evidenciando tendências e quaisquer variações abruptas. 

O empreendimento objetiva a estruturação de um Sistema de Gestão de 

Desempenho Social, um modelo estruturado de relacionamento e diálogo ativo com 

as comunidades, cuja finalidade é manter a atuação e diálogo com as partes 

interessadas externas, focando principalmente nas comunidades do entorno do 

plantio de eucalipto. 

As identificações do desempenho da organização frente aos aspectos 

socioambientais relacionados com o público externo serão feitos por meio das 

seguintes sistemáticas: 

• Diálogos institucionais - com a participação das empresas, ONG’s, líderes 

comunitários e representantes do poder público; 

• Canal de comunicação - estabelecimento de um canal de diálogo e 

relacionamento direto com os moradores dessa comunidade por meio de 

equipes de agentes socioambientais, sob influência do manejo florestal do 

empreendimento. 
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A partir das necessidades identificas, estas serão analisadas e gerenciadas 

através da ferramenta SISPART, onde serão analisadas e deferida ou não determinada 

solicitação. Esta ação irá proporcionar a identificação de oportunidades para o 

aperfeiçoamento do método. 

Dentre as ações relacionadas com aspectos sociais e ambientais direta ou 

indiretamente estão: 

 

• Relatório Interno Socioambiental (RISA): 

 

É realizado antes do início das Operações Florestais, pré-operações, através de 

um técnico responsável que o elaborará com a participação da equipe operacional  de 

Abastecimento, Colheita e Silvicultura e quando necessário, com os responsáveis pela 

área ambiental e social. 

No RISA serão inventariados todos os possíveis impactos socioambientais das 

atividades operacionais nos arredores da Unidade Produtiva de eucalipto e na rota de 

transporte da madeira. E com base nessas informações levantadas serão elaborados e 

executados planos de ação de prevenção e mitigação dos impactos identificados, de 

maneira que também serão definidos os responsáveis e prazos. 

Através dos planos de ações a empresa identificará os principais impactos 

sociais, desse modo será possível perceber a evolução do seu desempenho frente aos 

aspectos sociais resultantes dos esforços e investimentos realizados, de forma a 

planejar suas atividades futuras evitando os impactos causados. 

 

• Inventário Social 

 

A cada quatro anos são realizadas as caracterizações das comunidades do ponto 

de vista cultural e socioeconômico. Para as comunidades identificadas com 

tradicionais serão aplicados, por especialistas e para as comunidades não tradicionais 

serão aplicados Inventários sociais. 

  



 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FAZENDA ELDORADO 

RIMA 
Relatório de Impacto 

Ambiental 

Pág. 
33 de 164 

 

      

 

 
 

____________________ 
Coordenador da Equipe 

 

 
 

____________________ 
Técnico Responsável 

Produto 
RIMA 

Fazenda Eldorado 

Revisão 00 
Abril/2013 

 

 

• Livro de campo: 

A fim de propiciar um diálogo ativo com as comunidades do entorno, a Suzano 

mantém distribuídos nas comunidades, recursos humanos para relacionamento e 

diálogos com a comunidade, os agentes socioambientais. Estes agentes estabelecem 

um diálogo ativo com os moradores locais e, utiliza o livro de campo, o qual é uma 

ferramenta que permite a qualificação das informações das comunidades (impactos, 

demandas e solicitações de desenvolvimento) e a manutenção do relacionamento 

com as comunidades. 

 

• Suzano Responde: 

O “Suzano Responde” atenderá aos públicos internos e externos por meio do 

endereço eletrônico – suzanoresponde@suzano.com.br, ou do telefone 0800-774-

7440 (ligação gratuita). 

 

II.6.1.1.1 Monitoramento da legislação ambiental 
 
A Suzano realiza periodicamente, através do Sistema Âmbito, a verificação da 

legislação ambiental aplicada na UNF, conforme descrito no procedimento 

PR.00.00100 – Requisitos Legais Ambientais. 

Este processo tem como foco na área ambiental para análise e verificação dos 

diplomas legais. As obrigações são discutidas e direcionadas aos responsáveis das 

áreas no GT – Legislação Ambiental.  

Os resultados estão em arquivo digital na área de meio ambiente da UNF. 
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II.7 COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM O ZONEAMENTO ECOLÓGICO 

ECONÔMICO (ZEE) ESTADUAL 
 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), de acordo com o Decreto N° 4.297 

/2002, que estabelece critérios mínimos, consiste em um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente. É uma ferramenta de organização territorial a 

ser obrigatoriamente seguida na implantação de planos, obras e atividades públicas e 

privadas. Orienta-se pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) e 

regulamenta o Artigo 9º, inciso II, estabelecendo os critérios mínimos para sua 

implementação, pelos diplomas legais aplicáveis, e obedecerá aos princípios da 

função socioambiental da propriedade, da prevenção, da precaução, dos princípios do 

poluidor-pagador e do usuário-pagador, da participação informada, do acesso 

equitativo e da integração. 

Tem como objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes 

públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 

indiretamente, empreguem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do 

capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 

É por meio do ZEE que se determinam as medidas padrões de proteção 

ambiental destinadas a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do 

solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria das condições de vida da população. 

O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, considerará a 

importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, instituindo 

vedações, restrições e alternativas de exploração do território e decidindo, quando 

for o caso, inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes 

gerais. Ainda serão observados os pressupostos técnicos, institucionais e financeiros 

para sua elaboração e implementação. 

De acordo com o Decreto o processo de elaboração e implementação do ZEE, é 

baseado nos seguintes princípios: 

• Busca de sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a 

compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, em favor 
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das presentes e futuras gerações, em resultado do reconhecimento de valor intrínseco 

à biodiversidade e a seus componentes; 

• Ampla participação democrática, compartilhando suas ações e 

responsabilidades entre os distintos níveis da administração pública e da sociedade 

civil; e 

• Valorização do conhecimento científico multidisciplinar. 

 

Para elaboração do ZEE, o território é dividido em Zonas, obedecendo às 

necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do 

desenvolvimento sustentável. Dessa maneira cada Zona observará no mínimo: 

 Diagnóstico dos recursos naturais, socioeconomia e do marco jurídico-

institucional; no qual conterá no mínimo: 

 Unidades dos Sistemas Ambientais: determinadas a partir da integração 

entre os componentes da natureza; 

 Potencialidade Natural: Definida pelos serviços ambientais dos 

ecossistemas e pelos recursos naturais disponíveis, incluindo, entre 

outros, a aptidão agrícola, o potencial madeireiro e o potencial de 

produtos florestais não-madeireiros, que inclui o potencial para a 

exploração de produtos derivados da biodiversidade; 

 Fragilidade Natural Potencial: Caracterizada por indicadores de perda da 

biodiversidade, vulnerabilidade natural à perda de solo, quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

 Indicação de corredores ecológicos; 

 Tendências de ocupação e articulação regional: definidas em função das 

tendências de uso da terra, dos fluxos econômicos e populacionais, da 

localização das infra-estruturas e circulação da informação; 

 Condições de vida da população: definidas pelos indicadores de condições 

de vida, da situação da saúde, educação, mercado de trabalho e 

saneamento básico; 

 Incompatibilidades legais: definidas pela situação das áreas legalmente 

protegidas e o tipo de ocupação que elas vêm sofrendo; e 
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 Áreas institucionais: definidas pelo mapeamento das terras indígenas, 

unidades de conservação e áreas de fronteira. 

 Informações constantes do Sistema de Informações Geográficas (SIG); 

 Cenários tendenciais e alternativos; e 

 Diretrizes Gerais e Específicas, em que se terá no mínimo: 

 Atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade ecológica, 

capacidade de suporte ambiental e potencialidades; 

 Necessidades de proteção ambiental e conservação das águas, do solo, do 

subsolo, da fauna e flora e demais recursos naturais renováveis e não-

renováveis; 

 Definição de áreas para unidades de conservação, de proteção integral e de 

uso sustentável; 

 Critérios para orientar as atividades madeireiras e não madeireiras, 

agrícola, pecuária, pesqueira e de aquicultura, de urbanização, de 

industrialização, de mineração e de outras opções de uso dos recursos 

ambientais; 

 Medidas destinadas a promover, de forma ordenada e integrada, o 

desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor rural, 

com o objetivo de melhorar a convivência entre a população e os recursos 

ambientais, inclusive com a previsão de diretrizes para implantação de 

infraestrutura de fomento às atividades econômicas; 

 Medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento de 

atividades econômicas e sociais resultantes da iniciativa dos municípios, 

visando a compatibilizar, no interesse da proteção ambiental, usos 

conflitantes em espaços municipais contíguos e a integrar iniciativas 

regionais amplas e não restritas às cidades; e 

 Planos, programas e projetos dos governos federal, estadual e municipal, 

bem como suas respectivas fontes de recursos com vistas a viabilizar as 

atividades apontadas como adequadas a cada zona. 
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Desse modo, o ZEE, é um instrumento político e técnico de planejamento, cujo 

objetivo final é otimizar o uso do território e as políticas públicas. Por conseguinte, 

visa contribuir para racionalizar o uso e a gestão do território, de forma a: 

 Minimizar as ações predatórias, indicando as atividades mais adaptadas 

às particularidades de cada região; 

 Melhorar a capacidade de percepção das inter-relações entre os diversos 

componentes da realidade; e, 

 Elevar a eficácia e efetividade dos planos, programas e políticas, públicos e 

privados, que incidem sobre um determinado território. 

 

Em 2006, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou a terceira edição das 

“Diretrizes Metodológicas para Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil”. Este 

documento assegura o interesse do MMA em concretizar o ZEE como instrumento da 

política ambiental do Governo Federal, orientada para as demais políticas públicas, a 

fim de dotar a gestão do território nacional com medidas inovadoras e capazes de 

motivar novas oportunidades de melhoria de vida com qualidade ambiental. 

Devido a grande responsabilidade social, o MMA vem impulsionando e 

desenvolvendo ações compartilhadas entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo 

de fortalecer o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), conservar nosso 

patrimônio natural e promover a gestão integrada do território nacional. 

Assim a elaboração do ZEE dos estados tem a expectativa de integrar as 

informações e os produtos obtidos a fim de melhor uso da região para as atividades 

definidas no programa de ZEE. 

Portanto, o empreendimento em tela – localizado no estado do Espírito santo, 

fazendo fronteira com os Estados de Minas Gerais e Bahia, poderá sofrer 

interferências dos ZEEs desses estados. Os ZEEs são elaborados com base na: 

• Vulnerabilidade Ambiental: que consiste na incapacidade de uma unidade 

espacial resistir e/ou recuperar-se, após sofrer impactos decorrentes de atividades 

antrópicas consideradas normais; e, 

• Potencialidade Social: pode ser definida como o conjunto de condições atuais, 

avaliado pelas dimensões produtiva, natural, humana e institucional, que decide o 
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ponto de partida de um município ou de uma microrregião para obter o 

desenvolvimento sustentável; 

A combinação lógico-intuitiva dos vários níveis de potencialidade social com os 

de vulnerabilidade natural resulta-se no Índice Ecológico-Econômico (IEE). Este 

índice permite agrupar áreas semelhantes quanto à severidade dos problemas 

ambientais e dos potenciais sociais que nelas podem ser encontrados. 

 

Sendo assim verificam-se os programas de zoneamento ecológico de cada um dos 

estados limítrofes e suas principais características e implicações:  

 

II.7.1 O ZEE DE MINAS GERAIS (ZEE/MG): 
 

O ZEE/MG baseia-se na elaboração de um diagnóstico dos meios geobiofísico e 

socioeconômico-jurídico-institucional, produzindo respectivamente duas cartas 

principais: a carta de Vulnerabilidade Ambiental e a Carta de Potencialidade Social. 

Estas sendo sobrepostas irão conceber zonas homogêneas quanto à possibilidade de 

um determinado empreendimento humano ser viável e sustentável dos pontos de 

vista socioeconômico e ambiental, sendo que de nenhum modo tem como premissa a 

restrição do uso de qualquer área. 

De acordo com o ZEE/MG, nota-se através dos mapas elaborados que a região de 

fronteira com o município de Mucurici apresenta: 

• Situação Atual das Áreas com Vulnerabilidade Natural - Baixa: constitui áreas 

que quase não apresentam restrições significativas quanto à utilização dos recursos 

naturais, pelo fato de que os mesmos estão atualmente já com elevado poder de 

resiliência1. A combinação de fatores condicionantes determina esse nível de 

vulnerabilidade natural demandando preocupações menos severas para implantação 

de qualquer empreendimento. As estratégias de desenvolvimento dessas áreas 

podem apontar para ações que causem impactos ambientais menores. 

                                            
1 De acordo com o dicionário lexicográfico Houaiss, resiliência é: Capacidade de se recobrar 

facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. 
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• Situação Atual dos Municípios da Categoria A: Representa todos os municípios 

que têm condições gerais semelhantes, como ponto de partida muito favorável para o 

desenvolvimento sustentável, em comparação com todos os municípios do estado de 

Minas Gerais. Essa situação se revela na capacidade que possuem de proporcionar 

resposta superior aos investimentos feitos em áreas estratégicas ou em setores 

específicos. Logo, são municípios que possuem capacidades nos níveis estratégico, 

tático e operacional de serem facilmente estimulados para alavancar o 

desenvolvimento sustentável local. As prioridades de desenvolvimento desses 

municípios estão, fundamentalmente, no nível estratégico. 

• Zona de desenvolvimento 1: É formada pela classe AA do Índice Ecológico-

Econômico –IEE. São áreas de elevado potencial social que pressupõem condições de 

gerenciar empreendimentos de maior porte e causadores de maiores impactos 

socioambientais. Caracterizam-se por possuírem capacidades nos níveis estratégico, 

tático e operacional e de serem facilmente estimuladas para alavancar o 

desenvolvimento sustentável local. São locais menos vulneráveis ambientalmente, os 

empreendedores têm melhores condições para implantar ações preventivas e 

mitigadoras de impactos. 

• Ocupação econômica – Está inserida em uma área caracterizada como muito 

precária, com índices de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) como pouco 

favorável. 

• Cenários exploratórios – A zona apresenta aptidão edafo-climática moderada 

para a cultura do Eucalipto. Já com relação à qualidade ambiental, ela apresenta 

potencial baixo quanto à áreas prioritárias para conservação. Por outro lado está 

inserida em uma área que apresenta prioridade muito alta para recuperação. 

• Qualidade ambiental – A zona limítrofe do território mineiro com o estado do 

Espírito Santo apresenta características a serem observadas com cuidado com relação 

à alguns aspectos ambientais, tais como: 

 Nível de comprometimento de água superficial – Totalmente 

comprometido. Isto pode ser analisado como resultado de um somatório 

de fatores interligados, um deles o índice de fatores condicionantes para 

implantação de novas culturas – muito baixo; outro, da necessidade de 
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tratamento dos esgotos domésticos – alta; e risco ambiental médio. Por 

outro lado, o nível de comprometimento das águas subterrâneas, segundo 

o estudo, é muito baixo. Porém os autores alertam que a situação de 

usuários não cadastrados em processos de outorga – tanto superficial 

quanto subterrânea – pode resultar em dados que condizem com a 

realidade, podendo mascarar determinadas situações. 

 A erosão desta zona é também apontada como alta, principalmente nas 

áreas adjacentes às sub-bacias e microbacias do rio Mucuri, nos municípios 

de Nanuque e Carlos Chagas. 

 O grau de conservação da vegetação nativa é também muito baixa, sendo 

pontilhada por pequenos fragmentos de floresta nativa., tal como ocorre 

na região de influência do empreendimento. 

 Na camada de qualidade ambiental, a zona limítrofe apresenta 

características muito baixas, pontilhadas por áreas muito pequenas com 

características baixas. 

 Quanto à qualidade da água, apresenta características baixas na área de 

fronteira com os municípios capixabas de Montanha e Mucurici. 

 Já quanto à vulnerabilidade biótica, apresenta para a integridade de fauna, 

zonas altas com muito altas no entorno do curso do rio Mucuri. Para 

prioridade para conservação de anfíbios e répteis, a zona limítrofe 

apresenta alta prioridade. Porém para prioridade de conservação da 

avifauna, assim como para invertebrados e mamíferos, apresenta 

características baixas. Por outro lado, para conservação de peixes, 

apresenta prioridade alta no entorno do curso do rio Mucuri. 

 Para a integridade da flora, a área limítrofe apresenta características de 

heterogeneidade muito baixas pontilhadas por fragmentos de nível baixo. 

Quanto à integridade de flora propriamente dita, possui grandes áreas 

como características muito baixas, pontilhadas como pequenos e esparsos 

fragmentos com características de alta integridade, devendo-se priorizar 

corredores de conectividade. Porém para conservação da flora, revela-se 
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prioridade muito baixa, assim como a relevância regional da fitofisionomia 

de campo. 

 Para o aspecto de vulnerabilidade do componente solo, a zona limítrofe 

apresenta características altas quanto à susceptibilidade do solo quanto à 

degradação estrutural. A taxa de decomposição da matéria orgânica do 

solo se apresenta baixa. Já para a vulnerabilidade do solo à contaminação 

se apresenta muito baixa. 

 Quanto à vulnerabilidade natural, a zona limítrofe se apresenta se 

apresenta como baixa. 

 Quanto aos biomas, a zona está totalmente em área de bioma Mata 

Atlântica. No mapeamento de cobertura vegetal (2007), a área limítrofe 

apresenta fragmentos de floresta estacional semidecidual sub Montana 

(FESSM) com áreas significativas de plantio de eucalipto. Em 2009, os 

fragmentos de FESSM perdem significância dando lugar a mais plantios de 

eucalipto, evidenciando sua expansão na região. 

 

II.7.2 O ZEE DA BAHIA (ZEE/BA): 
 

O estado da Bahia ainda não dispõe, publicamente, de uma ZEE, mas considera a 

necessidade de uma maior articulação institucional para elaboração do instrumento 

de planejamento. 

Assim, o Estado da Bahia, através do Decreto nº 9.091, de 04 de maio de 2004, 

instituiu a Comissão Especial do ZEE composta por 16 Secretarias para integrar suas 

políticas. Essa comissão, em conjunto com os aspectos de articulação institucional, 

terá a missão de definir um modelo de participação para “pensar” as regiões de forma 

compartilhada, pois o desenvolvimento regional sustentável interessa a todos os 

atores públicos e sociais. Traz, em seu sítio oficial na rede mundial de computadores, 

informações de como o ZEE/BA se diferencia, em tese, dos demais estados da 

federação, trazendo em seu bojo, dispositivos legais de gestão ambiental, tais como: 
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 O ZEE/BA será instrumento de apoio à elaboração e de balizamento da 

interpretação de diversos estudos ambientais, tais como: Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE), Análise de Impactos Ambientais (AIA), etc. 

 O ZEE/BA será um ferramenta que contribuirá para o enriquecimento da 

base de dados ambientais do estado, aderindo-se ao Sistema Estadual de 

Informações Ambientais. 

 Prevê-se que a aplicação do conhecimento gerado a partir do ZEE/BA, bem 

como a utilização do mesmo dinamizará a tomada da decisão técnica e a 

deliberação acerca dos processos de licenciamento ambiental. 

 A utilização das informações resultantes do ZEE/BA dará suporte às 

diversas ações regionais desenvolvidas pelas Unidades Regionais da 

SEMA. 

 O ZEE/BA favorecerá a integração de procedimentos de interesse 

ambiental entre as diversas esferas de governo, fortalecendo a Gestão 

Ambiental Compartilhada (GAC). 

 O ZEE/BA, desde a sua concepção até sua implementação, será mais um 

canal de comunicação entre o Governo e todos os setores da sociedade 

como comunidades tradicionais, sociedade civil, setor produtivo, entre 

outros, bem como as outras esferas de governo – federal e municipal, bem 

como com outras unidades da federação limítrofes ou não. 

 

No sítio no MMA, informa que o ZEE do estado da Bahia, já é preliminarmente 

divulgado na escala de 1:250.000, integra o Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

Bahia e encontra-se em execução tendo como critério de abrangência cinco 

macrorregiões do estado: Litoral Norte, Região Metropolitana de Salvador e 

Recôncavo, Litoral Sul, Semi-Árido e Oeste. 

 

II.7.3 O ZEE DO ESPÍRITO SANTO (ZEE/ES): 

 
O Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Espírito Santo 

(PEZEE/ES) foi instituído pelo Decreto N° 2086-R/2008, vinculado à Secretaria de 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/conteudo.aspx?s=ASDIZEE&p=ZONEAECO
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Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), com a finalidade de 

programar o ZEE-ES por meio de uma base de informações organizada, com os 

seguintes objetivos: 

 Cooperar para a definição de áreas estratégicas para o 

desenvolvimento sustentável; 

 Auxiliar a formulação de políticas de ordenação do território;  

 Orientar os diversos níveis decisórios para a adoção de políticas 

convergentes com as diretrizes de planejamento estratégico do país, 

recomendando soluções de proteção ambiental e de desenvolvimento; 

e, 

 Dirigir os investimentos do governo e da sociedade civil de acordo 

com as peculiaridades das áreas definidas como zonas e tratadas 

como unidades de planejamento, buscando a melhoria das condições 

de vida da população e a redução dos riscos de perda do patrimônio 

natural. 

A condução dos trabalhos de PEZEE-ES é realizada de acordo com os princípios: 

Participativo, Equitativo, Sustentável, Holístico e Sistêmico. 

O PEZEE-ES contempla diversas especialidades, dentre elas pode-se destacar: 

 Definição de estratégias de implementação do ZEE, gerando subsídios à 

elaboração de macro-políticas territoriais, de acordo com as diretrizes 

de planejamento estratégico do Espírito Santo e do Brasil;  

 Apoio aos empreendimentos estaduais, na implantação de políticas 

setoriais e infraestrutura conexa; 

 Elaboração de bases para os modelos ambientais (naturais e antrópico) 

e os cenários exploratórios; 

 Elaboração de diagnósticos ambientais e prognósticos de impactos 

positivos e negativos; 

 Análise de estratégias para o desenvolvimento das Políticas Setoriais do 

Estado e a definição de áreas prioritárias para desenvolvimento, 

conservação e preservação. 



 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FAZENDA ELDORADO 

RIMA 
Relatório de Impacto 

Ambiental 

Pág. 
44 de 164 

 

      

 

 
 

____________________ 
Coordenador da Equipe 

 

 
 

____________________ 
Técnico Responsável 

Produto 
RIMA 

Fazenda Eldorado 

Revisão 00 
Abril/2013 

 

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Espírito Santo foi 

desenvolvido como objeto de Convênio firmado entre o Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, o Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN e a 

Universidade Federal de Lavras-UFLA, visando a constituição do ÍNDICE DE 

POTENCIALIDADE SOCIAL (IPS) formado pelos componentes PRODUTIVO, NATURAL, 

HUMANO E INSTITUCIONAL do ES, estruturando um Banco de Dados dos 78 

municípios do estado. Desta forma ele contribui para a definição de áreas estratégicas 

para o desenvolvimento sustentável deste Estado, orientando os investimentos do 

Governo e da sociedade civil segundo as peculiaridades regionais. 

Ainda em 2013, o programa será finalizado e disponibilizado para o público e 

iniciará a etapa de implementação da ferramenta na ordenação territorial junto com 

todas as entidades e grupos da sociedade capixaba, relacionamento com os estados 

limítrofes, em especial Minas Gerais, que já possui o seu e contribuir com o estado da 

Bahia, que já demonstra sua elaboração junto à sociedade e as demais partes 

interessadas. 

Cartilhas do ZEE/ES foram elaboradas – e encontram-se disponíveis no sitio 

oficial do programa, com o objetivo de mostrar algumas das possibilidades de uso da 

ferramenta, como de  análise das informações existentes em seu banco de dados, e 

obstante a sua complexidade, por meio de uma linguagem acessível, divulgar o ZEE do 

Estado para os gestores públicos, entidades e representantes setoriais, e sociedade 

civil. 

De acordo com os mapas resultantes de estudos disponíveis no banco de 

publicações do IJSN (2010), é possível verificar em que região irá se instalar o 

empreendimento em tela: 

 Não está localizada próxima de Áreas Especiais de preservação 

ambiental (Reservas, Parques, Unidades de Conservação, etc.), e não está 

entre as Áreas de Proteção Prioritária do ES (figura II-2); 

 Possui potencial social entre muito precária para o município de 

Mucurici e precária para o município de Montanha (figura 3). Entretanto 

vale destacar que em relação à dimensão natural do conjunto de 

condições que defini o potencial social, o município de Mucurici possui 
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condições favoráveis para o desenvolvimento sustentável. Este está 

relacionado com a utilização das terras (densidade de ocupação dos solos 

e nível tecnológico da agropecuária) e a estrutura fundiária 

(concentração, agricultores familiares e participação da agricultura 

familiar). 

 A vulnerabilidade ambiental ou natural predominante é classificada 

como muito baixa (figura 4), ou seja, não apresenta restrições quanto à 

utilização dos recursos naturais. Isto se deve ao fato de que os mesmos 

possuem elevada capacidade de resiliência, demandam preocupações 

menos severas para implantação de qualquer empreendimento, e as 

estratégias de desenvolvimento dessas áreas podem apontar para ações 

que causem impactos ambientais; 

 Está localizado na Zona Ecológica-Econômica 5 (ZEE-5), formada por 

áreas de baixo potencial social e baixa vulnerabilidade natural 

dependentes de assistência direta e constante do Governo em áreas 

básicas de desenvolvimento, considerando o meio natural fornece 

condições propícias para este desenvolvimento. 

As figuras a seguir demonstram, por meio de um SIG em bases oficiais, as 

informações relatadas acima. 
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Figura  II.7-1 - Mapa de compatibilidade do empreendimento com a legislação municipal e do 
ZEE/ES.  
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Figura  II.7-2 - Mapa de Potencial Social do ES – ZEE/ES, mapas preliminares 2010. 

 

 
Figura  II.7-3 – Mapa de Vulnerabilidade Natural do ES – ZEE/ES, mapas preliminares 2010. 
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Figura  II.7-4 – Mapa de Zonas Ecológicas-Econômicas do ES – ZEE/ES, mapas preliminares 2010. 

 
Desse modo, quanto à localização no estado cabe dizer que o empreendimento 

não possui restrições para a sua instalação, sendo de acordo com o planejamento 

territorial resultante do ZEE/ES.  

Em relação aos municípios de Mucurici e Montanha, vale ressaltar que os 

municípios não apresentam acima de 20 mil habitantes, não sendo obrigados a 

possuir o Plano Diretor. Instrumento de Política Urbana, que tem a finalidade de 

ordenar a expansão urbana, através do estabelecimento de parâmetros e diretrizes da 

gestão (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).  

Entretanto os municípios necessitam de atenção especial nas estratégias de 

desenvolvimento e nas diretrizes de orientação ao crescimento e ordenamento de 

seus territórios, se integrando a região 1 do Plano de Desenvolvimento Local 

Sustentável (PDLS). 

Este plano foi implementado pelo governo do Estado com a finalidade de definir 

as diretrizes estratégicas de apoio ao desenvolvimento local e propostas de 

ordenamento territorial (IJSN). 
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O Plano de Desenvolvimento Local Sustentável (2009), a partir da análise de um 

conjunto de elementos (naturais e antrópicos), selecionou-se áreas de interesse 

ambiental visando à preservação. 

Em Mucurici foi indicado, pelos agentes, a reserva Dona Eunice adjacente ao 

distrito de Itabaiana. 

No município de Montanha, destacou-se como potencialidades ambientais: 

• Para preservação: a região da Fazenda Biti e adjacências do distrito de 

Vinhático, além de outros pequenos fragmentos florestais. 

• Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs): inicialmente, 

no entorno da Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Santa 

Cristina, na localidade de Ramal da Fumaça (Portaria do IBAMA nº 157, de 

26/11/98); 

• Potencial para criação de uma Área de Proteção Ambiental - APA ou 

Parque Municipal: no maciço rochoso (três montanhas) próximo à sede, saída para 

Mucurici; 

• Controle do desenvolvimento de monocultura de eucalipto no município. 

 

Cabe destacar que em relação às medidas de preservação ambiental a plantio ou 

replantio de florestas para fins industriais, o município de Mucurici dispõe de um 

Projeto de Lei 01/06, que em seu Artigo 1°, afirma que o plantio ou replantio de 

eucalipto para fins industriais poderão ser cultivadas no território do município 

desde que seja observado os descrito nesse Projeto lei. 

Já o município de Montanha, este dispõe da Lei 548/02 que se refere também às 

medidas de preservação ambiental a plantio ou replantio de florestas para fins 

industriais, que também determina limitações e condições de deverão ser obedecidas. 

Desta forma, observa-se que esta lei e o projeto de lei, para Montanha e Mucurici 

respectivamente, já vem sendo observada pelo empreendedor, que buscará toda e 

qualquer ferramenta de gestão socioambiental disponível e a seu alcance para o 

correto manejo de seu empreendimento, com relação à legislação municipal, estadual 

e federal. 
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II.8 MAPAS E INFORMAÇÕES GRÁFICAS RELEVANTES 

 
Figura  II.8-1 – Compatibilidade do empreendimento com a legislação municipal e com o 
ZEE/ES. 
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Figura  II.8-2 – Mapa de cobertura florestal, Uso do Solo e Áreas de Relevância Biológica.  
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Figura  II.8-3 – Localização de Unidades de Conservação, incluindo RPPNs na AID e AII 
do empreendimento. 
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Figura  II.8-4 – Localização das comunidades dentro da AID e AII. 
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III CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

III.1 INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

 

III.1.1  PLANEJAMENTO DE OCUPAÇÃO DO SOLO: 

 
O cultivo do solo abrange um conjunto de operações que, quando usadas 

racionalmente, podem manter ou aumentar os índices de produtividade 

florestal, diminuir a erosão e a relação custo/benefício dos recursos 

disponíveis: mão de obra, máquinas e implementos, combustíveis e insumos. 

Com a finalidade de aperfeiçoar o uso dos recursos, a empresa possuirá 

dentro da área de desenvolvimento operacional e tecnologia, equipe 

especializada em Silvicultura e Manejo. Esta equipe por sua vez será destinada 

a atender demandas relacionadas às atividades silviculturais como: 

 O treinamento operacional, qualidade e desenvolvimento de máquinas 
e equipamentos. 

 O preparo de solo; 

 Aplicação de defensivos e fertilizantes; 

  Plantio, tratos culturais; 

As demandas são geradas através de três fontes principais: 

 Operacional: necessidade operacional gerada no Núcleo de produção da 
própria empresa; 

 Benchmarking: tem origem nas visitas técnicas recebidas ou realizadas 
em outras empresas; 

 Instituições de pesquisa e ensino: através de convênios e parcerias, 
cursos, eventos promovidos; 

 Outras fontes de pesquisa e inovação. 

É destacado pela empresa que em toda a área de plantio, será realizado 

um manejo florestal sustentável, com aplicação de tecnologias e práticas de 
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gestão capas de conciliar o cultivo de eucalipto de forma economicamente 

viável, com a conservação dos recursos naturais, a preservação ambiental e o 

respeito para com as comunidades, através de investimentos em educação, 

geração de trabalho/renda, promoção cultural e educacional.  

O empreendimento será conduzido a partir de florestas renováveis cuja 

gestão, será marcada por: excelência operacional, produtividade florestal e 

sustentabilidade.  

A excelência operacional envolverá ações de transferência de tecnologia 

da agricultura de precisão para a silvicultura, como a intensificação do uso de 

informações aéreas e georreferenciadas no plantio e manejo, o que resultará 

em informações gerenciais de maior qualidade e racionalização na aplicação 

de insumos, como herbicidas, fertilizantes e água. Serão adotadas iniciativas 

que incluiu a padronização de processos, qualificação de colaboradores e 

especialização de prestadores de serviços.  

Para a produtividade florestal serão adotados programas de 

melhoramento genético em regiões tradicionais e desenvolvimento das 

espécies de alto desempenho.  

Para sustentabilidade serão tomadas medidas que visem sustentabilidade 

do empreendimento em todos os aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

Com a experiência e investimento em tecnologia florestal será possível o 

plantio de eucalipto comercial com produtividade próxima da média brasileira 

em área com pouca tradição florestal. 

 

III.1.2 MONITORAMENTO AMBIENTAL: 

 
O monitoramento ambiental corresponde a processos de coleta de dados, 

estudo e acompanhamento contínuo e sistemático de variáveis ambientais, 

sociais e econômicas, que visam identificar, avaliar (quantitativo e 

qualitativamente) as condições dos recursos naturais ao longo do tempo.  

Os resultados do monitoramento fornecem informações de fatores que 

influenciam o estado de conservação, preservação e degradação e recuperação 

ambiental da região estudada. A partir do monitoramento é possível adotar 

medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e conservação 
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do ambiente em estudo, bem como auxiliar na definição de políticas 

ambientais (EMBRAPA, 2007).  

Com o monitoramento é possível entender a atuação das instituições por 

meio dos planos, programas, projetos, instrumentos legais e financeiros, 

capazes de manter as condições ideais dos recursos naturais (equilíbrio 

ecológico) ou recuperar áreas e sistemas específicos.  

Para implantação do processo de monitoramento é necessário à seleção 

de indicadores que expressem as condições qualitativas e quantitativas do que 

será medido e avaliado.  

O monitoramento pode ser realizado em vários locais, formando a 

conhecida rede de monitoramento, que consiste em um sistema de captação de 

dados em várias áreas, com abrangência local, regional, nacional e 

internacional (EMBRAPA, 2007).  

Para a nova instalação do empreendimento serão adotados 

procedimentos operacionais que prescreverão a realização regular de 

monitoramentos realizados por monitores treinados, com base em listas de 

verificação que identificarão, separadamente, variáveis de controle 

operacional da qualidade e características de inspeção. Em função do número e 

da criticidade das ocorrências detectadas, as não conformidades serão 

reconhecidas e ações corretivas iniciadas.  

Assim os resultados obtidos com os diferentes instrumentos de 

monitoramento serão periodicamente analisados, a fim de fornecer elementos 

para aprimorar o manejo florestal direcionado pela Suzano.  

O monitoramento será realizado de acordo com procedimentos 

específicos relacionados basicamente à: produção de mudas, 

plantio/manutenção silvicultural, colheita, abastecimento e manutenção de 

máquinas e equipamentos. 

Após a coleta dos dados estes serão analisados a fim de garantir, 

sistematicamente, consistência no tempo e no espaço, de maneira a 

demonstrar tendências e quaisquer variações abruptas. 

Para o empreendimento a conservação da fauna e flora nativas, assim 

como seus habitats, é prioridade na condução do manejo florestal, tendo, 
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portanto, a adoção de orientações e controles constantes dos procedimentos 

para as diferentes operações florestais. 

Para realização do monitoramento será desenvolvido estudos e 

programas de monitoramento específico de forma a identificar e proteger 

aspectos ambientais. A determinação da área de Sustentabilidade-Meio 

Ambiente será responsável pela condução dos estudos de caracterização da 

biodiversidade e de avaliação das condições para conservação e recuperação. 

Como por exemplo, a empresa desenvolverá estudos e programas de 

monitoramento específicos de forma a identificar e proteger as espécies raras, 

ameaçadas ou eu perigo de extinção e/ou de seus habitats. 

Abaixo são listados alguns programas de monitoramento, que já são 

aplicados em outras unidades do empreendimento que tem alcançados 

resultados relevantes: 

 Monitoramento de Sustentabilidade da flora: tem objetivo de 

verificar a existência de fragmentos de Mata Atlântica com vegetação 

em estágio de recuperação presentes nos domínios da empresa. 

 Monitoramento da avifauna indicadora do manejo silvicultural: 

por meio da captura e aninhamento de aves, avaliar ações de 

conectividade entre fragmentos de vegetação nativa e a relação com as 

atividades silviculturais desenvolvidos no ciclo do eucalipto, além de 

considerar plantios de eucalipto antigos com sub-bosque desenvolvido 

junto às área de conservação. 

 Monitoramento da avifauna em áreas de implantação: tem a 

finalidade de Avaliar a dinâmica da população de aves em áreas 

adquiridas antes da implantação e durante o ciclo do eucalipto. 

 Levantamento da mastofauna: objetiva caracterizar e levantar a 

fauna de mamíferos existentes na região. 

 Diagnóstico florístico e levantamento fitossociológico: tem objetivo 

caracterizar os remanescentes florestais de Mata Atlântica nos 

domínios da empresa em termos de qualidade florística e conservação. 

O empreendimento conduzirá estudos e programas voltados ao 

monitoramento das águas, tanto em relação ao comportamento (ciclo 
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hidrológico) como de qualidade, tendo a visão de subsidiar suas práticas 

silviculturais e de gestão florestal.  

Dessa maneira, serão identificados impactos que possam ser considerados 

significativos, bem como obter elementos que auxiliem na condução do manejo 

considerando a unidade “microbacia hidrográfica”. 

 Proteção das nascentes e demais recursos hídricos: todas as 

nascentes inseridas nesta região serão protegidas pelas empresa, que 

manterá área de cobertura vegetal original em faixa não inferior a 

mínima das nascentes. E todos os cursos d’água serão também 

protegidos pela manutenção de faixa de mata ciliar iu vegetação 

original em faixa não inferior a mínima exigida.  

 Monitoramento de Nutrientes em corpos d’águas superficiais: tem 

objetivos de avaliar as possíveis influencias na qualidade da água. 

 Monitoramento de águas subterrâneas: a finalidade é avaliar a 

qualidade da água no lençol freático, tendo em consideração o uso de 

fertilizantes e pesticidas. 

III.1.3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 

Os procedimentos operacionais do empreendimento serão realizados de 

forma monitorada a fim de que tenha progresso na atividade, tendo as 

seguintes etapas: 

 Planejamento estratégico: corresponde ao Planejamento de Madeira 

que estará fundamentado no Plano de Suprimento Industrial, tendo 

como objetivo o abastecimento da indústria. O planejamento de 

madeira será contemplado em dois horizontes: a longo prazo (21 anos – 

Planejamento Otimizado) e um médio prazo (período mínimo de 5 anos 

– Planejamento Tático de Madeira – PLAMAD).  

  Salvaguardas Ambientais: será realizado a partir de medidas e ações 

que permitam o desenvolvimento da cultura e o equilíbrio do ambiente 

o controle dos insetos que causam danos e dos organismos capazes de 

causar doenças (fungos, vírus, bactérias, nematoides) no eucalipto, por 
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meio do registro de Ocorrências de Pragas e Doenças do Eucalipto e 

Controle Operacional e Monitoramento da Qualidade no Plantio, 

Condução e Manutenção Silvivultural (controle das formigas 

cortadeiras – ocorrência crônica).  

 Controle de Operações florestais: o controle das operações será 

documentado com a finalidade de garantir o planejamento e a 

observação das características críticas da qualidade, do meio ambiente, 

do contexto social e da segurança e saúde ocupacional dos processos e 

produtos, passando pela produção de mudas, plantio, manutenção da 

silvicultura, colheita, transporte e abastecimento de madeira, além de 

áreas de apoio como manutenção de máquinas e equipamentos e 

construção e manutenção de estradas.  

 Produção de Mudas: as mudas poderão ser provenientes de Viveiro da 

própria empresa ou de viveiros credenciado que utilizaram materiais 

genéticos protegidos e fornecidos pela Suzano. A propagação poderá 

ser realizada da seguinte maneira:  

• Sexuada: compreende a coleta de sementes, preparo do 

substrato, semeadura, adubação e seleção, a utilização de mudas 

através de sementes, e possibilita a manutenção da variabilidade 

genética.  

• Vegetativa: corresponde a coleta de brotos, preparo do 

substrato, estaqueamento, enraizamento, adubação e seleção. O 

estaqueamento permite a obtenção de mudas por meio da 

retirada de um pequeno ramo de árvore, do qual se consegue 

uma estaca que, em condições especiais de temperatura e 

umidade, irá desenvolver raízes e torna-se uma árvore adulta 

geneticamente igual àquela de onde a estaca foi retirada.  

 Cultivo mínimo: será adota a técnica de cultivo mínimo, na qual todo o 

resíduo da colheita (folhas, cascas, galhos e pontas) fica nos terrenos, 

formando uma cobertura que protegerá o solo da erosão, mantendo sua 

umidade e agregando nutrientes, consequentemente evitando o 

assoreamento de recursos hídricos. Cabe destacar que no cultivo do 

solo, as operações serão ordenadas de modo a manter ou elevar os 
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índices de produtividade florestal, reduzir a erosão e a relação 

custo/benefício dos recursos disponíveis: mão-de-obra, máquinas e 

implementos, combustíveis e insumos.   

 Plantio: compreende operações que favorecem o estabelecimento 

inicial (até 1 ano pós-plantio) das mudas de eucalipto (clones ou 

sementes) em áreas que já sofreram o corte desta cultura (reforma), ou 

áreas sem a existência da mesma (implantação). Esta etapa 

compreenderá: 

• A limpeza do terreno; 

• Controle de plantas invasoras; 

• Controle de formigas cortadeiras; 

• Preparo do solo; 

• Adubação; 

• O plantio propriamente dito; 

• Irrigação; 

• Monitoramento combate às pragas e doenças; 

• Condução de brotação; 

•  Manutenção de estradas; 

• Aceiros e obras civis; e, 

• Proteção contra incêndios. 

 Manutenção da Silvicultura: tem o objetivo de favorecer o 

desenvolvimento do eucalipto, após a fase de plantio até a fase de 

colheita, assim como a segurança e manutenção da infraestrutura.   

 Monitoramento do crescimento das florestas: tem a finalidade de 

fornecer informações sobre estoque de crescimento e colheita, gerando 

dados para análises das curvas de crescimento e produção. Este 

processo é fundamentado em princípios estatísticos e utiliza-se de 

técnicas de amostragem para coleta de dados.  

 Colheita: esta etapa corresponde ao procedimento de corte da árvore, 

bem como as etapas de desgalhamento, tracamento, descascamento e 

enleitamento. Vale ressaltar que todas estas etapas serão realizadas no 

local onde a árvore foi derrubada. Em seguida a atividade de baldeio o 
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qual compreende carregamento e descarregamento em pilhas na beira 

do talão.  

 Abastecimento de madeira: compreende as operações de 

carregamento, transporte e descarregamento da madeira na fábrica. 

Depois do corte, a madeira será baldeada e empilhada na borda dos 

talhões e depois transportada em caminhão do campo diretamente para 

a fábrica para a sua transformação em cavaco para a produção da 

celulose ou retornando para o depósito estratégico. As máquinas e 

equipamentos possíveis de serem utilizados serão: o caminhão para 

transporte de madeira, caminhão pipa e carregador florestal (grua).  

 Execução e manutenção de obras de malha viária: As atividades de 

construção e manutenção de estradas serão conduzidas de maneira 

planejada a fim de atender as necessidades de movimentação e 

transporte, evitando efeitos ambientais negativos, especialmente em 

relação à erosão, à alteração da qualidade da água e à biodiversidade. 

Os sistemas viários compostos pelas estradas, carreadores, aceiros e obras 

de arte, têm um grande potencial de provocar erosão e alterações no 

comportamento e na qualidade das águas, mesmo quando bem planejado, 

construído e mantido. Assim sendo, de um modo geral, quanto menor sua 

extensão e menor a largura, menor o potencial de provocar danos. 

Na construção e manutenção da rede viária, procura-se sempre: 

• Ter estradas, caminhos e aceiros com a menor extensão e largura 

necessárias para atender às necessidades; 

• Ter estradas localizadas na linha do divisor de águas ou em nível, 

evitando ao máximo trecho pendente; 

• Favorecer a tendência natural do escoamento e evitar a 

concentração da água; 

• Dimensionar, confeccionar adequadamente e manter em 

condições adequadas as obras necessárias á drenagem (saída 

d’água, bueiros, caixas de infiltração, lombadas); 

• Evitar pontos de travessia de cursos d’água, solos instáveis e áreas 

de conservação e de preservação permanente; 
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• Manter o leito e os taludes laterais estáveis e vegetados;  

• Manter as condições de cobertura e de capacidade de infiltração 

das áreas adjacentes, tanto para diminuir a quantidade e 

velocidade da água que chegue a estrada, como também para ter 

condições de receber água de escoamento sem sofrer erosão; e, 

• Manutenção de máquinas e equipamentos: As atividades de 

construção e manutenção de estradas são conduzidas de maneira 

planejada a fim de atender as necessidades de movimentação e 

transporte, evitando efeitos ambientais negativos, especialmente 

em relação à erosão, à alteração da qualidade da água e à 

biodiversidade. 

As máquinas e equipamentos que poderão ser utilizados: motoniveladora, 

retroescavadeira, trator de esteira, escavadeira hidráulica, pá mecânica, 

caminhão caçamba, caminhão pipa, rolo compactador e trator de pneu com 

grade.  
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III.2 ASPECTOS ECONÔMICOS 
 

Para esta AEP proposta do empreendimento, o investimento necessário é 

superior a R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), tendo com base os serviços 

contratados de empresas cadastradas em sua base de fornecedores, seguido de 

insumos necessários para sua instalação – plantio da floresta. Pratica a 

contratação de mão de obra especializada e não especializada nas 

comunidades e sedes municipais por meio de cadastro nos SINEs/MTE para as 

diversas fases do projeto. 

O empreendimento discutirá com os municípios das áreas de influência 

direta e indireta, formas de mitigar e compensar os impactos criados, em 

parceria com os poderes públicos e entidades do terceiro setor, por meio de 

programas e projetos destinados a valorizar a cultura regional e criar 

oportunidades de trabalho e renda para as comunidades afetadas, bem como 

ações de educação ambiental e recuperação de ambientes degradados. 

Estes acordos e tratativas serão organizados e planejados em acordo com 

o órgão ambiental licenciador para as medidas sejam executadas dentro de um 

cronograma a partir da emissão da licença de operação, em conjunto com suas 

condicionantes. 
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III.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E INDIRETA (AII) 

 

É definida como Área de Influência Direta (AID): área sujeita aos 

impactos diretos do empreendimento. A delimitação desta área é em função 

das características da atividade. Para o empreendimento a AID é delimitada 

pelas comunidades de Mucurici e Montanha próximas até 5 quilômetros de 

raio de onde se localizará a atividade de silvicultura. 

Já a Área de Influência Indireta (AII): pode ser definida como área real 

ou potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos do empreendimento, 

abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser 

impactados por alterações ocorridas na área de influência. No 

empreendimento a AII é delimitada pelos municípios de fronteira e 

comunidades e estradas inseridas na rota dos veículos de transporte do 

eucalipto, sendo eles: 

• Espírito Santo: Mucurici, Montanha e Pedro Canário. 

• Minas Gerais: a microrregião de Nanuque, limitando-a às margens das 

rodovias ES-209, ES-130, a BR-418 e estradas vicinais/secundárias. 

• Bahia: a microrregião de Posto da Mata – Município de Mucuri. 

Ainda, tem-se como Área Diretamente Afetada (ADA) a área interna da 

propriedade rural onde será instalado e operado o empreendimento. 

A seguir a Figura III.4-1 ilustra as áreas de influência do empreendimento. 
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Figura  III.3-1 – Mapa de localização das áreas de influência do empreendimento. 
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IV SÍNTESE DOS RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
 

IV.1 MEIO FÍSICO 

 

IV.1.1 CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

 

A região onde será implantado o projeto está inserida nos domínios do 
tropical úmido, é o clima encontrado em todo interior norte do estado, que se 

caracteriza pela estação chuvosa no verão e seca no inverno. Esse tipo 

climático abrange cerca de 70 % da área estadual. 
Os valores das médias mensais de temperatura média, máxima e mínima 

(Tmed, Tmax e Tmin, respectivamente), de umidade relativa média (UR), de 

precipitação (PREC), velocidade dos ventos (VV), radiação solar (RAD) e de 
evapotranspiração de referência estimada (ETo), encontram-se na Tabela 

IV.1.1-1. 
 
Tabela  IV.1-1: Valores médios mensais de Temperatura Média (Tmed em °C), Temperatura 
Máxima (Tmax em °C), Temperatura Mínima (Tmin em °C), Umidade Relativa Média (UR, em 
%), Precipitação (PREC, em mm), Velocidade dos Ventos (Vv, em m.s-1), Evapotranspiração de 
Referência (ETo, em mm.dia-1) para o município de Mucurici/ES, período de 1976/1989 e 
2001/2011. 

Mês 
Variáveis Climáticas 

Tmed Tmax Tmin UR Prec. Vv Rad ETo 
(°C) (°C) (°C) (%) (mm) (m.s-1) (MJ.m2.dia-1) (mm.dia-1) 

Janeiro 26,3 31,8 20,8 76,0 146,1 4,4 23,0 5,1 
Fevereiro 26,6 32,2 20,9 73,0 93,3 3,6 21,4 4,8 

Março 26,4 31,9 20,8 70,0 104,5 2,9 21,2 4,5 
Abril 25,2 30,6 19,8 71,0 71,2 2,6 17,7 3,8 
Maio 23,7 29,1 18,3 76,0 38,6 2,5 14,5 2,9 
Junho 22,4 27,6 17,1 73,0 20,4 2,2 12,8 2,4 
Julho 21,7 27,2 16,2 75,0 34,8 2,5 13,5 2,5 

Agosto 22,3 28,0 16,5 81,0 26,4 3,1 16,8 3,3 
Setembro 22,8 28,4 17,3 75,0 42,4 3,5 16,2 3,5 
Outubro 24,2 29,4 19,0 70,0 93,3 3,9 17,0 3,7 

Novembro 24,8 29,8 19,8 83,0 157,8 4,0 17,7 4,0 
Dezembro 25,7 30,8 20,5 82,0 158,5 4,2 19,8 4,4 

Média 24,3 29,7 18,9 82,1 987,8 3,3 17,6 4,3 

 

Para caracterização climática da região, utilizaram-se dados das 

normais climatológicas compreendida entre os anos de 1976/1989 e de 
2001/2011, de uma estação meteorológica instalada no município de 
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Mucurici/ES, que além de ser próximo ao local de implantação do projeto, 

possui características climáticas semelhantes. 
O regime térmico possui uma oscilação anual bastante suave, com valores 

médios anuais variando de 21,7 °C a 26,6 °C (Figura IV.1.1-1) que, segundo 

CARNEIRO et al. (2006), GOLFARI et al. (1978), FERREIRA (1997), NAPPO et 
al. (2005), NOVAIS (1990) e PAIVA et al. (2007), são adequados e estão dentro 

dos limites aceitáveis para o bom desenvolvimento da cultura do eucalipto. 

 

 

Figura  IV.1-1: Valores médios mensais de temperatura média (TMED) temperatura máxima 
(TMAX) e temperatura mínima (TMIN) para o município de Mucurici, região Norte do estado 
do Espírito Santo – Normais Climatológicas para os anos de 1976/1989 e 2001/2011. 
 

Em relação à precipitação (Figura IV.1.1-2), verifica-se que a forma de 
distribuição da mesma ocorre de maneira bem peculiar, caracterizando duas 

épocas bem distintas, estação chuvosa e estação seca. Alcançando valores 

totais médios anuais de 987,8mm, a precipitação concentra-se nos meses de 
novembro a março e corresponde a 67% do total anual. Nos meses de abril a 

outubro a disponibilidade hídrica é reduzida, necessitando de implantação de 

culturas que possuem boa resistência e este déficit hídrico.  
Enquanto que a temperatura mantém um padrão espacial homogêneo ao 

longo do tempo, a variável chuva apresenta-se sazonal, alterando a sua 

distribuição espacial do período seco para o período chuvoso. 
 

F t  
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Figura  IV.1-2: Valores de precipitação acumulada anual para o município de Mucurici, região 
Norte do estado do Espírito Santo – Normais Climatológicas para os anos de 1976/1989 e 
2001/2011. 
 

Com relação aos valores de evapotranspiração de referência (ETo), 

observa-se que, ao longo do ano, a marcha acompanha a distribuição da 
precipitação, a variação da temperatura e principalmente a distribuição da 

radiação solar global, alcançando oscilações de 5,1 a 2,5 mm.dia-1, sendo que os 

valores de máxima e mínima ocorrem nos meses de janeiro e junho, 
respectivamente (Figura IV.1.1-3) 

 

Figura  IV.1-3: Valores médios mensais de evapotranspiração de referência - ETo (mm.dia-1) e 
radiação solar global (Mj.m2.dia-1) para o município de Mucurici, região Norte do estado do 
Espírito Santo – Normais Climatológicas para os anos de 1976/1989 e 2001/2011. 

F t  

 

F t  
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A intensidade e a direção dos ventos são determinadas pela variação 

espacial e temporal do balanço de energia na superfície terrestre. A velocidade 
média dos ventos varia em função da época do ano, sendo que no período de 

verão encontram-se os maiores valores e no período de inverno os menores 

valores, este parâmetro influencia diretamente no poder evaporativo das 
plantas como apresentado na Figura IV.1.1-4. 

 

Figura  IV.1-4: Valores médios mensais de evapotranspiração de referência - ETo (mm.dia-

1) e Velocidade dos Ventos (m.s-1) para o município de Mucurici, região Norte do estado 
do Espírito Santo – Normais Climatológicas para os anos de 1976/1989 e 2001/2011. 

 

Os resultados de Balanço Hídrico para a cultura do eucalipto em pleno 

desenvolvimento para a região de Mucurici/ES podem ser visualizados na 
Figura IV.1.1-5, onde o déficit hídrico anual de 348mm está distribuído entre 

os meses de fevereiro e outubro. O balanço hídrico mostrou, ainda, que, apenas 

nos meses de novembro, dezembro e janeiro não houve déficit hídrico para a 
cultura do eucalipto. 
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Figura  IV.1-5: Representação Gráfica do Balanço Hídrico mensal para a cultura do eucalipto 
em pleno desenvolvimento na região de Mucurici/ES. 

 
Os resultados de Balanço Hídrico para pastagem podem ser visualizados 

na Figura IV.1.1-6, onde o déficit hídrico anual de 164mm, distribuídos entre 

os meses de fevereiro, abril a junho e de agosto a outubro e o excedente 
hídrico anual é de 83mm, distribuídos entre os meses de novembro e janeiro. 

 

 

Figura  IV.1-6: Representação Gráfica do Balanço Hídrico mensal para pastagem na região de 
Mucurici/ES. 

Déficit hídrico anual de 348 mm (acumulado) 

Excedente hídrico anual (83 mm) 

Déficit hídrico anual de 164 mm 
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Fazendo uma análise comparativa do balanço hídrico da cultura do 

eucalipto em relação à pastagem, visto que, segundo INCAPER (2011), cerca de 
90% da área agropastoril do município de Mucurici está ocupada com pecuária 

de corte e leite, podemos observar que para a cultura do eucalipto o déficit 

hídrico é maior quando comparado com a pastagem. 
A diferença de déficit hídrico anual entre a cultura do eucalipto e a 

pastagem chega a 184mm, esta diferença no balanço hídrico pode ser 

compensada com os reservatórios artificiais já existentes na propriedade. 
 

IV.2 RECURSOS HÍDRICOS 

 
O empreendimento está completamente inserido na bacia hidrográfica do 

Rio Itaúnas. Engloba um trecho do Rio Itaúnas na proximidade do 

entroncamento entre as rodovias ES130 e ES137 que coincide com as dividas 

das localidades de Córrego Dezoito, Água Boa e Fazenda América e dois 

pequenos afluentes sem denominação da localidade de Pajeú (GEOBASES, 

2012). 

A bacia hidrográfica do Itaúnas tem uma superfície de, aproximadamente, 

4.480 Km2, sendo 4.360 Km2 no estado do Espírito Santo e 120 Km2 no estado 

da Bahia. Abrange os municípios de Montanha, Pinheiros, Conceição da Barra, 

Mucurici, Pedro Canário, Boa Esperança, Ponto Belo e São Mateus, no Espírito 

Santo e Mucuri na Bahia. A divisa do Espírito Santo com o Estado de Minas 

Gerais é feita pelo córrego Limoeiro ou Guaribas. Já na parte norte, pelo fato da 

divisa do Espírito Santo, com o Estado da Bahia estar, em sua maior parte, 

sobre uma linha reta dentro da bacia do rio Itaúnas, vários afluentes, da 

margem esquerda, têm suas nascentes em território baiano, como acontece 

com o córrego do Zinco, o ribeirão do Engano e outros (ANA, 2001). 

A topografia é representada, basicamente, por tabuleiros (grupo 

Barreiras) e por planícies aluviais costeiras. De maneira geral, devido às 

favoráveis condições topográficas, os solos da bacia são bem drenados e têm 

elevada capacidade para a prática de plantios mecanizados, mas possuem 

baixa fertilidade natural. Assim sendo, por motivos edafo-climáticos, 

sobressaem-se na região plantios agro-pastoris com menor exigência hídrica e 
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nutricional. Predominam, portanto, as pastagens artificiais, grandes 

monocultivos mecanizados de eucalipto [...] e de cana de açúcar [...] (ANA, 

2001). 

Para cálculo das vazões de referência foram utilizados os registros de 

vazões da estação fluviométrica de Cristal, cujo registro na Agencia Nacional 

das Águas é Nº5574000. Esta estação fluviométrica é a mais próxima da área 

de estudo estando cerca de 44,71km a jusante da área de estudo pelo curso 

principal do Rio Itaúnas e 31,52km em linha reta (cálculos realizados com o 

navegador GEOBASES). 

Após análise estatística dos dados de 2001 a 2010 da estação 

fluviométrica de Cristal obtemos os seguintes resultados: 

• vazão máxima de 42,408m3/s; 

• vazão média de longa duração de 8,009m3/s; 

• vazão mínima de 0,916m3/s; 

• vazão correspondente a 95% de permanência de 2,47m3/s; 

• vazão correspondente a 90% de permanência de 3,6m3/s. 

Para caracterização da qualidade da água foram coletadas amostras de 

água superficial em uma única campanha ocorrida no dia 24 de outubro de 

2012, em 8 pontos distintos e distribuídos espacialmente dentro da área de 

estudo e divisas (Tabela III.1.5-1). 

Tabela  IV.2-1 - Descrição, coordenadas geográficas e lista de fotos dos pontos de amostragem 
para análises de qualidade de água superficial. 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADA
S UTM Datum 
SIRGAS 2000 

#1 RIO ITAÚNAS - INTERSEÇÃO COM DIVISA MAIS A JUSANTE 353718 / 8008519 

#2 CACIMBA - PROXIMO A SEDE DA FAZENDA ELDORADO 352068 / 8008536 

#3 RIO ITAÚNAS - INTERSEÇÃO COM DIVISA MAIS A MONTANTE 349644 / 8009044 

#4 PONTILHÃO NORTE - AFLUENTE PRÓXIMO AO CURRAL OESTE 347077 / 8004142 

#5 RESERVATÓRIO NORTE - CABECEIRA DO AFLUENTE 347624 / 8004050 

#6 PONTE SOBRE ROD ES 130 - AFLUENTE DO RIO ITAÚNAS 351894 / 8007677 

#7 PONTILHÃO SUL - AFLUENTE DO RIO ITAÚNAS LOCALIDADE DE PAJEÚ 350226 / 8003591 

#8 RESERVATÓRIO SUL - CABECEIRA DO AFLUENTE DO RIO ITAÚNAS 
LOCALIDADE DE PAJEÚ 348906 / 8002756 
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Coleta de amostra de água no ponto 04, pontilhão norte - 
afluente próximo ao curral oeste, registrada em 
24/10/2012, nas coordenadas UTM 347077 / 8004142 
Datum SIRGAS 2000. 

Coleta de amostra de água no ponto 08, reservatório sul - 
cabeceira do afluente do Rio Itaúnas localidade de Pajeú, 
registrada em 24/10/2012, nas coordenadas UTM 
348906 / 8002756 Datum SIRGAS 2000. 

 

De acordo com os resultados da amostragem, a qualidade da água na área 

de influencia direta apresenta boas condições, mas em alguns parâmetros os 

limites foram ultrapassados de acordo com a resolução CONAMA 357/05 para 

rio classe II, são eles: 

• DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO, ponto 4; 

• OXIGÊNIO DISSOLVIDO, pontos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8; 

• SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS, pontos 5, 6 e 8. 

Considerando que não foram identificadas fontes de poluição de origem 

domestica ou industrial os parâmetros alterados devem-se principalmente a 

bovinocultura e vegetação invasora nos alagados. Considerando que o gado 

tem acesso livre aos cursos hídricos o seu pisoteio aumenta a erosão das 

margens e as fezes o consumo de oxigênio das águas, mesmo não havendo 

contaminação por coliformes termotolerantes; as plantas invasoras da várzea 

diminuem a velocidade do fluxo de água diminuindo sua oxigenação natural. 
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IV.3 RELEVO GEOLOGIA LOCAL/REGIONAL E GEOMORFOLOGIA 

 

Geomorfologia - É um ramo da geografia que estuda as formas da 

superfície terrestre. Para isso, tende a identificar, descrever e analisar tais 

formas, entendidas aqui como relevos. 

Geologia - É a ciência que estuda a Terra, sua composição, estrutura, 

propriedades físicas, história e os processos que lhe dão forma. 

O município de Mucurici possui relevo suave-ondulado enquanto o 

município de Montanha possui relevo plano a suave-ondulado. Com relação à 

área destinada ao plantio de eucalipto da Fazenda Eldorado (localizada em 

ambos os municípios descritos), a mesma está em sua totalidade situada 

relevo plano a ondulado, conforme fotos abaixo. 

  
Relevo plano no interior da Fazenda 
Eldorado. 

Relevo plano a suave-ondulado no interior 
da Fazenda Eldorado. 

 
Este tipo de relevo é denominado Tabuleiros Costeiros (que estão 

inseridos na Região Geomorfológica Costeira), em função da predominância de 

formas tabulares e da proximidade do litoral. Eles são constituídos por uma 

cobertura sedimentar originada da alteração dos sedimentos arenosos e 

argilosos do Grupo Barreiras. O Grupo Barreiras é constituído de arenitos que 

se estendem quase ininterruptamente do Rio de Janeiro, passando pelo 

Espirito Santo até o Pará, gerando, como feição característica as falésias do 

litoral do Brasil. 

Sob a denominação Formação Barreiras, são conhecidos sedimentos de 

origem predominantemente continental a litorânea, arenosos e argilosos e de 

cores variegadas, que se distribuem ao longo do litoral brasileiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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Em função das características descritas anteriormente, observa-se que os 

solos que predominam nos Tabuleiros Costeiros, são Latossolos Amarelos, 

Argissolos Amarelos e Argissolos Acizentados. Em geral esses solos são, 

arenosos, com baixos teores de matéria orgânica e de nutrientes, baixa 

capacidade de retenção de água e lençol freático muito profundo. Como 

agravante, as precipitações pluviais são concentradas em cinco a seis meses 

contínuos, gerando déficit hídrico para culturas de ciclo longo, perenes ou 

semiperenes, cultivadas sob regime de sequeiro. 

 

IV.4 PEDOLOGIA 

 
Pedologia é a ciência referente ao estudo dos solos e seu ambiente natural. 

Dentre as diversas definições de solo, a que melhor se adapta ao 

levantamento pedológico é a da Embrapa (1999): 

“...O solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais, constituídos 

por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por 

materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial 

das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser 

vegetados na natureza onde ocorrem e eventualmente, terem sido modificados 

por interferências antrópicas...” 

Um levantamento pedológico é um prognóstico da distribuição geográfica 

dos solos como corpos naturais, determinados por um conjunto de relações e 

propriedades observáveis na natureza. O levantamento identifica solos que 

passam a ser reconhecidos como unidades naturais, prevê e delineia suas 

áreas nos mapas, em termos de classes definidas de solos. 
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IV.4.1 CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 

A classificação dos solos na Fazenda Eldorado obedeceu às diretrizes 

estabelecidas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 

1999), classificando o solo em ordem. Para levantamento em campo dos perfis, 

previamente percorreu-se a área de toda a propriedade, observando as 

características de relevo, visando à escolha dos pontos mais representativos, 

sendo identificadas os seguintes classes de solos, a saber: 

 Latossolo Amarelo e Vermelho-Amarelo 

 

  
Perfil de Latossolo Amarelo no interior da Fazenda 
Eldorado. 

Perfil de Latossolo Amarelo no interior da Fazenda 
Eldorado. 

 
 Argissolo Amarelo 

 

  
Terço médio da encosta onde localiza-se o Argissolo Amarelo 
no interior da Fazenda Eldorado. 

 

 Perfil de um Argissolo Amarelo . A 
seta indica o local com acúmulo de 
argila (Bt). 
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 Gleissolo 

 

  
Perfil de Gleissolos, apresentando afloramento 
do lençol freático a 48 cm de profundidade. 

 

Paisagem de ocorrência de um Gleissolo no interior da Fazenda Eldorado. 

 

 Plintossolo 
 

 

 

Perfil de um Plintossolo á margem da rodovia 
estadual que corta a Fazenda Eldorado. 

Camada de Petroplintita no Perfil de um Plintossolo localizado na 
Fazenda Eldorado. 
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 Esposossolo 

 

  
Aspecto da vegetação sobre uma área identificada como 
Espodossolo. 

Perfil de um Espodossolo localizado na 

Fazenda Eldorado. 

 

Nesse contexto, pelos argumentos técnicos-científicos já descritos, 

somente os Latossolos e Argissolos apresentam aptidão agrícola para 

implantação de projeto de agrícola, devendo as demais classes serem 

destinadas a preservação/recuperação, ou seja, considerando apenas as 

questões pedológicas, 91,1% (1.848,60ha) da propriedade apresenta 

característica desejável para cultivo agrícola. 

 

IV.4.2 CLASSIFICAÇÃO DO SOLO E MAPA TAXONÔMICO 

 
Após classificação de todos os perfis, realizou-se a interpolação com os 

dados de planimetria (topossequência), homogeneidade do terreno, e 

morfologia, visando a elaboração do mapa taxonômico.   

A Figura IV.4-1 mostra a distribuição espacial das classes de solo 

encontradas na Fazenda eldorado.  
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Figura  IV.4-1 – Mapa taxonômico de solos. 

 
Nesse contexto, pelos argumentos técnico-científicos já descritos, somente 

os Latossolos e Argissolos apresentam aptidão agrícola para implantação de 

projeto de agrícola, devendo as demais classes serem destinadas a 

preservação/recuperação, ou seja, considerando apenas as questões 

pedológicas, 91,1% (1.848,60ha) da propriedade apresenta característica 

desejável para cultivo agrícola. 



 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FAZENDA ELDORADO 

RIMA 
Relatório de 

Impacto Ambiental 

Pág. 
80 de 164 

 

      

 

 
 

____________________ 
Coordenador da Equipe 

 

 
 

____________________ 
Técnico Responsável 

Produto 
RIMA 

Fazenda Eldorado 

Revisão 00 
Abril/2013 

 

Os polígonos das classes pedológicas obedecerem via de regra os limites 

topográficos, ou topossequencia característica da formação dos Tabuleiros 

Costeiros, ou seja, os Latossolos situados na porção superior da primeira 

topossequencia (platô), Argissolos insere-se em uma área intermediária, 

condição esta que também favoreceria a acidólise, responsável pelo gradiente 

textural elevado e solos hidromórficos e aluviais na porção inferior (baixadas 

ou depressão). 

 

IV.5 MAPA DE USO DO SOLO 

 
Os mapas de uso e ocupação do solo servem como o próprio nome diz, 

para identificar, classificar e mensurar os elementos componentes de 

determinada área. Os dados gerados podem ser usados para investimentos e 

confecção de projetos. 

Para elaboração do mapa de uso do solo para a área de estudo, foi 

realizado previamente a análise de fotointerpretação em escritório, com 

auxílio de ortofotos. Posteriormente foi realizado em campo, com auxílio de 

GPS, o levantamento planimétrico de todas ás áreas/feições, respeitando os 

limites locacionais previamente definidos. Após essa etapa foi realizado a 

confecção do mapa (Figura IV.4.2-1). 
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Figura  IV.5-1 – Mapa de uso de solos. 
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A área objeto do estudo é utilizada economicamente para a bovinocultura 

de corte estando dessa a pastagem com maior área de uso e ocupação com solo 

com 2407 ha, inserida nas mais diversas condições de relevo e localizações, 

incluindo as áreas de preservação permanente e reserva legal destinados a 

recomposição de reserva legal. 

Com a implantação do projeto, pretende-se erradicar toda a pastagem 

substituindo-a nos seguintes termos, promovendo dessa forma a mudança do 

uso do solo: 

a) Nas APPs - substituição das pastagens por vegetação nativa da Mata 

Atlântica através de plano de recuperação de áreas degradas – PRAD; 

b) Nas Reservas Legal - substituição das pastagens por vegetação nativa da 

Mata Atlântica através de plano de recuperação de áreas degradas – PRAD – 

716,5 ha; 

c) Nos brejos- nos locais com pastagem, substituir por vegetação nativa da 

Mata Atlântica através de plano de recuperação de áreas degradas – PRAD 

d) Nas demais áreas – substituição das pastagens por plantios econômicos 

de eucalipto;  

Toda as áreas onde estão previstos os plantio de eucalipto não terão 

supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica, apenas substituição de 

pastagem pela silvicultura. 

 

IV.6 POTENCIAL EROSIVO DO SOLO 

 

Abaixo são descritos os locais e as causas da degradação do solo por 

erosão hídrica constatada na Fazenda Eldorado. 

 

IV.6.1 PASTOREIO NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. 

 

A principal atividade econômica desenvolvida na Fazenda Eldorado é a 

bovinocultura de corte semi intensiva, sendo a pastagem de Brachiaria sp. 

ocupa a maior parte da extensão da fazenda. 
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De modo geral as áreas de preservação, conforme estabelecida pela Lei 

Federal 12.651/12, além dos brejos, encontram-se na totalidade ocupadas por 

pastagem, que não estão cercadas facilitando pastoreio do gado e impedimento 

ao reestabelecimento da vegetação nativa da Mata Atlântica por meio da 

regeneração natural, conforme a figura a seguir. 

 
Figura  IV.6-1 - A seta azul mostra o curso hídrico enquanto a vermelha 
mostra as APPs. 

 

IV.6.2 ÁREAS DE EMPRÉSTIMO PARA CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS E 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

As áreas utilizadas para construção das barragens estão localizadas as 

margens dos cursos hídricos da propriedade, locais esses com reconhecida 

importância ambiental. 

As áreas citadas localizam-se ao longo de diversos pontos, e não vem 

sendo recuperada desde a sua instalação o que com isso vem aumentando os 

processos erosivos e perca de recuperação do solo.  
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Área degradada, ocasionada pela construção da barragem (área 
de empréstimo). 

Área degradada, ocasionada pela construção da barragem 
(área de empréstimo). 

 

IV.6.3 FRAGILIDADE DOS ARGISSOLOS 

 

Os Argissolos tendem a ocupar o terço médio e inferior da topografia. O 

acúmulo de argila no horizonte Bt reduz muito a permeabilidade dos 

Argissolos. Isso somado ao fato do horizonte superficial ser muitas vezes 

arenoso faz com que a grande limitação agrícola dos Argissolos seja o risco de 

erosão. 

Como já descrito os argissolos na área de estudo ocupam área de 868,6 

hectares o que representa 42,8 % da área, representando a classe de solo de 

maior extensão territorial, demostrando assim sua importância ambiental, 

principalmente por localizar-se nas encostas topográficas, áreas essas mais 

propensas ao escoamento superficial da água pluvial. 

 

IV.7 SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS DE USO E MANEJO DO SOLO 

 

O solo agrícola leva muitos anos para formar a camada fértil (camada mais 

importante para o desenvolvimento da agricultura), por isso os processos 

erosivos trazem tantas consequências, pois levam pelo processo de lixiviação 

exatamente a camada superficial do solo, camada esta rica em matéria 

orgânica, por isso a grande importância da cobertura vegetal.  
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A cobertura do solo, proporcionada pelos resíduos da cultura do eucalipto 

deixados na superfície, tem ação direta e efetiva na redução da erosão hídrica, 

pois promove a dissipação da energia cinética das gotas da chuva, diminuindo 

a desagregação das partículas de solo e o selamento superficial, e aumenta a 

infiltração de água. Atua, ainda, na redução da velocidade do escoamento 

superficial e, consequentemente, no potencial erosivo da enxurrada. 

 

 
Serrapilheira de eucalipto sobre o solo. 
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IV.8 QUÍMICA DO SOLO 

 

A química do solo está diretamente ligada com a fertilidade do solo que é a 

parte da ciência do solo que estuda a capacidade em suprir (ter e fornecer) 

nutrientes às plantas. 

Para se ter um diagnostico da fertilidade dos solos da Fazenda Eldorado, 

foram retiradas e analisadas inúmeras amostras de solo na área de plantio de 

eucalipto , sendo os locais de coleta divididos em áreas uniformes de até 20 

hectares, tendo como referencia a divisão das áreas de postejo denominadas 

de “mangas” para a retirada de amostras.  

Os resultados foram analisados tendo como base s informações dos 

Manuais de Recomendação de Adubação dos Estados do Espírito Santo (2001 e 

2007).  

De uma forma geral, os solos da Fazenda Eldorado possuem baixa 

fertilidade, ou seja, são pobres em nutrientes para as plantas.  

Os níveis de fósforo, magnésio e matéria orgânica encontrada foram 

baixos, enquanto os de potássio e cálcio foram médios. Isso proporcionou uma 

Saturação por Bases de 57,48%, valor este considerado Média e a média dos 

valores de pH foi de 6,22. 

 Estes resultados demonstram que para o estabelecimento e 

desenvolvimento da cultura, haverá a necessidade de utilização de adubação 

química, sendo os nutrientes mais necessitados em termos de quantidade o 

nitrogênio, fósforo e potássio, sendo popularmente conhecidos e encontrados 

nas lojas de insumos agrícolas como os formulados N-P-K. Com relação a 

utilização de calcário, em função dos teores de cálcio, magnésio, valores de pH 

e ausência de alumínio não será necessário a aplicação deste insumo, salvo em 

casos específicos.  
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IV.9 MEIO BIÓTICO 
 

IV.9.1 FLORA 

 

A Mata Atlântica é considerada a formação vegetal brasileira mais antiga e 

com maior extensão territorial e a segunda maior área de floresta tropical 

úmida da América do Sul, caracterizada pela alta diversidade de espécies e por 

apresentar diversas espécies que só ocorrem nesse bioma, chamadas espécies 

endêmicas, sendo por isso um dos biomas mais importantes e ameaçados do 

mundo (Thomaz, 1996; Myers, 1997). Originalmente esse bioma cobria cerca 

de 15% do território brasileiro, no entanto, a ocupação descontrolada 

acarretou uma drástica diminuição do bioma, restando hoje menos de 16% da 

sua cobertura original, grande parte em forma de pequenos fragmentos 

isolados de mata. 

Para o Estado do Espírito Santo a estimativa é que ainda restam 11,03% 

do bioma, que mesmo assim apresenta uma altíssima riqueza biológica de 

plantas.  

Toda a área estudada encontra-se inserida entre os municípios de 

Montanha e Mucurici, Espírito Santo. Segundo SOS Mata Atlântica & INPE 

(2011), apenas 2.5% do município de Montanha e 1.9% do município de 

Mucurici ainda são constituídos por áreas naturais de vegetação, sendo 

considerados dois dos mais devastados do Estado. A vegetação de predomínio 

é a Floresta Ombrófila Densa (FOD), sendo classificada como Floresta de 

Tabuleiro. A Floresta Estacional Semi-decidual (FES) também é um importante 

constituinte da vegetação dos municípios, que parece encontrar-se num 

ambiente de transição entre esses dois tipos florestais. 

 

IV.9.1.1 Principais fitofisionomias 

 
Pastagens 

 
Áreas de pastagem fazem parte da Área de Influência Direta (AID) da 

fazenda El Dourado, sendo essa a fisionomia predominante na propriedade. 
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Diversas espécies arbóreas nativas foram encontradas em meio às pastagens 

da fazenda, porém em baixa concentração. Dentre as principais espécies 

remanescentes, destacam-se a boleira (Joannesia princeps) e a palmeira-indaiá 

(Attalea dubia). Outras espécies nativas, encontradas em menor quantidade 

são: a paineira-amarela (Spirotheca rivieri), o falso-angelim (Dimorphandra 

jorgei), as três-marias (Bouganvillea glabra) e a cerejinha (Chrysophyllum 

gonocarpum). Algumas espécies ainda, como o angico-vermelho 

(Parapiptadenia rigida), o açoita-cavalo (Luehea grandiflora) e o ipê-felpudo 

(Zeyherea tuberculosa), só foram encontradas na área de estudo dentro dessa 

fitofisionomia.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Paisagem da pastagem predominante, com domínio da palmeira-indaiá. 

 

Áreas alagáveis 
 

Entremeadas por toda a extensão da pastagem são encontrados vários 

pontos alagáveis, sendo representados tanto por barragens como por afluentes 
de importantes rios, como o Itaúnas. A taboa (Typha domingensis) possui 

ampla dominância em todos os pontos observados na propriedade. Nenhum 

desses pontos possui fragmentos de vegetação arbórea nativa em seu entorno. 
Nas áreas onde o nível da água é menor, demonstrando aparência brejosa, há 

presença de substrato superficial onde podem ser encontradas algumas 
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espécies lenhosas entremeadas na taboa, como a embaúba (Cecropia 

pachystachya) e a quaresmeira-mirim (Tibouchina urceolaris). 
 

 

 
 

 

 
 

 
Áreas alagáveis entremeadas na pastagem da 
fazenda Eldorado 

Espécies lenhosas presentes em área 
alagável da propriedade (Cecropia 
pachystachya). 

 
Áreas cultiváveis 

 

Dentro da propriedade, um único ponto é representado por cultura para 
fim comercial. Trata-se de um pequeno fragmento de eucalipto de cerca de 2.3 

hectares, localizado próximo à sede da propriedade, bem ao lado de uma das 

áreas de reserva AR3, comportando plantação de idade já avançada, próxima 
do corte. Próximo ao asfalto, no limite noroeste da propriedade, há uma 

extensa fileira da amargoseira (Melia azedarach), espécie exótica originária da 

Ásia, bastante usada para ornamentação. 
 

  
Áreas cultiváveis da fazenda Eldorado. 
Pequeno fragmento de eucalipto 

Áreas cultiváveis da fazenda Eldorado. 
Fileira da amargosa, cultivada com fins 
ornamentais paralelamente à rodovia. 
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Pomar 

 
A área de pomar localiza-se no contorno da sede da fazenda, próximo da 

rodovia. Dentre as variadas espécies frutíferas, destacam-se o coco (Cocos 

nucifera), o jambo (Syzygium malaccence) e a manga (Mangifera indica). Outra 
espécie de destaque é o oitizeiro (Licania tomentosa), utilizada para 

sombreamento em alguns pontos da propriedade. 

 
Floresta em estágio avançado de regeneração 

 

Inserida na AID e AII do empreendimento, localizada especificamente na 
área de reserva 1 (AR1), principalmente no entorno do fragemnto, sendo 

classificada como Campo Nativo, subfisionomia de Floresta Ombrófila Densa. 

Com clareiras bem evidentes ao longo do fragmento, com porte baixo das 
árvores devido presença de solo arenoso. Com forte pressão de efeito de borda 

e ainda com muita presença de gado e passagem de pessoas.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Detalhes da Área de Reserva 1 (AR1). Vista 
por fora. 

Detalhes da Área de Reserva 1 (AR1). 
Vriesea procera, epífita comumente 
encontrada. 

 

Floresta em estágio médio de regeneração 
 

Inseridas na AID e AII do empreendimento, sendo sumariamente 

classificadas como Floresta Estadional Semi-decidual, sendo encontrada na 
AR2 e AR3. Todas as duas áreas com muito efeito de borda, conforme 

observado. 
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Aspecto da floresta em estágio médio de regeneração. 

 

IV.9.2 LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

 

Ao todo foram amostradas 140 espécies nativas de plantas na área do 
empreendimento, pertencentes a 55 famílias distintas. A família de maior 

riqueza encontrada foi Leguminosae, com 18 espécies, seguida por Myrtaceae, 

com 10 espécies.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Detalhes do levantamento de campo. 
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Detalhes do levantamento e Montagem das parcelas de estudo florístico. 

 
Dentre as espécies identificadas ao nível taxonômico mais específico, 

apenas a boleira (Joannesia princeps) encontra-se em estado vulnerável, 

segundo a IUCN (2012). Tal informação, entretanto, encontra-se desatualizada, 

sendo publicada no ano de 1998. Em consulta à lista do CNCFlora, a boleira 

não é apontada como ameaçada, mesmo se tratando de uma espécie arbórea 

de ocorrência restrita ao leste brasileiro, especialmente na Mata Atlântica. 

Por não ter sido possível a identificação ao nível de espécie, aquelas 

identificadas apenas ao nível de gênero ou família tem grande valor de 

importância, podendo tanto representar uma nova distribuição de alguma 

espécie não ocorrente no ES, como indicar uma provável nova espécie para a 

ciência, uma vez que as pesquisas no extremo norte do ES ainda são bem 

escassas, sendo que a descoberta de novas espécies hoje em dia vão além 

daquelas encontradas nas grandes unidades de conservação do Estado. 

Para a implementação da cultura de eucalipto na fazenda Eldorado, a área 

de pastagem não possui espécies com potencial risco de extinção. As Áreas de 

Reserva 1 e 2 representam importantes fragmentos de mata nativa para a 

região, cada uma com suas peculiaridades e características florísticas. A AR2, 

em especial, possui uma alta diversidade de espécies, se encontrando em pleno 

processo de regeneração e sucessão ecológica.  

Mesmo as informações mais atualizadas não considerando a boleira com 

algum grau de ameaça de extinção, recomenda-se que para o corte dos 
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indivíduos da espécie ao longo da pastagem sejam tomadas medidas 

compensatórias para este fim. A boleira é de difícil dispersão, dependendo 

exclusivamente da cotia para tal finalidade, pois ao abrir a cápsula para roer as 

sementes, ela enterra as outras para comer depois, esquecendo-se delas, o que 

possibilita delas germinarem. Sugere-se que na AR2, fragmento onde ela 

também foi encontrada, seja efetuada uma chuva de sementes da espécie, para 

que no fragmento, que encontra-se em estágio médio de regeneração, tal 

espécie possa de restabelecer. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

  
A - Adennocalyma neoflavidum, liana dominante na AR2. 
B – Habenaria parviflora, orquídea de áreas alagáveis. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
C - Capparis sp., herbácea na borda da AR2. 
D – Swartzia apetala, arvoreta comum na AR1.  

  

  
A B 

C D 
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A – Luehea grandiflora, árvore encontrada no ponto 4 da pastagem. 
B – Aechmea cf. nudicaulis, bromélia terrestre na AR3. 
C – Eleocharis interstincta, herbácea de áreas alagáveis. 
D – Aspidosperma parvifolium, arvoreta encontrada na pastagem. 
E – Parapiptadenia rígida, árvore somente encontrada no ponto 4 da pastagem. 
F – Eugenia psiformis, arbusto comum na AR2.  

 

IV.9.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

As Áreas Protegidas são espaços criados para garantir a preservação da 
biodiversidade e também para proteger locais de grande beleza cênica, como 

áreas montanhosas, rios e cachoeiras. Além de permitir a sobrevivência dos 

seres vivos, essas áreas contribuem para melhorar a qualidade de vida das 
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populações humanas, pois atuam sobre o clima, a disponibilidade e a qualidade 

dos recursos hídricos. 
Sendo assim, não foi encontrado nenhuma Unidade de Conservação nas 

proximidades da Fazenda Eldorado (Eugênio Bello Castiñeira), área em estudo 

para implantação de atividade de Silvicultura, nos município de Mucurici e 
Montanha – ES, sendo que a UC mais próxima é a Reserva Biológica Córrego do 

Veado que se encontra a 38 km de distância, conforme a Figura IV.9.3-1. 

 

Figura  IV.9-1 – Localização de UCs, RPPNs na AID e AII do empreendimento.  
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IV.10 FAUNA 

 
O conhecimento da composição de grupos de animais é um fator 

primordial para a conservação das espécies e em áreas passíveis de impactos 

ambientais esse conhecimento é fundamental para evitar e mitigar esses 

impactos. Os inventários faunísticos são um dos pilares que embasam a 

tomada de decisões por parte de órgão ambientais a respeito de 

empreendimentos e as listas de fauna são componentes fundamentais na 

análise de atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente.  

Desta forma, os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 11 e 14 

de dezembro de 2012, perfazendo um total de quatro dias de coleta de dados 

primários, onde foram estudados os grupos de peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos.   

A área de estudo considerada foi a parte da Fazenda Eldourado destinada 

ao plantio de eucalipto, seu entorno de acordo com a delimitação das áreas de 

influência do empreendimento e os municípios de Montanha e Mucurici. 

Dentro das áreas de influência do empreendimento (AID e AII) foi realizado o 

levantamento de dados in loco, chamados de dados primários. Para os 

municípios onde essas áreas estão localizadas foi realizado estudo 

bibliográfico, chamado levantamento de dados secundários. 
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Figura  IV.10-1 – Mapa de AID de Fauna e FLora. 
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Figura  IV.10-2 – Mapa de AID de Fauna e Flora. 
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IV.10.1 PEIXES 

 

Por meio de levantamento de campo foram registradas 16 espécies de 

peixes na área do estudo, distribuídas em nove famílias (Anastomidae, 

Characidae, Crenuchidae, Curimatidae, Erythrinidae, Poeciliidae, Cichlidae, 

Clariidae e Loricariidae), e quatro ordens (Characiformes, Cyprinodontiformes, 

Siluriformes e Perciformes), considerando os métodos de coleta e de 

entrevistas e ainda de dados bibliográficos da região do empreendimento. 

Entre os peixes registradas em campo, as espécies Astyanax cf. lacustris 

(piaba), Tilapia rendalii (tilapia), Clarias gariepinus (bagre africano) e 

Geophagus brasiliensis (Cará) foram as mais abundantes nas áreas . As espécies 

Cyphocharax gilbert (Saguiru), Characidium sp. (peixe-charuto) e Hypostomus 

scabriceps (Cascudo), foram as espécies menos representava na áreas do 

empreendimento. 

Não foi encontrada no presente trabalho nenhuma espécie de peixe 

considerada ameaçada de extinção. No entanto é de fundamental importâncias 

que sejam preservados e respeitados os limites de APPs, no entorno de 

córregos, represas, brejos e demais corpos hídricos, naturais e artificiais, 

perenes ou sazonais, para manutenção e conservação da fauna de peixe. 

  

Imagens de algumas espécies coletadas no entorno do empreendimento. 
A - Hypostomus .sp;B - Clarias gariepinnus. 

  

A B 
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IV.10.2 ANFÍBIOS  

 
Um total de 19 espécies distribuídas em seis famílias, todas pertencentes à 

ordem Anura, foram amostradas nas áreas de influência do empreendimento. 

Desse total, onze espécies foram efetivamente registradas em campo e oito por 

meio de dados secundário. 

Dentre os anfíbios, as mais comum na área de estudo foram Hypsiboas 

albopunctatus (perereca), Leptodactylus fuscus (rã-assobio) e Scinax alter 

(Perereca). As menos representativas foram Dendropsophus elegans 

(perereca-de-moldura), Dendropsophus minutus (Pererequinha-do-brejo) e 

Rhinella granulosa (Sapinho). Quanto ao estado de conservação, nenhuma das 

espécies registradas encontra-se na lista das ameaçadas (IPEMA, 2007, MMA, 

2008). 

A principal ameaça à conservação dos anfíbios no Brasil é a destruição de 

seus habitats, desta forma a maior parte da área prevista para implantação do 

empreendimento, encontra-se antropizada, restando apenas como habitat 

para espécies nativas três pequenos fragmentos de mata e áreas brejosas. 

Visto que todos os anfíbios são dependentes de água de boa qualidade 

durante todo o ciclo de vida por apresentarem pele permeável dependente de 

umidade, para troca gasosa e reprodução bifásica, a conservação das áreas 

úmidas (brejos e curso d'água) é primordial para conservação da comunidade 

de anfíbios na região. 

  
Imagens de algumas espécies coletadas no entorno do empreendimento. 
A - Hypsiboas albopunctatus; B - Rhinella schneideri 
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Imagens de algumas espécies coletadas no entorno do empreendimento. 
A - Leptodactylus fuscus; B - Hypsiboas albomarginatus 

 

IV.10.3 RÉPTEIS 

 
No total foram registradas onze espécies (nove famílias) de répteis para a 

região, através de estudo de campo e consulta a outros estudos de fauna e à 

coleção zoológica do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (dados secundários). 

A família mais comum  foram Colubridae (serpentes) e Teiidae  (lagartos). 

As espécies Tropidurus torquatus (Calango) e Tupinambis merianae (Teiú) 

foram as mais comum na região de estudo. Todas as outras espécies tiveram 

poucos registros durante o estudo. Nenhuma dessas espécies é considerada 

ameaçada de extinção pelas listas oficiais (Ipema, 2007; Ibama, 2008). 

A destruição do habitat é a ameaça principal para a fauna reptiliana. Os 

impactos sobre os lagartos e as cobras, por serem terrestres, são observados 

mais facilmente. Espécies florestais são mais vulneráveis por serem incapazes 

de suportar as altas temperaturas das formações abertas. Por isso os répteis 

são animais particularmente sensíveis à destruição e à fragmentação do 

habitat, devido aos seus elevados requisitos ambientais e limitada capacidade 

de dispersão.  

O presente estudo revelou que os ambientes mais importantes para os 

répteis nas áreas de influência do empreendimento são os fragmentos de 

vegetação nativa, onde foram feitos o maior número de registros. Além desses, 

são importantes os ambientes alagados e as margens de recursos hídricos, que 

provavelmente abrigam espécies especializadas nesse tipo de ambiente e não 

foram registradas em função de sua raridade natural e coloração críptica. 

A B 
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Imagens de algumas espécies visualizadas no entorno do empreendimento. 
A - Hemidactylus mabouia; B - Tupinambis merianae 

 

IV.10.4 AVES 

 
Ao todo foram registradas por meio dos métodos empregados 152 

espécies de aves na região do empreendimento, o que corresponde a 

aproximadamente 23% das 654 espécies de aves registradas para o estado do 

Espírito Santo (Simon, 2009).  

A comunidade de aves amostrada está distribuída em 20 ordens e 43 

famílias. Os passeriformes (pássaros e passarinhos) foram os mais 

representativos com 53% da avifauna detectada nas áreas de influencia do 

empreendimento, enquanto que os não passeriformes (a exemplo de corujas, 

beija-flores, tucanos, pica-paus) foram representados com 47% das espécies.  

A ordem Passeriformes possui a maior riqueza dentre todas as ordens de 

aves do Brasil e seus representantes habitam os mais variados tipos de 

ambientes ( Matas secundárias, capoeiras, pastagens, plantios brejos lagos, 

etc.), o que explica o elevado número de registro nesse estudo. As Famílias de 

aves com maior representatividade foram os Tyrannidae (bem-te-vi, 

noivinha), Emberizidae (canário-do-campo, tiziu, coleirinho), Accipitridae 

(gavião) e Columbidae (pomba). 

Através dos trabalhos de campo foi encontrada apenas quatro espécie de 

aves listadas como ameaçada de extinção, segundo a Lista Global (IUCN, 2012), 

Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 

2003) e Lista Estadual de Animais Ameaçados de Extinção (ES, 2005), são elas: 

Circus buffoni (gavião-do-banhado), Aratinga auricapillus (jandaia-de-testa-

A B 
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vermelha), Primolius maracana (maracanã-verdadeira) e Amazona 

rhodocorytha (papagaio- Chauá). 

De maneira geral, devido às características e hábito das espécies de aves 

registradas neste estudo, a implantação do empreendimento deverá afetar as 

espécies de maneira diferenciada. Enquanto as espécies que ocupam pastagens 

e áreas abertas sofrerão um decréscimo, as espécies que dependem de 

ambientes florestais poderão obter benefícios. 

  

Imagens de algumas espécies visualizadas no entorno do empreendimento. 
A - Chrysomus ruficapillus; B - Primolius maracana 
 

IV.10.5 MAMÍFEROS 

 

Considerando os dados primários e secundários, foram registradas 18 

espécies de mamíferos, pertencentes a 13 famílias e a sete ordens. Foi obtido 

ainda um registro de dasipodídeo (tatu) não identificado. 

Considerando a representatividade em número de espécies das ordens de 

mamíferos registradas, a mais representativa foi a ordem Carnivora (quati, 

cachorro-do-mato), seguida de Rodentia (esquilo, capivara, ouriço-cacheiro), 

Didelphimorphia (gamba e cuicas) e Cingulata (tatus), enquanto as ordens 

Pilosa (tamanduá), Primates (sagui) e Lagomorpha (coelho) foram 

representadas por apenas uma espécie cada. 

A maioria das espécies de mamíferos registradas no presente estudo é 

comum e se adapta facilmente a ambientes degradados. Dentre todas as 

espécies registradas neste estudo, por meio de dados primários e secundários, 

apenas Lontra longicaudis e Leopardus cf. tigrinus podem ser consideradas 

relativamente raras e sensíveis a distúrbios, sendo esta última considerada 
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ameaçada de extinção, classificada como vulneral pela lista estadual (IPEMA, 

2007) e pela lista nacional (MMA, 2008) de espécies ameaçadas. No entanto 

essa espécie foi registrada por dados secundários e teve sua ocorrência 

relatada para outras localidades no município de Montanha, não tendo sido 

confirmada nas áreas de influência do empreendimento nem mesmo por 

entrevistas. 

Com a substituição das pastagens por plantações de eucalipto, algumas 

espécies devem ser beneficiadas no momento em que as plantações estiverem 

maduras, apresentando porte arbóreo e, principalmente, se em meio aos pés 

de eucalipto houver vegetação nativa em estágio inicial (capoeira no sub-

bosque). Por exemplo, os saguis (Callithrix geoffroyi) podem utilizar os 

eucaliptos adultos para sua locomoção, os didelfídeos, como Didelphis aurita e 

Marmosops incanus, dentre outros que provavelmente habitam os fragmentos 

de vegetação nativa, podem utilizar-se da vegetação nativa que cresce em meio 

ao eucaliptal como abrigo temporário. Sendo assim, para parte da mastofauna 

nativa a plantação de eucalipto quando madura pode ser vantajosa e permitir 

maior fluxo entre populações do que as pastagens, porém no momento do 

corte do eucalipto esses animais devem sofrer um severo impacto negativo em 

função da mudança brusca do ambiente. Essa mudança pode acarretar a 

mortalidade de animais no momento do corte, a mortalidade em função do 

afugentamento para áreas não adequadas à sua sobrevivência e, em médio 

prazo, os ambientes naturais que serão preservados tendem a ser impactados 

com a colonização de indivíduos provenientes do eucaliptal e o consequente 

aumento da densidade demográfica. 

Além disso, algumas espécies como a capivara, (Hydrochaerus 

hydrochaeris) que depende de gramíneas próximas a corpos d’água e o mão-

pelada (Procyon cancrivorus), que utiliza com frequência os ambientes 

brejosos alagados, podem ser prejudicadas caso as áreas ocupadas por 

braquiárias, taboas e outros tipos de vegetação semi-aquática venham a ser 

substituídas pela plantação. 
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Marmosops incanus (catita). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Didelphis aurita (gambá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rastros da espécie Procyon cancrivorus (mão-pelada) 
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Rastro e dormitório da espécie Hydrochaerus hydrochaeris (capivara). 
 

Assim, é fundamental para a sobrevivência dos mamíferos nativos que 

existem dentro da Fazenda Eldorado que sejam mantidas as reservas legais da 

propriedade, que a colheita do eucalipto não seja realizada abruptamente ou 

de uma só vez em toda a área de plantio e que as Áreas de Preservação 

Permanente sejam respeitadas. É recomendável ainda a execução dos 

programas ambientais (descritos posteriormente) para evitar a mortalidade 

de animais, identificar e propor soluções para pontos críticos. Se executado 

dessa forma, o empreendimento pode ter um impacto benéfico sobre a 

mastofauna local. 
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V MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 
 

V.1 ASPECTOS GERAIS DA ÁREA INFLUENCIADA PELO PROJETO 

 

Considera-se a Área Indiretamente influenciada pelo Projeto, do ponto de 

vista do meio socioeconômico, os municípios de Montanha, Mucurici, Pinheiro 

e Ponto Belo. Apesar de o empreendimento estar localizado na divisa entre os 

municípios de Mucurici e Montanha, os outros dois municípios apresentam 

proximidade e semelhanças no que se refere aos aspectos de ocupação e uso 

do solo, modos de vida nos meios urbano e rural, pequenos centros urbanos 

com comércio, residências e estrutura administrativa-funcional e parte da 

população dispersa em pequenas e médias propriedades rurais.  

Os quatro municípios situam-se na região do Extremo Norte do Estado do 

Espírito Santo, conhecida pelo clima quente e pela paisagem menos 

montanhosa, destoando um pouco do que se observa em grande parte do 

Estado. Em termos de classificação apresentada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) esses municípios encontram-se na Microrregião 

Montanha pertencente à Mesorregião Litoral Norte Espírito Santense. 

 

V.2 O RURAL E O URBANO E AS TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA INDIRETA 

 
Ao analisar a forma como os domicílios se espalham pelo território aqui 

considerado, percebe-se uma grande concentração nas áreas que são 

naturalmente urbanas. Esse é um processo comum, já que no Brasil é com 

frequência que encontramos casas e comércios concentrados nas zonas 

urbanas dos municípios. Além disso, o número de domicílios urbanos tende a 

crescer com mais rapidez do que o número de domicílios rurais, ou seja, a 

ocupação e modificação da paisagem rural através da construção de domicílios 

tende a ser pequena em relação ao movimento que ocorre nos centros das 

cidades. 
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A tendência a uma maior urbanização pode ser explicada por duas vias. 

Por um lado, a agricultura familiar e de subsistência pode estar sendo 

substituída por monoculturas, monocultivos e monoatividades, fazendo com 

que parte da população que antes se ocupava de atividades agrícolas migre 

para os aglomerados urbanos. Isso pode ser observado com a expansão das 

plantações de eucalipto, cana-de-açúcar, café e mamão ao longo dos anos 2000 

em diversas partes desses quatro municípios. Por outro lado, municípios de 

pequeno porte, como é o caso dos que aqui estão sendo analisados, costumam 

apresentar baixa taxa de desocupação da força de trabalho; nesse caso 

quaisquer atividades econômicas um pouco mais interessantes costumam 

atrair pessoas do campo para a cidade.  

 

V.3 ASPECTOS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL E PADRÕES DE MIGRAÇÃO 
 

É possível dizer que nesses municípios o crescimento da população possui 

certa estabilidade, já que de modo geral o crescimento médio anual foi muito 

baixo entre os anos de 1990 e 2010. Apenas o município de Pinheiros 

apresentou um crescimento um pouco mais expressivo, mesmo assim, abaixo 

da média de crescimento da população estadual. É interessante notar até 

mesmo uma redução da população do município de Mucurici, porém tal 

redução ocorre com a emancipação do distrito de Ponto Belo na década de 

1990. 

Além do baixo crescimento populacional, não se observa movimentos 

migratórios relevantes ao longo das últimas décadas. Interessante notar que 

grande parte dos migrantes existentes são provenientes do próprio Estado, 

porém existe um número importante de migrantes de outros Estados. O alto 

número de migrantes de fora do Estado do Espírito Santo pode ser explicado 

pela proximidade desses municípios à área de fronteira norte do Estado 

(Extremo Sul Baiano e Vale do Mucuri Mineiro). Tal fato favorece e facilita o 

trânsito de indivíduos de outros Estados, seja na busca por postos de trabalhos 

temporários, seja pelo interesse por áreas disponíveis para plantio e colheita. 

Mais é importante destacar que mais de 70% dos migrantes existentes nesses 
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municípios estão na região há mais de dez anos, ou seja, já se incorporaram à 

dinâmica social. 

São as zonas urbanas dos municípios aqui considerados que possuem a 

maior diversidade de postos de trabalho, espalhados pela: administração 

pública, sistema educacional, comércio local, construção civil e prestação de 

diversos serviços; isso é suficiente para atrair populações inaptas para o 

trabalho rural. Essa análise será mais detidamente realizada adiante. 

 

V.4 A EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA AII 

 
A educação é elemento fundamental para a promoção de melhores 

condições de vida, já que melhora a empregabilidade da população, ajuda a 

reduzir a violência urbana, auxilia na queda de doenças relacionadas à falta de 

higiene pessoal entre outros motivos, ou seja, afeta diretamente e 

positivamente o bem-estar das pessoas. 

Olhando para os dados do Censo Demográfico do IBGE realizado no ano de 

2010, percebe-se que o analfabetismo na população com mais de 15 anos de 

idade dos municípios da área de influência ainda é alto se comparado às 

médias estadual e brasileira. Porém, é também possível verificar que no ano de 

2010, em média, 81,8% das crianças entre quatro e cinco anos frequentavam 

escola ou creche, essa média é superior às observadas para o Estado e para o 

Brasil. Além disso, o percentual de crianças dessa região que frequentavam a 

escola na faixa dos sete aos 14 anos é superior à média estadual e nacional, o 

que aponta para uma reversão no médio prazo do problema do analfabetismo. 

Apenas o município de Montanha apresentou taxa relativamente baixa de 

crianças entre quatro e cinco anos na escola, 68,9%, isso pode revelar falhas no 

sistema de educação infantil do município o que tende a prejudicar o ingresso 

de mães no mercado de trabalho, pressionando para baixo a renda familiar. A 

educação deve ser mais uma prioridade dos órgãos públicos. 
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Tabela  V.4-1 – Taxas de analfabetismo por município e grupo de idade na AII, 2010. 

Município 15 anos 
ou mais 15-24 25-39 40- 59 60 ou 

mais 
Montanha 17,4 1,8 6,2 19,9 51,8 
Mucurici 19,9 2,7 7,8 22,6 56,8 
Pinheiros 17,2 1,6 6,2 22,6 54,7 
Ponto Belo 21,7 2,0 6,4 25,5 64,0 
ES 8,1 1,4 3,2 9,8 27,6 
Fonte: IBGE - Censo 2010. 

É possível identificar que o passado da educação nesses municípios foi 

ineficiente, já que mais da metade dos idosos são analfabetos (no estado a 

média de analfabetismo entre idosos é de 17,6%). No entanto, a tendência 

atual parece caminhar para a reversão absoluta desse quadro, apontando para 

uma melhoria das condições de vida dos jovens e adultos da região. 

Todos os quatro municípios contam com estabelecimentos de ensino para 

os níveis fundamental e médio, havendo carência apenas no Ensino 

universitário. As análises realizadas revelaram um número adequado de 

professores para atender aos alunos, tanto no ensino fundamental, quanto no 

ensino médio. A carência no Ensino Superior pode ser amenizada através de 

programas de transporte escolar público para atender alunos que desejem 

estudar em outros municípios. 

Se considerarmos as avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, 

através do índice de Desenvolvimento da Educação Básica, verificamos que 

houve uma evolução na qualidade do ensino em todos os quatro municípios e 

em todas as fases do ensino fundamental. Esse é mais um indicador positivo 

acerca da área de educação. 

 

V.5 SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DA AII 

 
Dos quatro municípios aqui analisados, três possuem hospital. Ponto Belo 

é o único que não possui, o que faz com que seus habitantes tenham que 

procurar a unidade disponível no município de Mucurici. Para as 

especialidades básicas, as unidades básicas de saúde cobrem 80% da 

população dos municípios. 
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No que se refere à quantidade de leitos hospitalares disponíveis para a 

população e o número de médicos por mil habitantes, existem debilidades 

importantes, sobretudo nos municípios de Pinheiros e Ponto Belo. Esse fato 

revela a necessidade de maior presença do setor público no setor de saúde 

desses municípios, principalmente porque o pequeno tamanho reduz o 

interesse para instalação de serviços privados de saúde. 

Quando se considera os dados sobre mortalidade infantil, não parece 

haver problemas graves. Isso aparece como um aspecto positivo, na medida 

em que a mortalidade infantil elevada poderia revelar alto problema no que se 

refere ao atendimento pré-natal, às condições de saneamento básico e 

nutrição. 

Quando o assunto são as doenças ligadas às condições econômicas da 

população e à atuação do poder público (Dengue, Malária, Febre Amarela, 

Leishmaniose), os números são problemáticos apenas para a Dengue. 

Interessante notar que a região está muito próxima ao Sul da Bahia, território 

caracterizado como faixa muito propícia para o aparecimento de Dengue, 

tendo em vista o alto número de casos ocorridos a cada ano. Dentre os quatro 

municípios analisados, Ponto Belo foi o que apresentou o maior número de 

casos de dengue. De acordo com o relatório do Sistema Nacional de Vigilância 

em Saúde, no ano de 2008 os municípios de Montanha e Pinheiros já estavam 

inseridos na lista de municípios prioritários no combate à dengue no Espírito 

Santo. 

Com relação às principais causas de morte por doença, aquelas 

relacionadas ao aparelho circulatório são as que mais matam nos quatro 

municípios, porém a média encontrada não diverge muito do que se observa 

no Brasil, o que desbanca quaisquer possíveis distúrbios existentes na região. 

 

V.6 INFRAESTRUTURA PÚBLICA E AS CONDIÇÕES DE BEM-ESTAR 

 
A primeira coisa a se analisar no que diz respeito à infraestrutura de 

serviços públicos nos municípios é o saneamento ambiental. Considerando os 

dados do Censo 2010 acerca da infraestrutura de esgotamento sanitário, 

verifica-se que na média os quatro municípios estão numa situação muito 



 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FAZENDA ELDORADO 

RIMA 
Relatório de 

Impacto Ambiental 

Pág. 
112 de 

164 

 

      

 

 
 

____________________ 
Coordenador da Equipe 

 

 
 

____________________ 
Técnico Responsável 

Produto 
RIMA 

Fazenda Eldorado 

Revisão 00 
Abril/2013 

 

próxima ao que se verifica no Estado. Em média, apenas 2,0% dos domicílios 

dessa área não contam com instalações sanitárias, sendo que o município de 

Montanha é o que possui o menor percentual, 1,1%, e o de Mucurici o mais 

problemático. Vale lembrar que Mucurici é a localidade que possui a maior 

proporção de domicílios rurais.  

É importante ressaltar que um número razoável de domicílios possui 

instalações sanitárias precárias. Esse tipo de instalação geralmente se 

encontra no meio rural, justamente porque nessas áreas é bastante complexa a 

ligação com redes gerais de escoamento, já as fossas sépticas, muitas vezes, 

apresentam custos que não podem ser assumidos pelos moradores dessas 

regiões. 

Considerando a coleta de lixo, é bastante forte a presença de serviços 

públicos. Os dados sobre coleta de lixo apurados pelo Censo 2010 dão conta de 

que 78,4% do lixo produzido na região são recolhidos por algum serviço 

público de coleta. Mucurici é o município que apresenta o menor percentual de 

coleta, 66,1%. Já Montanha, Pinheiros e Ponto Belo aparecem muitos 

próximos, com cerca de 80% do lixo coletado. Interessante notar que o 

percentual de coleta de lixo está cerca de 10% abaixo da média estadual, o que 

pode ser explicado, mais uma vez, pela vasta extensão rural desses municípios. 

No aspecto segurança pública relacionada ao direito de ir vir nos passeios 

públicos, mantendo-se a integridade física, analisou-se dados relativos aos 

homicídios entre homens, mulheres e jovens, suicídios, violência física e sexual 

contra crianças e mortes por acidentes de trânsito.   

Os municípios que apresentaram maior número de homicídios entre 2006 

e 2010 foram Montanha e Pinheiros, ou seja, os municípios com a maior 

população. Considerando o ranking estadual, Pinheiros ocupava em 2010 a 21ª 

posição e Montanha a 45ª, de um total de 78 municípios. Isso mostra que esses 

dois municípios não se apresentam tão seguros como os demais.  

A média de homicídios cometidos contra jovens nos quatro municípios é 

menor que a média cometida contra os jovens de todo o Estado. 

Diferentemente da violência contra jovens, a média de homicídios de mulheres 

é maior do que a média estadual. Porém, a média parece ter sido influenciada 
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pelo pequeno tamanho dos municípios, já que os números absolutos não 

revelam tendências alarmantes. 

Em relação ao número de suicídios entre jovens e à violência contra 

crianças, os quatro municípios se apresentam muito bem, já que os registros 

são nulos para o último ano. Esse é um importante dado para revelar bem-

estar, na medida em que destaca a segurança para crianças e jovens. 

Por fim, considerando a violência relacionada ao trânsito, os dados 

mostram que o município de Pinheiros ocupa uma posição destacada. Isso se 

deve, possivelmente, ao fato de que parte desse município é transpassada pela 

Rodovia BR-101, conhecida por ser uma das mais movimentadas e perigosas 

do país. Para os demais municípios os números são pequenos e dispersos e não 

fornecem tendências preocupantes. 

 

V.7 ASPECTOS DA ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS, DO EMPREGO E 

DA RENDA 
 

A produção total desses municípios representa 1,04% do Produto Interno 

Bruto estadual. O município com maior participação é o de Pinheiros, 

representando 56,2% de toda a produção da Área de Influência no ano de 

2009. Em segundo lugar aparece o município de montanha, com 28,4% da 

produção. Interessante notar a colocação de Mucurici e Ponto Belo no que diz 

respeito ao posicionamento no ranking dos PIBs municipais no Estado do 

Espírito Santo. Das 78 posições possíveis, Ponto Belo aparece em 73º e 

Mucurici em 74º no ano de 2009, ou seja, estão entre os municípios com pior 

resultado no que tange à dinâmica econômica. 

De maneira geral foi o setor agrícola quem mais contribuiu para a geração 

de renda e emprego nos municípios aqui considerados, tendo esse setor o 

maior peso no município de Pinheiros e o menor no município de Ponto Belo. 

Depois da agricultura, foi o setor de serviços quem mais contribui para a 

geração de renda. 
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Tabela  V.7-1 – Atividades setoriais da AII por município, 2009.  

MUNICÍPIO 
PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO (%) 

AGROPECUÁRIA 
INDÚSTRIA, 

CONSTRUÇÃO 
SIUP* 

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 

ADM 
PÚBLICA 

Montanha 39,5 11,1 23,0 26,6 
Mucurici 42,0 7,3 30,4 20,3 
Pinheiros 59,8 4,3 15,2 20,7 
Ponto Belo 29,9 14,6 33,3 22,1 
AII 42,8 9,3 25,4 22,4 
ES 6,8 29,8 15,4 48,1 

Fonte: IJSN – Coordenação de Estudos Econômicos.* SIUP – Serviços de Utilidade Pública 
(Eletricidade, Gás e Água). 

 
Várias são as atividades agrícolas presente nesses municípios, com 

destaque para a pecuária leiteira e de corte, café, mamão, cana, silvicultura de 

eucalipto, etc. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cultivo de Café e Mamão em Montanha-ES. Plantações de cana de açúcar em Montanha-
ES. 

 

Nos municípios o percentual de pessoas com idade e possibilidade de 

trabalhar (a população economicamente ativa) está próximo de 60% de toda a 

população acima de 10 anos. Essas são as pessoas que oferecem sua mão de 

obra no mercado de trabalho, sendo que mais de 90% delas encontrava-se 

empregada no ano de 2010. No caso do município de Ponto Belo, é a 

administração pública o setor que mais emprega pessoal. 

Além do alto percentual de pessoas ocupadas na administração pública, 

outro fato que chama a atenção é o alto grau de informalidade verificado em 

todos os quatro municípios, 11,1% acima da média verificada no Estado. Essa 
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informalidade é explicada pelo fato de grande parte da população estar 

empregada em atividades como a agricultura e serviços domésticos, postos em 

que tradicionalmente existe baixa formalização do trabalho. 

A Tabela a seguir mostra como se distribui a força de trabalho nas 

atividades que fornecem emprego na região. 

Tabela  V.7-2 – Distribuição percentual do pessoal ocupado por atividades que mais empregam. 

MUNICÍPIO 
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Montanha 34,9 5,7 6,0 17,6 5,7 6,0 7,7 
Mucurici 45,8 2,2 6,9 9,1 9,7 6,0 8,2 
Pinheiros 40,0 4,7 5,4 15,3 2,6 4,1 7,6 
Ponto Belo 29,4 3,9 8,0 12,6 15,4 3,9 11,7 
AII 37,5 4,1 6,6 13,7 8,4 5,0 8,8 
Esp. Santo 17,7 9,2 8,0 16,9 5,7 5,3 6,4 

Fonte: Adaptação – Base de dados: Censo Demográfico IBGE 2010. 
 

A tabela acima evidencia o peso da agropecuária e do setor de serviços 

na dinâmica econômica desses municípios. Tendo em vista que são as 

atividades diretamente ligadas ao setor agropecuário as que mais empregam, 

percebe-se nesses municípios um nível per capita de renda bastante baixo, 

onde mais de 60% da população recebe até dois salários mínimos e o 

percentual de pessoas que recebe mais de 10 salários não chega a 3%. 

 

V.8 USO DO SOLO, PAISAGEM E TURISMO NA REGIÃO 
 

Toda a região e o entorno de onde será instalado o empreendimento 

possui um perfil paisagístico que é peculiar ao norte do Estado do Espírito 

Santo, qual seja, a presença de grandes pastagens com pequenas lavouras. Os 

quatro municípios encontram-se numa região que foi bastante cobiçada no 

passado, sobretudo para exploração de madeira da mata atlântica. O 

movimento de ocupação esteve diretamente relacionado a esse processo de 

extração vegetal, o que ajuda a explicar a atual configuração da paisagem. 

As áreas abertas com o intenso desmatamento foram, posteriormente, 

cobertas por pastagens, café, mandioca e, mais recentemente, por algumas 
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culturas temporárias como o mamão e silvicultura de eucalipto. Na tabela a 

seguir apresenta-se uma descrição dos principais usos das terras nesses 

municípios. 

 

Tabela  V.8-1 – Utilização das terras por município da AII, 2006. 

MUNICÍPIO 
TIPO DE UTILIZAÇÃO 

% DE LAVOURA % DE PASTAGENS % DE MATAS 

Montanha 16,6 72,4 11,0 
Mucurici 16,0 78,6 5,4 
Pinheiros 33,8 52,4 13,8 
Ponto Belo 4,0 93,9 2,1 
AII 17,6 74,3 8,1 
ES 28,1 50,0 21,9 
BRASIL 22,0 49,4 28,6 

Fonte: Adaptação. Base de dados: IBGE - Censo Agropecuário 2006. 
 
Como se pode perceber a maior parte das terras encontrava-se, em 2006, 

coberta por pastagens. Ponto Belo era o município com o maior percentual de 

pastagens, atingindo 93,4% das terras. Já o município de Pinheiros é o único 

que se aproximava do padrão de ocupação estadual e nacional (maior 

percentual de lavouras). 

  
Pastagens na Fazenda Eldorado (AID), Mucurici. Pastagens com reserva legal e pequena Plantação de 

Eucalipto ao fundo, Pinheiros-ES. 

O tamanho médio das propriedades é o dobro daquele observado no 

Estado do Espírito Santo. Porém, considerando o módulo fiscal de cada 

município, em média, mais de 60% das propriedades rurais são minifúndios. 

Apenas 2% das propriedades são de Grande Porte, sendo que estão em 

Montanha e Pinheiros as propriedades mais mecanizadas. 
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Os quatro municípios integram a Região Turística “Doce Terra Morena” 2. 

São apresentados os seguintes potenciais turísticos para a região: Balneário 

Berço do Itaúnas (Mucurici); Corredeiras do Estrela do Norte (Ponto Belo); 

Reserva Federal Biológica Córrego do Veado (Pinheiros); Gruta do Itaúnas. 

Além disso, registram-se o Projeto do Museu do Contestado e uma das quatro 

igrejas no mundo com a torre para trás (Mucurici). 

 

V.9 POPULAÇÕES E HÁBITOS TRADICIONAIS 

 
A área de influência possui um histórico de ocupação extrativista, 

tornando-se muito cedo uma área de pecuária extensiva. Em parte, por esse 

motivo, não há registro de comunidades tradicionais (Quilombolas, Indígenas, 

Populações Ribeirinhas e Extrativistas) que estejam fixadas naqueles 

territórios e que nele possuam relação de dependência socioeconômica. 

Além disso, não se encontra nos livros do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional nenhum registro de expressões culturais e 

artísticas, ou mesmo de lugares que sejam protegidos por leis específicas. 

Apesar disso, é possível encontrar na região muitas festividades que se ligam 

ao modo de vida interiorano da região, com destaque para: Cavalgada da 

Independência, em Montanha; Festival gastronômico, em Mucurici; Folia de 

reis nação São Sebastião, em Pinheiros; e Caminhada Ecológica da Paz e da 

Cidadania, em Ponto Belo. 

Em especial na área da gastronomia, percebe-se um conjunto de pratos 

herdados no processo de ocupação do território, sobretudo de migrantes que 

vieram dos estados de Minas Gerais e Bahia. Essa ocupação fez com que alguns 

pratos se tornassem típicos na região, tais como: o xinxim de galinha, kenga, 

vaca atolada, buchada, carne de sol com aipim, Licor, biscoitos entre outros. 

Esses pratos se convertem em atrativo turístico para a região, pois se 

incorporam ao patrimônio imaterial a partir dos saberes locais. 

                                            
2 Classificação efetuada pela Secretaria Estadual de Turismo. 
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Pode-se também encontrar na região grupos teatrais, de capoeira, grupos 

musicais, bandas, corais, atividades artesanais como o bordado, arte em couro, 

entre outras.  

 

V.10 EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO 

 
Os municípios da Área de Influência possuem um conjunto de atores 

sociais que se distinguem pelas funções que desempenham no cotidiano 

desses municípios. Tais atores podem ser classificados como: trabalhadores, 

comerciantes e empresários, pesquisadores, burocratas, religiosos e sociedade 

civil em geral (que inclui jovens estudantes, donas de casa, aposentados, etc). 

Durante a visita a campo, várias impressões acerca do empreendimento foram 

coletadas através desses atores, visando perceber as expectativas 

populacionais sobre o empreendimento. 

De maneira geral, os diversos atores não percebem o empreendimento 

enquanto algo estranho ou diferente do que já se observa em toda paisagem 

rural dos municípios afetados (direta ou indiretamente) pela proposta de 

intervenção. Todavia, alguns impactos relacionados às atividades de 

silvicultura de eucalipto e/ou plantações de cana de açúcar foram destacados 

ao longo das conversas realizadas com os nativos e moradores da região.  

Como aspectos positivos foram destacados os potenciais de geração de 

emprego de diversos níveis, seja no plantio, irrigação ou transporte. Além 

disso, alguns comerciantes veem essas atividades como impulsionadoras do 

comércio da região na medida em que insumos e produtos podem ser 

adquiridos nos mercados locais. Interessante notar que alguns entrevistados 

destacaram a incapacidade dos municípios de fornecer mão de obra para 

atender a uma eventual demanda do empreendimento. 

Como principal aspecto negativo desse tipo de empreendimento foi 

destacado o que já é vivenciado no trânsito de caminhões nos centros urbanos. 

Por exemplo, registrou-se em Pinheiros a existência de um anel viário não 

pavimentado que serve para o escoamento da produção de cana e eucalipto, 

desviando parte do trânsito da região central da cidade. No entanto, os 

caminhões de cana e eucalipto ainda trafegam por parte da cidade, 
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frequentemente danificando ruas, ampliando os ruídos urbanos o que se 

apresenta, de acordo com populares, um transtorno, sobretudo porque os 

caminhões costumam andar em comboios. O fato narrado pelos residentes foi 

observado durante a estada no campo, conforme destacado na figura a seguir. 

  

Reparo de via danificada supostamente por tráfego 
intenso de caminhões de grande porte., Pinheiros-ES. 

Comboio de caminhões de cana atravessando o 
Centro urbano de Pinheiros-ES. 

 

Por outro lado, a presença desse tipo de atividade é bem vista por 

comerciantes diversos, donos de restaurantes e postos de gasolina, por 

exemplo, pelo seu poder dinamizador. De uma maneira geral, é possível 

afirmar que não foram observadas tensões entre os diversos atores sociais que 

apontem para situações impeditivas do empreendimento. Porém, as 

observações críticas devem ser incorporadas ao escopo do projeto a fim de 

mitigar quaisquer efeitos adversos provenientes das atividades do 

empreendimento. 

Por fim, cabe destacar as expectativas coletadas junto à população 

diretamente afetada pelo empreendimento, ou seja: os atuais trabalhadores da 

fazendo foco da intervenção – vaqueiros, donas-de-casa, entre outros. Constam 

cerca de 20 famílias que apresentam certa apreensão acerca do futuro de suas 

famílias. Caso o empreendimento não consiga absorver essa mão de obra 

existente, os impactos negativos serão inevitáveis. 
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V.11 ARQUEOLOGIA 
 

Com referência ao meio antrópico, para os estudos de arqueologia toda a 

área do empreendimento foi considerada como ADA, pois a atividade de 

plantio de eucalipto vai impactar o solo, tanto na superfície quanto na 

subsuperfície, uma vez que várias atividades ocorrerão na implantação do 

empreendimento e posteriormente com atividades de poda e depois de 

colheita das árvores, além de serviços diretos e indiretos inerente ao 

empreendimento. 

A Área de Influência Indireta (AII) foi considerada no entorno da área 

total, cerca de 200 metros de seus limites. 

A área de implantação do empreendimento é, do ponto de vista 

arqueológico, de média proporção, mas de grande importância com relação ao 

patrimônio cultural nele contido, levando-se em consideração o fato da 

destruição de fontes pré-históricas. 

Sendo que a maior parte da área do empreendimento é formada por solos 

da Formação Barreiras e com redes de drenagem, tendo o Rio Itaúnas como o 

principal corpo hídrico e que possuía, em tempos pretéritos, uma cobertura 

arbórea de grande escala e, com isso, recursos alimentares tanto vegetais 

quanto animais o que proporcionaria às sociedades pretéritas, um ambiente 

favorável para utilização como padrões de estabelecimento. 

 

V.11.1 CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. 
 

A área de inserção do empreendimento, localizada nos municípios de 

Montanha e Mucurici tem uma relevância importante para a pré-história e 

histórica local e regional, apesar dos poucos os registro arqueológicos na área, 

fato que é decorrente de ausência de projetos de pesquisas arqueológicas na 

região. 

As informações sobre a presença de uma ponta de projétil (flecha) e de 

registros artísticos com motivos geométricos feito em pedra, (petróglifos) 
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indicam que, quando forem realizados programas de arqueologia na área, os 

sítios arqueológicos serão levantados e cadastrados junto ao IPHAN. 

Mesmo sem ter pesquisas arqueológicas na região e adjacências, com as 

poucas informações é possivel indicar que a área teve a presença de 

caçadores/coletores (indicavo da ponta de projetil) e de horticultores pelas 

informações sobre cacos de cerâmica nas proximidades das margens do rio 

Itaúnas. 

Considerando as informações que existe para a bacia do Rio Itaúnas uma 

hipótese é de que viveram na região, em tempos pré-históricos: 

1. Povos caçadores coletores podem ser da Tradição Itaipu, cujo 

horizonte está entre 2.800 a 2.000 AP 

2. Povos horticultores são comuns na região e sua cerâmica deve 

pertencer à Tradição Aratu. No litoral essa tradição tem datas entre 

1.200 a 300 AP. 

A falta de registro arqueológico junto ao Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) não é um indicativo definitivo porque as 

informações etnográficas registram que as sociedade pretéritas foram 

constantes na região e com uma densidade demográfica de grande magnitude 

para os padrões dessas sociedades. 

Os grupos de contato são do várias grupos falantes de línguas macro-Gê. e 

Gê.  

Os membros do grupo Gê são genéricamente chamados de botocudos e 

provavelmente do grupo nak na nuc. Macro Gê de patashó e comanashó. 

Considerando o contexto pré-histórico e etno-histórico regional, e que o 

empreendimento poderá afetar os testemunhos do passado, recomenda-se a 

realização dos programas de pesquisa arqueológicas básicos, preconizadas 

pelas normas do IPHAN, ou seja, a realização de um programa de prospecções 

arqueológicas e de Educação Patrimonial para que o empreendimento obtenha 

a Licença de Operação e, caso sejam registrados sítios arqueológicos, nesse 

programa, seja feita a realização do programa de resgate arqueológico para a 

liberação da área para o instalação e operação. 
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VI DESCRIÇÃO DO EFEITO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E 

COMPENSATÓRIAS 
 

Para cada meio analisado, foram geradas matrizes de impacto e suas 

medidas mitigadoras, com seus respectivos programas ambientais 

preconizados para tratamento dos efeitos negativos e potencialização dos 

positivos. 

A seguir vemos estas matrizes de impactos seguidas de suas matrizes de 

programas, projetos e ações de mitigação dos impactos, para cada meio 

estudado e analisado. 
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VI.1.1 MEIO FÍSICO 

VI.1.1.1.1 MATRIZ DE IMPACTOS – CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA 

IDENTIFICAÇÃO EXAME SIGNIFICÂN
CIA COMENTÁRIO 

ATIVIDADE / 
EVENTO IMPACTO / MEIO EFEITO 
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OBSERVAÇÕES 

Alteração do Uso e 
ocupação do Solo para 

Silvicultura 

Qualidade da água nos corpos 
hídricos superficiais / HIDROLÓGICO 

Poluição dos corpos 
hídricos por lixiviação de 
nutrientes e/ou erosão. 

AD
A e 
AID 

L R A D C 3 3 6 S R   - Adoção de procedimentos 
preventivos. 

Poluição dos corpos 
hídricos pela disposição 
inadequada dos resíduos sólidos 
e líquidos gerados. 

AI
D e AII R R A D T 2 3 5 S R   - Adoção de procedimentos 

preventivos. 

Poluição dos corpos 
hídricos por herbicidas, 
inseticidas e outros agrotóxicos. 

AI
D e AII L R A D C 3 3 6 S R   - Adoção de procedimentos 

preventivos. 

Quantidade da água nos corpos 
hídricos superficiais / HIDROLÓGICO 

Alteração do regime hídrico 
durante o ciclo de cultivo. 

AI
D e AII R R A D T 2 2 4 S I   - Adoção de procedimentos de 

monitoramento. 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental -  Atividade de Silvicultura (Eucalipto) - Suzano Papel e Celulose S.A.. 
Municípios de Mucurici e Montanha/ Espírito Santo. 
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VI.1.1.1.2  MATRIZ DE PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO/COMPENSAÇÃO – CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS / MEIO 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS MITIGADORAS DE 
IMPACTOS ADVERSOS   

MEDIDAS 
POTENCIALIZADORAS DE 

IMPACTOS BENÉFICOS 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO NO 

PROJETO 

CARÁ
TER 

PROJETOS E PLANOS 
AMBIENTAIS 
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Qualidade da água 
nos corpos hídricos 
superficiais / 
HIDROLÓGICO 

1. Poluição dos 
corpos hídricos por 
lixiviação de nutrientes 
e/ou erosão 

1. Recuperação das matas ciliares nos 
cursos hídricos e nascentes. 

 
2. Execução do manejo da cultura de 

forma a preservar o solo e evitar a erosão. 

1. Utilizar métodos de 
recuperação de nascentes que 
contenham técnicas de proteção 
de zonas de infiltração por 
característica de solo e topografia 
da área.  

       X   

1. Proteção às nascentes de 
demais recursos hídricos. 

2. Monitoramento de 
Nutrientes em corpos d’água (águas 
superficiais), qualitativo de água 
superficial.. 

3. Plano de manejo que 
contemple proteção do solo contra 
erosão. 

2. Poluição dos 
corpos hídricos pela 
disposiçao inadequada 
dos resíduos sólidos e 
líquidos gerados 

1. Implantar bacias de contenção com 
fundo impermeabilizado no caso dos 
tanques de estocagem. 
2. Utilizar os atuais planos de contingência 
para situações em que haja vazamento de 
produtos químicos. 
3. Realizar inspeções periódicas nos 
tanques e bacias de forma a  detectar 
qualquer risco que possa permitir 
vazamentos futuros.  
4. Armazenar, tratar e dispor 
adequadamente os resíduos sólidos de 
acordo com a legislação em vigor. 

1. Treinamento e Capacitação 
dos 
Trabalhadores/Colaboradores. 

       X   

1. O Plano de Contingência 
serve como controle para que 
eventuais vazamentos de produtos 
químicos não comprometam a 
qualidade ambiental e visual da 
área do  
empreendimento.  

3. Poluição dos 
corpos hídricos por 
herbicidas, iseticidas e 
outros agrotóxicos 

1. Elaboração, treinamento e 
aplicação de um Procedimento 
Operacional Padrão - POP, para segurança 
do operador e do meio ambiente 

1. Treinamento e Capacitação 
dos 
Trabalhadores/Colaboradores. 

      X   
1. Treinamento e capacitação 

de operadores, trabalhadores e 
colaboradores. 

Quantidade da água 
nos corpos hídricos 
superficiais / 
HIDROLÓGICO 

1. Alteração do 
regime hídrico durante o 
ciclo de cultivo 

1. Monitoramento hidrológico 
2. Regularização de vazões pela 

adequação dos reservatórios já existentes 
dentro da área de cultivo. 

1. Criação e divulgação 
didática dos dados interpretados 
para as comunidades da AID e AII 
bem como para pesquisas 
científicas ligadas à Silvicultura e 
hidrologia. 

     X   
1. Projeto Surveil - Avaliação 

em bacias hidrográficas – 
Monitoramento Quantitativo  
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VI.1.1.1.3 MATRIZ DE IMPACTOS – SOLOS 

IDENTIFICAÇÃO EXAME SIGNIFICÂNC
IA COMENTÁRIO 

ATIVIDADE / 
EVENTO IMPACTO / MEIO EFEITO 
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OBSERVAÇÕES 

Alteração do Uso e 
ocupação do Solo para 

Silvicultura 

Mudança do uso do solo / FIS. SOLOS 
Proteção do solo A

ID         S R N Pasto para floresta floresta nativa (APP e RL). 

Proteção do solo A
DA         S R N Pasto para floresta plantada. 

Destoca e Sistematização / FIS. 
SOLOS Risco de erosão 

A
DA/
AID 

        S R N Atidadade realizada de forma pontual. 

Eliminação da pastagem e (capina 
química) / FIS. SOLOS E HIDROLOGIA 

Contaminação de lençol freático A
II         S R N Estas práticas deverão ser realizadas de 

acordo com receituário agronômico. Contaminação do solo A
II         S R N 

Abertura de Estradas e Carreadores / 
FIS. SOLOS Risco de erosão A

ID         S R N Atividade fundamental para a realização das 
demais ações, apenas no inicio da operação. 

Preparo do solo para plantio 
(abertura de sulcos) / FIS. SOLOS 

Descompactação do solo A
ID         S R N Melhoria da porozidade do solo e benefícios 

correlatos.  

Risco de erosão A
ID         S R N Deverá ser realizada obedecendo as curvas de 

nível do terreno. 

Adubação / FIS. SOLOS E 
HIDROLOGIA 

Eutrofisação de manancial A
II         S R N Poderá ocorrer em caso de carreamento de 

fertilizantes para os corpos hídricos. 

Contaminação de lençol freático A
II         S R N Poderá ocorrer em caso de lixiviação íons 

proveniente dos fertilizantes. 

Acidificação do solo A
DA         S I N Poderá ocorrer em caso de falha no manejo da 

adubação química. 
Trânsito de máquinas e veículos 

pessados / FIS. SOLOS Compactação do solo A
ID         S R N Máquinas e veículos são indispensáveis em 

diversas operações.  
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Operação de plantio/ FIS. SOLOS E 
HIDORLOGIA Deposição de materiais inorgânicos A

DA         S R N Os materiais deverão ser reaproveitados ou 
destinados a locais adequados. 

Manejo e tratos culturais / FIS. 
SOLOS E HIDORLOGIA 

Compactação do solo A
ID         S R N Máquinas e veículos são indispensáveis nessa 

operações.  
Contaminação de lençol freático com 

agroquímico 
A

II         S R N Quando da utilização de agroquímicos, esta 
deverá seguir o contido no receituário agronômico. 

Contaminação do solo com óleos e graxas A
ID         S R N Quando da utilização  e manutenção veículos 

e máquinas  

Colheita / FIS. SOLOS E HIDROLOGIA Deposição de matéria orgânica no solo A
DA         S R N Proveniente dos restos de culturais 

Transporte / FIS. SOLOS Compactação do solo A
ID         S R N Máquinas e veículos são indispensáveis nessa 

operações.  

Recuperação de áreas degradas / FIS. 
SOLOS E HIDROLOGIA 

Controle de erosão A
DA         S R N 

Adequação ambiental do imóvel rural Melhoria da propriedades químicas e 
biológicas do solo 

A
DA         S R N 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental -  Atividade de Silvicultura (Eucalipto) - Suzano Papel e Celulose S.A.. 
Municípios de Mucurici e Montanha/ Espírito Santo. 
Revisão 00 -Março/2013 

 

  



 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FAZENDA ELDORADO 

RIMA 
Relatório de 

Impacto Ambiental 

Pá
g. 

12
3 de 164 

 

      

 

 
 

____________________ 
Coordenador da Equipe 

 

 
 

____________________ 
Técnico Responsável 

Produto 
RIMA 

Fazenda 
Eldorado 

Revis
ão 00 

Abril/
2013 

 

VI.1.1.1.4 MATRIZ DE PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO/COMPENSAÇÃO – SOLOS 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS /MEIO 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS 
MITIGADORAS DE 

IMPACTOS ADVERSOS  

MEDIDAS 
POTENCIALIZADORAS DE 

IMPACTOS BENÉFICOS 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO NO 

PROJETO 

CARÁTE
R 

PROJETOS E PLANOS 
AMBIENTAIS 
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AN
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AM

EN
TO
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ÃO
 

M
AN

U
TE

N
ÇÃ
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O
 - 

So
lo

s 
e 

H
id

ro
lo

gi
a 

 Destoca e 
sistematização / FISICO-
SOLOS 

Erosão hídrica do solo 
Menor revolvimento 

possivel do solo e contensão de 
solo em encostas 

  

 x    x  

Programa de 
monitoramento da qualidade de 
água  

Eliminação de 
pastagem / FISICO-SOLOS 

Contaminação do 
lençol freático 

Aplicação dos agroquímicos 
conforme recomendação contida 
em receituário agronômico, 
devendo as embalagens de 
agroquímicos ser recolhidas e 
destinadas para locais 
adequados 

  

 x    x  

Programa de 
monitoramento da qualidade de 
água  

Contaminação do solo 

Aplicação dos agroquímicos 
conforme recomendação contida 
em receituário agronômico, 
devendo as embalagens de 
agroquímicos ser recolhidas e 
destinadas para locais 
adequados 

  

 x    x  

Treinamentos e 
Capacitações para os 
trabalhadores 

Abertura de estradas 
e carreadores / FISICO-
SOLOS 

Erosão hídrica do solo 

Realizar a construção em 
períodos históricos de menor 
pluviosidade, alocando em locais 
de menor declividade, fora de 
APPs, construindo caixas secas  
quando necessário 

  

 x    x  

Programa de 
monitoramento da qualidade de 
água  

Preparo do solo para 
plantio (abertura de 
sulcos) / FISICO-SOLOS 

Descompactação do 
solo 

Utilização de equipamento 
adequado 

Utilização de equipamentos 
adequados 

 x     x 
Treinamentos e 

Capacitações para os 
trabalhadores 

Erosão hídrica do solo 
Plantio em curva de nível  

ecultivo mínimo 
  

 x    x  
Programa de 

monitoramento da qualidade de 
água  

Adubação / FISICO-
SOLOS 

Eutrofização de 
manancial 

Planejamento da adubação 
baseado de acordo com análise 
química do solo 

  

 x x   x  
Programa de 

monitoramento da qualidade de 
água  

Contaminação de 
lençol freático 

  

 x x   x  
Programa de 

monitoramento da qualidade de 
água  

Acidificação do solo 
  

 x x   x  
Programa de 

monitoramento da fertilidade 
do solo  



 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FAZENDA ELDORADO 

RIMA 
Relatório de 

Impacto Ambiental 

Pá
g. 

12
4 de 164 

 

      

 

 
 

____________________ 
Coordenador da Equipe 

 

 
 

____________________ 
Técnico Responsável 

Produto 
RIMA 

Fazenda 
Eldorado 

Revis
ão 00 

Abril/
2013 

 

Trânsito de máquinas 
e veículos pesados / 
FISICO-SOLOS 

Compactação do solo 

Realizar um planejamento 
integrado das atividades de 
manejo, programando para 
períodos históricos de menor 
pluviosidade, utilizando 
máquinas de menor impacto 

  

 x x x x x  

Planejamentos e 
Treinamentos/Capacitações 
para os técnicos e trabalhadores 

Operação de plantio / 
FISICO-SOLOS 

Deposição de 
materiais inorgânicos 

Descarte  de embalagens 
em locais apropriados 

  

 x    x x 
Treinamentos e 

Capacitações para os 
trabalhadores 

Manejo e tratos 
culturais / FISICO-SOLOS 
E HIDROLÓGICO 

Compactação do solo 

Realizar um planejamento 
integrado das atividades 
buscando realizadas em período 
menos propenso a chuvas, 
utilizando máquinas e 
equipamentos adequados 

  

  x   x  

Planejamentos e 
Treinamentos/Capacitações 
para os técnicos e trabalhadores 

Contaminação de 
lençol freático com 
agroquímico 

Aplicação dos agroquímicos 
conforme recomendação contida 
em receituário agronômico, 
devendo as embalagens de 
agroquímicos ser recolhidas e 
destinadas para locais 
adequados 

  

  x   x  

Programa de 
monitoramento da qualidade de 
água  

Contaminação do solo 
com óleos e graxas 

Utilização em locais 
adequados protegidos por 
material impermeável 

  

  x x x x  

Planejamentos e 
Treinamentos/Capacitações 
para os técnicos e trabalhadores 

Colheita / FISICO-
SOLOS 

Deposição de matéria 
orgânica no solo 

Não utilizar a prática do 
fogo para a limpeza da área pós 
colheita 

  

    x x  

Planejamentos e 
Treinamentos/Capacitações 
para os técnicos e trabalhadores 

Transporte / FISICO-
SOLOS Compactação do solo 

Realizar um planejamento 
integrado das atividades de 
manejo, programando para 
períodos históricos de menor 
pluviosidade, utilizando 
máquinas de menor impacto 

  

    x x  

Planejamentos e 
Treinamentos/Capacitações 
para os técnicos e trabalhadores 

Recuperação de áreas 
degradadas / FISICO-
SOLOS 

Controle de erosão 
Utilização de práticas 

conservacionistas 
Efetuar o cultivo mínimo do 

solo para reeestabelecimento da 
vegetação nativa descrita no(s) 

PRAD(s) 
     x  

Planejamentos e 
Treinamentos/Capacitações 
para os técnicos e trabalhadores 

Melhoria da 
propriedades químicas 
e biológicas do solo 

Implementar o plano 
de recuperação de área 
degradada - PRAD, de 
acordo com as 
espeficicações técnicas 

 x x x x x  

Plano de Recuperação de 
Área Degradada - PRAD 
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VI.1.1.2 MEIO BIÓTICO 

VI.1.1.2.1 MATRIZ DE IMPACTOS – FLORA E FAUNA 

IDENTIFICAÇÃO EXAME SIGNIFICÂNCI
A COMENTÁRIO 

ATIVIDADE / 
EVENTO IMPACTO / MEIO EFEITO 
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SE
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OBSERVAÇÕES 

Alteração do Uso e 
ocupação do Solo para 

Silvicultura 

Redução de populações de espécies 
vegetais nativas / FLORA 

Supressão de vegetação remanescentes na 
paisagem pastagem. 

A
ID L N A D P 3 4 7 S R    - 

Remoção/Reviragem de solo do 
terreno para plantio de Eucalipto / FLORA E 
FAUNA 

Alteração da vegetação nativa e hábitats A
ID L N A D P 2 4 6 S I    - 

Risco de alteraçoes dos aspectos 
biologicos da água / FAUNA E FLORA 

Interferências qualitativas no ambiente 
aquático, superficial e subterrâneo. 

A
II/AID R R A I P

/C 3 3 6 S R    - 

Alteração do uso e ocupação do solo / 
FAUNA E FLORA  Aumento da permeabilidade biológica A

ID L N B D C 2 4 6 S R    - 

Aumento da pressão (caça, pesca, 
afugentamento e queimadas) / FAUNA E 
FLORA Plantio, manutenção e colheita do 

eucalipto. 

A
II/AID L N A I C 2 3 5 S R    - 

Perturbação da fauna / FAUNA A
II/AID L N A I C 2 3 5 S R    - 

Mortalidade e afugentamento da fauna 
em função do corte do eucalipto / FAUNA Colheita do eucalipto. A

ID L R A D C 3 3 6 S R    - 
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Municípios de Mucurici e Montanha/ Espírito Santo. 
Revisão 00 -Março/2013 

  



 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FAZENDA ELDORADO 

RIMA 
Relatório de 

Impacto Ambiental 

Pá
g. 

12
6 de 164 

 

      

 

 
 

____________________ 
Coordenador da Equipe 

 

 
 

____________________ 
Técnico Responsável 

Produto 
RIMA 

Fazenda 
Eldorado 

Revis
ão 00 

Abril/
2013 

 

VI.1.1.2.2 MATRIZ DE PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO/COMPENSAÇÃO – FLORA  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS MITIGADORAS DE IMPACTOS 
ADVERSOS OU POTENCIALIZADORAS DE 

IMPACTOS BENÉFICOS 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO NO 

PROJETO 

CARÁT
ER 

PROJETOS E PLANOS 
AMBIENTAIS 

PL
AN
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AM

EN
TO
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ST
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ÃO
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Corte de Árvores 
remanescentes na paisagem 
pastagem e preparação do 
solo 

Redução de 
populações de espécies 
vegetais nativas 

Sugere-se que na AR2, fragmento em estágio médio de 
regeneração onde a boleira também foi encontrada, seja efetuada 
uma chuva de sementes da espécie, para que ela possa se 
restabelecer.  

 x     x 
Projeto de recuperação de área 

degradadas (PRADs) 

Realização de monitoramento de flora. 
 x     x Programa de monitoramento Florístico 

Adequação do terreno 
para plantio de Eucalipto  

Alteração da 
vegetação e hábitat. 

A retirada de vegetação nativa deve ser a mínima possível, 
limitando-se estritamente aos limites determinados no projeto e 
a árvores isoladas, não removendo florestas nativas.  x    x  

Programa de Educação Ambiental para 
os trabalhadores 

Implantar plano de contingência em ambas as fases do 
empreendimento, com vistas à atenuação dos riscos à flora da 
região.  x    x  

Plano de contingência ambiental 
considerando elementos da flora 

Priorizar a alocação de áreas de conservação próximas à outros 
fragmentos, quando viável.   x     x Projeto de recuperação de área 

degradadas 
Respeitar os limites das Áreas de Proteção Permanente (APPs). 

 x    x  
Planejamento  

Seguir rigorosamente a legislação ambiental e condicionantes 
definidas pela licença emitida pelo órgão ambiental. x x    x  
Realização de monitoramento de flora. 

 x     x Programa de monitoramento de flora. 

Risco de alterações dos 
aspectos biológico da água 

Interferências no 
ambiente  aquático 

Respeitar os limites das Áreas de Proteção Permanente (APPs), 
respeitado as nascentes, brejos, e cursos d'água.  x    x  

Planejamento  

Implantar plano de uso sistemático e controlado do agrotóxico. 
 x x x  x  Incluir nos Programas de Treinamento de Trabalhadores o tema 

conservação da flora nativa, visando destacar a importância da 
preservação do ambiente e sensibilização ambiental, enfocando 
que os elementos da flora nativa devem ser respeitados. 

x x x x x x  

Programa de Educação Ambiental para 
os trabalhadores 

Realização de monitoramento flora. x x x x x  x Programa de monitoramento de flora. 

Realizar programa de monitoramento da água. x x x x x  x Programa de águas 

Alteração do uso e 
ocupação do solo 

Aumento da 
permeabilidade 
biológica.  

Priorizar a alocação de áreas de conservação próximas à outros 
fragmentos, quando possível.   x     x Planejamento  

Respeitar os limites das Áreas de Proteção Ambiental (APPs). 
 x    x  

Manter o sub-bosque durante o crescimento do eucalipto.   
  x x   x Planejamento  

Plantio, manutenção e 
colheita do eucalipto. 

Aumento da 
pressão sobre a flora e 
fauna. 

Priorizar a alocação de áreas de conservação próximas à outros 
fragmentos, quando possível.   x     x Planejamento  

Respeitar os limites das Áreas de Proteção Ambiental (APPs). 
 x    x  

Planejamento  

Manter o sub-bosque durante o crescimento do eucalipto.  
   x   x 
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VI.1.1.2.3 MATRIZ DE PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO/COMPENSAÇÃO – FAUNA  

COMPONEN
TE AMBIENTAL 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS MITIGADORAS DE IMPACTOS ADVERSOS OU 
POTENCIALIZADORAS DE IMPACTOS BENÉFICOS 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO NO 

PROJETO 

CAR
ÁTER 

PROJETOS E PLANOS 
AMBIENTAIS 
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AN
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AM
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T

O
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Adequação do 
terreno para plantio de 

Eucalipto  

Alteração de 
hábitat 

A retirada de vegetação nativa deve ser a mínima possível, limitando-se 
estritamente aos limites determinados no projeto e árvores isoladas.  x    x  

Programa de Educação Ambiental para os 
trabalhadores 

Implantar plano de contingência em ambas as fases do empreendimento, 
com vistas à atenuação dos riscos à fauna da região. x x    x  

Plano de contingência ambiental 
considerando elemntos da fauna. 

Priorizar a alocação de áreas de conservação próximas à outros 
fragmentos, quando viável.   x     x Projeto de recuperação de área 

degradadas 
Respeitar os limites das Áreas de Proteção Permanente (APPs). 

 x    x  
Planejamento  

Seguir rigorosamente a legislação ambiental e condicionantes definidas 
pela licença emitida pelo órgão ambiental. x x    x  

Realização de monitoramento de fauna. x x     x Programa de monitoramento de fauna. 

Risco de alterações 
dos aspectos biológico da 

água 

Interferências 
no ambiente  

aquático 

Respeitar os limites das Áreas de Proteção Permanente (APPs), respeitado 
as nascentes, brejos, e cursos d'água.  x    x  

Planejamento  

Implantar plano de uso sistemático e controlado do agrotóxico. 
 x x x  x  Incluir nos Programas de Treinamento de Trabalhadores o tema 

conservação da fauna nativa, visando destacar a importância da preservação do 
ambiente e sensibilização ambiental, enfocando que os elementos da fauna 
nativa devem ser respeitados. 

x x x x  x  

Programa de Educação Ambiental para os 
trabalhadores 

Realização de monitoramento de fauna. x x x x x  x Programa de monitoramento de fauna. 

Realizar programa de monitoramento da água. x x x x x  x Programa de águas 

Alteração do uso e 
ocupação do solo 

Aumento da 
permeabilidade 

biológica.  

Priorizar a alocação de áreas de conservação próximas à outros 
fragmentos, quando possível.   x     x Planejamento  

Respeitar os limites das Áreas de Proteção Ambiental (APPs). 
 x    x  

Manter o sub-bosque durante o crescimento do eucalipto.   
  x x   x Planejamento  

Implantar programas de monitoramento da fauna.  x x x x x  x Programa de monitoramento da fauna. 

 
Plantio, manutenção e 
colheita do eucalipto. 

Aumento da 
pressão sobre a flora 

e fauna. 

Priorizar a alocação de áreas de conservação próximas à outros 
fragmentos, quando possível.   x     x Planejamento  

Respeitar os limites das Áreas de Proteção Ambiental (APPs). 
 x    x  

Planejamento  

Manter o sub-bosque durante o crescimento do eucalipto.  
  x x   x 

Implantar programas de monitoramento da fauna.  x x x x x  x Programa de monitoramento de fauna. 

Perturbação da 
fauna 

Utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, evitando 
ruído demasiado.  x x x x x x  

Planejamento  

Evitar atividades noturnas, principalmente nas proximidades de 
ambientes naturais. x x x x x x  

Programa de Educação Ambiental para os 
trabalhadores 

Incluir o tema “fauna” no Programa de Treinamento de Trabalhadores. x x x x x x  
Programa de Educação Ambiental para os 

trabalhadores 
Realizar programa de monitoramento da fauna.  x x x x x  x Programa de monitoramento de fauna. 
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Colheita do 
eucalipto. 

Mortalidade da 
fauna em função do 
corte do eucalipto 

A supressão vegetal deve ocorrer de tal ritmo e forma que permita o 
deslocamento de espécies animais que sairão da área e se deslocarão para 
outras do entorno com vegetação e que não serão atingidas, visando evitar a 
morte destes animais devido ao atropelamento por equipamentos e máquinas.  

    x x  

Programa de Educação Ambiental para os 
trabalhadores 

Realizar treinamento do funcionários sobre os cuidados da fauna. x x x x x x  
Programa de Educação Ambiental para os 

trabalhadores 
Implantar plano de contingência com vistas à atenuação dos riscos à fauna 

e flora da região. x x x x x x  
Planejamento  

Implantar programa de Resgate de fauna. 
 x   x  x Programa de resgate da fauna 
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VI.1.1.3 MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURA 

VI.1.1.3.1 MATRIZ DE IMPACTOS  

IDENTIFICAÇÃO EXAME SIGNIFICÂN
CIA COMENTÁRIO 

ATIVIDADE / 
EVENTO IMPACTO / MEIO EFEITO 
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OBSERVAÇÕES 

Alteração do Uso e 
ocupação do Solo para 

Silvicultura 

Novos Negócios/Empreendimentos de serviços e 
bens de consumo / MEIO ANTRÓPICO 

Abertura de oportunidades de negócios 
para a população local 

A
II      2 3 5 S R   

Relação direta com as 
fases de instalação, operação 
e manejo e colheita 

Aquecimento do comércio local 
A

II      2 3 5 S R   
Fases de instalação, 

operação e manejo e colheita 

Ruídos e Vibrações / MEIO ANTRÓPICO 

Aumento dos Níveis de Ruídos e 
Vibrações 

A
II      3 4 7 S R   Fases de instalação e 

colheita 

Aumento do Risco de acidentes 
A

II      3 4 7 S R   Fases de instalação e 
colheita 

Desconforto pelo aumento da poluição 
aérea e sonora 

A
II      3 4 7 S R   

Fases de instalação e 
colheita 

Especulação Imobiliária / MEIO ANTRÓPICO Aumento da especulação imobiliária de 
imóveis circunvizinhos 

A
II      2 2 4 S I   

Fase de planejamento 

Arrecadação de Impostos e Tributos / MEIO 
ANTRÓPICO 

Aumento na arrecadação de tributos 
relacionados ao aquecimento do comércio e à 
atividade produtiva. 

A
ID      2 3 5 S R   

Fase de colheita 

Expectativa e apreensão na população na ADA, 
AID e AII / MEIO ANTRÓPICO 

Geração de expectativa na população 
A

II      2 3 5 S R   Fase de planejamento 

Geração de apreensão à população com a 
presença de foreiros 

A
ID/AII      2 2 4 S I   

Fase de planejamento, 
instalação e colheita 
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Êxodo Rural com a perda de emprego e 
residência por parte dos trabalhadores 
ligados às atuais atividades produtivas da 
fazenda. 

A
DA      3 3 6 S R   

Fase de planejamento e 
instalação 

Abertura de postos de trabalho e geração de renda 
/ MEIO ANTRÓPICO 

Geração de empregos para a mão de 
obra local especializada 

A
II      2 3 5 S R   

Fase de instalação, 
operação e manejo e colheita 

Geração de empregos para a mão de 
obra local não especializada  

A
II      2 3 5 S R   

Fase de instalação, 
operação e manejo e colheita 

Aumento dos níveis de risco para incêndios / 
MEIO ANTRÓPICO/BIÓTICO 

Risco de incêndio e propagação de fogo 
em comunidades circunvizinhas 

A
ID      4 2 6 S R   

Fases de operação e 
manejo, operação e colheita 

    Risco de Degradação de Sítios Arqueológicos / 
MEIO ANTRÓPICO 

Perda de patrimônio histórico e cultural A
ID      3 3 6 S R   

Fase de instalação 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental -  Atividade de Silvicultura (Eucalipto) - Suzano Papel e Celulose S.A.. 
Municípios de Mucurici e Montanha/ Espírito Santo. 
Revisão 00 -Março/2013 
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VI.1.1.3.2  MATRIZ DE PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO/COMPENSAÇÃO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ASPECTOS 
SOCIOAMBIENTAIS 

IMPACTOS 
SIGNIFICANTES 

MEDIDAS MITIGADORAS DE 
IMPACTOS ADVERSOS  

MEDIDAS POTENCIALIZADORAS 
DE IMPACTOS BENÉFICOS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 
NO PROJETO CARÁTER 

PROJETOS E 
PLANOS 

AMBIENTAIS 

PL
AN

EJ
AM

EN
TO

 

IN
ST
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LT

U
RA

L 

Novos 
Negócios/Empreend
imentos de serviços 
e bens de consumo 

Abertura de 
oportunidades de 
negócios para a 
população local 

  A empresa pode contribuir para a 
extensão dos negócios da região 
adquirindo, dentro da viabilidade 
técnica necessária, diversos insumos 
utilizados na implantação e operação 
do empreendimento. 
A empresa pode envolver os 
empresários locais numa discussão 
sobre a viabilidade de parcerias, 
potencialidades dos negócios da 
região, entre outros aspectos que 
podem criar sinergias entre os 
diversos empreendedores da região. 

  X     X X   

PROJETO DE 
ENVOLVIMENTO DOS 
EMPREENDEDORES 
LOCAIS NO PROCESSO 
DE DESENVOLVIMENTO 
DO EMPREENDIMENTO 

Aquecimento do 
comércio local 

  A fim de fomentar o aquecimento do 
comércio local, a empresa pode 
incentivar o abastecimento de parte 
da frota de veículos em postos de 
combustíveis localizados nos 
municípios da Área de Influência. 
Por outro lado, o poder público pode 
criar incentivo e gerar oportunidades 
para a localização das empresas de 
transporte nesses locais, buscando 
contribuir para a dinâmica 
municipal. 

    X   X X   

PROJETO DE 
ENVOLVIMENTO DOS 
EMPRESÁRIOS LOCAIS 
NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DO 
EMPREENDIMENTO 

Ruídos, Vibrações e 
Acidentes 

Aumento dos 
Níveis de Ruídos e 
Vibrações 

1. Controle do horário de 
trabalho, com especial atenção 
às atividades localizadas nas 
proximidades de áreas 
habitadas; 
2. Roteiros de transporte de 
pessoas, matérias-primas, 
insumos, máquinas e 
equipamentos para operação da 
Base Florestal; 

  

  X     X X   

PROJETO DE 
MANUTENÇÕES, 
REVISÕES E 
REGULAGENS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
PERIODICAMENTE. 
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3. Manutenções, revisões e 
regulagens de máquinas e 
equipamentos. 

Aumento do Risco 
de acidentes 

Pelo Empreendedor: 
1. Formalizar e implementar 

Plano de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), a fim de 
administrar possíveis 
ocorrências de acidentes;  
2. Treinar constantemente as 
diversas categorias de 
trabalhadores, sobretudo para 
que sigam os princípios da 
Segurança do Trabalho; 
3. Elaborar e implantar Planos 
específicos para lidar com 
situações emergenciais;  
3. Estabelecer contratos 
adequados com as empresas de 
transporte a fim de garantir que 
o sistema logístico seja realizado 
com alto padrão de segurança, 
com controle rígido de peso e 
volume das cargas; 
4. Estabelecer um padrão de 
escoamento da produção que 
evite rotas que interceptem 
aglomerados urbanos. 
Pelo Poder Público: 
1. Garantir a sinalização 
adequada das rodovias, 
sobretudo nos eixos de entrada e 
saída de caminhões carregados, 
tratores, entre outros; 
2. Garantir o bom estado de 
conservação das rodovias por 
onde circularão as cargas de 
madeira; 
3. Regulamentar o transporte de 
cargas a fim de estabelecer rotas 
que salvem a proximidade de 
escolas, templos, passeios e 
locais públicos de grande 
movimentação de transeuntes. 

  

  X     X X   

PLANO DE PREVENÇÃO 
DE RISCOS AMBIENTAIS 
(PPRA) 
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Desconforto pelo 
aumento da 
poluição aérea e 
sonora 

4. Nas proximidades de vilas 
urbanas, de plantações 
destinadas ao consumo humano 
e criações de animais: 
5. Realizar capina manual e 
viabilizar outros mecanismos 
para combate a formigas, com o 
uso de defensivos naturais ou 
biológicos; 
6. Evitar o uso de fertilização 
e/ou pulverização através de 
aviões ou emissários com baixo 
controle de dispersão de 
resíduos pelo ar; 
lém disso, deve-se: 
7. Planejar operações de 
transporte de materiais e 
equipamentos, com a adoção de 
cuidados especiais em áreas 
próximas a zonas habitadas; 
8. Incremento da fiscalização 
quanto à regulagem adequada 
dos motores, controle de 
velocidade e emissão de gases 
poluentes. 

  

  X     X X   

PROJETO DE 
MITIGAÇÃO DE 
POLUIÇÃO AÉREA E 
SONORA 
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Especulação 
Imobiliária 

Aumento da 
especulação 
imobiliária de 
imóveis 
circunvizinhos 

Pelo Empreendedor: 
1. Evitar a compra de pequenas 
propriedades em grande volume 
e localizadas em áreas da região 
de Influência Indireta a fim de 
mitigar o processo de 
especulação; e 
2. Destinar recursos para o 
desenvolvimento interno de 
ciência, tecnologia e inovação 
com o objetivo de criar 
tecnologias cada vez mais 
produtivas e menos impactantes, 
sobretudo permitindo o 
aumento da produtividade com 
consequente redução da área 
plantada. 
Pelo Poder Público: 
1. Acompanhar o processo de 
compra e/ou arrendamentos e 
estabelecer mecanismos legais 
(zoneamentos adequados) que 
evitem a elevação descontrolada 
dos preços das terras na Área de 
Influência; 
2. Estimular a discussão 
participativa a fim de promover 
um fórum de gestão florestal 
municipal consorciada, 
envolvendo os quatro 
municípios da Área de Influência 
Indireta e demais interessados. 

  

X         X   

PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Arrecadação de 
Impostos e Tributos 

Aumento na 
arrecadação de 
tributos 
relacionados ao 
aquecimento do 
comércio e à 
atividade 
produtiva. 

  São vários os impostos incidentes 
sobre a atividade de silvicultura, tais 
como: PIS e Confins, ISS, ICMS, IR e 
CSLL. O Estado pode ampliar os 
mecanismos de incentivo e crédito, 
associando-os com estratégias de 
aquecimento do comércio local e 
regional. 

    X   X X   

PROJETO DE 
ENVOLVIMENTO DOS 
EMPREENDEDORES 
LOCAIS NO PROCESSO 
DE DESENVOLVIMENTO 
DO EMPREENDIMENTO 
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Expectativa e 
apreensão na 
população na ADA, 
AID e AII 

Geração de 
expectativa na 
população 

1. Implantar um Plano de 
Comunicação Social para 
esclarecer a população local 
sobre as principais 
características do 
empreendimento, por exemplo: 
Localização; Cronograma; 
Características técnicas; 
Empregos a serem gerados nas 
etapas de implantação e 
operação; Tipos de postos de 
trabalho e qualificação escolar 
necessária para ocupá-los; e 
2. Implantar um Plano de 
Comunicação Social para 
esclarecer a população sobre o 
tipo de tecnologia utilizada para 
minimizar impactos negativos. 
3. Divulgar amplamente a caixa 
de correspondência “Suzano 
Responde” para a população da 
AII. 

  

X X       X   

PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Êxodo Rural com a 
perda de emprego 
e residência por 
parte dos 
trabalhadores 
ligados às atuais 
atividades 
produtivas da 
fazenda. 

1. Fortalecer o capital social, 
natural e econômico das famílias 
moradoras no interior da 
fazenda via programas 
específicos, sobretudo 
incorporando-as ao ciclo 
produtivo do eucalipto e em 
outras atividades 
correlacionadas ao cultivo da 
terra. 

  

X         X   

PROGRAMA DE 
CONTRATAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA E SERVIÇOS e 
PROJETO DE 
FORTALECIMENTO DO 
CAPITAL SOCIAL DAS 
FAMÍLIAS RESIDENTES 
NA FAZENDA 
ELDORADO. 
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Geração de 
apreensão à 
população com a 
presença de 
foreiros 

1. Priorizar contratação da mão 
de obra local e regional. Havendo 
necessidade de contratação de 
mão de obra não residente, os 
funcionários devem ser alojados 
nas sedes dos municípios mais 
próximos, evitando alojamentos 
precários e proporcionando a 
inserção social dos forâneos; 
2. Utilizar a metodologia do 
“Livro de campo” (programa 
existente na rotina empresarial 
do empreendedor) a fim de 
captar as situações que possam 
estar gerando desconforto para 
as comunidades locais; e 
3. Manter e divulgar “Caixas de 
correspondências” (programa 
existente na rotina empresarial 
do empreendedor)  em locais 
estratégicos a fim de captar 
informações de pessoas com 
pouco acesso a recursos 
informacionais. 

  

  X       X   

PROGRAMA DE 
CONTRATAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA E 
SERVIÇOS e 
PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

Abertura de postos 
de trabalho e 
geração de renda 

Geração de 
empregos para a 
mão de obra local 
especializada 

  De acordo com estimativas da 
Sociedade Brasileira de Silvicultura, 
existe a geração de 50 postos de 
trabalho para cada mil hectares de 
floresta plantada. Considerando o 
total de 1,8 mil hectares de plantação 
prevista no empreendimento, a 
expectativa mínima é de geração de 
90 postos de trabalho diretos. 
A fim de atender às demandas mais 
qualificadas, a empresa 
empreendedora pode realizar um 
mapeamento da mão-de-obra 
especializada disponível na região, 
através do recebimento e análises de 
currículos de moradores da 
localidade. 
A utilização de mão-de-obra local, 
além de potencializar a dinâmica da 
renda e produção desses territórios, 
reduz o custo de instalação e 
operação do empreendimento. 

  X X X X X   

PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO/FO
RMAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA 
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Geração de 
empregos para a 
mão de obra local 
não especializada  

  A empresa empreendedora pode 
primar pela contratação de mão-de-
obra local. A fim de adequar essa 
mão-de-obra à demanda da empresa, 
pode-se promover programas de 
formação técnica permanente e de 
longo prazo, conjuntamente com as 
prefeituras locais ou de forma 
independente, através de programas 
empresariais de qualificação e 
inserção. 

  X X X X   X 

PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO/FO
RMAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA 

Aumento dos níveis 
de risco para 
incêndios 

Risco de incêndio e 
propagação de 
fogo em 
comunidades 
circunvizinhas 

Pelo Empreendedor:  
1. Instalação de brigada de 
incêndio dentro da área de 
plantio com treinamento 
constante das equipes e 
programas de informação junto à 
comunidade local; 
2. Manutenção de margem 
adequada de segurança entre as 
plantações, rodovias, estradas 
vicinais, propriedades, casas e 
áreas próximas a fim de proteger 
as áreas de possíveis acidentes 
com fogo. 
 
Pelo PoderPúblico: 
1. Incentivar estruturas de 
defesa civil municipal, sobretudo 
nos município de Montanha e 
Mucurici, com planos adequados 
de evacuação, orientação e 
treinamento da população 
potencialmente vulnerável aos 
possíveis incêndios florestais. 

  

    X X X X   

PLANO DE 
PREVENÇÃO DE 
RISCOS 
AMBIENTAIS 
(PPRA) E 
PROGRAMA DE 
VIGILÂNCIA 

Sítios Arqueológicos 
Perda de 
patrimônio 
histórico e cultural 

Realizar prospecção de sítios na 
ADA do empreendimento 

Realizar educação patrimonial dos 
públicos externos da AID e 
trabalhadores que farão a instalação 
do empreendimento 

X X           

PROSPECÇÃO 
ARQUEOLÓGICA NA 
ADA E AID E 
EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL COM 
OS PÚBLICOS 
EXTERNO E 
INTERNO  
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VI.2 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

VI.2.1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA 

INTERIORES 
 

A Suzano possui rotinas para monitoramento de nutrientes em corpos d’água 

influenciados por plantios e de consumo de água na irrigação de plantios. 

A empresa ainda conduz estudos e programas voltados ao monitoramento 

das águas, tanto em termos de comportamento (ciclo hidrológico) como de 

qualidade, tendo a perspectiva de subsidiar suas práticas silviculturais e de 

gestão florestal.  

Procura-se identificar impactos que possam ser considerados significativos, 

bem como obter elementos que auxiliem na condução do manejo considerando a 

unidade “microbacia hidrográfica”. 

 

VI.2.2 PROTEÇÃO ÀS NASCENTES DE DEMAIS RECURSOS HÍDRICOS 
 

As áreas de preservação da empresa estão distribuídas nos municípios em 

que atua, abrangendo 5 bacias hidrográficas. Todas as nascentes inseridas nestas 

áreas são protegidas pela empresa, que mantém área de cobertura vegetal 

original em faixa não inferior a 50m destas nascentes. Todos os cursos d’água são 

também protegidos pela manutenção de faixa de mata ciliar ou vegetação original 

em faixa não inferior a 30m. Toda rede hidrográfica encontra-se identificada na 

base cartográfica da empresa. 

 

VI.2.3 PROJETO SURVEIL - AVALIAÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS – 

MONITORAMENTO QUANTITATIVO 
 

O programa utilizado é o Surveil, modelo hidrológico utilizado no programa é 

o SMAP “Soil Moisture Accounting Procedure”, modelo do tipo transformação 
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chuva-vazão, desenvolvido por Lopes et. al. (1982) e que utiliza metodologia de 

separação de escoamento baseada no “Curve Number”, do Departamento de 

Conservação do Solo Norte- Americano – Soil Conservation Service (SCS).  

É um modelo determinístico, conceitual e agregado, cujo desenvolvimento 

baseou-se na experiência com a aplicação do modelo Stanford Watershed IV em 

trabalhos realizados no DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do 

Estado de São Paulo (Buchianeri, 2004). O SMAP utiliza como dados de entrada a 

precipitação mensal, a evapotranspiração potencial (EP) mensal, a taxa de 

deplecionamento (K) e a umidade inicial do solo. 

As entradas de precipitação são fornecidas pela Suzano e através do Modelo, 

a Avix Engenharia calcula a vazão. Como forma de conferir/calibrar o método a 

Suzano realiza mensalmente medições de vazão no exutório das Bacias 

monitoradas. A avaliação é anual, levando em conta o ano Hídrico, considerando 

as operações de manejo realizado. Os resultados são expressos em vazão 

(deflúvio). 

Este monitoramento foi instalado levando-se em consideração as regiões 

edafoclimáticas da Suzano Unidade Bahia. 

VI.2.4 MONITORAMENTO DE NUTRIENTES EM CORPOS D’ÁGUA (ÁGUAS 

SUPERFICIAIS), QUALITATIVO DE ÁGUA SUPERFICIAL 

 
O objetivo do monitoramento de águas superficiais é verificar as possíveis 

influências do manejo florestal na qualidade da água. 

A Tabela VII.1.3-1 demonstra os parâmetros que são monitorados e sua 

respectiva representatividade. 

Tabela  VIII.1-1 - Parâmetros de Qualidade de Água - Superficiais 

Parâmetros Representatividade 

PH 
Alterações da qualidade 

Temperatura 

Oxigênio Dissolvido 
Matéria orgânica 

Demanda Bioquímica de oxigênio 

Nitrogênio total Fertilizantes 
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Fósforo total 

Nitrogênio Kjeldahl 

Turbidez 
Carreamento de solos, processos erosivos, 

manutenção de estradas, etc. 
Sólidos Totais Fixos 

Sólidos totais 

Condutividade Metais 

Nitrato Nutrientes/Limitantes 

Nitrito Nutrientes/Limitantes 

Princípio ativo de pesticidas Herbicidas e formicidas 

IQA (Índice de qualidade de água) Indicador de qualidade 

 
As amostragens são realizadas em conjuntos de 6 (seis) pontos: a montante 

da área da empresa, na entrada, no interior, na saída e à jusante das áreas da 

empresa. Para garantir a representatividade, são realizadas essas amostragens 

nas seguintes glebas: 22B, 21A, 13C, 12D, 12B e 14D. 

A frequência de análise é semestral para todos os parâmetros descritos na 

tabela VII.1.3-1. Exceto para o princípio ativo de pesticidas, que é feito de forma 

pontual, na ocasião da realização das atividades silviculturais, nos pontos pré-

estabelecidos (glebas descritas acima). 

Além dos pontos de amostragem distribuídos nas glebas, são realizadas 

análises da qualidade da água superficial no Rio Mucurizinho, à montante e a 

jusante do viveiro de produção de mudas de eucalipto. 

Existem outros pontos de águas superficiais que são monitorados 

qualitativamente e, que não é estabelecido o IQA. 

 

VI.2.5 MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 

O monitoramento de águas subterrâneas é realizado no “Poço de 

Monitoramento do Viveiro”. O objetivo é avaliar a qualidade da água no lençol 

freático, levando em consideração o uso de fertilizantes e pesticidas, haja vista 

que, este local utiliza constantemente esses insumos. 

A periodicidade será quadrimestral para os parâmetros: 
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 pH 

 Temperatura 

 DBO 

 Condutividade 

 Isoxaflutol 

 1,1-Dicloroetano 

 1,2-Diclorobenzeno 

 1,2-Dicloroeteno (cis+trans) 

 Diclorobenzeno 

 Dicloroetano 

 Diclorometano 

 Imidacloprido 

 Deltametrina 

 Abamectina 

 Triazimetrione de Sódio 

 Fipropil 

 Glifosato. 

 

E periodicidade anual para os parâmetros: 

 pH 

 Temperatura 

 DBO 

 Condutividade 

 Carbendazin 

 Iprodione 

 Triadimenol 

 Captan 

 Piraclostrobina 

 Tetraconazol 

 Epoxiconazol 

 Oxocloreto de Cobre. 
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VI.2.6 PROGRAMA DE RESGATE E REALOCAÇÃO DA FLORA 

 
Algumas das espécies vegetais arbóreas presentes em meio às pastagens na 

área de implantação do empreendimento são remanescentes da vegetação nativa 

existente na região. Como a região do empreendimento (municípios de Montanha 

e Mucurici) é ocupada principalmente por pastagens, parte da diversidade 

biológica da região está presente nessas pastagens. Assim, para algumas espécies, 

indivíduos remanescentes em meio às pastagens podem representar parte 

significativa das populações locais. 

Foi mostrado no estudo de flora que as pastagens da Fazenda Eldorado 

abrigam a espécie Joannesia princeps, popularmente conhecida como boleira, que 

já foi considerada ameaçada de extinção segundo a International Union for 

Conservation of Nature (IUCN, 1998). Apesar de informações atualizadas terem 

retirado a boleira da lista de espécies ameaçadas, essa planta ocupa um nicho 

muito restrito e depende de animais silvestres para dispersar suas sementes e 

abrir sua cápsula (Heringer, 1947). Logo, a população de boleiras da região é 

especialmente sensível e os indivíduos suprimidos representam uma perda 

considerável para a população local dessa planta. 

Este impacto irá ocorrer na AID e é classificado como de abrangência local, 

de situação normal, adverso, incidência direta, permanente, severidade crítica, 

probabilidade provável e de grau de importância. 

 

VI.2.7 ALTERAÇÃO DA VEGETAÇÃO E HÁBITAT 
 

De acordo com o diagnóstico ambiental referente ao meio biótico, a área de 

estudo apresenta ambientes naturais de vegetação e corpos d’água que, apesar de 

bastante alterados, abrigam espécies nativas da flora e da fauna. 

Durante a fase de implantação poderá haver intervenção indireta nestes 

ambientes devido às atividades de preparação do solo e área de plantio. Nas áreas 

próximas aos alagados, as atividades poderão resultar na interrupção transitória 

e/ou permanente do movimento natural das águas, levando a alagamentos e 

consequente morte da vegetação e da fauna associada. Por outro lado, o inverso 
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dessa situação, que seria a drenagem excessiva, pode acarretar no dessecamento 

de ambientes naturalmente alagadiços, comprometendo a perpetuação da flora e 

fauna que se desenvolve nesses ambientes úmidos. 

Para as espécies que se adaptam ao ambiente formado pelo plantio e a 

vegetação nativa que se forma no sub-bosque, no momento do corte o habitat 

será reduzido, podendo ocasionar mortalidade, afugentamento, escassez de 

recursos e declínio populacional em espécies animais. 

Este impacto irá ocorrer na AID e é classificado como de abrangência local, 

de situação normal, adverso, incidência direta, permanente, severidade marginal, 

probabilidade frequente e de grau de importância. 

 

VI.2.8 PROGRAMA DE RESGATE E REALOCAÇÃO DA FAUNA 
 

VI.2.8.1 AUMENTO DA PERMEABILIDADE BIOLÓGICA.  

 
A substituição de áreas de pasto por floresta de eucalipto deve aumentar a 

permeabilidade biológica, permitem a interligação entre o habitat natural e a 

floresta plantada, tolerando assim a passagem de animais e ampliando o habitat 

disponível à fauna local. 

Da mesma forma, vários autores apontam que é possível encontrar uma 

diversidade considerável de mamíferos, aves e insetos nas florestas implantadas 

(Silveira, 2005; Silva, 2002; Almeida et al., 2000; Cannell, 1999;  Almeida, 1979; 

Dietz et al.,1975), sondo estas vivendo de recursos do sub-bosque ou de 

passagem entre ambientes naturais. 

O maior problema é que este efeito de corredor de fauna que se forma com o 

amadurecimento do sub-bosque possui temporalidade cíclica, pois com o corte o 

impacto positivo se torna negativo, com “alteração da vegetação e hábitat” e com 

o risco da mortalidade da fauna durante o corte. 

Este impacto irá ocorrer na área de influência direta e é classificado como de 

abrangência local, de situação normal, benéfico, incidência direta, de 
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temporalidade cíclica, severidade marginal, probabilidade frequente e de grau de 

importância. 

 
VI.2.8.2 PERTURBAÇÃO DA FAUNA 

 

Este impacto ocorrerá nas fases de instalação e de operação do 

empreendimento devido à mobilização das frentes de trabalho, ocorrendo nas 

etapas de plantio, manutenção e colheita do eucalipto. A fauna será afetada 

principalmente pelos ruídos gerados, pelo aumento da movimentação de 

equipamentos e veículos e pelo aumento no número de pessoas nas áreas de 

intervenção, o que acarretará o estresse e o afugentamento da fauna terrestre 

nativa. 

Este impacto irá ocorrer na AID e AII e é classificado como de abrangência 

local, de situação normal, adverso, incidência indireta, de temporalidade cíclica, 

severidade marginal, probabilidade provável e de grau risco. 

 
VI.2.8.3 PROGRAMA DE RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA 

 

A partir da análise das características do empreendimento e da análise do 

diagnóstico ambiental da fauna terrestre foram identificados os principais 

impactos ambientais sobre esses organismos. Algumas das medidas mitigadoras, 

preventivas e corretivas indicadas após a análise dos impactos deram origem ao 

Programa de Acompanhamento, Resgate e Realocação de Fauna, norteando suas 

diretrizes gerais. Este programa foi elaborado de acordo com as características 

ambientais locais e regionais, as características ecológicas das espécies de fauna 

potencialmente afetadas e de critérios técnicos do empreendimento, levando em 

conta também as melhores formas de viabilizar cada ação. A execução do 

Programa de Acompanhamento, Resgate e Realocação de Fauna é de 

responsabilidade do empreendedor. 

Entende-se por resgate de fauna a atividade de recolher animais que não 

conseguem, por limitação da própria locomoção, fugir de uma determinada área 

onde está sendo realizada a supressão de vegetação, alagamento, aterramento ou 
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instalação de obras. Tal operação consiste no afugentamento e recolhimento de 

espécimes animais, principalmente vertebrados, visando sua destinação a 

ambientes próximos e seguros, evitando assim impactos a mortalidade dessa 

fauna. 

Inicialmente no Brasil os programas de resgate de fauna eram feitos apenas 

em grandes empreendimentos, que causavam grandes impactos. Hoje dado o 

grau de fragmentação dos ecossistemas, principalmente na Mata Atlântica, e a 

escassez de conhecimento da fauna brasileira como um todo, vem se adotando no 

país o acompanhamento e possível resgate de fauna, mesmo nos projetos 

considerados pequenos, mas que apresentam potencial para causar impactos 

ambientais. 

Como o plantio de eucalipto nos seus estágios mais avançados abriga 

elementos da fauna nativa de forma permanente ou temporária e ao final do ciclo 

reprodutivo é realizado o corte da plantação e consequentemente a destruição do 

habitat formado pela mesma, faz-se necessária a execução do acompanhamento, 

resgate e realocação dessa fauna, para evitar a mortalidade de animais durante e 

imediatamente após o corte. Além disso, o programa deve ser realizado durante a 

implantação do empreendimento, durante as atividades de corte e aterro e 

durante possíveis atividades de supressão de partes de fragmentos de vegetação 

nativa. 

 

VI.3 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
 

Aos gestores da Suzano, de todos os níveis, cabe a tarefa de integrar e 

preparar seus colaboradores, educando-os em todas as dimensões de trabalho: 

conhecimento, atitudes e habilidades, assessoradas, quando necessário, pela área 

de Recursos Humanos. As diretrizes para as ações de treinamento e 

desenvolvimento dos colaboradores estão estabelecidas no Procedimento PR. 

06.00086 – Treinamento Operacional Florestal - UNF. 

Parte das necessidades de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores 

é suprida pela ação direta dos gestores, não dependendo de ações formais de 
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T&D. Essa ação abrange o acompanhamento no trabalho, reunião e indicação de 

leituras (treinamento "on the job"). 

Visando a capacitação e o aprimoramento no trabalho, a empresa possui uma 

sistemática para identificação de necessidades e planejamento de treinamento 

para seus colaboradores. Isto inclui o programa de conscientização dos 

colaboradores e contratados sobre suas responsabilidades, ações e omissões em 

relação a procedimentos, aspectos ambientais, riscos da segurança e saúde 

ocupacional, plano de preparação e atendimento a emergência, bem como 

interfaces e melhorias pessoais em relação à política e programas da gestão da 

qualidade. 

A identificação de necessidades para treinamento é realizada na comparação 

do perfil de cargo com o perfil profissional e educacional, e outras necessidades 

corporativas são incluídas, de acordo com implantação de projetos, processos 

previstos para o ano. 

 

As ações de treinamento e desenvolvimento estão em consonância com os 

itens abaixo, considerando-se a pertinência, de acordo com a realidade de cada 

unidade: 

 A Política da Qualidade, Responsabilidade Social, Saúde e Segurança; 

 A Visão, Missão e Valores da empresa; 

 As aspirações e objetivos estratégicos da empresa; 

 Os modelos de competências definidos; 

 Os conhecimentos e habilidades identificados nos perfis de 

cargo/descrição de atividades; 

 O desenvolvimento de novas tecnologias e processos; 

 Os resultados operacionais estabelecidos. 

 

A verificação da efetividade dos treinamentos realizados com colaboradores 

próprios, com mais de 8 horas de duração, é feita e documentada de forma 

sistemática, de acordo com o PR 09.00008 – Avaliação de Treinamento e 

Desenvolvimento. 
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Qualquer atividade realizada na Suzano, por colaboradores próprios ou 

terceiros, devem estar com seus riscos da segurança e saúde ocupacional, 

mapeados e classificados, conforme procedimento específico. Para os riscos 

significativos existem procedimentos operacionais instituídos. Cabe ao 

responsável pela atividade realizar a capacitação e a conscientização dos 

executantes em relação aos riscos e controles necessários à segurança e saúde 

ocupacional.  

 

VI.3.1 PROGRAMA DE TREINAMENTO E APRIMORAMENTO DA MÃO-DE-OBRA 

 
Anualmente é emitido o Programa de Treinamento Operacional Florestal que 

contempla a carga horária mínima, treinamentos necessários de acordo com o 

cargo/função e o conteúdo programático de cada treinamento.  

Os treinamentos contidos no programa possuem manuais específicos para 

cada atividade e estes manuais contemplam temas relacionados à segurança e 

cuidados ambientais visando à conscientização dos colaboradores e resultando 

na redução de acidentes e ocorrências ambientais. 

As avaliações de eficácia pertinentes aos treinamentos relacionados no 

programa são realizadas periodicamente por meio de avaliação dos 

monitoramentos de qualidade e Auditorias Comportamentais e os resultados são 

acompanhados pelos gestores. 
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VII EQUIPE TÉCNICA 
 

COORDENAÇÃO GERAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Profissional 

Luiz Augusto Altenburg Gomes de Oliveira, M.Sc. 
Engenheiro de Aquicultura 
Especialista em Gestão e Manejo Ambiental – UFLA/MG 
Mestre em Ecologia de Ecossistemas – UVV/ES 

Empresa 
Aqua-Ambiental Ltda. 
CTF/IBAMA – 1631628   CTEA/IEMA – 35687576 
CREA/ES - 9036 

Registro no Conselho de Classe CREA/ES – 013159/D 
CTF/IBAMA 522774 
CTEA/IEMA 35429984 
Função Coordenador Geral e Responsável Técnico do EIA/RIMA 

Assinatura 
 
 
 

 

Profissional Luana Silva Reis, TD 
Tecnóloga em Geodésia/Geoprocessamento - IFES 

Empresa Aqua-Ambiental Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CREA/ES –029027/TD 
CTF/IBAMA 5537016 
CTEA/IEMA 60238151 

Função 
Responsável Técnico – Elaboração de Mapas 
Georreferenciados do EIA/RIMA 

Assinatura 
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MEIO FÍSICO 

Profissional 

Dalmacio Espindula Neto, D.Sc. 
Engenheiro Agrônomo 
Doutor em Engenharia Agrícola/Recursos Hídricos e 
Ambientais – UFV/MG 

Empresa 
Agrifield Ltda – Contratada pela Aqua-Ambiental Ltda. 
CTEA/IEMA – 58686029   CTF/IBAMA – 5285114 
CREA/ES - 11721 

Registro no Conselho de Classe CREA/ES – 012369/D 
CTF/IBAMA 5285066 
CTEA/IEMA 53407717 

Função 
Meio Físico – Responsável Técnico – Climatologia e 
Hidrologia 

Assinatura 

 
 

Profissional 
Marcus Vinícius Sossai Berger, M.Sc. 
Biólogo 
Mestre em Engenharia Ambiental/Recursos Hídricos- UFES 

Empresa Agrifield Ltda – Contratada pela Aqua-Ambiental Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CRBio/ES – 012369/D 
CTF/IBAMA 5596381 
CTEA/IEMA 44391188 
Função Meio Físico - Hidrologia 

Assinatura 
 

 

Profissional Karlos Antônio Chagas. 
Engenheiro Agrônomo 

Empresa 
M.R - Engenharia Ltda – Contratada pela Aqua-Ambiental 

Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CREA/ES – 012720/D 
CTF/IBAMA 5722123 
Função Meio Físico - Solos 

Assinatura 
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MEIO BIÓTICO 

 

Profissional 
Eduardo Hoffmam de Barros, M.Sc. 
Biólogo 
Mestre/Ecologia e Conservação da Biodiversidade – UESC/BA  

Empresa 
ELLO Ambiental Ltda – Contratada pela Aqua-Ambiental Ltda. 
CTEA/IEMA – 50486276 CTF/IBAMA -  

Registro no Conselho de Classe CRBio-RJ/ES – 42.493/02 
CTF/IBAMA 1923729 
CTEA/IEMA 34790527 

Função 
Meio Biótico – Responsável Técnico – Herpetologia e 
Ictiofauna 

Assinatura  
 

 

Profissional 
Eduardo Bortolini Segatto, Esp. 
Biólogo – ESFA/ES 

Empresa ELLO Ambiental Ltda – Contratada pela Aqua-Ambiental Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CRBio-RJ/ES –42.695/02 
CTF/IBAMA 1707516 
CTEA/IEMA 34790551 

Função 
Meio Biótico – Responsável Técnico – 
Mamíferos 

Assinatura 
 

 

Profissional 
Rogério Laurindo Rodrigues 
Biólogo – ESFA/ES 

Empresa ELLO Ambiental Ltda – Contratada pela Aqua-Ambiental Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CRBio-RJ/ES –48.708/07 
CTF/IBAMA 1984134 
CTEA/IEMA 46967176 
Função Meio Biótico – Responsável Técnico – Herpetologia 

Assinatura 
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Profissional 
Guilherme Pizoni Fadini, Esp. 
Biólogo 
Especialista – UCB/RJ 

Empresa ELLO Ambiental Ltda – Contratada pela Aqua-Ambiental Ltda. 
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