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APRESENTAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento contém o Relatório de 

Impactos sobre o Meio Ambiente (Rima) do Projeto de 

Silvicultura da Fibria Celulose S/A a ser implantado 

na Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas, que 

compreende cinco fazendas com parte de suas terras 

localizadas nos municípios de Ponto Belo, Montanha, 

Mucurici e Pinheiros, extremo norte do Espírito 

Santo. 

O trabalho, elaborado pela empresa Rhea Estudos & 

Projetos Ltda, contou com uma equipe 

multidisciplinar e foi elaborado em uma linguagem 

simples de modo a possibilitar o entendimento pela 

sociedade a respeito do projeto de Silvicultura da 

Fibria Celulose S/A. Ele contempla a Descrição do 

Empreendimento, o Diagnóstico Ambiental, a 

Avaliação dos Impactos Ambientais, os Programas de 

Monitoramento e o Prognóstico Ambiental. 

Desta forma espera-se que venham a ser atendidas 

as condições fundamentais para promover a 

conservação do meio ambiente, e ao mesmo tempo o 

desenvolvimento socioeconômico regional e estadual 

sustentável. 
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POR QUE FOI ELABORADO O EIA/RIMA? 
 

A legislação ambiental brasileira prevê que é competência 

comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 

Municípios a preservação das florestas, da fauna e flora, assim 

como garantir o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Diversas leis, decretos e resoluções estabelecem 

regulamentam as atividades florestais, dentre elas, a produção 

de madeira através do plantio de árvores - silvicultura, de 

modo que essas atividades propiciem o desenvolvimento 

florestal sustentável, garantindo a geração de empregos, 

renda. 

Qualquer empreendimento que potencialmente possa 

causar danos ao ambiente precisa de uma Licença Ambiental e 

para obter essa Licença o Estado exige, dentre outros tipos de 

estudos, a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

a divulgação dos resultados através do RIMA – Relatório de 

Impacto sobre o Meio Ambiente, o qual é apresentado neste 

documento. 

As diretrizes básicas para elaboração do EIA/RIMA estão 

contidas na Resolução CONAMA nº 01/1986, e as específicas 

foram definidas no Termo de Referência elaborado pelo IDAF – 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. 
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EQUIPE TÉCNICA 

A elaboração deste Rima contou com as informações apresentadas pela equipe 

técnica no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a qual é apresentada abaixo. 

COORDENAÇÃO GERAL   

Alvaro Garcia, MSc. Engenheiro Florestal Crea PA 6032/D 

Descrição do empreendimento   

Luciano Lisbão Junior, PhD Engenheiro Agrônomo Crea SP 034383/D 

Clima   

Alvaro Garcia, MSc. Engenheiro Florestal Crea PA 6032/D 

Geologia e Geomorfologia   

Frederico Fernandes de Avila, MSc. Geógrafo Crea MG 144938/D 

Recursos Hídricos    

Aristides Ribeiro, Dr. Engenheiro Agrícola Crea MG 91874/D 

Solos   

Luciano Lisbão Junior, PhD Engenheiro Agrônomo Crea SP 034383/D 

Ictiofauna   

Gladstone Almeida, MSc. Biólogo CRBIO 29174/02 

Herpetofauna   

José A. P. Schinneder, MSc. Biólogo CRBIO 24941/02 

Avifauna   

Luciano Azevedo Vieira, MSc. Biólogo CRBIO 32933/02 

Mastofauna   

Vitor Ribeiro Taylor MSc. Biólogo CRBIO 42801/02 

Vegetação-Flora   

Leonardo Bergantini Pimentel Msc 
Roxisio Vervloet Romagna MSc 

Engenheiro Florestal 
Biólogo 

CREA ES 015005/D 
CRBIO 60340/02 

Arqueologia   

Christiane Lopes Machado, Esp. Arqueóloga Sem conselho 

Socioeconomia    

Solange Barbi Economista  

Neiva M.P. Pinheiro Bióloga CRBIO 4009/02 

Geoprocessamento  
Fabricio do Nascimento 

 
 

 

EMPRESA RESPONSÁVEL 

 

Rhea Estudos & Projetos Ltda. 

(27) 3314-4889 

Registro Crea-ES - nº 5381 

Cadastro Técnico Federal (CTF) nº 543947 

ART nº 0820120157869 – Crea – ES 
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Quem é o responsável por 
este empreendimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este empreendimento pertence à Fibria Celulose, 

indústria líder do setor de celulose do Brasil e que 

faz parte do Grupo Votorantim, que se destacam 

entre os principais conglomerados empresariais da 

América Latina. A área onde será implantado o 

projeto de silvicultura foi arrendada do Grupo 

Simão, empresário do setor agropecuário com forte 

atuação regionalmente. 

O município de Aracruz é sede da Fibria. Essa 

unidade divide-se na regional Aracruz, São 

Mateus, Posto da Mata, Teixeira de Freitas e Minas 

Gerais. Ao todo, suas operações abrangem 31 

municípios, sendo 17 no Espírito Santo, oito na 

Bahia e seis em Minas Gerais.  

Com uma operação integralmente baseada em 

plantios florestais renováveis localizados nos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e 

Bahia, a Fibria trabalha com uma base florestal 

total de 958 mil hectares, dos quais 336 mil são 

destinados à conservação ambiental. 

A Fibria é líder global, com capacidade produtiva 

de aproximadamente 5,25 milhões de toneladas 

anuais de celulose em quatro unidades industriais: 

Três Lagoas (MS), Aracruz (ES), Jacareí (SP) e 

Eunápolis (BA). A empresa está presente em 254 

municípios de sete estados brasileiros e possui 

clientes em mais de 40 países. Em sociedade com 

a Cenibra, opera o único porto brasileiro 

especializado em embarque de celulose, o Portocel, 

localizado em Aracruz, no Espírito Santo. 
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Quem é o proprietário das 
terras onde será feito o 
plantio do eucalipto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é o objetivo deste 
projeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As terras pertencem a um grupo empresarial 

capixaba com sede no município de Montanha. O 

Grupo Simão é detentor de inúmeras propriedades na 

região norte do Estado e dedicam-se à décadas a 

pecuária bovina 

A Fibria firmou um contrato de arrendamento das 

propriedades por um período de 14 anos. Findado 

esse tempo, poderá haver ou não renovação do 

contrato. 

 

O objetivo do projeto é plantar eucalipto numa área 

de 5.400,19 hectares para a produção de madeira 

destinada à celulose, estacas, escoramentos e outros 

produtos obtidos a partir desta matéria prima, 

através do manejo das plantações durante dois ciclos 

de produção florestal.  

 

 

Plantio florestal da Fibria. 
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Onde será instalado o projeto 
de silvicultura? 

 

 

As fazendas têm parte de suas 

terras localizadas nos municípios 

de Ponto Belo, Montanha, Mucurici 

e Pinheiros e estão fora dos limites 

das áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade (DE 

2530-R/2010). Da mesma forma, 

em relação aos limites do Corredor 

Ecológico Córrego do Veado (DE 

2529-R/2010). Não foram 

identificadas Unidade de 

Conservação (UC), incluindo 

Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN), num 

raio de dez quilômetros do 

empreendimento.  
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No que consiste o manejo florestal proposto para este projeto? 

É a administração dos recursos florestais com o objetivo de 

obter benefícios econômicos e sociais, respeitando os 

mecanismos de sustentação do ecossistema. Especificamente 

para a Fibria, manejo florestal da Fibria tem como objetivo o 

abastecimento de madeira de eucalipto para a Unidade 

Industrial de Aracruz, observando-se parâmetros de 

produtividade, qualidade, baixo custo e responsabilidade 

ambiental e social, de modo a assegurar a sustentabilidade e a 

competitividade do empreendimento. 

Como é feito o manejo florestal da Fibria? 

 

O manejo consiste em um conjunto de atividades, chamadas de operações, que 

são realizadas de forma dinâmica ao longo de todo o processo de produção 

florestal. A figura abaixo ilustra essa sequência de operações e atividades. 

 

MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL  
� Conserva e recupera florestas nativas. 
• Conserva o solo. 
• Melhora a qualidade da água. 
• Gera renda, emprego e bem-estar social, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico. 
• Contribui para a estabilidade ambiental regional. 
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Por telefone (gratuito) 
0800 2838383 

Fale Conosco do site 

www.fibria.com.br 

 

Compromissos com a sustentabilidade. Por quê? 

A Fibria, como empresa gestora florestal, assume o compromisso voluntário de 

adesão por acreditar e seguir os Princípios de Gestão Florestal Sustentável do 

Forest Stewardship Council (FSC) para Certificação do Manejo de Florestas 

Plantadas, assim como aos Princípios de Gestão Florestal Sustentável do 

Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor).  

A empresa reforça seu compromisso com a responsabilidade socioambiental ao 

participar de duas iniciativas relacionadas a práticas sustentáveis. Pelo quarto 

ano consecutivo, em 2013 a companhia foi selecionada para integrar o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa, cuja seleção das empresas 

participantes do ISE é feita em parceria entre a BM&FBovespa e o Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVCes) da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). 

A avaliação baseia-se no equilíbrio entre crescimento econômico, 

responsabilidade social e desempenho ambiental. 

A segunda iniciativa é a presença da Fibria no conselho do Programme for the 

Endoresement of Forest Certification (PEFC), ou Programa para o Endosso da 

Certificação Florestal. O PEFC é a maior organização não governamental do 

mundo a promover a gestão florestal sustentável por meio de certificação 

florestal, contando com mais de 240 milhões de hectares de florestas certificadas. 

 

Como obter mais informações sobre a Fibria? 
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Por que plantar eucalipto? 

O governo federal possui políticas para o desenvolvimento do setor de florestas 

plantadas, em especial, ao eucalipto. Da mesma forma, entidades representativas 

do setor, como a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas 

(ABRAF) têm divulgado a importância deste segmento para o desenvolvimento e 

fortalecimento da cadeia produtiva da madeira na indústria brasileira. 

O setor de florestas plantadas é destaque tendo em vista os indicadores como 

geração de renda, arrecadação de tributos, mão-de-obra empregada e geração de 

divisas. Além do mais é estratégico para o desenvolvimento do Brasil, tanto no 

campo agroindustrial, quanto no energético, seja para suprimento do mercado 

interno, seja para a exportação. 

O Brasil tem potencial para ampliar sua área de florestas plantadas dos atuais 

quase 7 milhões para 15 a 16 milhões de hectares, em 10 anos, o que demandaria 

investimentos de R$ 40 bilhões e geraria cerca de 200 mil empregos no meio rural. 

Pode ainda contribuir para o desenvolvimento dos diversos segmentos da indústria 

consumidora de madeira (toras industriais e madeira serrada, painéis de madeira, 

celulose e papel e bioenergia da madeira), gerando investimentos da ordem de US$ 

80 bilhões, até 2020 e mais 800.000 empregos, nos meios urbanos e rurais.  

O setor pode triplicar sua contribuição atual para a pauta de exportação, saltando 

dos atuais cerca de US$ 7 bilhões (3,2% do comércio mundial), para algo em torno 

de US$ 20 a 25 bilhões (aproximadamente 10% do comércio mundial atual). 

Em termos nacionais, o estado de Minas Gerais detém a maior área com plantio de 

eucaliptos, com cerca de 1,4 milhões de hectares, seguido por São Paulo com 1 

milhão. O estado do Espírito Santo aparece em sexto lugar com cerca de 197 mil 

hectares, representando 4,12% da área plantada no Brasil. 

O Espírito Santo possui cerca de 400 mil hectares de áreas agrícolas degradadas o 

que equivale a 8,54% da área estadual e 16,65% da área agrícola total. Na região 

deste projeto existe mais de 100 mil hectares de áreas agrícolas degradadas. 

As condições naturais favoráveis, a disponibilidade de áreas agrícolas degradadas, 

aliadas ao desenvolvimento tecnológico avançado da silvicultura e a outras 

condições privilegiadas, como localização geográfica, infraestrutura, logística de 

transporte, diversificação de plantas industriais, entre outras, permitem ao Estado 

um elevado potencial de crescimento da atividade florestal. 
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O que são Áreas de Influência? 
 
São os espaços físicos cuja expressão geográfica é mais influenciada pelos impactos 

gerados pelo empreendimento tanto de forma direta como indiretamente, definidas 

de acordo com a Resolução CONAMA 01/86. 

 

 

As diferentes áreas de influência são apresentadas nas figuras a seguir.

ADA – Área Diretamente Afetada. 

É o espaço físico a ser utilizado para a implantação e operação do Projeto e 
consiste unicamente nas áreas onde haverá o plantio do eucalipto, 

implantação das estradas e aceiros. 

A ADA é comum aos meios físico, biótico e socioeconômico. 

AID – Área de Influência Direta. 

Foi considerado, para os meios físico e biótico, como sendo o perímetro da 
propriedade, incluindo as áreas onde não haverá o plantio do eucalipto. . 

Para o meio socioeconômico foi considerado ainda uma zona de 3 km no 
entorno das propriedades. 

AII – Área de Influência Indireta. 

Abrange um território cujos impactos e efeitos são considerados menos 
significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência. No 

meio físico foi considerada a BH do Itaúnas. Para a fauna foi considerada 
na bacia hidrográfica os ambientes naturais existentes em uma zona de 3 

km no entorno das propriedades. No meio antrópico os dados foram 
obtidos na abrangência dos municípios de Ponto Belo, Montanha, 

Mucurici e Pinheiros em função do potencial de serviços e mão-de-obra. 



ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 
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Como é o uso hoje na bacia do rio Itaúnas 

A bacia possui intensa atividade agropecuária. A pastagem cobre 

mais da metade da sua área (51,82%), seguido por atividades 

agrícolas temporárias e permanentes (26,51%). A cobertura com 

florestas, nos diferentes estágios de conservação, não atinge 9% da 

área da bacia. Os plantios florestais, predominantemente com 

eucalipto, representam 10% da área total da bacia. 

DISTRIBUIÇÃO (%) DO USO DO SOLO NA BACIA DO RIO ITAÚNA 
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O uso atual do solo na 

área do 

empreendimento é 

essencialmente agrícola 

e a atividade principal é 

a criação de gado 

através de uma 

pecuária intensiva e 

baseada no plantio de 

uma única espécie de 

gramínea, que é o 

capim braquiária. 

A área com vegetação 

nativa da mata 

atlântica não atinge o 

percentual estabelecido 

no Código Florestal 

Brasileiro. Existem 

ainda áreas de brejo e 

afloramentos rochosos, 

os quais estão expostos 

às atividades da 

pecuária. 

Na propriedade existem 

estradas internas mal 

conservadas e com 

processos erosivos 

acentuados. 

 

 

 

As fazendas que juntas possuem uma área total de 

10.964,51 hectares dos quais 8.295,89 são de 

pastagens. , correspondente a 75,7% da área total.  

Em relação a vegetações nativas, as cinco 

propriedades possuem um total de 196,0 hectares 

(1,79%) ocupado por vegetações nativas em estágio 

inicial, 162,71 hectares (1,48%) em estágio médio e 

304,88 hectares em estágio avançado (2,78%). Há 

ainda 888,45 hectares (8,1%) em brejos, 161,04 

hectares (1,48%) de afloramentos rochosos.  

 

 

A figura a seguir ilustra a localização dos diferentes 

usos do solo na propriedade 
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Quais as alternativas 

tecnológicas e locacionais 

foram consideradas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definição pela escolha da espécie eucalipto e seu 

consequentemente manejo florestal é decorrente de 

um amplo, contínuo e vigoroso plano de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

realizado por instituições de ensino e pesquisa, a 

exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Incaper), assim como por empresas privadas. A 

tecnologia de última geração empregada na 

silvicultura utiliza ferramentas como genética 

quantitativa, fisiologia reprodutiva, biologia celular e 

molecular, e outras, garantindo sempre uma 

contínua evolução na qualidade do processo 

produtivo. Além disso, resultados recentes têm 

permitido correlacionar a eficiência do uso da água e 

fatores ambientais com a resistência ao estresse 

hídrico e produtividade do eucalipto, gerando 

modelos para quantificar a compactação do solo e 

definir as condições ideais para a sua minimização, 

entendendo melhor as interações entre espaçamento 

e qualidade da madeira. 

 

A região foi escolhida por apresentar condições edafo-

climáticas favoráveis ao plantio do eucalipto e ainda 

por apresentar disponibilidade de áreas agrícolas e 

infraestrutura que permitirão o desenvolvimento da 

atividade, já existente na bacia hidrográfica. 
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Como será feito o manejo florestal? 

 

Como definido anteriormente, o manejo florestal é um conjunto de 

procedimentos que descreve as práticas, responsabilidades e estratégias para 

alcançar a sustentabilidade do projeto de silvicultura. Isso significa que todas 

as atividades necessárias para a produção de madeira, desde a produção das 

mudas até a colheita, passando pelo preparo do solo, plantio e cuidados com 

as plantas durante o seu ciclo de crescimento, compõem essa etapa.  

A Fibria, como empresa gestora florestal, possui como meta o cumprimento da 

legislação, a racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e 

longo prazo, em busca da sua sustentabilidade, zelo pela diversidade biológica, 

respeito às águas, ao solo e ao ar e desenvolvimento ambiental, econômico e 

social das regiões em que se insere a atividade florestal. 

 

Quais são os objetivos do manejo florestal? 

 

O manejo florestal a ser implantado visa ao 

abastecimento de madeira de eucalipto para a 

Unidade Industrial de Aracruz, observando-se 

parâmetros de produtividade, qualidade, baixo custo 

e responsabilidade ambiental e social, de modo a 

assegurar a sustentabilidade e competitividade do 

empreendimento. De modo específico para as áreas 

dessa iniciativa, substituir as áreas degradadas por 

plantios de eucalipto e recuperar as áreas de 

conservação ou preservação ambiental existente e 

que se encontram degradadas. 
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Quais são as atividades 

do Manejo Florestal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto apresenta duas 
etapas distintas, as quais 
são balizadoras do estudo 
de impacto ambiental. 

Em projetos de silvicultura 
as atividades são 
distinguidas em Fase de 
Planejamento e Fase de 
Implantação-Operação. 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fase de Planejamento os estudos são 

realizados a partir de levantamentos 

topográficos de precisão, a identificação e 

delimitação cartográfica das áreas de 

preservação permanente e de outros atributos 

naturais existentes na propriedade, como 

afloramentos rochosos, brejos, etc. Com base 

nesse levantamento preliminar, é feita uma 

avaliação ou checagem dessas informações “in 

loco”, ou seja, a propriedade é percorrida pelos 

técnicos para conferir e validar as informações 

obtidas das imagens de satélite, fotografias 

aéreas e do levantamento planialtimétrico. 

Nessa ocasião é verificada ainda a 

infraestrutura existente na propriedade, como 

currais, casas de funcionários, linhas de 

transmissão de energia, estradas e caminhos, 

além das barragens e açudes existentes. 

Todas essas informações foram utilizadas pelos 

técnicos da Fibria, geógrafos, biólogos e 

engenheiros florestais para definirem o uso 

pretendido da área.  

Essa atividade relatada é o planejamento 

ambiental da propriedade, realizado 

previamente a implantação do projeto de 

silvicultura e tem por finalidade identificar e 

caracterizar os recursos naturais a serem 

preservados e definir as áreas onde o plantio do 

eucalipto será realizado. 

Com base nesse planejamento foi elaborado o 

Mapa de Uso Futuro, o qual é apresentado a 

seguir.
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Mapa de Uso Futuro. 
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Como ficará o uso do solo no futuro? 

Com base nas características naturais da 

propriedade, nas limitações legais – área de 

preservação permanente e de reserva legal e nas 

áreas com aptidão do solo para o plantio de 

eucalipto será plantados 5.400,19 hectares, ou 

seja, 49,25% da propriedade. 

Comparativamente com o uso atual – pecuária, 

o plantio de eucalipto ocupará uma área menor 

do que a utilizada para a criação de gado. O 

Quadro abaixo apresenta todos os usos 

previstos com a implantação do projeto de 

silvicultura.  

Uso futuro do solo. 

Uso da terra 
Área 

(em hectares) 
(%) 

Área de plantio de eucalipto 5.400,19 49,25 
Pastagem (*) 3.023,86 27,58 
Brejo 888,37 8,10 
Estradas 539,65 4,92 
Vegetação em Estágio Avançado 304,88 2,78 
Outras Finalidades 205,88 1,88 
Vegetação em Estágio Inicial 196,00 1,79 
Vegetação em Estágio Médio 162,71 1,48 
Afloramento Rochoso 161,04 1,47 
Rede Elétrica 77,44 0,71 
Espelho d'água 4,42 0,04 
Total 10.964,44 100 

(*) Estão incluídas as áreas de APP e RL que serão recuperadas e as áreas que não foram arrendadas. 

 

Como será feito o plantio de eucalipto? 

A produção propriamente dita de madeira 

através do cultivo florestal é realizada através de 

um conjunto de atividades, que tiveram início 

no planejamento ambiental da propriedade, , 

manutenção e alocação de estradas; produção 

de mudas; atividades de silvicultura; e colheita e 

transporte; conforme descritas a seguir. 
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Planejamento, Manutenção e Alocação de Estradas 

É realizada a partir de estudos detalhados sobre as condições 

de solo e a topografia da propriedade, levando em consideração 

as limitações ambientais locais para evitar erosão. A 

manutenção é feita de um a três meses da colheita, nas 

estradas e corredores de tráfego de madeira. No planejamento 

das atividades são utilizadas ferramentas gerenciais como os 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), fotografias aéreas, 

mapas e informações da textura do solo. São considerados 

ainda nesse planejamento os potenciais problemas decorrentes 

das condições hídricas, de relevo, de extração da madeira, 

entre outros, respeitando-se as áreas de reserva legal e 

preservação permanente. 

 
 

 

 

 

Detalhe do mapa do projeto com as estradas projetadas.  
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Atividades de Silvicultura: a formação de uma nova floresta é alcançada a partir 

de um conjunto de atividades operacionais. As previstas neste projeto são: 

Controle das Formigas consiste no controle das formigas através da 

aplicação localizada de isca formicida granulada no formigueiro 

ativo. O controle é feito com produto à base de sulfluramida, 

registrado para uso florestal, um composto químico de baixa 

toxicidade, classe IV (faixa verde, pouco tóxico) e biodegradável. A 

dosagem recomendada é de 1,5 kg/ha e o produto a ser aplicado 

são iscas granuladas Mirex–S Max NA.  

Poderá ser utilizado também o produto comercial K–Othrine, com o 

princípio ativo deltametrina a 0,2%, preferencialmente, em dias de 

chuva, em substituição às iscas granuladas à base de sulfluramida. 

O controle às formigas cortadeiras é realizado em três períodos: a) 

na implantação, após a limpeza das áreas e antes do preparo de 

solo; b) na reforma dos talhões, podendo ser realizado antes ou logo 

após o corte; c) no período da rebrota. 

 

Capina química pré-plantio 

Esta atividade consiste na eliminação das ervas infestantes (plantas 

daninhas) para limpeza da área de plantio através do uso de 

herbicida pós-emergente certificado para uso em plantios florestais, 

cujo principio ativo é um sal à base de glifosato de amônia. A 

dosagem é de 2 kg/ha de produto, diluído em 200 litros de água. 
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Sulcamento e/ou coveamento 

Consiste do preparo e fertilização do solo para receber o plantio de 

mudas em áreas de reforma e implantação. A operação de 

subsolagem, baseada no conceito de cultivo mínimo, é realizada 

com o objetivo de romper possíveis camadas compactadas do solo, 

facilitar o coveamento e a aplicação de herbicida pré-emergente, 

garantindo um rápido pegamento das mudas, maior uniformidade 

do plantio e o rápido crescimento na fase inicial do plantio. A 

subsolagem é realizada a uma profundidade de 40-50 cm. Em áreas 

não mecanizáveis as covas, com dimensões de 0,4 x 0,4 x 0,4m, são 

abertas utilizando-se o enxadão, cavando de cima para baixo, no 

sentido do morro. 

   

Adubação ou fertilização 

São realizadas duas adubações na fase inicial do desenvolvimento 

das plantas. O primeiro, chamado de adubação de plantio visa o 

suprimento de nutrientes na fase inicial de vida da planta. Ela é 

realizada na base de 450 kg/ha de adubo NPK 10-22-14 + B, Zn e 

Cu. Essa adubação é feita junto com a operação de sulcamento. 

Essa quantidade de adubo pode variar em função dos resultados da 

análise química do solo. Contudo, como os solos da região são, em 

geral, de baixa fertilidade, essa dosagem é recomendada para um 

bom arranque inicial no crescimento das mudas plantadas. 

A segunda adubação, chamada de complementar, consiste em 

fornecer nutrientes à planta durante a fase dos tratos culturais, 

principalmente em solos de baixa fertilidade, entre 90 e 120 dias 

após o plantio. Essa adubação é realizada em cobertura, utilizando-

se até 400 kg/ha de NPK 10-00-30. Em complemento, é 

recomendável a aplicação de lama de cal (1.700 kg/ha) e o adubo 

orgânico Organomax Granel (640 kg/ha). 
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Plantio e molhamento de mudas 

O plantio das mudas de eucalipto pode ser realizado manualmente, 

através do uso de ferramentas apropriadas como "enxadinhas" e 

"chuchos", ou mesmo de forma semi-mecanizada ou mecanizada, 

através do uso de plantadeiras manuais ou mecânicas.  

 Plantadeira semi-mecanizada. 

As mudas normalmente são plantadas em um espaçamento de 3 x 

2,5 m, ou seja, 3m entre linhas de plantio e 2,5m entre plantas na 

linha de plantio, podendo variar de acordo com recomendações para 

determinadas regiões. Portanto, a lotação é de aproximadamente 

1.333 mudas/ha.  

Logo após o plantio as mudas são regadas. É importante ressaltar 

que o plantio é acompanhado da aplicação de hidrogel, diminui as 

perdas de água e nutrientes por lixiviação, reduz a evaporação da 

água do solo nas proximidades das mudas, reduzindo a necessidade 

de molhamentos posteriores. Dependendo das condições climáticas 

pós-plantio, regas complementares são realizadas. 

 Molhamento das mudas 
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Replantio 

Esta operação deverá ser realizada no máximo até 30 dias após o 

plantio, somente nas áreas (talhões) que apresentarem índices de 

falhas iguais ou superiores a 5% para espaçamentos entre mudas 

inferiores ou iguais a 9m2 por planta. Em espaçamentos superiores, 

considera-se um índice de falha máximo de 3%. 

 

Atividades de Silvicultura - Manutenção: ao longo do desenvolvimento das 

arvores são necessários cuidados com a saúde das plantas e, portanto são 

realizadas operações para permitir o crescimento e vigor da floresta. 

Estas operações se resumem em intervenções nas áreas plantadas 

para eliminação das ervas infestantes, através do controle manual 

(capinas e roçadas), mecânico (roçadeiras) ou químico (herbicidas 

pré e pós-emergentes). Para a realização das capinas químicas pré-

emergentes é utilizado o herbicida Fordor 750 WG, na dosagem de 

0,07 kg/ha. Nas capinas pós-emergente o herbicida utilizado é o 

Scout NA (glifosato), na dosagem de até 2,0 kg/ha diluídos em 200 

litros de água. 

 

 

Colheita florestal 

O corte das árvores é precedido de uma avaliação pelos engenheiros 

florestais da Fibria onde é analisado o regime de manejo empregado 

e a necessidade de matéria-prima (madeira) para a fábrica. É feito 

um inventário florestal antes de modo a estimar a produtividade da 

floresta. Inicialmente é feita uma roçada na área a ser colhida e que 

consiste na eliminação da vegetação existente no sub-bosque. 
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Corte e processamento mecanizado 

Para o desenvolvimento desta atividade são utilizados 

harvesters de pneu ou esteira, em operação pré-planejada 

conforme as características peculiares do talhão (dimensões, 

geometria, impedimentos físicos, volume das árvores, 

distribuição espacial das máquinas, topografia, localização das 

barracas de apoio etc.).  

 Corte mecanizado com harvesters 

 

Baldeio 

Esta atividade destina-se à retirada da madeira cortada do 

interior dos talhões para a beira das estradas e carreadores ou 

diretamente para caminhões, onde são utilizados 

equipamentos como forwarder ou trator agrícola com grua e 

carreta. 

 Retirada da madeira do talhão 

 

Insaeir fotos de pilhas de madeira 
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Transporte florestal 

O transporte florestal compreende a etapa de carregamento da madeira no campo, 

mesmo dentro da floresta, até o seu destino final. 

Carregamento dos caminhões 

Esta operação é realizada com equipamentos tipo grua, 

obedecendo às condições gerais de segurança no trabalho, 

inspeção das gruas e do sistema operacional de carregamento. 

 Carregamento dos caminhões 

Transporte da madeira 

O transporte da madeira do campo até o local de consumo 

poderá ser realizado por caminhões simples ou conjuntos 

(caminhão + reboque). O transporte rodoviário será realizado 

por transportadoras contratadas.  

 

O escoamento da madeira da área de plantio até a rodovia federal 

BR-101-N foi estabelecido com base no levantamento das rotas 

viárias disponíveis contemplando o traçado rodoviário dos 

municípios que serão percorridos, os trechos mais críticos, onde é 

necessário reduzir a velocidade, como nos trechos urbanos onde o 

cuidado com a comunidade é redobrado. A figura a seguir mostra 

mapa com a rota de escoamento da madeira até a BR-101N. 
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Mapa de escoamento da madeira
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Proteção florestal 

 

A proteção florestal é o conjunto de procedimentos e 

monitoramentos adotados para garantir a formação e manutenção 

do plantio, relacionada aos fatores bióticos (pragas e doenças) e 

abióticos (fogo), assegurando a produção florestal dentro dos limites 

de sustentabilidade ambiental.  

Monitoramento de pragas 

É feito de forma rotineira ao longo do crescimento e 

desenvolvimento da floresta. Visa detectar de maneira rápida a 

ocorrência de danos causados por agentes bióticos e dessa 

forma é possível a aplicação de técnicas eficientes de controle 

como as adotadas atualmente no controle de formigas 

cortadeiras. 

Monitoramento de formigas  

O controle biológico também é utilizado em casos de controle 

de pragas, evitando desta forma o uso de produtos agrotóxicos. 

 Controle biológico  
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Monitoramento de incêndios florestais 

 

O sistema de vigilância e prevenção de incêndios florestais da 

Fibria Celulose na região do projeto é composto por torres de 

observação, brigadas e pela manutenção de aceiros e da 

trafegabilidade dos carreadores e contornos. As torres de 

observação encontram-se distribuídas sobre as propriedades 

da empresa, com uma relação média de uma torre para cada 

10.000 ha, permitindo a identificação imediata de eventuais 

focos de incêndio através de um sistema de triangulação. Esse 

monitoramento é realizado durante todo o ano. 

 

 

 

 

Equipamentos existentes nas torres de controle de 

incêndios e monitoramento 

do clima. 
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Quantos empregos serão gerados? 

A atividade florestal é uma importante fonte de geração de renda 

com grande contribuição para o desenvolvimento socioeconômico 

local e regional. As estimativas de postos de trabalho apresentadas 

neste estudo foram obtidas com base nas demandas por mão de 

obra nas diferentes atividades previstas nas fases de implantação, 

manutenção dos plantios florestais e durante as operações de 

colheita e transporte da madeira. 

 

Durante os dois ciclos de produção, ou seja, no 

primeiro e segundo cortes de madeira, 

compreendendo um período de 12 anos, 

estima-se a geração de 1.753 empregos, sendo 

1.019 no 1º Ciclo e 734 no 2º Ciclo. Esse total 

equivale a uma média de 147 empregos 

permanentes ao ano. 

Esses números significam que a cada 36,7 

hectares de efetivo plantio será gerado um 

emprego permanente.  
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14,9 milhões 

em insumos 

85,8 milhões  

de 

investimentos 

1.753 

empregos 

32 milhões  

em salários 

10,4 milhões  

em impostos 

 

Qual a importância desses empregos para a região? 

Haverá um aumento na circulação financeira na região por 

conta dos salários dos trabalhadores. A estimativa é que seja 

gerado, a partir dos salários dos trabalhadores ao final do 

primeiro ciclo cerca de R$ 32 milhões de reais, considerando 

as duas fases do empreendimento, representando uma média 

de R$ 2.662 mil por ano. Em se tratando da média geral de 

147 empregos/ano, o salário médio mensal será de R$ 

1.509,60, que corresponde a 2,23 salários mínimos aos valores 

estabelecidos a partir de janeiro de 2013 de R$ 678,00.  

 

Qual o valor dos tributos gerados? 

A geração de tributos irá ocorrer nas diferentes etapas de 

desenvolvimento do empreendimento, considerando os ciclos 1 e 2. 

O empreendimento em análise irá gerar um total estimado de R$ 

15,7 milhões em impostos, nos 12 anos de sua existência, 

representando uma média anual de R$ 1.309,3 mil ao ano.  

Durante a formação da floresta (silvicultura) serão gerados impostos 

decorrentes da prestação de serviços (ISS e PIS/Cofins).  

A previsão é recolher R$ 1.227,1 mil em ISS para as prefeituras de 

Ponto Belo, Mucurici, Montanha e Pinheiros, além de R$ 2.270,2 

mil em PIS/Cofins sobre os serviços prestados em silvicultura. 
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Como foi feita a 

caracterização 

ambiental? 

 

 

 

 

 

Os estudos para caracterizar a área do projeto de 

silvicultura foram feitos em três dimensões: a 

primeira contemplando os fatores ambientais 

representativos da região como o clima, a geologia, a 

geomorfologia, a hidrogeologia, os recursos hídricos e 

os diferentes tipos solos. 

A segunda abordagem foi sobre os aspectos bióticos e 

para isso foram estudados os diferentes tipos de 

vegetação existentes na área do projeto e vários tipos 

de animais: os peixes, os sapos, as cobras, as aves e 

os mamíferos terrestres. 

Por último, caracterizamos os aspectos sociais e 

econômicos, tanto aqueles existentes dentro da 

propriedade como dos municípios onde se encontra. 

 

 

 

 

Diagnóstico

Meio 
Biótico

Meio 
Físico

Meio 
Antrópico
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 O Espírito Santo, apesar de sua pequena extensão 

territorial, apresenta uma diversidade muito grande de 

climas. Os estudos realizados pelo INCAPER 

classificaram o espaço capixaba em Zonas Naturais, ou 

seja, porções territoriais que apresentam similaridade 

climática. Na região do projeto são encontradas duas 

Zonas Naturais: a Zona Natural de Terras Quentes, 

Acidentadas e Secas (ZN-6) e a Zona Natural de Terras 

Quentes, Planas e Seca (ZN-9) . Veja abaixo a localização 

dessas áreas e o projeto de silvicultura. 

 

Como é a temperatura do ar. É muito quente na região? 

Sim. As maiores temperaturas ocorrem no mês de fevereiro, sendo 

sua variação espacial de 22,48 a 25,28 ºC. As menores 

temperaturas ocorrem no mês de agosto, variando de 18,43 a 21,34 

ºC. Além disso, a temperatura diminui da porção leste para a oeste 

da bacia hidrográfica. Este fato está relacionado à variação da 

altitude na bacia do Rio Itaúnas, em que ocorre um aumento de 

leste para oeste sendo o oposto do que ocorre com a temperatura.  

A temperatura do ar atmosférico decresce cerca de 0,65ºC a cada 

100 m de elevação em altitude, ou seja,  quanto mais distante da 

superfície, menor será a temperatura do ar. 

Como é o clima na região 
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Temperatura média do ar – fevereiro Temperatura média do ar - agosto 

E a umidade relativa do ar. É seco ou úmido? 

Na média anual a umidade do ar varia de 81,5 a 82,7%, sendo que 

as menores umidades relativas foram observadas nos meses de 

agosto a outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bacia hidrográfica a quantidade de chuva, média anual, variou 

de variou de 986 a 1655 mm. No ano de 2012, no município de 

Montanha a quantidade de chuva foi de 637,9 mm, em Pinheiros, 

599,4 mmm, em Ponto Belo 918,0mm e em Mucurici choveu 713,6 

mm 

Na bacia hidrográfica a quantidade de chuva, média anual, variou 

de variou de 986 a 1655 mm. No ano de 2012, no município de 

Montanha a quantidade de chuva foi de 637,9 mm, em Pinheiros, 

599,4 mm, em Ponto Belo 918,0mm e em Mucurici choveu 713,6 

mm. 

Chove muito na região?  
Quanto? 
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Mapa pluviométrico na bacia hidrográfica do rio Itaúnas 

 

 

 

A região é apresenta superfícies planas, 

suaves onduladas e onduladas, cujos 

relevos representam 77,6% da área 

total. Essas áreas apresentam um 

grande potencial para silvicultura. A 

figura ao lado apresenta a 

caracterização do relevo na Bacia 

Hidrográfica do Rio Itaúnas, sendo 

possível observar que existe uma 

variação na altitude de 1 a 503 metros. 

 

 

Tipos de relevo na propriedade, predominantemente planos. 

  

Como é o relevo da região de influência 

do empreendimento? 
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Aquífero é toda e qualquer formação geológica que contenha e conduza 

água (ex: areias, arenitos, calcários e granito fraturado). 

A área do empreendimento encontra-se sob ambiente 

cristalino e a maior vocação hidrogeológica é apresentada por 

ambientes sedimentares. Em termos de profundidade do 

aquífero, foram observados poços na região e todos 

apresentaram profundidades superiores a 50 metros.  

 

O sistema radicular do eucalipto atinge cerca de 2,5 

metros de profundidade. Além disso, a maioria das 

raízes finas, responsáveis pela absorção de água e 

nutrientes, encontram-se até 30 cm de 

profundidade do solo. Vários estudos e 

monitoramentos realizados em outras áreas de 

plantio florestal atestam que nessas profundidades 

não há influência das raízes do eucalipto. 

 

Sistema radicular do eucalipto.  

    

Monitoramento de aquífero em áreas de plantio de eucalipto. 

 

O que são aquíferos? 

Existe água subterrânea na área? 

A raiz do eucalipto vai sugar a água? 
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Bacia Hidrográfica é uma área topográfica composta por um conjunto de 

terras drenadas por um rio principal e seus afluent

A ba

Boa Esperança, Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, 

Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus..

principais afluentes do Itaúnas são: córrego 

Itauninhas, córrego Dourado, córrego Santa Luzia, córrego da 

Lama, córrego da Estiva, córrego Grande, córrego Taquaruçu, 

córrego Dezoito, córrego Limoeiro, rio do Sul, córrego 

Palmeiras, córrego Guariba, rio Preto do Norte e córrego do 

Angelim.

pecuária, piscicultura, turismo, agricultura e produção 

industrial. A cobertura vegetal preponderante na bacia é de 

pasto, com áreas com cultivos de frutíferas e outros cultivos 

perenes

 

 

A água que

conhecer como essa água se distribui e como ela é utilizada na 

bacia hidrográfica é feito o estudo do ciclo hidrológico, que na 

ilustração abaixo mostra como essa água é repartida.

 

 

E a água dos córregos e rios? 

Qual a situação na bacia do rio Itaúna?

O que é bacia hidrográfica?

Ciclo hidrológico da água?
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Bacia Hidrográfica é uma área topográfica composta por um conjunto de 

terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. 

A bacia hidrográfica do Rio Itaúnas abrange os municípios de 

Boa Esperança, Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, 

Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus..

principais afluentes do Itaúnas são: córrego 

Itauninhas, córrego Dourado, córrego Santa Luzia, córrego da 

Lama, córrego da Estiva, córrego Grande, córrego Taquaruçu, 

córrego Dezoito, córrego Limoeiro, rio do Sul, córrego 

Palmeiras, córrego Guariba, rio Preto do Norte e córrego do 

ngelim. Neles são realizadas atividades produtivas como 

pecuária, piscicultura, turismo, agricultura e produção 

industrial. A cobertura vegetal preponderante na bacia é de 

pasto, com áreas com cultivos de frutíferas e outros cultivos 

perenes.  

A água que chega ao solo é toda proveniente das chuvas. Para 

conhecer como essa água se distribui e como ela é utilizada na 

bacia hidrográfica é feito o estudo do ciclo hidrológico, que na 

ilustração abaixo mostra como essa água é repartida.

E a água dos córregos e rios?  

Qual a situação na bacia do rio Itaúna? 

O que é bacia hidrográfica? 

Ciclo hidrológico da água? 
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Bacia Hidrográfica é uma área topográfica composta por um conjunto de 

 

Rio Itaúnas abrange os municípios de 

Boa Esperança, Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, 

Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus.. Os 

principais afluentes do Itaúnas são: córrego Barreado, ribeirão 

Itauninhas, córrego Dourado, córrego Santa Luzia, córrego da 

Lama, córrego da Estiva, córrego Grande, córrego Taquaruçu, 

córrego Dezoito, córrego Limoeiro, rio do Sul, córrego 

Palmeiras, córrego Guariba, rio Preto do Norte e córrego do 

Neles são realizadas atividades produtivas como 

pecuária, piscicultura, turismo, agricultura e produção 

industrial. A cobertura vegetal preponderante na bacia é de 

pasto, com áreas com cultivos de frutíferas e outros cultivos 

chega ao solo é toda proveniente das chuvas. Para 

conhecer como essa água se distribui e como ela é utilizada na 

bacia hidrográfica é feito o estudo do ciclo hidrológico, que na 

ilustração abaixo mostra como essa água é repartida. 
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O eucalipto, assim como todas as culturas agrícolas, pastagem 

e a floresta nativa utilizam-se da água que chega ao solo pelas 

chuvas.  

Neste projeto estudamos como a água se comporta na bacia do 

rio Itaúnas. Foram usados métodos científicos consagrados 

para estimar quanto chega de água (chuva), quanto dessa 

água é utilizado pelas diferentes culturas agrícolas existentes 

na bacia, quanto é infiltrado no solo, quanto retorna para a 

atmosfera pela transpiração, enfim, foi feito um estudo tal que 

nos forneceu a informação de quanto da água que hoje é 

produzida (saldo) e quanto dessa água será usada para a 

produção florestal. 

Os dados obtidos para a bacia do Itaúnas foram regionalizados 

e utilizados na área do projeto. Infelizmente não existem dados 

primários sobre a vazão dos córregos existentes na 

propriedade.  

 

 

Para responder essa pergunta foram feitos vários estudos. O primeiro, 

base de tudo, foi conhecer fisicamente e climatologicamente a bacia do 

rio Itaúnas. Em seguida obtivemos dos órgãos governamentais as vazões 

(quantidade de água que passa por uma determinada seção do rio em um 

determinado tempo) existentes na bacia.  

Com base nessas informações e utilizando-se de modelos hidrológicos 

calibrados e reconhecidos, foi feita uma simulação do poderá ocorrer com 

a substituição da área de pastagem pelo plantio do eucalipto. Os 

principais resultados foram: 

• A área de drenagem da bacia é cerca de 5.328 km2. 

• O projeto de silvicultura irá ocupar uma área 1,55 % da 
bacia. 

• As vazões anuais variaram entre 13,05 m3s-1 e 33,1 m3s-

1, respectivamente para as vazões mínimas e médias. 

• O índice de sazonalidade (IS) apresentado indica uma 
boa distribuição da vazão entre os períodos seco e 
chuvoso do ano. Em termos gerais, pode-se dizer que a 

O eucalipto vai secar os rios e córregos? 
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vazão na bacia de estudo é regularizada ao longo do 
ano. Isso pode ser entendido que na condição crítica, 
em que se tem a menor oferta de água a vazão 
corresponde a aproximadamente 40% da vazão média 
observada no ano. 

• Da água precipitada pouco menos que 20% verte 
através da sua foz. Isso significa que 80% das chuvas 
incidentes retornam a atmosfera pelo processo de 
evapotranspiração, parte é destinada para a recarga dos 
aquíferos e camada de solo e parte é utilizada para o 
abastecimento humano, industrial e dessedentação 
animal. 

E respondendo a pergunta 

A substituição total da cobertura de pastagem pela cobertura de 

eucalipto irá promover um aumento do consumo médio de água da 

ordem de 9,1 L s-1 Km-2. Isso significa um impacto de 2,27% na vazão 

média e de 5,75% na vazão mínima, para o consumo hídrico da cultura a 

ser implantada. 

 

 

Foram coletadas amostras de água na área do projeto em três 

pontos e durante as estações de seca e na chuvosa. Essas amostras 

foram enviadas para um laboratório idôneo e foram feitas análises 

de parâmetros para determinar o Índice de Qualidade da Água (IQA  

 

 

Aspectos da coleta e medição de parâmetros da água 

E a qualidade da água? Vai ser alterada 
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Os resultados indicaram que n

foi classificada como “boa

do índice de qualidade da água calculado para os pontos de 

amostragem.

Sabendo

pastagem, espera

nas áreas de monitoramento ocasione melhorias na qualidade 

da água. A cobertura do solo atua como um impedimento ao 

livre escoamento superficial

de desagregação das partículas de solo e consequente 

presença de sedimentos em cursos d’água. Além disso, foi 

verificada uma baixa concentração de oxigênio dissolvido na 

água, que pode estar relacionado à baixa ocorrência 

precipitação na época da coleta das amostras. 

 

 

 

O estudo dos solos foi feito através das

físicos, químicos e avaliação da aptidão agrícola. 

identificados

Nas áreas designadas para o plantio de eucalipto predominam 

os LATOSSOLOS AMARELOS, LATOSSOLOS VERMELHO 

AMARELOS e ARGISSOLOS AMARELOS, tanto eutróficos 

ÓTIMA 

BOA 

REGULAR 

RUIM 

PÉSSIMA 

Os solos da propriedade são indicados para o 

plantio do eucalipto?
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Os resultados indicaram que na maioria das amostras a água 

foi classificada como “boa”. O gráfico abaixo exibe a variação 

do índice de qualidade da água calculado para os pontos de 

amostragem. 

Sabendo-se que o uso atual do solo é ocupado com a 

pastagem, espera-se que a implantação de plantios florestais 

nas áreas de monitoramento ocasione melhorias na qualidade 

da água. A cobertura do solo atua como um impedimento ao 

livre escoamento superficial da água, diminuindo a capacidade 

de desagregação das partículas de solo e consequente 

presença de sedimentos em cursos d’água. Além disso, foi 

verificada uma baixa concentração de oxigênio dissolvido na 

água, que pode estar relacionado à baixa ocorrência 

precipitação na época da coleta das amostras. 

O estudo dos solos foi feito através das análises 

físicos, químicos e avaliação da aptidão agrícola. 

identificados 14 tipos diferentes de solos na área

Nas áreas designadas para o plantio de eucalipto predominam 

os LATOSSOLOS AMARELOS, LATOSSOLOS VERMELHO 

AMARELOS e ARGISSOLOS AMARELOS, tanto eutróficos 

Os solos da propriedade são indicados para o 

plantio do eucalipto? 
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a maioria das amostras a água 

ráfico abaixo exibe a variação 

do índice de qualidade da água calculado para os pontos de 

 

se que o uso atual do solo é ocupado com a 

se que a implantação de plantios florestais 

nas áreas de monitoramento ocasione melhorias na qualidade 

da água. A cobertura do solo atua como um impedimento ao 

da água, diminuindo a capacidade 

de desagregação das partículas de solo e consequente 

presença de sedimentos em cursos d’água. Além disso, foi 

verificada uma baixa concentração de oxigênio dissolvido na 

água, que pode estar relacionado à baixa ocorrência de 

precipitação na época da coleta das amostras.  

análises dos aspectos 

físicos, químicos e avaliação da aptidão agrícola. Foram 

14 tipos diferentes de solos na área.  

Nas áreas designadas para o plantio de eucalipto predominam 

os LATOSSOLOS AMARELOS, LATOSSOLOS VERMELHO 

AMARELOS e ARGISSOLOS AMARELOS, tanto eutróficos 
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quanto distróficos. Muitas áreas encontram-se degradadas 

com erosão laminar e em casos extremos, com presença de 

voçorocas. Nesses três grandes Grupos de solos, a baixa 

fertilidade (principalmente quanto ao fósforo e potássio) é uma 

restrição de uso para um empreendimento de silvicultura. 

Contudo, essa restrição é facilmente solucionada com a 

prescrição e o emprego de adubações e o uso de corretivos do 

solo (calcário dolomítico e gesso). 

Nas áreas dos CAMBISSOLOS HÁPLICOS a presença de 

cascalheira formada por fragmentos de canga limonítica ou 

formações concreções poderão dificultar ou mesmo impedir os 

trabalhos de recomposição ambiental de áreas de preservação 

permanente ou as de reserva legal. 

 

 

Tipos de solos na área do empreendimento. 

Esses solos são aptos para o plantio florestal? 

Sim, pois as análises de aptidão agrícola indicam esse potencial. Porém, o 

empreendimento florestal proposto deverá ocupar, predominantemente, as áreas 

mais planas dessas propriedades (relevos planos e suaves ondulados). Apenas 8,5% 

das áreas destinadas a plantio estão situadas em relevo ondulado. Portanto, o 

empreendimento proposto pouco ocupará as encostas com declividades onduladas 

ou mais acentuadas, nem as áreas das planícies fluviais.  

Um mapa com a indicação desses solos é apresentado a seguir. 
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Chamamos de meio biótico os elementos vivos da natureza, as 

espécies vegetais e animais. No caso da vegetação, ela é o resultado 

da interação das características presente no meio físico, como os 

solos, o relevo, a rede hídrica, os quais juntamente com os fatores 

climáticos e condicionantes históricos determinam o surgimento de 

distintas formações vegetais de uma região. A fauna por sua vez 

ocupa os ambientes que evoluíram há milênios juntamente com a 

vegetação, adaptando-se as condições do meio. 

 

 

A caracterização da vegetação foi realizada inicialmente a 

partir da interpretação de fotografias e imagens de 

satélite. Com base nessas informações foi elaborado um 

mapa pelo qual foi possível classificar as diferentes 

tipologias de vegetação e seu estágio sucessional. No 

levantamento realizado constatou-se que a área 

encontra-se ocupada pelas seguintes fitofisionomias: 

brejo, pastagem, macega (pasto sujo), vegetação em 

estágio inicial e médio de regeneração da Floresta 

Atlântica.  A seguir são apresentadas as principais 

tipologias. 

 

Áreas de Pastagem: são encontradas 

duas situações distintas enquadradas 

nessa tipologia. A primeira são áreas 

de produção pecuária onde é 

predominante o capim braquiarão. A 

segunda são as áreas onde o pasto 

encontra-se abandonado, com 

colonização de espécies ruderais 

herbáceas e arbustivas. Essa 

condição assemelha-se a macega.  

 

 

 

 

 

Aspecto geral da área de pastagem 

 

 

Quais as características do meio 
biótico? 

Que tipo (s) de vegetação existe 
na propriedade? 
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Brejo: a vegetação de brejo está localizada 

nos fundos de vale e depressões do terreno 

e geralmente representada por estreita 

faixa alagada com predominância de taboa 

e outras espécies herbáceas, como tiririca, 

samambaia do nativo, junco, quaresmeira, 

e raramente espécies arbóreas, como a 

imbaúba mirim e palmeiras nativas, como o 

tucum do brejo.  

 

 

 

 

 

 

Aspecto geral da vegetação em área de brejo (taboa) 

 

 

 

Afloramento rochoso: a vegetação 

que ocorre nas áreas onde há o 

afloramento de rochas é na sua 

maioria representada por espécies 

herbáceas arbustivas e/ou, com a 

ocorrência rara de indivíduos 

arbóreos. Parte da vegetação se 

encontra organizada em “ilhas”, 

formada provavelmente pela 

instalação de plantas pioneiras em 

sítios favoráveis da rocha. 

 

 

 

 

 

 

Aflor
amento rochoso com a vegetação colonizadora no seu 

entorno 

 

 

Fragmentos florestais secundários: toda a cobertura florestal arbórea da área é 

classificada como secundária, pois em sua história há perturbações que modificaram suas 

características estruturais e de diversidade de espécies. Esse grau de perturbação é 

diferente entre os fragmentos estudados. Existem fragmentos no estágio inicial e no 

estágio médio de regeneração. 

 Aspecto da vegetação secundária 
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A composição florística ou riqueza de espécies, 

considerando todas as tipologias, é constituída por 206 

táxons, distribuída em 50 famílias botânicas (Anexo). 

Nem todos os indivíduos puderam ser identificados em 

nível de espécie. Poucas espécies foram registradas em 

estado fértil. 

 

 

Apesar dos fragmentos estarem em estágio secundário e 

com níveis de degradação preocupante, a diversidade de 

espécies é semelhante a outros estudos realizados na 

região em fragmentos florestais de mesma natureza. 

 

 

 

Sim. No estudo realizado foram identificadas 14 espécies 

que apresentam algum tipo de proteção de acordo com a 

legislação em nível nacional e estadual, conforme quadro 

abaixo. 

Nome científico Nome comum 

Paratecome peroba Peroba amarela 
Handroanthus arianeae Ipê preto 
Cavanillesia umbellata Barriguda 
Melanoxylon brauna Braúna 
Centrolobium sclerophyllum Araribá rosa 
Dalbergia elegans Mussutaíba 
Dalbergia nigra Jacarandá caviúna 
Machaerium fulvovenosum Jacarandá cipó 
Zollernia magnifica Juventino 
Couratari asterotricha Imbirema 
Metrodorea maracasana Arapoca branca 
Brosimum glaucum Leiteira 
Campomanesia espiritosantensis Araça miúdo 
Paratecome peroba Peroba amarela 

 

 

Quantas espécies foram 
identificadas? 

Como se encontra a vegetação 
nativa? 

Foram identificadas espécies da 
flora que são protegidas? 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA 
Projeto de silvicultura nos municípios de Ponto Belo, Montanha Mucurici e Pinheiros – Bloco II. 

Página - 53 

 

 

 

 

Sim. Foram estudadas as espécies que habitam os 

diferentes ambientes da propriedade, tais como os peixes 

(ictiofauna), os anfíbios e reptéis (herpetofauna), as aves 

(avifauna) e os mamíferos terrestres (mastofauna). 

 

 

A propriedade, em quase toda sua totalidade, é composta 

por áreas abertas destinadas à atividade pastoril, sendo 

esta submetida ao intenso pisoteio pelo gado.  

Existem alguns fragmentos de mata distribuídos de forma 

isolada e muito castigados pelo intenso trânsito do gado em 

seu interior e principalmente pela ação antrópico sofrida no 

passado. 

Existe ainda um complexo de pequenas barragens, alagados e 

córregos, algumas dessas são reguladas pelo regime de chuvas da 

região e outras são abastecidas por pequenos córregos, os quais se 

encontram alterados devido à supressão da mata ciliar. Há intensa 

colonização da taboa, cobrindo todo o leito desses córregos. 

 

 

 

Para a identificação e caracterização da fauna foram 

utilizadas duas metodologias básicas: levantamentos de 

campo e pesquisa de dados de coleções científicas. O 

levantamento da fauna seguiu os protocolos 

recomendados para cada grupo e contemplou os 

ambientes anteriormente citados.  

 

 

Em relação a fauna, foi feito 
algum estudo? 

Quais são esses ambientes? 

Como foi feita a 
caracterização da fauna? 
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Como foi feito o estudo dos peixes? 

Amostragem com peneira 

 

Para avaliação da comunidade de 

peixes e em função das pequenas 

dimensões dos cursos d’água foi 

utilizada para a captura dos peixes. A 

maioria dos peixes capturados foi solto 

nos mesmos locais de captura. Alguns 

espécimes coletados foram depositados 

na coleção ictiológica do 

CEUNES/UFES - Campus São Mateus. 

 

Qual é a composição dos peixes nos rios e córregos do projeto? 

Foram identificadas 14 espécies diferentes de peixes neste estudo 

(Anexo). Esses peixes são comuns nos rios da região, tais como as 

piabas, os carás e os barrigudinhos. Nenhuma das espécies 

encontra-se protegida ou em estágio de extinção. Dentre as espécies 

observadas, a tilápia é uma espécie exótica, ou seja, não é 

brasileira. 

 

A piaba - espécie mais abundante no estudo realizado. 

 

Como foi feito o estudo de anfíbios e répteis? 

Os dados foram coletados de dia e de noite nas 

áreas de pasto, brejo e mata/ambiente saxícola com 

bromélias. Para a amostragem dos anfíbios foi feita 

uma procura ativa visual limitada por tempo no 

período diurno e procura ativa auditiva no período 

noturno. Para amostragem dos répteis foi utilizado à 

procura ativa visual limitada por tempo e censo 

visual nas estradas nos períodos diurno e noturno. 
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Qual é a composição dos répteis e anfíbios? 

Durante a estação seca foram registradas 13 espécies de anfíbios 

enquanto que na estação chuvosa esse número aumentou para 19. 

Assim como o número de espécies, a abundância de indivíduos 

também foi maior na estação chuvosa. De 

répteis, foram registradas 13 espécies 

distribuídas em sete famílias durante os 

trabalhos de campo na área do 

empreendimento, sendo seis lagartos, seis 

serpentes e um cágado. Nenhuma das espécies de répteis e de anfíbios observada 

no estudo encontra-se presentes nas listas de espécies ameaçadas, tanto em nível 

nacional como estadual. Duas espécies são utilizadas como alimento e caçadas na 

região: a rã-assobiadora e a rã comum. A lista de espécies encontra-se em Anexo. 

 

Que metodologia foi usada para o levantamento de aves? 

A caracterização da avifauna foi baseada no 

levantamento com auxílio de binóculos. Não foram 

empregados métodos de amostragem envolvendo a 

captura com redes de neblina ou qualquer outro 

apetrecho, assim como não se usou nessa amostragem o 

artifício de chama eletrônica objetivando a atração de 

aves. 

 

Quantas espécies de aves foram identificadas? 

O estudo registrou 134 espécies de aves. Somados aos 29 

registros obtidos a partir da análise de dados secundários e de 

coleções, chega-se a um total de 163 espécies (Anexo). O total 

de espécies encontrado em campo representa 24,9% das 

espécies do ES.  

Freirinha   Quiriquiri    Urubu-rei 
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Foram encontradas espécies de aves ameaçadas? 

Duas espécies encontram-se na Lista Estadual de espécies da fauna 

ameaçadas de extinção: o urubu-rei e o gavião-do-banhado, ambas na 

categoria Vulnerável. Além dessas duas espécies, ainda que não sejam 

ameaçadas, foram registradas cinco espécies endêmicas da mata atlântica 

e duas exóticas dentre elas o pardal. 

E os mamíferos, como foram diagnosticados? 

O levantamento foi realizado através da busca ativa, 

ou seja, pela visualização, vocalização e/ou vestígios 

(tocas, pegadas, fezes, pêlos, carcaça). Para 

complementar os registros de campo foram 

realizadas entrevistas com trabalhadores, 

moradores e frequentadores da região na intenção 

de elaborar uma lista de espécies de provável 

ocorrência nas áreas das fazendas e/ou no seu 

entorno.  

 

Quantas espécies foram identificadas? 

Foram registrados 36 espécies, sendo 9 delas registradas 

através da busca ativa, enquanto 27 foram registradas através 

de dados secundários ou entrevistas (Anexo). O total de 

espécies registradas para a região onde será implantado o 

projeto de silvicultura representa 24,6% da fauna de 

mamíferos silvestres do estado. 

  
Pegada do mão-pelada Pegada de tatu-galinha 
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Foram registradas espécies ameaçadas? 

Sim. Das espécies registradas, cinco espécies e um táxon de 

mamífero encontram-se classificadas em algum grau de ameaça. O 

primata bugio-ruivo encontra-se classificado como Criticamente em 

Perigo e os carnívoros jaguatirica, gato-maracajá e gato-do-mato 

encontram-se classificadas como Vulnerável. A onça-parda esta 

classificada como Em perigo de extinçaõ no estado do Espírito 

Santo e como Vulnerável no território brasileiro e o roedor de médio 

porte, cutia, encontra-se classificada como Vulnerável na lista 

capixaba. Nenhuma dessas espécies teve registro direto, ou seja, os 

dados são provenientes das entrevistas com os moradores da região. 

.

 

 

 

O meio antrópico contempla os aspectos relacionados às atividades 

humanas do passado e do presente. No caso das atividades do 

passado, destacam-se os estudos sobre arqueologia. Já para o 

presente, o meio antrópico contempla os aspectos da dinâmica 

populacional, uso e ocupação do solo, nível de vida, estrutura 

produtiva e de serviços e organização social das populações locais. 

 

 

 

Inicialmente foi realizado o levantamento das informações 

já disponíveis sobre a região, assim como dados da etno-

história. Essas informações permitiram formar um 

panorama sobre os sítios prováveis de serem encontrados 

na área. Também foram realizadas entrevistas com 

proprietários e moradores locais. O trabalho em campo 

consistiu na observação direta nos diferentes estratos 

ambientais da propriedade, buscando locais propícios à 

ocupação humana. 

O que contém o diagnóstico do 
meio antrópico 

Como foi feito o estudo 
arqueológico 
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Na área onde será implantado o projeto de silvicultura 

não foram identificados, nesta fase da pesquisa, nenhum 

sítio arqueológico. Ressalta-se que a região norte tem 

concentrado nos últimos anos grande parte das 

pesquisas arqueológicas realizadas no Espírito Santo, 

notadamente no litoral. As informações disponíveis sobre 

a arqueologia da região noroeste são escassas. O 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do 

Iphan registra na região estudada apenas um sítio 

arqueológico, no município de Pinheiros. Além desse, há 

duas ocorrências arqueológicas mencionadas também em 

Pinheiros. Não há registro de sítios em Montanha, 

Mucurici e Ponto Belo. 

 

 

 

A implantação de empreendimentos deste porte tende a provocar impacto sobre as 

atividades econômicas na área de sua influência. Em geral, são afetadas áreas onde 

se assentam culturas agrícolas (temporárias e permanentes), pastagens e 

benfeitorias reprodutivas. Além disso, moradias e outras edificações, também, 

podem ser atingidas.  

O estudo foi realizado com o objetivo de retratar a dinâmica 

socioeconômica dos municípios que compõem a área de influência do 

projeto e traçar o perfil socioeconômico da população residente na 

área do futuro empreendimento.  

  
Aplicação de questionário com moradores das fazendas. 

 

Foram encontrados sítios 
arqueológicos? 

Aspectos socioeconômicos. 
Como foi realizado o diagnóstico 
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PINHEIROS 

A denominação Pinheira, que deveria ser Pinheiro, no singular, tem 

origem de uma homenagem a um de seus fundadores, José Pinheiro 

Gama. A sua área territorial, constituída de 960 km2, foi 

desmembrada do município de Conceição da Barra, situada no 

extremo norte do Espírito Santo. O município teve sua origem no 

século XX, com a exploração de madeira, em suas vastas e densas 

matas. Os primeiros exploradores vieram de São Mateus, via 

Itauninhas, por volta de 1940. Depois desses, ainda na mesma 

década vieram os desbravadores, de Minas Gerais e da Bahia, via 

Nanuque, na época chamada de “Bueno”.  

O rancho tinha por finalidade proteger sacarias de farinha de 

mandioca e outros produtos, enquanto se aguardava o transporte, 

em caminhões que conduziam madeira, com destino a São Mateus. 

Nesse mesmo rancho, os moradores da região recebiam produtos 

comprados em São Mateus e que de igual forma vinham em 

caminhões, tais como querosene, açúcar, sal, sabão, arame farpado 

e ferramentas de trabalho. 

Em 30 de dezembro de 1955, o povoado foi elevado à categoria de 

Distrito do município de Conceição da Barra, recebendo 

oficialmente o nome de “Barrinha”. Em 22 de abril de 1964, no 

Palácio Anchieta, em ato solene, deu-se por instalado o município 

de Pinheiros, com a posse de Adelar Xavier no cargo de prefeito 

provisório.  

MONTANHA 

A colonização do território do município de Montanha teve início por 

volta de 1949, quando madeireiros, procedentes da Bahia, 

internando-se nas matas virgens da região, à procura de madeiras 

para o comércio, acamparam às margens do córrego Montanha. 

Surgiu assim um pequeno povoado que mais tarde recebeu os 

Qual a origem dos municípios que 
fazem parte do projeto? 
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nomes de Comercinho da Palha e, posteriormente, Governador 

Jones dos Santos Neves.  

Em 1953, pela Lei Estadual nº 767, de 11/12/1953, subordinado 

ao município de Mucurici, o povoado foi elevado à categoria de sede 

de distrito com a denominação de Montanha. A Lei estadual de 

1913, de 28 de dezembro de1963, elevou à categoria de município 

com a denominação de Montanha, desmembrando de Mucurici.   

MUCURICI 

A formação de área que hoje ocupa o município de Mucurici se deu 

pela ocupação de terras férteis de litígio entre Bahia, Espírito Santo 

e Minas Gerais. Na época, ainda coberto pela Mata Atlântica, que 

acabou sendo devastada pelo comércio de madeiras de lei, 

causando uma resposta rápida da natureza. Hoje é o município de 

menor índice de chuva do Estado.  

Conceição da Barra, município ao qual pertencia oficialmente as 

terras de Mucurici, era muito cobiçada por Minas Gerais, pois 

significaria uma oportunidade de acrescentar uma saída para o mar 

ao território. Sendo assim o Espiríto Santos e Minas brigavam pela 

delimitação de suas terras. Nesse intervalo de tempo, deu-se a 

formação e emancipação de Mucurici.  

PONTO BELO 

O município de Ponto Belo foi emancipado através da Lei n. 

4.894/94, de 30/03/94, desmembrado de Mucurici, sendo que sua 

instalação data em 1º de janeiro de 1997. O surgimento da 

população de Ponto Belo deve-se à vinda, principalmente, de 

mineiros e baianos, os quais iniciaram a exploração de madeira. Na 

época predominava a exploração de madeira de lei. Os pioneiros 

instalaram-se em plena mata para explorar madeira e com tempo 

foram erguendo pequenas povoações, das quais originou o 

Município de Ponto Belo. 
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Em 2010, Pinheiros possuía 23.895 habitantes. Entre 1970 e 2000, 

o número de habitantes se manteve praticamente a mesmo, 

situação alterada apenas recentemente, no período 2000/2010, 

quando sua população cresceu à taxa anual muito próxima a do 

país.  

O município de Montanha possuía, em 2010, um total de 17.849 

habitantes, e apresenta lento crescimento de sua população, a taxas 

bastante inferiores às do país. 

Ponto Belo foi emancipado de Mucurici em 1994. Em 2010, possuía 

um total de 6.979 habitantes. Entre 2000 e 2010, a população do 

município registrou crescimento de 11,4%, a uma taxa anual média 

de 1,09%, pouco inferior àquela do Brasil, de 1,17%. 

A cidade de Mucurici apresenta um pequeno porte populacional. 

Em 2010, Mucurici possuía uma população total de 5.655 

habitantes, classificando-se como de pequeno porte 1, segundo 

critérios estabelecidos pelo IBGE.  

População dos municípios, em 2010. 
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Como é a dinâmica populacional 
desses municípios? 
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O município de Pinheiros conta com 22 

estabelecimentos de ensino que oferecem o 

Ensino Fundamental, 3 de Ensino Médio e 11 

que oferecem a Educação Infantil. O município 

tem 302 docentes, dos quais 179 são do ensino 

fundamental. 

Montanha conta com 18 estabelecimentos que 

oferecem o Ensino Fundamental, 3 de  Ensino 

Médio e 10 para a Educação Infantil. Três 

escolas que oferecem do 1º ao 5º ano estão na 

área rural. Possui 237 docentes, sendo 157 no 

ensino fundamental.  

Em Ponto Belo existe sete estabelecimentos de 

ensino, sendo seis pertencentes à rede 

municipal e um à rede estadual. Possui 104 

docentes, sendo 65 no ensino fundamental 

O município de Mucurici conta com cinco 

estabelecimentos que oferecem o Ensino 

Fundamental, dois que oferecem o Ensino 

Médio e quatro que oferecem a Educação 

Infantil. São 88 docentes, dos quais. 53 no 

ensino fundamental.  

Nenhum dos municípios possui 

estabelecimento sob a dependência 

administrativa federal. 

 

   
EMEF Ponto Belo Sec.Educ. Pinheiros Sec.Educ. Montanha 

 

 

 

 

E como esta a educação nos 
municípios? 
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Em Pinheiros conta com um hospital 

com 35 leitos conveniado ao SUS. 

Possui 12 médicos (5 cirurgiões gerais, 

1 obstetra e 6 clínicos gerais). São 

realizados partos normais, cesarianas, 

pequenas e médias cirurgias. O 

laboratório é terceirizado. Funciona 

como pronto-atendimento e não conta 

com recuperação pós-anestésica nem 

UTI. Os casos mais graves e de maior 

complexidade são encaminhados para 

São Mateus. Possui 3 ambulâncias e 1 

unidade móvel terrestre que presta 

atendimento médico e odontológico na 

área rural. Dispõe de uma farmácia 

básica e de sete equipes do Programa 

de Saúde Família. 

Montanha possui dois hospitais: 

Hospital e Maternidade N. S Aparecida 

e Casa Nossa Senhora da Saúde. O 

primeiro está localizado na sede e o 

segundo no distrito de Vinhático.  Ao 

total são 81 leitos. Não há UTI nos 

hospitais e os laboratórios dos 

hospitais é terceirizado. O município 

conta com 6 equipes do Programa de 

Saúde Família, sendo uma localizada 

no distrito de Vinhático.  

 

Hospital - Montanha-ES.

E a saúde? Como é em Pinheiros e 
Montanha? 
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Ponto Belo conta com o Hospital 

Sagrado Coração de Jesus, o qual se 

encontra desativado. A cidade dispõe 

de um Pronto-atendimento (PA) com 

leitos de observação conveniados ao 

SUS. O PA possui um convênio com a 

Unidade Mista de Mucurici que atende 

às intercorrências fora do seu horário 

de atendimento, nos finais de semana 

e feriados. O município conta com três 

equipes de Programa de Saúde 

Família. Dispõe de duas unidades de 

saúde bucal, sendo uma para 

atendimento à zona rural e a segunda 

para atendimento às duas unidades 

urbanas. Conta com uma farmácia 

básica e um laboratório terceirizado. 

Em Mucurici, a cidade conta com uma 

Unidade Mista de Internação com 16 

leitos, todos conveniados ao SUS. 

Dispõem de uma farmácia básica, um 

laboratório e três equipes do Programa 

de Saúde Família. Os casos mais 

graves e exames de maior 

complexidade são encaminhados para 

São Mateus e Vitória. Colatina é a 

principal referência em  obstetrícia. 

 

Unidade de Saúde da Família em Mucurici. 

 

E em Ponto Belo e Mucurici? 
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Foram utilizados três índices 

consagrados em estudos 

socioeconômicos. O primeiro é o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) 

calculado pela ONU desde 1990 e tem 

como finalidade comparar o estágio de 

desenvolvimento relativo entre países 

e aplicados entre os municípios. A 

ONU classifica em três níveis de 

desenvolvimento humano: baixo 

desenvolvimento humano (IDH até 

0,5), com médio desenvolvimento 

humano (IDH entre 0,5 e 0,8) e com 

alto desenvolvimento humano (IDH 

acima de 0,8). 

O segundo índice é IFDM da Firjan-RJ 

que combina três dimensões de 

desenvolvimento: emprego e renda 

(formais), educação (fundamental) e 

saúde (atendimento básico). É definido 

de forma que assume valores entre 0 e 

1, de modo tal que, quanto mais 

próximo de 1, maior é o grau de 

desenvolvimento municipal 

Por último foi utilizado o índice de 

Gini que mede a desigualdade e 

pobreza. Esse índice assume algum 

valor entre 0 e 1, o qual será tanto 

mais próximo de 1 quanto maior for a 

desigualdade (quanto maior for a 

desigualdade entre as rendas das 

pessoas de um conjunto, por 

exemplo). 

Desenvolvimento humano - Quais 
índices foram utilizados? 
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PINHEIROS 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Pinheiros 

correspondeu a 0,709, muito abaixo da média estadual (0,778), 

colocando o município na faixa de médio desenvolvimento humano 

(IDH entre 0,5 e 0,8).  

O índice Firjan (IDFM) foi de 0,63, que configura desenvolvimento 

“moderado”. Cabe dizer que o município ocupa a 76ª posição no 

ranking dos 78 municípios capixabas e a 2.990ª posição no ranking 

dos 5.507 municípios brasileiros. 

No caso da desigualdade de renda, o índice de Gini, foi 0,44, valor 

relativamente baixo comparado ao índice 0,53 para o Brasil.  

MONTANHA 

Para o município de Montanha, o IDH correspondeu a 0,717, índice 

muito abaixo da média estadual (0,778), colocando o município na 

faixa de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 

Montanha ocupa a 2.675ª posição no ranking dos 5.507 municípios 

brasileiros. 

Montanha teve o IFDM igual a 0,66, que configura desenvolvimento 

“moderado”. O município ocupa a 66ª posição no ranking dos 78 

municípios capixabas e a 2.500ª posição no ranking dos 5.507 

municípios brasileiros. 

No caso da desigualdade de renda, o índice de Gini foi 0,49, valor 

relativamente baixo comparado ao índice 0,53 para o Brasil.  

  

Quais foram os índices obtidos pelos 
municípios? 
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PONTO BELO 

Em 2000, o IDH de Ponto Belo correspondeu a 0,696, índice muito 

abaixo da média estadual (0,778), colocando o município na faixa de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Vale destacar 

que índice apresentado para Ponto Belo ocupa a 3.061ª posição no 

ranking dos 5.507 municípios brasileiros. 

O índice IDFM de Ponto Belo foi de 0,66, que configura 

desenvolvimento “moderado”. O município ocupa a 69ª posição no 

ranking dos 78 municípios capixabas e a 2.572ª posição no ranking 

dos 5.507 municípios brasileiros. 

No caso da desigualdade de renda, o índice de Gini, foi 0,49, valor 

relativamente baixo comparado ao índice 0,53 para o Brasil. 

MUCURICI 

No mesmo ano, o IDH de Mucurici correspondeu a 0,679, índice 

muito abaixo da média estadual (0,778), colocando o município na 

faixa de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Vale 

destacar que o índice apresentado para Mucurici ocupa o 72º lugar 

no ranking dos municípios capixabas (78) e a 3.314ª posição no 

ranking dos 5.507 municípios brasileiros. 

O índice de Mucurici foi de 0,67, que configura desenvolvimento 

“moderado”. O município ocupa a 55ª posição no ranking dos 78 

municípios capixabas e a 2.177ª posição no ranking dos 5.507 

municípios brasileiros. 

No caso da desigualdade de renda, o índice de Gini foi 0,42, valor 

relativamente baixo comparado ao índice 0,53 para o Brasil. 

Município 
Índice 

IDH Firjan Gini 

Pinheiros 0,709 0,63 0,44 

Montanha 0,717 0,66 0,49 

Ponto Belo 0,696 0,66 0,49 

Mucurici 0,679 0,67 0,42 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA 
Projeto de silvicultura nos municípios de Ponto Belo, Montanha Mucurici e Pinheiros – Bloco II. 

Página - 68 

 

 

 

 

O sistema de abastecimento de água dos municípios está sob a 

responsabilidade da Companhia Espírito-Santense de Saneamento 

(Cesan). Pinheiros possui Estação de Tratamento de Água (ETA) e a 

captação é feita no rio Itauninhas e o nível de atendimento aos 

domicílios é de 80,1%.  

 

Instalações e reservatório de água da CESAN em Montanha. 

A maioria dos domicílios (76%) dispõe de água através de rede geral 

de distribuição. A categoria poço ou nascente na propriedade era a 

segunda forma de abastecimento de água mais utilizada no 

município, o que ocorria em 1.195 domicílios (20,9%).  

Já em Ponto Belo 78,8% dos domicílios dispõe de água através de 

rede geral de distribuição. A categoria poço ou nascente na 

propriedade era a segunda forma de abastecimento de água mais 

utilizada no município, o que ocorria em 416 domicílios (18,6%). Em 

Mucurici a captação da ETA é feita no Rio Itaúnas e o nível de 

atendimento aos domicílios é de 100%. Dispõe também de uma ETA 

no distrito de Itabaiana, com atendimento de 100% dos domicílios.  

   
CESAN em Mucurici CESAN em Ponto Belo CESAN em Pinheiros 

  

Saneamento básico. 
Como é o serviço de água e esgoto 
nos municípios? 
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Os municípios têm energia elétrica? 

 

O serviço de distribuição de energia elétrica para todos os 

municípios deste diagnóstico é prestado pela EDP-Escelsa. Segundo 

os Resultados Preliminares do Censo Demográfico 2010 do IBGE, 

Pinheiros contava com 7.437 domicílios dos quais 99% possuíam 

energia elétrica. Apenas 71 domicílios não contavam com esse tipo 

de serviço. Por sua vez, o município de Montanha contava com 

5.725 domicílios dos quais 99,2% possuíam energia elétrica, sendo 

aproximadamente 100% através da companhia distribuidora, com 

43 domicílios sem o serviço. Em Ponto Belo, dos 2.2.38 domicílios, 

98,6% possuíam energia elétrica, e 32 domicílios não possuíam. Já 

em Mucurici, dos 1.861 domicílios, 98,4% possuíam energia 

elétrica, sendo apenas 29 domicílios não contavam com esse tipo de 

serviço.  

 

Escritório da EDP em Montanha (E) e estação de distribuição em Ponto Belo (D). 

E com relação à segurança? 

Todos os municípios são atendidos pela 2ª Companhia subordinada 

ao 2º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Nova Venécia.  De um 

modo geral as principais ocorrências dizem respeito a casos 

relacionados a Lei Maria da Penha, com ameaças de morte e às 

vezes com agressão, pequenos furtos e homicídios. 

Município 
Nº de vítimas de 

acidentes de trânsito 
Nº de 

homicídios 

Taxa de vítimas de 
acidentes de trânsito 

(100.000 Hab.) 

Taxa de 
homicídios 

(100.000 Hab.) 

Pinheiros 2 10 8,38 41,85 

Montanha 2 5 10,61 26,61 

Ponto Belo 1 - 13,80 - 

Mucurici - 2 - 33,81 
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Os municípios integram o Consórcio Intermunicipal para a Gestão e 

Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos As prefeituras 

municipais são responsáveis pela coleta e destinação do lixo 

domiciliar. Somente Montanha conta com uma Usina de Reciclagem 

administrada pela prefeitura. Nos demais municípios o lixo é 

destinado para lixões e/ou encaminhados para aterros sanitários 

privados em outros municípios da região. 

 

Central de Triagem de Resíduos -Montanha 

 

 

 

 

O município de Pinheiros e Montanha conta com dez (10) 

instituições não-governamentais, representativas de produtores 

rurais. Ponto Belo conta com 4 instituições enquanto em Mucurici 

são encontradas  dez associações. Conta ainda com o COMDES - 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e uma entidade ambientalista, o Instituto Hidrográfico 

Ambiental da Bacia do Itaúnas. 

Montanha tem o seu Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) 

mas não possui organizações não governamentais de caráter 

ambientalista. Essa situação se repete nos municípios de Ponto 

Belo e Mucurici. 

  

E o lixo? Para vão os resíduos 
sólidos gerados nos municípios? 

Como é a organização social nestes 
municípios? 
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As forças econômicas em todos os municípios vêm das atividades do 

meio rural, destacando-se a pecuária, a cafeicultura, cana-de-

açúcar e a fruticultura.  O setor de comércio é importante nesses 

municípios e fortemente ligado à dinâmica econômica da atividade 

rural. O repasse de recursos financeiros pelo Fundo de Participação 

dos Municípios é fonte importante para a gestão municipal, 

principalmente em Ponto Belo e Mucurici. 

Participação (%) dos setores 

 

 

 

 

Quais são as atividades econômicas 
nesses municípios? 
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O polígono deste estudo é formado por cinco fazendas, nas quais a 

única atividade é a pecuária bovina. Essas fazendas pertencem ao 

Grupo Simão e possuem infraestrutura completa para a criação de 

gado. Todas as fazendas possuem energia elétrica, casa para os 

trabalhadores, curral para o manejo dos animais e em algumas 

delas dispõe de galpões para armazenar produtos e maquinários. Já 

para o gado bovino são utilizados os açudes/represas e o córrego 

que corta as propriedades. Para consumo humano a água é 

proveniente de poço. 

Fazenda Boa Vista 

A Fazenda está localizada no município de Mucurici e reside no 

estabelecimento uma família de três pessoas. A fazenda conta com uma casa 

de empregado, um curral coberto, açudes, cercas e rede elétrica. A maioria das 

terras tem uso voltado para as pastagens plantadas, Conta ainda resquícios 

de mata natural, brejo e afloramentos rochosos. A produção agrícola é 

inexistente. 

Fazenda Campo Verde 

Localizada no município de Ponto Belo, residem no estabelecimento três 

famílias com nove pessoas. Em termos de benfeitorias conta com uma casa 

sede, uma casa de empregados, dois currais descoberto, açudes, cercas e rede 

elétrica. A maior parte das terras é com pastagens plantadas, tendo em vista 

que a atividade predominante é a pecuária. A de mata natural praticamente é 

inexistente,  

Fazenda Floresta 

Localizada no município de Ponto Belo, residem no estabelecimento nove 

famílias com vinte e oito pessoas. Em termos de benfeitorias, possui 12 casas 

de empregados, cinco currais cobertos, um curral descoberto, vários 

açudes/represas, um galpão, cercas e rede elétrica. As terras têm seu uso 

voltado para a pecuária. Possui cerca de 350 hectares de mata natural.  

Como se encontram as fazendas 
que integram esse estudo? 
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Fazenda Itajubá 

Também localizada no município de Ponto Belo, residem no estabelecimento 

seis famílias com vinte e uma pessoas. Em termos de benfeitorias, têm uma 

casa sede, seis casas de empregados, dois currais cobertos, vários 

açudes/represas, um galpão e cercas. As terras têm seu uso voltado para as 

pastagens plantadas e a atividade predominante é a pecuária. São 

encontradas ainda áreas de afloramento rochoso e brejos.  

Fazenda Reserva 

A Fazenda Reserva está localizada nos municípios de Montanha e Pinheiros. 

Residem no local nove famílias com trinta pessoas. Em termos de benfeitorias, 

possui uma casa sede e 11 casas de empregados, uma igreja, dois currais 

cobertos, vários açudes/represas e cercas. Tem ainda uma pista para 

aeronaves de pequeno porte. A maior parte das terras (2.520 hectares) é usada 

para as pastagens plantadas, tendo em vista a atividade predominante é a 

pecuária. Com 420 hectares de mata natural e aproximadamente 600 hectares 

de várzea, brejo, rochas e outros, a principal e única atividade praticada na 

propriedade é a bovinocultura de corte.  

 

Fotografias das diferentes propriedades. 

   

Casas de funcionários. Depósito de materiais e insumos. Represa 

   
No primeiro plano a área de brejo e 

ao fundo as pastagens 
Afloramento rochoso 

Capela existente na sede da 
Fazenda 

 

I
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O que é Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)? 

É um instrumento e um processo de caráter técnico-científico 

com objetivo de identificar, prever e interpretar as 

consequências sobre o meio ambiente de uma dada ação 

humana. As alterações resultantes de uma determinada ação 

são usualmente denominadas efeitos ambientais, e eles se 

aplicam um julgamento de valores, geralmente subjetivo, 

chegando-se ao conceito de impacto ambiental, definido pela 

Resolução Conama n° 001/86. 

Como foi feita a identificação dos impactos? 

Foi feita a partir da análise do empreendimento considerando todas 

as atividades previstas, conforme apresentado no inicio desse 

relatório e, em seguida, foi elaborada uma matriz de interação.  

O que é Matriz de Interação? 

A matriz de interação funciona como uma listagem de controle, dispondo 

as ações de implantação do projeto e os fatores ambientais que poderão 

ser afetados. Ela permite uma visão geral das atividades previstas pelo 

empreendimento, os impactos decorrentes das mesmas e os fatores 

ambientais que poderão ser afetados, destacando aquelas atividades com 

maior potencial para promover os impactos ambientais analisados. Cada 

interação entre um fator ambiental e uma atividade do projeto foi 

considerada um impacto potencial. 

Quais parâmetros dessas interações foram analisados? 

Cada uma dessas interações foi avaliada quanto à sua natureza, categoria, 

magnitude, extensão, temporalidade, reversibilidade, previsibilidade e efeito 

cumulativo. 

Como foi feita a avaliação? 

A avaliação foi desenvolvida com base no conhecimento das atividades previstas no 

projeto de silvicultura em todas as fases e nos resultados do diagnóstico ambiental 

e socioeconômico. O resultado desse diagnóstico é definido como a linha de 

conhecimento atual da realidade antes da implantação do projeto e serviu como 

balizador para análise dos impactos. 
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MATRIZ DE INTERAÇÃO 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Ar Clima Geomorfologia 
Recursos 
Hídricos 

Solos Ecossistema Terrestre 
Ecossistema 
Aquático 

Dinâmica 
Populacional 

Economia e Nível de Vida 
Infraestru

tura 
Uso do solo 
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Planejamento florestal                                                    

Realização dos serviços técnicos e ambientais                                                      

Divulgação do empreendimento                                                     

Produção de mudas                                                     

Construção de estradas e aceiros                                                    

Preparo do solo - capina química                                                    

Preparo do solo - subsolagem                                                    

Preparo do solo - adubação                                                    

Preparo do solo - controle de formigas                                                    

Plantio                                                    

Molhamento de plantas                                                    

Abastecimento de máquinas e equipamentos                                                    

Manutenção do plantio - capina química                                                    

Manutenção do plantio - controle de pragas e doenças                                                    

Manutenção do plantio - desenvolvimento das plantas                                                    

Manutenção de estradas e aceiros                                                    

Colheita da madeira (derrubada e processamento primário)                                                    

Baldeio e empilhamento da madeira                                                    

Transporte da madeira                                                    

Proteção florestal                                                    

Monitoramento ambiental                                                    

Restauração ambiental                                                    

Relacionamento com a comunidade                                                    

Desativação 

Os impactos são causados por atividades que emitem 
emissões para o meio ambiente de matéria e energia. 
Havendo a suspensão dessas atividades, os efeitos 
decorrentes das alterações da qualidade ambiental dos 
corpos hídricos e dos solos irão cessar. Por sua vez, a 
qualidade do solo melhorada pela fertilização ao longo 
do manejo florestal somente será garantida caso a 
nova atividade agrícola adote os mesmos níveis 
tecnológicos a semelhança empregados pela 
silvicultura. Considerando o uso do solo volte a ser a 
pecuária nos padrões atuais, os impactos sobre os 
recursos hídricos serão negativos com o aumento do 
escoamento superficial e alteração na qualidade da 
água, além do desenvolvimento de processos erosivos e 
a compactação do solo. 

Com a desativação do empreendimento as 
melhorias ambientais estabelecidas durante o 
manejo florestal somente estarão asseguradas 
se a nova atividade, no caso a pecuária, realizar 
os investimentos em proteção ambiental na 
mesma ordem de grandeza e na mesma 
intensidade empregada pela silvicultura. Na 
hipótese do retorno à pecuária e nos mesmos 
moldes atuais, as áreas de reserva legal poderão 
ser diretamente afetadas assim como as de 
preservação permanente, causando danos 
ambientais a flora e a fauna. A propriedade não 
contará com a proteção florestal contra 
incêndios e caçadores.  

As conseqüências socioeconômicas da desativação do projeto florestal serão de grande 
impacto, pois os reflexos positivos de geração de renda, empregos e tributos deixarão 
de ocorrer. O trabalhador empregado na atividade florestal quer seja próprio ou 
terceiro, será demitido, contribuindo para o aumento das taxas de desemprego no 
município e na região. Os impactos reversíveis deixam de existir e terão efeitos 
negativos. O uso do solo permanece agrícola, e os ganhos ambientais só estarão 
garantidos se a nova atividade e o seu proprietário mantiverem os investimentos na 
mesma dimensão da silvicultura. Para arqueologia caso o empreendimento não venha 
a ser implantado, a princípio não haverá alteração no quadro de conhecimento para a 
área do mesmo. Com a sua implantação o programa de prospecções a ser efetuado irá 
pesquisar de forma sistemática a área, registrando-os, caso encontrados, podendo 
assim fornecer informações cientificamente significantes. 

Legenda Planejamento  
Implantação-

Operação 
 Desativação 
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Quantos impactos foram identificados? 

Com base nas atividades previstas no empreendimento e 

no diagnóstico ambiental, socioeconômico e arqueológico, 

foram identificados 26 impactos ambientais. 

O que será feito em relação aos impactos identificados? 

Como o próprio nome diz, esse relatório contém informações sobre 

os potenciais impactos a serem gerados pelas atividades do 

empreendimento. Não obrigatoriamente todos ocorrerão, mas, pela 

experiência dos consultores e pelas características locais e das 

tecnologias previstas, o conjunto de impactos contempla os 

principais aspectos do meio ambiente e socioeconômico que poderão 

ser afetados pelo empreendimento. Para os impactos negativos são 

propostas medidas mitigadoras, ou seja, ações que possam reduzir 

e até mesmo anular um possível impacto, e para os impactos 

positivos, são apresentadas medidas que possam potencializar ou 

agregar mais valor ao impacto. 

O que são medidas mitigadoras ou potencializadoras? 

Para os impactos negativos, as medidas mitigadoras visam diminuir ou 

até mesmo eliminar os efeitos adversos da atividade. No caso dos 

impactos positivos, as medidas que possam aperfeiçoar os efeitos da 

atividade são denominadas de potencializadoras. As medidas mitigadoras 

apresentam características de acordo com os objetivos a que se 

destinam, conforme se segue: 

• Preventiva: são medidas que prevêem e eliminam eventos adversos 

potenciais, responsáveis em causar prejuízos tanto nos meios físico, 

biótico e antrópico. Ela antecede a ocorrência do impacto negativo; 

• Corretiva: são medidas que visam restabelecer a situação anterior 

através de ações de controle ou da eliminação do fato gerador do 

impacto; 

• Compensatória: são medidas que repõem bens ambientais perdidos, 

causados ou não pela ação do empreendimento. 
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Qual a significância dos impactos? 

Para os impactos adversos ou negativos foi realizada uma análise específica 

que considerou os efeitos do impacto sem a eficácia da medida proposta e com 

o efeito mitigador da ação recomendada. De acordo com a metodologia 

aplicada, os impactos foram considerados em:  

• ISD - Nível de significância desprezível, ou seja, o impacto que sujeito ás 

medidas mitigadoras propostas se tornarão insignificante;  

• IBS - Nível de significância baixo, mas que, se possível, deverá ser 

reduzido ao patamar ISD;  

• ISM - Nível de significância moderado que necessita ser reduzido a um 

patamar aceitável, pelo menos ao nível IBS de significância e  

• IAS - Nível de significância elevado, conduzindo à adoção de medidas 

compensatórias. 

Dentre essas categorias, quantos impactos foram classificados? 

Foram classificados como negativos ou adversos dezenove impactos, sendo 

nove relacionados ao meio físico, cinco ao meio biótico e seis ao meio 

socioeconômico. Desses impactos, três apresentaram Alta Significância, quatro 

revelaram Baixa Significância e doze foram classificados como Média 

Significância. 

Quais são as diretrizes ou recomendações para esses impactos e medidas? 

• Impacto com Significância Desprezível (ISD) 

Para a manutenção do impacto residual como insignificante é necessário o 
monitoramento constante da eficiência das medidas mitigadoras 
aplicadas. Pois se a eficiência esperada das medidas mitigadoras não se 
mantiver o impacto poderá ter alterada a sua significância. 

• Impacto com Significância Baixa (ISB) 

Nível de significância que requer o monitoramento constante da eficiência 
das medidas mitigadoras aplicadas e da qualidade do fator ambiental 
afetado. É necessário buscar a melhoria da eficiência da medida 
mitigadora aplicável ou substituí-la. 

• Impacto com Significância Média (ISM) 

Nível de significância que requer revisão das medidas mitigadoras, 
seguida da realização de nova análise de significância e de monitoramento 
da eficiência das medidas mitigadoras e do fator ambiental afetado. 
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• Impacto com Significância Alta (ISA) 

Maior nível de prioridade, requerendo revisões das medidas mitigadoras 
e/ou do próprio projeto visando diminuir este nível de significância, 
seguida da realização de nova análise de suas eficiências e da 
significância do impacto nas novas condições, com sugestões de realização 
de monitoramento da eficiência das medidas mitigadoras revisadas e do 
fator ambiental afetado.  

 

Quais foram os impactos identificados e as medidas sugeridas? 

A seguir são apresentados os impactos identificados, sua 

descrição e as medidas mitigadoras e ou potencializadoras de 

acordo com os efeitos causados. 

 
ALTERAÇÃO DA CLIMÁTICA PELO EFEITO ESTUFA 
 

O efeito estufa é um fenômeno natural indispensável para manter a 

superfície do planeta aquecida. Dentre as atividades humanas que 

contribuem para esse aumento encontra-se a emissão de gás carbônico a 

partir da queima de combustíveis fósseis por veículos e equipamentos. 

Nesse sentido, as operações florestais que utilizam de veículos e 

equipamentos, listadas anteriormente, contribuem para o aumento da 

emissão de gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico. 

Medidas mitigadoras: Manutenção periódica dos veículos, máquinas e 

equipamentos. 

 
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 
 

Na operação da colheita florestal os solos até então protegidos pela 

cobertura das copas do eucalipto tornam-se expostos pela retirada da 

vegetação e em condições de alta pluviosidade podem desencadear o 

carreamento de sólidos para os cursos d’água. Todavia, a colheita 

florestal, em corte raso, alterou a qualidade da água, com pequeno 

aumento na condutividade e na turbidez, o que reflete maior aporte de 

nutrientes e de sedimentos no deflúvio da microbacia. As perdas de solo 

aumentaram, embora tenham sido sempre menores do que as verificadas 

em áreas agrícolas.  
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Medidas mitigadoras 

Implantar práticas de conservação do solo na construção das 

estradas e no preparo do solo para o plantio florestal (Preventiva); 

reduzir o tempo de exposição do solo no seu preparo (Preventiva); 

realizar as atividades de preparo do solo - subsolagem em época de 

baixa pluviosidade (Preventiva); aplicar rigorosamente as 

quantidades e os tipos de fertilizantes conforme recomendado pelo 

manejo florestal (Preventiva); aplicar rigorosamente as quantidades 

e os tipos de pesticidas conforme recomendado pelo manejo florestal 

(Preventiva); manter distância adequada dos corpos d’água durante 

aplicação do herbicida (Preventiva); executar os plantios 

respeitando-se a declividade natural do terreno. Ressalta-se que 

esta se constitui em uma das principais técnicas conservacionistas 

de uso agrícola do solo (Preventiva); implantar a recuperação das 

áreas de mata ciliar degradadas (Corretiva); realizar o 

abastecimento dos veículos, máquinas e equipamentos em área 

controlada (Preventiva); descartar corretamente as embalagens dos 

defensivos agrícolas conforme legislação em vigor (Preventiva). 

Medidas potencializadoras 

Realizar a recuperação das áreas de mata ciliar com espécies da 

Mata Atlântica e promover a eliminação da vegetação invasora 

(taboa) do leito dos cursos d’água em locais estratégicos. 

 
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 
 

Durante a construção de estradas e aceiros o solo desagregado, uma vez 

suspenso no ar e carreado pelo vento, poderá causar impacto sobre a 

qualidade do ar, tanto na área diretamente afetada como na área de 

influência direta do empreendimento. Todavia, não existem comunidades 

no entorno do empreendimento que possam ser impactadas pela poeira 

gerada. Ao mesmo tempo, em decorrência da movimentação de veículos e 

máquinas para a construção e manutenção das estradas e aceiros poderá 

haver a emissão de gases provenientes desses equipamentos causando 

impacto no ambiente atmosférico. 

Medidas mitigadoras 
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Promover a constante regulagem dos motores dos veículos, 

máquinas e equipamentos visando reduzir a emissão de gases 

poluentes e ruídos (Medida Preventiva). Além disso, controlar a 

velocidade dos caminhões transportadores de madeira nas áreas 

onde houver comunidades para reduzir as emissões de material 

particulado e de ruído (Medida Preventiva). 

 
ALTERAÇÃO DO REGIME HIDROLÓGICO E FLUXO DE VAZÃO 
 

O regime hidrológico esperado indica que nos dois primeiros anos após o 

plantio de eucalipto o solo não estará totalmente coberto pelo plantio ao 

mesmo tempo em que também não contará mais com a cobertura da 

pastagem suprimida para o plantio florestal. Nessa condição as taxas de 

infiltração da água em solos desnudos são normalmente menores que as 

de solos com vegetação. Dessa forma, espera-se que nesse período os 

cursos d’água que cortam a área apresentarão maiores vazões durante o 

período chuvoso e menores vazões nos períodos secos em relação às 

vazões apresentadas atualmente, sob pastagem.  

Medidas mitigadoras 

Realizar o preparo do solo de modo e diminuir o tempo de exposição 

do solo (Preventiva) e realizar o plantio florestal somente nas áreas 

definidas no projeto, respeitando rigorosamente os limites das áreas 

de preservação permanente (Preventiva). 

Medidas potencializadoras 

Utilizar no projeto de restauração florestal técnicas 

conservacionistas de preparo do solo; realizar, quando necessário, o 

plantio somente de essências nativas da Mata Atlântica; realizar o 

controle de plantas invasoras nas áreas de preservação permanente; 

e propiciar atração da fauna, principalmente o grupo de aves, 

através de técnicas de restauração natural. 

 
ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO SOLO 
 

O solo é o resulto de um processo natural e de diversos fenômenos 

físicos, químicos e biológicos que ocorrem sobre as rochas e minerais 
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expostos na interface entre a litosfera e a atmosfera, desintegrando-os e 

decompondo-os quimicamente. A esses fenômenos, somam-se a 

lixiviação, acumulação diferencial de elementos químicos, matéria 

orgânica, areia, argila etc., que prosseguem durante toda a formação do 

perfil do solo, originando um maior ou menor número de horizontes, com 

fertilidade que depende do material de origem e dos fatores de formação. 

Medidas mitigadoras 

Implantar as estradas e aceiros aproveitando as condições naturais 

do relevo (Preventiva); executar as atividades de implantação e 

manutenção das estradas em período seco (Preventiva); planejar a 

colheita florestal de modo a diminuir o deslocamento das máquinas 

no interior do talhão florestal (Preventiva); e executar as atividades 

de colheita florestal em período seco (Preventiva). 

Medidas potencializadoras 

Ampliar ao máximo a área de reserva legal e de preservação 

permanente; promover a subsolagem no sentido das curvas de 

nível, de forma que os sulcos deixados pelo subsolador possam se 

comportar como pequenos terraços, onde poderá ocorrer acúmulo 

de material erodido de montante e onde a infiltração do solo será 

ampliada; e implantar práticas de conservação de solo como 

terraceamento, plantio em nível, construção de estradas em nível, 

entre outros, de forma que o acúmulo de material orgânicos e 

fertilizantes na superfície do solo seja garantido pela redução do 

escoamento superficial. 

 
ASSOREAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS 
 

Este impacto está diretamente associado ao aporte de sólidos aos corpos 

hídricos e está ligado à instalação de processos erosivos decorrente da 

construção e estradas e aceiros. A magnitude foi considerada baixa em 

função das características favoráveis à construção das estradas e aceiros, 

da localização e dos procedimentos construtivos previstos.  

Medidas mitigadoras 
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Evitar a implantação de vias de circulação com declividades 

elevadas (Preventiva); projetar as vias de acesso de forma que os 

maiores comprimentos sejam paralelos às curvas de nível 

(preventiva); evitar a formação de taludes de corte ou aterro nas 

margens das vias, bem como de canaletas profundas às margens 

das vias de acesso (Preventiva); quando necessária a implantação de 

canaletas laterais às vias, dotá-las de brita compactada ou solo 

cimento na parte inferior (Preventiva); implantar a recomposição 

vegetacional das áreas de proteção permanente, especialmente as 

próximas dos cursos d’água (Preventiva); e implantar medidas de 

proteção do solo a montante dos pontos onde o processo de 

assoreamento for detectado (Preventiva). 

 
DESENCADEAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 
 

O relevo predominante é o plano a suave ondulado e não exigirá a 

execução de taludes de cortes e aterros para implantação da maioria dos 

trechos das estradas e vias de circulação, portanto, deverá ser bastante 

reduzido, limitando-se apenas aos locais de maior declividade. O impacto 

foi considerado de média magnitude em função dos tipos de solos e do 

regime pluviométrico na região e ainda pela área a ser implantada. 

Medidas mitigadoras 

Executar os plantios com base nas técnicas conservacionistas de 

uso agrícola do solo (Preventiva); evitar a implantação de vias de 

circulação com declividades elevadas (Preventiva); projetar as vias 

de acesso de forma que os maiores comprimentos sejam paralelos 

às curvas de nível (Preventiva); evitar a formação de taludes de corte 

ou aterro nas margens das vias, bem como de canaletas profundas 

às margens das vias de acesso (Preventiva); quando necessária a 

implantação de canaletas laterais às vias, dotá-las de brita 

compactada ou solo cimento na parte inferior (Preventiva); e reduzir 

o tempo de exposição do solo no seu preparo (Preventiva). 

 
AFUGENTAMENTO DA FAUNA 
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Com a abertura de estradas e acessos, assim como nas áreas destinadas 

ao plantio florestal, a vegetação existente será suprimida, no caso 

predominantemente pastagem e/ou em estágio inicial. Nessas condições, 

os habitats existentes serão alterados, causando o afugentamento da 

fauna local. A classificação da magnitude baixa é decorrente das espécies 

observadas no diagnóstico ambiental, decorrente direto do estado de 

conservação das áreas com remanescente florestal. Foi considerado ainda 

o traçado das estradas e aceiros previstos; além das características dos 

corpos d’água e número de travessias a serem construídas; além da área 

e densidade da vegetação do sub-bosque esperada na época da colheita 

florestal. 

Medidas mitigadoras 

Restringir a abertura e ampliação de estradas estritamente nas 

áreas necessárias, observando os limites das áreas de preservação 

permanente (Preventiva); construção de pontes e bueiros que 

possibilitem o fluxo contínuo da água (Preventiva); observar o 

distanciamento necessário dos cursos d’água e respeitar as áreas de 

preservação permanente (Preventiva); e executar a colheita florestal 

de modo a permitir, quando possível, a manutenção do sub-bosque 

existente (Preventiva). 

 
ALTERAÇÃO DA FLORA 
 

Esse impacto é decorrente de atividades que irão suprimir a vegetação 

existente na área de plantio e daqueles que irão propiciar condições para 

que a flora seja restabelecida nas áreas de preservação permanente e de 

reserva legal. Para os aspectos negativos foram consideradas a área com 

pastagens que serão suprimidas para o plantio florestal e construção das 

estradas e o estágio de desenvolvimento da regeneração natural no sub-

bosque por ocasião da colheita florestal. Já em relação aos aspectos 

positivos foram considerados, além da área de preservação permanente e 

de reserva legal que serão recuperadas, a importância dessas áreas para 

a manutenção ambiental da propriedade. 

Medidas mitigadoras 
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Restringir a abertura e ampliação de estradas estritamente nas 

áreas necessárias, observando os limites das áreas de preservação 

permanente (Preventiva); restringir o controle das gramíneas nos 

locais com plantio de Eucalyptus spp. (Preventiva); e implantar o 

Programa de Restauração Florestal (Corretiva) 

Medidas potencializadoras 

Utilizar espécies da Mata Atlântica de rápido crescimento para 

restauração das áreas de preservação permanente e de reserva legal 

e adotar estratégias para atração da fauna, principalmente aves, 

para áreas de restauração.  

 
ATRAÇÃO DE HABITAT E COMUNIDADES AQUÁTICAS 
 

A qualidade desses ambientes é decorrente da utilização pelo gado uma 

vez que não existe nenhuma forma de proteção. Foi considerada a 

extensão da área de preservação permanente e de reserva legal que serão 

recuperadas e a importância dessas áreas para a manutenção ambiental 

da propriedade. 

Medidas potencializadoras 

Utilizar espécies da Mata Atlântica de rápido crescimento para 

restauração das áreas de preservação permanente e de reserva 

legal; adotar estratégias para atração da fauna, principalmente 

aves, para áreas de restauração; e realizar a retirada da vegetação 

invasora (taboa). 

 
ATRAÇÃO DA FAUNA 
 

A partir do desenvolvimento dos talhões florestais será criado um novo 

ambiente, no caso o plantio de eucalipto, ainda que cíclico. As áreas de 

eucalipto poderão ser visitadas ou até mesmo colonizadas por animais de 

habitats vizinhos, pela disponibilidade de alimento e abrigo, sobretudo se 

nessas áreas for permitida a regeneração do sub-bosque da vegetação 

nativa. Logo, é possível haver uma comunidade de espécies animais 

habitando, mesmo que temporariamente, o ecossistema criado. Nas áreas 

de preservação permanente e de reserva legal existentes, a proteção 
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contra a caça e incêndios permitirá que esses fragmentos possam se 

regenerar. Nessas áreas aonde não existe vegetação arbórea, o programa 

de restauração florestal permitirá o surgimento da vegetação nativa e 

consequentemente de um novo habitat favorecendo a fauna local e 

permitindo que espécies da vizinhança ou mesmo migratórias possam 

usufruir dos bens ambientais que se restabelecerão. 

Medidas potencializadoras 

Utilizar espécies da Mata Atlântica de rápido crescimento para 

restauração das áreas de preservação permanente e de reserva 

legal; adotar estratégias para atração da fauna, principalmente 

aves, para áreas de restauração; estabelecer rotinas de fiscalização 

e proteção floresta; propiciar nas comunidades do entorno 

informações sobre a importância da proteção e conservação da 

biodiversidade local; e dimensionar a localização e tamanho dos 

talhões florestais, evitando a constituição de grandes extensões de 

plantios. 

 
ATROPELAMENTO DE ANIMAIS 
 

A abertura de estradas e acessos para o trânsito de veículos de 

transporte, a subsolagem e o corte mecanizado, assim como as demais 

atividades previstas e que terão apoio motorizado, podem ocasionar 

impactos sobre a fauna local através de atropelamentos dos indivíduos. A 

atividade de subsolagem também pode ocasionar o atropelamento de 

espécies de hábitos fossoriais ou não, como alguns répteis e anfíbios, 

pois implica na movimentação do solo ocupado por tais espécies. A 

magnitude foi estabelecida como sendo baixa em decorrência da pobreza 

da fauna (mamíferos) observados na área do projeto e pela remota 

possibilidade das máquinas e equipamentos virem a atropelar os 

animais, ainda que tenha sido considerado como prováveis possíveis 

atropelamentos de mamíferos pelo tráfego de veículos leves e de 

transporte da madeira.  

Medidas mitigadoras 

Limitar a velocidade dos veículos e instalar sinalização informando 

os limites de velocidade (Preventiva); instalar sinalização 



IMPACTOS E MEDIDAS 
 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA 
Projeto de silvicultura nos municípios de Ponto Belo, Montanha Mucurici e Pinheiros – Bloco II. 

Página - 86 

 

informando a existência de animais silvestres na área (Preventiva); 

criar campanha de conscientização dos motoristas e operadores de 

maquinário da necessidade de se respeitar os limites de velocidade e 

prestar atenção à via objetivando evitar acidentes com animais 

(Preventiva). 

 
MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DA PROPRIEDADE E PRESERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE 
 

Com a implantação dos plantios florestais a propriedade passará a contar 

efetivamente com áreas de preservação permanente e de reserva legal 

protegidas. Esse impacto positivo será alcançado através do 

planejamento ambiental da propriedade (indireto), onde será possível 

estabelecer e delimitar essas áreas, visando a sua manutenção e 

conservação e consequentemente promovendo a melhoria ambiental da 

propriedade. 

Como não haverá o plantio de eucalipto nas áreas com declividade 

acentuada, ciliares e nos fragmentos florestais da Mata Atlântica, a 

tendência é de que haja regeneração natural da vegetação nativa nesses 

locais promovendo a proteção do solo, assim como dos nichos ecológicos 

e habitats existentes, os quais serão alterados para melhor, 

proporcionando o retorno da fauna na medida em que a vegetação 

florestal nativa for se estabelecendo nas áreas de preservação 

permanente e de reserva legal.  

Medidas potencializadoras 

Utilizar espécies da Mata Atlântica de rápido crescimento para 

restauração das áreas de preservação permanente e de reserva 

legal; adotar estratégias para atração da fauna, principalmente 

aves, para áreas de restauração; realizar a retirada da vegetação 

invasora (taboa) dos ambientes aquáticos; promover palestras 

educativas com as comunidades de entorno sobre os aspectos da 

conservação da biodiversidade local. 

 
PRESSÃO POR COLETA E CAÇA DE ANIMAIS 
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A manutenção de trabalhadores em áreas próximas do empreendimento 

florestal possibilitará a pratica de atividade de caça de animais silvestres 

para o consumo de sua carne ou para criação como animais de 

estimação. Apesar de proibida no Brasil, a caça é bastante comum na 

região onde irá instalar o empreendimento florestal.   

Medidas mitigadoras 

Definir normas de conduta para os trabalhadores envolvidos no 

manejo florestal (Preventiva); Realizar palestras de Educação 

Ambiental para os trabalhadores envolvidos no plantio e para a 

comunidade local (Preventiva); e Contratar vigilância patrimonial 

para fiscalizar e proteger as áreas do projeto de silvicultura 

(Preventiva).  

 
ALTERAÇÃO DA PAISAGEM LOCAL 
 

As obras relacionadas à implantação e melhorias nas estradas de acesso 

ao empreendimento, necessárias para as fases de preparação do solo e de 

plantio florestal, deverão alterar a paisagem local na medida em que se 

verão localizadas nela equipamentos, veículos, materiais e pessoas que 

trafegarão permanentemente transportando materiais, homens e outros 

produtos. A partir da fase de implantação/operação do empreendimento, 

quando estabelecida à fase adulta das árvores implantadas pelo projeto 

silvicultura com espécies de eucalipto, em substituição às gramíneas 

atualmente existentes na área de estudo, ocorrerá alteração paisagística 

na região de implantação do empreendimento, uma vez que nesta área 

passará a dominar o ambiente florestal em substituição ao ambiente de 

pastagens atualmente existente. Da mesma forma, a alteração 

paisagística ocorrerá durante a colheita da madeira, onde haverá a 

supressão do ambiente florestal com o corte dos eucaliptos adultos. Essa 

alteração não é significativa na medida em que a região comporta 

ambientes florestais remanescentes da cobertura original, típica da Mata 

Atlântica. 

Medidas mitigadoras 

Utilizar somente as áreas de maior potencial florestal a partir do 

planejamento ambiental da propriedade (Preventiva); e realizar a 
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colheita em mosaicos de modo a não permitir que grandes 

extensões sejam colhidas na mesma ocasião (Preventiva). 

Medidas potencializadoras 

Garantir o desenvolvimento da vegetação natural nas áreas de 

reserva legal e de preservação permanente; destinar o máximo 

possível de áreas de reserva legal e de preservação permanente, 

principalmente nas áreas acidentadas; integrar os plantios florestais 

com corredores ecológicos através da manutenção e recuperação 

das áreas de preservação permanente. 

 
AUMENTO DA OFERTA DE POSTOS DE TRABALHOS E SERVIÇOS 
 

O aumento na oferta de trabalho e de serviços deverá ocorrer a partir da 

contratação, preferencialmente local, de trabalhadores para realizar as 

diferentes atividades previstas no manejo florestal. Essas contratações 

deverão ocorrer ao longo de todo o manejo florestal, sendo previstos dois 

de sete anos.  A quantidade de postos de trabalho que será gerada em 

cada uma das atividades do manejo florestal é de baixa magnitude. 

Todavia, quando considerado o conjunto de atividades do manejo 

florestal, essa magnitude torna-se de intensidade média, em função dos 

quantitativos esperados em comparação com atividade atual que é a 

pecuária. 

Medidas potencializadoras 

Priorizar a contratação de trabalhadores nos municípios de Ponto 

Belo, Montanha, Mucurici e Pinheiros; empregar preferencialmente 

mão de obra do entorno do empreendimento, desde que atenda as 

especificidades dos cargos; e propiciar cursos de formação de 

pessoal técnico, em especial de operadores de máquinas e 

equipamentos. 

 
COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

Os riscos, fatores de risco e danos à saúde dos trabalhadores estão 

associados às condições materiais de trabalho, às situações de trabalho 
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nas quais estão inseridos e ao trabalhador em si (condições fisiológicas, 

experiência acumulada em relação à tarefa).  

Medidas mitigadoras 

Fornecer e exigir o cumprimento da utilização dos Equipamentos 

Individuais de Proteção - EPIs (Preventiva); estabelecer rotinas de 

Segurança do Trabalho nas frentes de trabalho (Preventiva); manter 

os trabalhadores treinados e aptos as funções (Preventiva); e 

fornecer no local de trabalho condições de alimentação e repouso 

adequados (Preventiva). 

 
DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

Com a realização das atividades previstas no manejo florestal haverá um 

aporte de recursos financeiros na economia local decorrente da compra 

de insumos e assim como pela movimentação financeira decorrente dos 

salários dos trabalhadores e do pagamento de serviços de terceiros 

contratados. O empreendimento em análise irá gerar um total estimado 

de R$ 15,7 milhões em impostos, nos 12 anos de sua existência, 

representando uma média anual de R$ 1.309,3 mil ao ano. 

Medidas potencializadoras 

Priorizar a contratação de trabalhadores nos municípios de Ponto 

Belo, Montanha, Mucurici e Pinheiros. 

 
DIVERSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA 
 

A bacia do rio Itaúnas apresenta um total de 40.461,40 ha de áreas 

degradadas, e em sua maior parte ocupadas pela atividade da pecuária. 

A intensificação da silvicultura na região contribui com as políticas 

públicas em nível local e regional de diversificação das atividades 

agropecuárias, que tem por objetivo a ampliação de alternativas de 

produção e de renda para as comunidades locais.  

Medidas potencializadoras 

Divulgar a atividade da silvicultura junto aos agentes públicos e 

privados; e estabelecer um canal permanente de diálogo com as 

organizações sociais e ambientais da região. 
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GERAÇÃO DE EXPRECTATIVAS 
 

A região onde se encontra o projeto de silvicultura apresenta os menores 

índices de desenvolvimento estadual. É natural que novos 

empreendimentos na região aflorem nas comunidades, principalmente as 

do entorno, expectativas positivas e negativas a cerca do 

empreendimento. As expectativas positivas estão associadas às 

possibilidades de criação de frentes de trabalho, melhoria da economia 

local, geração de riquezas. Por outro lado, há também quem expresse 

dúvidas e incertezas em relação aos impactos ambientais sobre a 

mudança do uso do solo.  Por apresentar tanto aspectos positivos como 

negativos a classificação é feita nessas duas condições. 

Medidas mitigadoras 

Prestar esclarecimentos para todas as comunidades e atores 

envolvidos de modo a atenuar as expectativas negativas ressaltando 

a importância socioeconômica do empreendimento e seus efeitos 

sobre o meio ambiente (Preventiva). 

Medidas potencializadoras 

Comunicar às comunidades sobre as políticas da empresa em 

relação à priorização da capacitação e contratação do pessoal e de 

serviços locais/regionais; desenvolver ações de educação ambiental 

nas comunidades e escolas do entorno do empreendimento, focadas 

nos conceitos e praticas de respeito ao (meio) ambiente e do 

desenvolvimento sustentável; e apoiar eventos para discutir as 

alterações socioambientais, culturais e paisagísticas da silvicultura 

no contexto regional. 

 
INCREMENTO SOBRE A CIRCULAÇÃO VIÁRIA 
 

Com a implantação do empreendimento haverá um aumento na 

circulação de veículos para a execução das atividades prevista no manejo 

florestal. Dessa forma espera-se uma maior pressão sobre o sistema 

viário na área do entorno, especialmente nas vias de acesso à 

propriedade. Esse aumento e pressão serão acentuados por ocasião da 
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colheita e do transporte da madeira produzida. Na esfera regional, o 

transporte da madeira irá demandar por melhores estradas e acessos, 

concorrendo com o fluxo normal das estradas estaduais e federais. 

Medidas mitigadoras 

Sinalizar adequadamente locais onde haverá a entrada e saída de 

veículos durante a colheita florestal (Preventiva); comunicar as 

autoridades rodoviárias na área de abrangência do fluxo de 

transporte da madeira (Preventiva); definir previamente as rotas de 

transporte da madeira (Preventiva); exigir das empresas 

transportadoras de madeira os certificados de regularidade veicular 

(Preventiva); programar antecipadamente as etapas de colheita e 

transporte da madeira, informando as comunidades locais 

(Preventiva); e definir horários diferenciados para utilização das vias 

mais conflituosas (Preventiva). 

 
MINIMIZAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 

A mudança do uso do solo, no caso, áreas com pastagens degradadas 

para silvicultura, contribuirá para minimizar os efeitos dos gases estufa e 

consequentemente as mudanças climáticas. De acordo com pesquisas, se 

forem excluídas as emissões de gases geradas pelas queimadas e 

desmatamentos – a pecuária torna-se a maior fonte emissora. Por sua vez 

as florestas plantadas têm o potencial de absorver parte das emissões em 

sua biomassa, solos e produtos dela derivadas. Nesse mesmo estudo, a 

atividade de silvicultura é a única dentre as listadas na matriz de 

emissão de CO2 que tem contribuição positiva, representando 7,5% do 

total. 

Medidas potencializadoras 

Utilizar genótipos para produção florestal com alta eficiência 

fotossintética; utilizar espécies da Mata Atlântica de rápido 

crescimento na restauração florestal; e evitar incêndios florestais. 

 
MUDANÇA DO USO DO SOLO 
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Na dimensão municipal a mudança do uso do solo reveste-se de um 

significado social, econômico e cultural. Do ponto de vista social, haverá 

uma substituição da força trabalhadora da propriedade, sendo que, no 

caso específico, os atuais funcionários (vaqueiros) serão remanejados 

para outras propriedades do arrendatário.  

Medidas potencializadoras 

Utilizar áreas com aptidão para a silvicultura; utilizar espécies da 

Mata Atlântica de rápido crescimento na restauração florestal. 

 
PERTURBAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÕGICOS 
 

No preparo do solo, ele é revirado a uma profundidade de cerca de 50 a 

60 cm. Em que pese ter potencialmente para degradar evidências 

arqueológicas é ao mesmo tempo importante fonte de informação para a 

identificação, avaliação e resgate desses sítios. A utilização de máquinas 

e caminhões, principalmente por ocasião da colheita e transporte da 

madeira, em área de ocorrência de sítios arqueológicos pode causar o 

esmagamento ou danificar os vestígios e estruturas expostas.  

Medidas mitigadoras 

Implantar um Programa de Prospecção Arqueológica, conforme 

previsto e implantar um Programa de Educação Patrimonial 

(Preventiva). 

 
VALORIZAÇÃO DAS TERRAS 
 

Com a implantação do projeto de silvicultura poderá haver demanda de 

terras para novos investidores acarretando uma alta nos preços daquelas 

propriedades com características ambientais e florestais compatíveis ao 

manejo florestal. Dentre essas características, serão valorizadas aquelas 

propriedades que permita o plantio em torno de 60% da área, 

destinando-se o restante para finalidades ambientais (reserva legal e área 

de preservação permanente). Propriedades com ativos ambientais serão 

focadas. 

Medidas potencializadoras 
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Priorizar a compra de propriedades com áreas já convertidas ao uso 

agrícola; não adquirir propriedades que tenham histórico de 

ocupação por populações tradicionais e/ou que possam competir 

com atividades e usos do solo consolidados; e não adquirir 

propriedades próximas aos centros urbanos. 
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O que são os programas ambientais? 

São as atividades propostas para mitigar os impactos 

decorrentes da implantação-operação do empreendimento 

na área de influência direta e indireta do empreendimento. 

 

Quais os Programas que estão previstos? 

São previstos cinco programas decorrente das atividades e impactos 

e quatro programas complementares que a Fibria executa 

rotineiramente em seu manejo florestal. Os programas são: 

Programa 

I. Monitoramento dos recursos hídricos 

II. Monitoramento da fauna 

III. Restauração florestal 

IV. Relacionamento com as comunidades 

V. Educação patrimonial e arqueológica 

VI. Monitoramento das condições climáticas 

VII. Estrada Segura 

VIII. Rede de monitoramento de transporte 

 

Quem é o responsável por esses programas? 

Os programas serão desenvolvidos em projetos específicos e 

encaminhados para o IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Espírito Santo. Uma vez aprovados eles serão 

implantados e executados pela Fibria com recursos próprios. 

 

Quem irá executar os monitoramentos? 

A execução ficará sob responsabilidade da Fibria. 

 

A seguir são apresentados os programas recomendados pela equipe 

técnica que elaborou o EIA/RIMA. 
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Os recursos hídricos da área do empreendimento estão representados por 

pequenos córregos da bacia do rio Itaúnas. Para que o empreendimento 

desenvolva-se de forma sustentável, sem causar impactos na utilização dos 

recursos hídricos, faz-se necessário garantir a manutenção das 

características físico-químicas, sanitárias e biológicas satisfatórias da água, 

bem como assegurar a conservação de outros atributos ecológicos do 

ecossistema aquático.  

Este programa visa monitorar os parâmetros de qualidade 

das águas com a finalidade de identificar eventuais 

processos causadores de contaminação e deterioração, 

provendo informações relevantes para o estabelecimento 

de medidas de controle e para parametrizar modelos 

hidrológicos e demais pesquisas sobre balanços hídricos. 

O monitoramento consiste em determinar periodicamente, as características 

de vazão e físico-químicas, e biológicas do recurso hídrico representativo da 

região hídrica, a fim de inferir sobre aos distintos usos e identificar as 

causas de eventuais alterações. Os parâmetros a serem monitorados são 

aqueles podem sofrer alterações decorrentes das atividades do 

empreendimento (Sólidos dissolvidos, Sedimentáveis e totais, Turbidez, pH, 

Nitrogênio Total, Fósforo Total, Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

Coliformes Fecais, Glifosato e sulfluramida, caso seja feita aplicação na 

bacia e Vazão. As campanhas deverão ter uma freqüência semestral. 

 

     

 

  

Monitoramento dos 

recursos hídricos 
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As áreas de plantio bem como as áreas de proteção formam um complexo e 

integrado ambiente importante à manutenção da biodiversidade dos 

sistemas naturais envolvidos. Os trabalhos de monitoramento da 

biodiversidade realizados pela Fibria integram um Sistema de Informações 

através de Banco de Dados de Biodiversidade próprio, que permite tomada 

de decisões sobre o manejo florestal empregado. 

O grupo faunístico a ser monitorado será a avifauna, 

visando identificar as espécies que se utilizam desse 

habitat e a influência sobre os demais ecossistemas da 

propriedade. Atenção será dada as espécies ameaçadas 

de extinção com o propósito de estabelecer programas de 

proteção e manejo. 

O monitoramento deverá contemplar e estar integrado aos demais projetos 

de silvicultura existentes e em curso na bacia hidrográfica do rio Itaúnas.  

Dentre as técnicas de monitoramento poderão ser utilizadas linhas 

espacialmente fixas de redes e anilhamento no interior dos talhões e 

fragmentos com as principais fitofisionomias. Da mesma forma será 

realizado censo matinal por ponto.  

O monitoramento da avifauna será realizado nas idades de 1, 3 e 7 anos 

pós-plantio para acompanhamento dos efeitos silviculturais nas 

comunidades de aves do interior dos talhões de eucalipto e nos fragmentos 

florestais que serão definidos no projeto executivo do monitoramento. 

O anilhamento das aves deverá seguir rigorosamente as recomendações do 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves - CEMAVE. 

  

 

Monitoramento da fauna 



PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA 
Projeto de silvicultura nos municípios de Ponto Belo, Montanha Mucurici e Pinheiros – Bloco II. 

Página - 97 

 

 

 

 

A propriedade objeto do projeto de silvicultura encontra-se inserida na 

região de Mata Atlântica, onde, de acordo com o Código Florestal é 

obrigatória a manutenção, pelo proprietário, de no mínimo, 20% da área em 

forma de Reserva Legal. Essa área possui como objetivos a manutenção dos 

recursos do solo, da água e da fauna, e deve ser demarcada e averbada na 

escritura do imóvel rural. 

A recuperação da cobertura vegetal principalmente em 

áreas protegidas visa o atendimento à legislação, a 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, a 

conservação da biodiversidade, abrigo à fauna e flora 

nativas, entre outros, assegurando o desenvolvimento 

ambiental das regiões onde se insere a atividade florestal.  

Os procedimentos para restabelecimento de vegetação e da biodiversidade 

em áreas protegidas podem ser classificadas em 3 níveis:  

• Áreas protegidas a recuperar: sem vegetação nativa 

representativa do bioma onde está inserida; 

• Áreas protegidas em recuperação: vegetação em crescimento; 

• Área protegida recuperada: área com vegetação, processo de 

sucessão natural restabelecido, onde o manejo de recuperação 

obteve sucesso. 

Inicialmente serão identificadas e selecionadas as áreas de maior 

sensibilidade ambiental para serem restauradas. Os procedimentos para a 

restauração das áreas de preservação permanente serão estabelecidos na 

medida em as áreas forem definidas e previamente avaliadas. 

 

 

Restauração florestal 
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Este programa deverá envolver os agentes municipais locais e a 

comunidade. 

O objetivo é informá-los a respeito das atividades da 

empresa na área social, cultural e ambiental. 

O detalhamento do Programa deverá prever a integração entre a 

comunidade local e a empresa, de forma a sensibilizar setores de 

comunidade para a conservação ambiental, difundir e disponibilizar para a 

comunidade informações sobre as atividades desenvolvidas pela empresa na 

região. 

 

 

 

A natureza deste programa é 

preventiva, formando e informando aos agentes a problemática que envolve 

o tema Patrimônio Arqueológico.  

O intuito principal é prevenir a destruição de testemunhos 

arqueológicos, caso venham a ser detectado durante as 

atividades de plantio e instalação de infra-estruturas afins 

Caso novos sítios venham a ser identificado deverá ser comunicada ao 

arqueólogo responsável, que irá avaliar e propor as medidas cabíveis. Serão 

organizadas palestras para técnicos e operários do projeto. 

 

Educação patrimonial e 

arqueologia 

Relacionamento com a 

comunidade 
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O conhecimento das condições climáticas através de estações 

meteorológicas representativa da região permitirá a obtenção de dados 

sobre parâmetros do clima a os quais irão subsidiar ações voltadas para o 

aprimoramento do conhecimento da fisiologia do eucalipto assim como para 

prevenção e determinação de risco de incêndio nas áreas de produção 

florestal. 

Será instalada, em local a ser definido por estudo específico, uma estação 

meteorológica automática, situada no topo de uma torre de vigilância e 

controle de incêndios florestais. Os instrumentos previstos na estação 

meteorológica são: coletor de dados, regulador de voltagem, bateria, painel 

solar, rádio e modem para transmissão de dados, sensor de temperatura e 

umidade relativa do ar, sensor de precipitação atmosférica, sensor de 

velocidade e direção do vento e sensor de radiação global e radiação PAR. A 

seguir é apresentada uma figura que ilustra os equipamentos instalados em 

torres da Fibria existentes na região. 

A coleta de dados deverá contemplar: Temperatura Máxima e Mínima, 

Precipitação, Insolação, Velocidade e Direção dos Ventos, Evaporação e 

Umidade Relativa do Ar e as informações serão registradas e armazenadas 

automaticamente durante todo o dia e de acordo com os diferentes sensores 

instalados. 

 

 

 

 

Monitoramento das condições climáticas 
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A frota que transporta madeira para a fábrica da empresa, em Aracruz (ES), 

circula em média 4,3 milhões de km por mês – o suficiente para dar mais de 

100 voltas em torno da Terra. Controlar o índice de acidentes é um desafio. 

As empresas provedoras de serviços que atuam no transporte de madeira 

da Fibria no Espírito Santo e sul da Bahia operam uma frota de 

aproximadamente 250 caminhões e contam com cerca de 750 motoristas 

responsáveis pela tarefa de levar madeira até a fábrica de celulose. 

O programa inclui ações de padronização, controle e monitoramento dos 

provedores de serviços na área de transporte de madeira, além de ações de 

conscientização junto aos motoristas. 

 

 

 

A Rede de Monitoramento de Transporte (RMT) é constituída por voluntários 

que são usuários da BR 101 Norte no trecho entre o norte do Espírito Santo 

e o sul da Bahia e das estradas estaduais e municipais por onde circulam 

as carretas que transportam madeira da Fibria. No Espírito Santo, os 

voluntários estão distribuídos entre os municípios de Aracruz, Linhares, 

Sooretama, São Mateus e Pedro Canário.  

Os voluntários da RMT acionam a Fibria, por meio de ligação gratuita pelo 

número 0800 283 8383, sempre que percebem condutas inadequadas por 

parte dos motoristas das carretas de madeira. Entre os aspectos 

monitorados estão: a formação de comboios, tráfego acima da velocidade 

permitida, ultrapassagens perigosas, tráfego pelo acostamento e outros 

aspectos. 

As ocorrências reportadas pelos observadores que integram a RMT são 

tratadas pela Fibria juntamente com as respectivas empresas que prestam 

serviços à empresa no transporte de madeira 

Estrada segura 

Estrada segura 



PROGRAMAS COMPLEMENTARES 
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Os sistemas de gestão da Fibria são certificados por institutos 

independentes, que avaliam o esforço da empresa pela conservação 

ambiental e a adoção de práticas responsáveis. Além de considerar o 

atendimento a exigentes padrões de certificações de qualidade (ISO 9001), 

ambientais (ISO 14001), florestais (CERFLOR) e de cadeia de custódia 

(CERFLOR), a Empresa aderiu voluntariamente a Pactos Nacionais e 

Internacionais, tais como: Restauração da Mata Atlântica, Mudanças 

Climáticas (Carbon Footprint e Water Footprint Network), entre outros. 

Em 2012 a Fibra conquistou a certificação da Unidade Aracruz pelo Forest 

Stewardship Council, o FSC®.  Reconhecido em todo o mundo, esse 

certificado é mais que um atestado de boas práticas de responsabilidade 

socioambiental na gestão das florestas. Mostra também a seriedade com 

que A Fibria abraçou o compromisso assumido com a sociedade ao 

iniciarmos nossas atividades, três anos atrás: desenvolver o negócio 

florestal renovável como fonte sustentável de vida e dele obter valor 

econômico, gerando lucro admirado ao promover a conservação ambiental, 

a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida.  

Para que a empresa possa manter as certificações de manejo florestal, são 

realizadas auditorias periódicas para verificação do atendimento às normas 

de certificação.   

 

 

Certificação florestal 
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CONCLUSÕES 
 

O resultado alcançado no diagnóstico socioambiental da área do projeto de 

silvicultura proposto revelou que a condições ambientais e legais da propriedade 

estão abaixo do exigido pelo Código Florestal. A vegetação e a fauna encontram-se 

degradadas. A geração de empregos e de riqueza a partir da pecuária, diagnosticada 

a partir da avaliação das condições dos moradores da propriedade, indica que as 

essas condições são precárias, ainda que direitos fundamentais, como assinatura 

de carteira de trabalho tenham sido registrado em todas as entrevistas. 

O manejo florestal para a produção de madeira a partir do plantio do 

eucalipto gera impacto ambiental. Esses impactos, considerando as atividades 

previstas nas fases de planejamento, implantação-operação dos plantios de 

eucalipto, foram identificados, descritos e valorados. 

Os impactos adversos identificados, uma vez ocorrendo, são passíveis de 

controle e as medidas mitigadoras necessárias para diminuir seu efeito sobre os 

fatores ambientais dos meios físico, biótico e antrópico. As medidas mitigadoras 

assim como os procedimentos usuais na silvicultura são de domínio tecnológico 

conhecido e disponível para aplicação imediata.  

Os programas de monitoramento indicados asseguram o acompanhamento 

das medidas necessárias para controlar os possíveis efeitos desses impactos. 

Os efeitos dos impactos positivos são importantes para o desenvolvimento 

socioeconômico local e para a conservação e proteção dos recursos naturais. 

O valor da compensação ambiental deste e de outros estudos em análise pelo 

IDAF, quando somados, representa um importante montante de recurso financeiro 

que poderá contribuir para as ações de conservação e preservação da 

biodiversidade em Unidades de Conservação existentes na bacia do rio Itaúnas. 

 

Vitória, Maio de2013. 
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FLORA 
 

Listagem das espécies vegetais nas diferentes fitofisionomias.  

Nome Científico Nome Comum 
E
I 

E
M 

E
A 

A
R 

B
J 

P
T 

Astronium concinnum (Engl.) Schott Gonçalo alves X X X 
   

Astronium graveolens Jacq. Aderne X X X X 
  

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira 
   

X 
  

Spondias macrocarpa Engl. Cajá mirim X X X 
   

Ephedranthus sp. nov. Pindaíba preta 
 

X 
    

Rollinia laurifolia Schltdl. Pinha da mata X X X 
  

X 

Aspidosperma cf. discolor A.DC. Quina branca 
  

X 
   

Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. 
Paratudo 
branco  

X X 
   

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. Pequiá marfim 
   

X 
  

Geissospermum laeve (Vell.) Baill. Pau pereira X X 
    

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Espeta gigante 
   

X 
 

X 

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret Brejaúba 
 

X 
   

X 

Attalea aff. humilis Mart. ex Spreng Côco anaiá 
 

X 
    

Bactris setosa Mart. Tucum do brejo 
    

X 
 

Polyandrococos caudescens (Mart.) Barb. Rodr. 
Palmito 

amargoso 
X 

 
X X 

 
X 

Syagrus botryophora (Mart.) Mart. Patioba X X X 
   

Syagrus ruschiana (Bondar) Glassman Côco de pedra 
   

X 
  

Baccharis trinervis Pers.  
Arnica 

trepadeira      
X 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. Rob.  Assapeixe 
     

X 

Wunderlichia azulensis Maguire & Barroso Pau pincel 
   

X 
  

Cybistax antisiphilitica (Mart.) Mart. ex DC. Ipê jacaré 
     

X 

Handroanthus arianeae (A.H. Gentry) S. O. Grose Ipê preto X X X 
   

Handroanthus riodocensis (A.H. Gentry) S. O. Grose Ipê amarelo 
 

X 
    

Handroanthus serratifolius (Vahl) S. O. Grose 
Ipê ovo de 
macuco  

X X 
   

Jacaranda obovata Cham. 
Caroba do 

nativo    
X 

  

Jacaranda puberula Cham. Caroba X X X 
   

Paratecoma peroba (Record & Mell.) Kuhlm. Peroba amarela X 
     

Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandwith Ipê rosa 
 

X X 
   

Blechnum serrulatum Rich 
Samambaia do 

nativo     
X 

 

Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav Barriguda 
  

X 
   

Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum. Paineira branca 
   

X 
  

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. 
Paineira de 

espinho   
X 

   

Eriotheca macrophylla (K. Schum.) A. Robyns Imbiruçú X 
 

X 
   

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns Paineira rosa 
  

X X 
  

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns Paineira rosada 
 

X X 
   

Cordia acutifolia Fresen. Baba de boi 
 

X 
   

X 

Cordia anabaptista Cham. 
Cordia da 

penha 
X X 
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Cordia curassavica (Jacq.)Roem. & Schult. Maria preta 
   

X 
  

Cordia ecalyculata Vell. Frei jorge X X X 
   

Cordia sellowiana Cham. Manemenem X 
     

Cordia sp. Cordia sp. 
  

X 
   

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Stend. Louro X X X 
   

Alcantarea extensa (L.B.Sm.) J.R.Grant 
Bromélia da 

pedra    
X 

  

Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo 
Abacaxí do 

mato    
X 

  

Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. Mandacaru X X X 
   

Pilosocereus sp. Cacto 
   

X 
  

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.  Garapa 
  

X 
   

Copaifera lucens Dwyer 
Copaíba 

Vermelha  
X X 

   

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Jataipeba X X 
    

Dimorphandra jorgei M.F. Silva Pau para tudo 
  

X 
   

Goniorrhachis marginata Taub. 
Guaribú 
amarelo 

X X X 
   

Melanoxylon brauna Schott. Braúna preta X X X 
   

Poeppigia procera C. Presl. Côco d'óleo 
  

X 
   

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake  Guapuruvú 
  

X 
   

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & R.C. Barneby var. 
verrucosa (Vogel) H.S. Irwin & R.C. Barneby 

Angico branco X X 
    

Cecropia glaziovi Snethl. Imbaúba X 
  

X 
  

Cecropia pachystachya Trécul. Imbaúba mirim 
    

X X 

Maytenus aff. horrida Reissek 
Camboatá de 

espinho  
X 

    

Licania kunthiana Hook.f. Milho torrado 
  

X 
   

Kielmeyera cf. excelsa Cambess.  Durce da pedra 
   

X 
  

Conaraceae sp. Conaracea 
 

X 
    

Cyperus sp Tiririca 
    

X 
 

Eleocharis interstincta (Vahl.) Roem. & Schult. sp Junco 
    

X 
 

Erythroxylum columbinum Mart. Jonacyr 
  

X 
   

Erythroxylum sp. Mulungu preto 
   

X 
  

Actinostemon estrellensis (Mull. Arg.) var. latifolius 
Pax 

Capitão 
  

X 
   

Brasiliocroton mamoninha P.E.Berry & Cordeiro Mamoninha X X X 
   

Cnidoscolus urens (L.) Arthur subsp. adenophilus Cansanção 
   

X 
  

Croton sp. Croton sp. 
   

X 
  

Joannesia princeps Vell. Boleira X X X 
  

X 

Margaritaria nobilis Linn.f. Tambozil 
 

X 
    

Pachystroma ilicifolium Müll. Arg. 
Folha 

espinhuda   
X 

   

Pera glabrata (Schott) Baill. Cinta larga 
 

X 
    

Pera leandri Baill. Virote 
  

X 
   

Senefeldera multiflora Mart. Sucanga 
  

X 
   

Acosmium lentiscifolium Spreng. Murta X X X 
   

Centrolobium sclerophyllum Lima Araribá rosa 
 

X X 
   

Dalbergia elegans A.M. Carvalho Mussutaíba 
 

X 
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Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. 
Jacarandá 

caviuna   
X 

  
X 

Deguelia longeracemosa (Benth.) Az.- Tozzi Óleo baio X X 
    

Fabaceae sp.1 Fabacea 1 
  

X 
   

Fabaceae sp.2 Fabacea 2 
  

X 
   

Lonchocarpus cultratus (Vell.) Az.- Tozzi & H.C. Lima Óleo amarelo X 
 

X 
  

X 

Machaerium fulvovenosum H.C.Lima Jacarandá cipó X X X 
   

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Angico roxo X X 
    

Machaerium sp 1 
Machaerium sp 

1 
X 

     

Machaerium sp.2 
Machaerium sp 

2  
X 

    

Machaerium sp.3 
Machaerium sp 

3 
X 

     

Machaerium sp.4 
Machaerium sp 

4   
X 

   

Platymiscium floribundum Vogel Ipê candeia 
 

X X 
   

Pterocarpus rohrii Vahl. Pau sangue X X X 
   

Swartzia acutifolia Vogel Saco de mono X X X 
   

Swartzia simplex var. continentalis Urban Canzil 
 

X 
    

Swartzia sp. Arruda X X X 
   

Sweetia fruticosa Spreng. 
Sucupira 
amarela  

X 
    

Zollernia magnifica A. M. Carvalho & Barneby. Juventino 
  

X 
   

Carpotroche brasiliensis (Raddi.) A. Gray Sapucainha X X X 
   

Casearia oblongifolia Cambess. 
Laranjeira do 

mato 
X X X 

   

Casearia sp. Café do mato X X X 
  

X 

Emmotum aff. nitens (Benth.) Miers. Faia 
     

X 

Licaria bahiana Kutz Canela chapéu 
 

X 
    

Ocotea conferta Coe Teixeira Canela amarela X 
 

X 
   

Ocotea nitida (Meissn.) J.G.Rohwer Canela jacú X X 
    

Ocotea velutina (Nees) Rohwer Canela fogo X X X 
  

X 

Cariniana estrellensis (Raddi.) Kuntze 
Jequitibá 
branco   

X 
   

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze Jequitibá rosa X 
     

Couratari asterotricha Prance Imbirema X X X 
   

Couratari macrosperma A.C. Smith Pedrão 
  

X 
   

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori Inuíba vermelha X X X 
  

X 

Pavonia calyculosa A.St.-Hil. & Naudin Algodoeiro 
  

X 
   

Pavonia multiflora A. St.-Hil. Guaxumba 
     

X 

Sidastrum micranthum (St.hil) Fryxell 
Guaxumba de 

corda      
X 

Tibouchina sp Quaresmeira 
    

X 
 

Trichilia casaretti C.DC. Matheus X 
 

X 
   

Trichilia hirta L. Cedro falso 
  

X X 
 

X 

Trichilia lepidota subsp. schumanniana (Harms) 
T.D.Pennington 

Casca cheirosa 
 

X X 
   

Trichilia pallens C. DC. Cedro Amargoso X 
     

Trichilia silvatica C. DC. Guatibuá 
  

X 
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Trichilia sp. Cedro cafundó 
  

X 
   

Abuta convexa (Vell.) Diels Buta marrom 
     

X 

Acacia glomerosa Benth. Angico preto X X X 
   

Albizia polycephala (Benth.) Killip Manjolo X X X 
  

X 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico curtidor 
 

X X 
   

Inga aff. cylindrica (Vell.) Mart. Ingá ferro X X X 
  

X 

Inga hispida Schott. ex Benth. 
Ingá de 

Linhares 
X X 

   
X 

Inga striata Benth. Ingá branco 
  

X 
   

Piptadenia paniculata Benth. Cobi X 
 

X 
   

Pithecellobium inopinatum (Harms) Ducke Sete cascas 
 

X 
    

Plathymenia foliolosa Benth. Vinhático X 
    

X 

Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & 
M.P.M.de Lima 

Angico rosa X X X 
   

Pseudopiptadenia inaequalis (Benth.) Rauschert. Angico amarelo X X 
    

Inga sp.1 Ingá mirim 
 

X 
    

Inga sp.2 Ingá ferradura 
   

X 
  

Brosimum glaucum Taub. Leiteira X X X 
   

Brosimum guianense (Aubl.) Huber Vaquinha 
  

X 
   

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Stevd. Moreira 
 

X X 
   

Naucleopsis oblongifolia (Kuhlm.) Carauta 
Bainha de 

espada   
X 

   

Campomanesia espiritosantensis Landrum Araçá miúdo X 
     

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. 
Gabiroba 
amarela 

X X 
    

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg Gabiroba X X X 
   

Campomanesia sp. Gabiroba veludo 
  

X X 
  

Eugenia cf. melanogyna ( D.Legrand) Sobral Batinga ciliar 
  

X 
   

Eugenia itapemirimensis Cambess. Pitangueira 
 

X 
    

Eugenia platyphylla O.Berg 
Batinga casca 

grossa  
X 

    

Eugenia prasina O.Berg Guruçú 
 

X 
    

Marlierea sp. Marlierea sp. 
  

X 
   

Myrcia fallax DC. Batinga roxa X X 
    

Myrciaria floribunda (West. ex Willd.) O. Berg 
Vassourinha 

lisa 
X 

 
X 

   

Myrciaria strigipes O.Berg Cambucá 
 

X 
    

Myrtacea sp1 Myrtacea 1 X 
     

Psidium sp.1 
Batinga 

jabuticaba 
X 

     

Psidium sp.2 Araçá 
  

X 
   

Bougainvillea spectabilis Willd. Buganvile 
     

X 

Guapira opposita (Vell.) Reitz João mole X X X 
   

Neea floribunda Poepp. & Endl. Uva de veado 
 

X X 
   

Ramisia brasiliensis Oliver Siriba X 
 

X 
   

Cyrtopodium sp. 
Sumaré da 

pedra    
X 

  
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. 
Jacobs 

Capim colonião 
     

X 
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Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster Braquiarão 
   

X 
 

X 

Coccoloba warmingii Meisn Pau ponte X X X 
   

Ruprechtia laurifolia Cham. Vell aff. Siriba branca 
 

X X 
   

Acrostichum aureum L. 
Samambaia 

gigante     
X 

 

Quiina glaziovii Engl. 
Ameixa 

selvagem   
X 

   

Ziziphus glaziovii Warm. Quina preta X 
     

Alseis floribunda Schott Goiabeira X X X 
  

X 

Genipa infundibuliformis Zappi & Semir   
Jenipapo 
amarelo      

X 

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Gemada 
  

X 
   

Randia armata D.C. Ponteiro 
     

X 

Tocoyena brasiliensis Mart. Jenipapinho X 
     

Galipea cf. laxiflora Engl. Grumarim X 
     

Metrodorea maracasana Kaastra Arapoca branca X 
 

X 
   

Neoraputia alba (Nees & Mart.) Emmerich Arapoca 
  

X 
   

Zanthoxylum cf. juniperinum Poepp.  
Maminha de 

porca   
X 

   

Zanthoxylum rhoifolium Lamark var. petiolatum Engl. Porquinha X 
 

X 
   

Allophylus petiolulatus Radlk. Casca solta 
 

X X 
   

Cupania oblongifolia Mart. Pau magrão X X X 
   

Cupania rugosa Radlk. Pau magro X X X 
  

X 

Cupania scrobiculata L.C. Rich. Cambuatá X X X 
   

Matayba juglandifolia Radlk. Ituá 
 

X 
    

Pseudima aff. frutescens (Aubl.) Radlk. Pitomba falsa 
  

X 
   

Talisia intermedia Radlk. 
Pitomba 
amarela 

X X X 
   

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist Sapota de onça X 
     

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist. subsp. 
lucentifolium 

Uacá X X X 
   

Ecclinusa ramiflora Mart. Acá 
  

X 
   

Pouteria aff. filipes Eyma Bapeba ferro 
 

X 
    

Pouteria aff. hispida Eyma 
Bapeba 

sapucaia  
X 

    

Pouteria bangii (Rusby) T.D.Pennington Ripeira X 
     

Pouteria butyrocarpa (Kuhlm.) T.D. Penn. Mantegueira 
 

X 
    

Pouteria pachycalyx T.D. Penn. Manteguinha 
  

X 
   

Pouteria sp. 
Bapeba 

manteiga  
X 

    

Pouteria venosa subsp. amazonica T.D.Pennington Bacumixá 
  

X 
   

Pradosia lactescens (Vellozo) Radlk. Marmixa X 
 

X 
   

Sapotacea sp 1 Sapotacea sp 1 X 
     

Sapotacea sp 2 Sapotacea sp 2 X X 
    

Simaba subcymosa A. St. Hil. & Tul. Caxetão X 
 

X 
   

Solanum mauritianum Scop. Fumo branco 
     

X 

Guazuma crinita Mart. 
Algodão da 

mata 
X X X 

   

Pterygota brasiliensis Fr. All. Farinha seca X X X 
  

X 
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Typha dominguensis Pers Taboa 
    

X 
 

Ampelocera glabra Kuhlm. Mentira X 
     

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Espora de galo 
     

X 

Trema micrantha (L.) Blume Gurindiba 
     

X 

Aegiphila sellowiana Cham. Mululo X 
     

Aegiphila tomentosa Cham. Mululo branco 
     

X 

Lantana fucata Lindl. 
Mal-me-quer 

rosa      
X 

Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze Tambor 
  

X 
   

Legenda: EI (estágio inicial de regeneração); EM (estágio médio de regeneração); EA (estágio 
avançado de regeneração); BJ (brejo); e PT (pastagem). 
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FAUNA AQUÁTICA 
PEIXES 
 
Espécies de peixes registradas na área de estudo. 
 

Ordem Família Espécie 

Characiformes 
Characidae 

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) 
Astyanax sp.  
Moenkhausia doceana Eigenmann, 1903 
Oligosarcus cf. acutirostris Menezes, 1987 

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

Crenuchidae Characidium timbiense Travassos, 1946 

Siluriformes 
Heptapteridae 

Pimelodella aff. lateristriga (Lichtenstein, 1823) 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 

Trichomycteridae Trichomycterus sp.  

Loricariidae Hypostomus sp.  

Cyprinodontiformes Poeciliidae 
Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801 
Phalloceros af. caudimaculatus (Hensel, 1868) 

Perciformes Cichlidae 
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) 
Oreochromis niloticus (Linaeus, 1758) 
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FAUNA TERRESTRE 
ANFÍBIOS 
 
Espécies de anfíbios registradas na área de estudo. 

Nome Científico Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  
Dados 

Secundários 

Bufonidae   
   

Rhinella crucifer sapo-cururuzinho AA;VA - 1; 2 
Rhinella granulosa sapo-granuloso - - 2 
Rhinella margaritifera sapo - - 3 
Rhinella schneideri sapo-cururu AA;VA - 1; 2; 3 
Craugastoridae   

   
Haddadus binotatus rã-do-folhiço - - 3 
Cycloramphidae   

   
Proceratophrys paviotii sapo-de-chifres - - 3 
Thoropa miliaris rãzinha-da-pedra AF - 1 
Hylidae   

   
Aparasphenodon brunoi perereca-de-capacete - - 2 
Dendropsophus branneri pererequinha AA - 1 
Dendropsophus elegans perereca-de-moldura AA - 1; 3 
Dendropsophus haddadi perereca-de-colete AA - 1 
Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo - - 1; 3 
Dendropsophus sp. 1 perereca - - 2 
Dendropsophus sp. 2 perereca - - 3 
Hypsiboas albomarginatus perereca-verde AA - 1; 2 
Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha AA - 1; 2 
Hypsiboas faber sapo-martelo AA 

 
- 

Hypsiboas crepitans perereca AA - 1 
Hypsiboas semilineatus perereca AA - 1; 3 
Itapotihyla langsdorffii perereca-castanhola - - 1 
Phyllodytes maculosus perereca-de-bromélia AF - - 
Pseudis bolbodactyla rã-d'água AA - 3 
Scinax alter perereca AA - 1; 2 
Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro AA;AF - 1; 2 
Scinax sp. perereca - - 3 
Sphaenorhynchus bromelicola pererequinha - - 3 
Sphaenorhynchus prasinus pererequinha-limão - - 3 
Leiuperidae   

   
Physalaemus aguirrei rãzinha - - 1; 3 
Physalaemus cuvieri rãzinha AA - - 
Physalaemus sp. rãzinha - - 2 
Pseudopaludicola cf. falcipes rãzinha - - 1 
Pseudopaludicola sp. rãzinha - - 3 
Leptodactylidae   

   
Leptodactylus fuscus rã-assobiadora AA;VA - 1; 2 
Leptodactylus latrans rã-comum AA;VA - 1; 2; 3 
Leptodactylus cf. natalensis rã-borbulhante AA - - 
Legenda:; Ambiente (local de registro): AF = Ambiente florestal (mata secundária, capoeira), AA = 
Ambiente aquático (brejo, represa, lagoa, córrego, rio), AR = Afloramento rochoso, VA = Ambiente 
antrópico (pasto, estrada, cidade, etc); Status de Conservação: LE = Lista Estadual, LN = Lista 
Nacional;; Dados Secundários: 1 = CEPEMAR (2007), 2 = RHEA (2006), 3 = CRIA (2012 
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REPTEIS 
 
Espécies de répteis registradas na área de estudo. 

Nome Científico 
Nome 
Popular 

Ambiente 
(local do 
registro) 

Status de 
conservação 

Dados Secundários 

Phyllodactylidae 
    

Gymnodactylus 
darwinii 

lagartixa-
da-mata 

VA; AF - 1, 2 

Gekkonidae  
    

Hemidactylus 
mabouia 

lagartixa-
de-parede 

VA; AF - 1,2 

Teiidae 
    

Ameiva ameiva 
calango-
verde 

VA; AF - 1,2 

Tupinambis merianae teiú VA; AF - 1,2 
Leiosauridae 

    
Enyalius sp. camaleão AF - - 
Tropiduridae 

    
Tropidurus torquatus calango VA; AF - 1 
Colubridae 

    
Liophis miliaris 

cobra-
d’água 

AA - 1 

Philodryas olfersii cobra-verde AA; AF - 2 
Oxybelis aeneus  bicuda AF - 2, 3 
Oxyrhopus  trigeminus falsa-coral VA; AF - 

 
Boidae 

    
Boa constrictor jibóia AF - 1 
Thyphlopidae 

    
Typhlops 
brongersmianus 

- AF - - 

Chelidae 
    

Acantochelys radiolata cágado AA - - 
Legenda:; Ambiente (local de registro): AF = Ambiente florestal (mata secundária, capoeira), AA = 
Ambiente aquático (brejo, represa, lagoa, córrego, rio), AR = Afloramento rochoso, VA = Ambiente 
antrópico (pasto, estrada, cidade, etc); Status de Conservação: LE = Lista Estadual, LN = Lista 
Nacional;; Dados Secundários: 1 = CEPEMAR (2007), 2 = RHEA (2006), 3 = CRIA (2012 
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AVES 
 
Espécies de aves registradas na área de estudo. 

Nome Científico 

Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  
Dados 

Secundários 
Tinamiformes 
Tinamiformes 
Tinamidae 
Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó - - 1 
Crypturellus tataupa Inhambu-chintã - - 1 
Rhynchotus rufescens Perdiz VA - 1 
Nothura boraquira cf. Codorna-do-nordeste - - 1 
Nothura maculosa Codorna-amarela VA - - 
Anseriformes   

   
Anatidae   

   
Dendrocygna viduata Irerê AA - 1 
Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho AA - 1 
Pelecaniformes   

   
Ardeidae   

   
Butorides striata Socozinho AA - 1 
Bubulcus ibis Garça-vaqueira VA - - 
Ardea cocoi Garça-moura - - 1 
Ardea alba Garça-branca-grande AA - - 
Egretta thula Garça-branca-pequena AA - 1 
Cathartiformes   

   
Cathartidae   

   
Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha VA - 1 
Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela VA - 1 
Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta VA - 1 
Sarcoramphus papa Urubu-rei VA LE - 
Accipitriformes   

   
Accipitridae   

   
Elanoides forficatus Gavião-tesoura VA - - 
Elanus leucurus Gavião-peneira VA - 1 
Circus buffoni Gavião-do-banhado - LE 1 
Accipiter striatus Gavião-miúdo - - 1 
Ictinia plumbea Sovi VA/AF - 1 
Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro AA - 1 
Buteogallus aequinoctialis Caranguejeiro - - 1 
Heterospizias meridionalis  Gavião-caboclo VA - 1 
Rupornis magnirostris Gavião-carijó VA/AF - 1 
Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco VA - 1 
Buteo nitidus Gavião-pedrês - - 1 
Buteo albonotatus Gavião-de-rabo-barrado - - 1 
Falconiformes   

   
Falconidae   

   
Caracara plancus Caracará VA - 1 
Milvago chimachima Carrapateiro VA - 1 
Herpetotheres cachinnans Acauã AF - 1 
Falco sparverius Quiriquiri VA - 1 
Falco femoralis Falcão-de-coleira VA - 1 
Gruiformes   

   
Rallidae   

   
Porzana albicollis Sanã-carijó AA - 1 
Pardirallus nigricans Saracura-sanã AA - 1 
Cariamiformes   
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Nome Científico Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  
Dados 

Secundários 

Cariamidae   
   

Cariama cristata Seriema VA - 1 
Charadriiformes   

   
Charadriidae   

   
Vanellus chilensis Quero-quero VA - 1 
Jacanidae   

   
Jacana jacana Jaçanã AA - 1 
Columbiformes   

   
Columbidae   

   
Columbina talpacoti Rolinha-roxa VA - 1 
Columbina squammata Fogo-apagou VA - 1 
Columbina picui Rolinha-picui VA - 1 
Patagioenas picazuro  Pombão VA - 1 
Patagioenas cayennensis  Pomba-galega VA/AF - - 
Patagioenas plumbea Pomba-amargosa VA/AF - - 
Zenaida auriculata Pomba-de-bando VA - 1 
Leptotila verreauxi Juriti-pupu AF - 1 
Psittaciformes   

   
Psittacidae   

   
Primolius maracana Maracanã-verdadeira - - 1 
Aratinga leucophthalma Periquitão-maracanã VA - 1 
Aratinga auricapillus Jandaia-de-testa-vermelha - - 1 
Aratinga aurea Periquito-rei VA - 1 
Forpus xanthopterygius Tuim VA/AF - - 
Amazona rhodocorytha Chauá - LN 1 
Cuculiformes   

   
Cuculidae   

   
Piaya cayana Alma-de-gato AF - 1 
Crotophaga ani Anu-preto VA - 1 
Guira guira Anu-branco VA - 1 
Tapera naevia  Saci VA - 1 
Strigiformes   

   
Tytonidae   

   
Tyto alba Suindara - - 1 
Strigidae   

   
Glaucidium brasilianum Caburé AF - 

 
Athene cunicularia Coruja-buraqueira VA - 1 
Caprimulgiformes   

   
Caprimulgidae   

   
Hydropsalis albicollis Bacurau VA - 1 
Apodiformes   

   
Apodidae   

   
Chaetura cinereiventris Andorinhão-de-sobre-cinzento - - 1 
Trochilidae    

   
Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado AF - 1 
Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura VA - 1 
Chlorostilbon notatus Beija-flor-de-garganta-azul VA - 1 
Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho VA - 1 
Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta VA - 1 
Hylocharis cyanus Beija-flor-roxo - - 1 
Polytmus guainumbi Beija-flor-de-bico-curvo VA/AF - 1 
Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-branca VA - 1 
Coraciiformes   

   
Alcedinidae   
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Nome Científico Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  
Dados 

Secundários 

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande AA - 1 
Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde AA - - 
Galbuliformes   

   
Bucconidae   

   
Nystalus chacuru João-bobo VA - 1 
Piciformes   

   
Picidae   

   
Picumnus cirratus Pica-pau-anão-barrado VA/AF - 1 
Melanerpes candidus Pica-pau-branco VA - 1 
Veniliornis affinis Picapauzinho-avermelhado - - 1 
Colaptes campestris Pica-pau-do-campo VA - 1 
Celeus flavescens Pica-pau-de-cabeça-amarela AF - - 
Ramphatidae   

   
Pteroglossus aracari Araçari-de-bico-branco AF - - 
Passeriformes   

   
Thamnophilidae   

   
Myrmotherula axillaris Choquinha-de-flanco-branco AF - 1 
Thamnophilus ambiguus  Choca-de-sooretama AF - 1 
Taraba major Choróboi AF - 1 
Drymophila squamata Pintadinho - - 1 
Dendrocolaptidae   

   
Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande - - 2 
Furnariidae   

   
Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-lama VA - 1 
Furnarius rufus João-de-barro VA - 1 
Phacellodomus rufifrons João-de-pau VA - 1 
Certhiaxis cinnamomeus  Curutié AA - 1 
Synallaxis frontalis Petrim AF - 1 
Synallaxis albescens Uípi - - 1 
Synallaxis spixi João-teneném - - 1 
Tityridae   

   
Tityra inquisitor Anambé-branco-de-bochecha-parda - - 2 
Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto AF - 1 
Rhynchocyclidae   

   
Tolmomyias flaviventris Bico-chato-amarelo VA/AF - 1 
Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio VA/AF - 1 
Myiornis auricularis Miudinho VA/AF - 1; 2 
Tyrannidae   

   
Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro VA - - 
Camptostoma obsoletum  Risadinha VA/AF - 1 
Elaenia flavogaster Guaracava-de-barrigaamarela VA - 1 
Myiopagis caniceps Guaracava-cinzenta - - 1 
Capsiempis flaveola Marianinha-amarela VA - 1 
Phyllomyias fasciatus Piolhinho - - 1 
Myiarchus ferox Maria-cavaleira VA/AF - 1 
Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado VA/AF - 1 
Sirystes sibilator Gritador - - 1 
Pitangus sulphuratus Bem-te-vi VA - 1 
Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro VA - - 
Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado AF - 1 
Megarynchus pitangua Neinei VA/AF - 1 
Myiozetetes similis Bentevizinho-de-penacho-vermelho VA - 1 
Tyrannus melancholicus Suiriri VA - 1 
Tyrannus savana  Tesourinha VA - 1 
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Nome Científico Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  
Dados 

Secundários 

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada VA - - 
Arundinicola leucocephala Freirinha AA - 1 
Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu VA/AF - 1 
Contopus cinereus Papa-moscas-cinzento - - 1 
Knipolegus lophotes Maria-preta-de-penacho VA - - 
Xolmis cinereus Primavera VA - 1 
Xolmis velatus Noivinha-branca VA - 1 
Xolmis irupero Noivinha VA - 2 
Vireonidae   

   
Vireo olivaceus Juruviara VA/AF - 1 
Hylophilus thoracicus  Vite-vite VA/AF - - 
Hirundinidae   

   
Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa VA - 1 
Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora VA - 1 
Progne tapera Andorinha-do-campo VA - 1 
Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande - - 1 
Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio VA - 1 
Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco VA - 1 
Troglodytidae   

   
Troglodytes musculus Corruíra VA - 1 
Pheugopedius genibarbis  Garrinchão-pai-avô AF - 1 
Donacobiidae   

   
Donacobius atricapilla  Japacanim AA 

 
1 

Turdidae   
   

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira AF - 1 
Turdus leucomelas Sabiá-barranco AF/VA - 1 
Turdus amaurochalinus  Sabiá-poca VA - 1 
Mimidae   

   
Mimus saturninus Sabiá-do-campo VA - 1 
Motacillidae   

   
Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor VA - 1 
Coerebidae   

   
Coereba flaveola Cambacica AF - 1 
Thraupidae   

   
Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto AF - - 
Lanio pileatus Ticotico-rei-cinza VA/AF - 1 
Tangara sayaca Sanhaçu-cinzento VA/AF - 1 
Tangara palmarum Sanhaçu-do-coqueiro VA/AF - 1 
Tangara cayana Saíra-amarela VA - 1 
Paroaria dominicana Cardeal-do-nordeste VA - - 
Dacnis cayana Saí-azul VA - 1 
Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho VA/AF - 1 
Emberizidae   

   
Ammodramus humeralis  Tico-tico-do-campo VA - 1 
Sicalis flaveola  Canário-da-terra-verdadeiro VA - 1 
Sicalis luteola Tipio - - 1 
Emberizoides herbicola  Canário-do-campo VA - 1 
Volatinia jacarina  Tiziu VA - 1 
Sporophila nigricollis Baiano - - 1 
Sporophila caerulescens  Coleirinho VA - 1 
Sporophila leucoptera  Chorão VA - 1 
Sporophila bouvreuil  Caboclinho VA - 1 
Parulidae    

   
Parula pitiayumi  Mariquita VA - 1 
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Nome Científico Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  
Dados 

Secundários 

Icteridae    
   

Cacicus haemorrhous  Guaxe VA - 1 
Icterus cayanensis Inhapim - - 1 
Icterus jamacaii  Corrupião VA - 1 
Gnorimopsar chopi  Graúna VA - 1 
Chrysomus ruficapillus  Garibaldi VA - - 
Molothrus bonariensis  Vira-bosta VA - - 
Sturnella superciliaris  Polícia-inglesa-do-sul  VA - 1 
Fringillidae    

   
Euphonia chlorotica  Fim-fim VA - 1 
Passeridae    

   
Passer domesticus  Pardal VA - - 
Legenda:; Ambiente (local de registro): AF = Ambiente florestal (mata secundária, capoeira), AA = 
Ambiente aquático (brejo, represa, lagoa, córrego, rio), AR = Afloramento rochoso, VA = Ambiente 
antrópico (pasto, estrada, cidade, etc); Status de Conservação: LE = Lista Estadual, LN = Lista 
Nacional;; Dados Secundários: 1 = FIBRIA (2012), 2 = CRIA (2012). 
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MAMÍFEROS 
 
Espécies de mamíferos registradas na área de estudo. 

Nome Científico Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  Dados Secundários 

Didelphimorphia         
Didelphidae         
Didelphis albiventris Gambá - - 2 

Didelphis aurita Gambá - - 1;2;3;4;5 

Didelphis sp. Gambá VA - - 

Gracilinanus microtarsus Cuíca - - 5 

Marmosa murina Catita - - 5 

Marmosops incanus Cuíca - - 5 

Monodelphis americana 
Cuíca-de-três-
listras 

- - 5 

Pilosa   
   

Myrmecophagidae   
   

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim - - 3 

Cingulata   
   

Dasypodidae   
   

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha AF/VA - 1;2;3;4 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba - - 3;4 

Artiodactyla   
   

Cervidae   
   

Mazama sp. Veado - - 2 

Primates   
   

Atelidae   
   

Alouatta guariba Bugio-ruivo - LN 2;3;4 

Callithrichidae   
   

Callithrix sp. Sagui - - 4 

Carnivora   
   

Canidae   
   

Cerdocyon thous 
Cachorro-do-
mato 

AF/VA - 1;2;3;4 

Felidae   
   

Leopardus pardalis Jaguatirica - LE/LN 2;3;4 

Leopardus wiedii Gato-maracajá - LE/LN 2 

Leopardus sp. Gato-do-mato VA LE 2;3;4 

Puma concolor Onça-parda - LE/LN 2;3;4 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco - 
 

4 

Mustelidae   
   

Lontra longicaudis Lontra - - 4 

Procyonidae   
   

Nasua nasua Quati - - 2;3;4 

Procyon cancrivorus Mão-pelada AF - 1;2;3 

Chiroptera   
   

Phyllostomidae   
   

Desmodus rotundus Morcego-vampiro - - - 

Lagomorpha   
   

Leporidae   
   

Sylvilagus brasiliensis Tapeti; coelho VA - 3 

Rodentia   
   

Caviidae   
   

Cavia sp. Preá VA - 5 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara AA - 1;2;3;4 
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Nome Científico Nome Popular 
Ambiente 
(local do 
registro) 

Status  Dados Secundários 

Cricetidae   
   

Blarinomys breviceps Rato-do-mato - - 5 

Calomys sp. Rato-do-chão - - 5 

Cerradomys vivoi Rato-do-mato - - 5 

Holochilus brasiliensis Rato-d'água - - 5 

Necromys lasiurus Rato-do-mato - - 5 

Oecomys sp. Rato-da-árvore - - 5 

Cuniculidae   
   

Cuniculus paca Paca AF - 2;3;4 

Dasyproctidae   
   

Dasyprocta aff. leporina Cutia - LE 3 

Erethizontidae   
   

Coendou insidiosus Ouriço-cacheiro - - 1 

Coendou sp. Ouriço-cacheiro - - 
 

Sciuridae   
   

Guerlinguetus ingrami Caxinguelê - - 2;3;4;5 
Legenda: Ambiente (local de registro): AF = Ambiente florestal (mata secundária, capoeira), AA = 
Ambiente aquático (brejo, represa, lagoa, córrego, rio), AR = Afloramento rochoso, VA = Ambiente 
antrópico (pasto, estrada, cidade, etc.); Status de Conservação: LE = Lista Estadual, LN = Lista 
Nacional; Dados Secundários: 1 = (RHEA, 2006), 2 = (CEPEMAR, 2007), 3 = (RHEA, 2010), 4 = (RHEA, 
2011), 5 = (CRIA, 2012). 
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Nos estudos realizados foram empregadas muitas palavras que não são do 

conhecimento da maioria das pessoas, pois se tratam de termos técnicos específicos 

das áreas do conhecimento que foram abordadas neste estudo. Assim, a seguir são 

apresentados muitos desses termos, visando auxiliar a compreensão de possíveis 

termos desconhecidos ao leitor.  

 

MEIO FÍSICO  

Afluente – curso d’água que irá desaguar em outro, de maior comprimento. 

Águas subterrâneas – águas disponíveis na subsuperfície do solo, incluindo águas 
freáticas (encontradas em pequenas profundidades do solo) e águas 

subterrâneas profundas (encontradas em aquíferos).  

Águas superficiais – águas escoadas em decorrência de chuvas ou de corpos 

hídricos (córregos, riachos, rios ou lagos) 

Alcalinidade – grau de basicidade (deficiência de acidez) de um meio 

Altitude: distância vertical de um ponto na superfície da Terra até uma superfície 
de referência, geralmente o nível médio dos mares. 

Aporte – adição 

Aquíferos – toda e qualquer formação geológica que contenha e conduza água.  

• Aquífero Confinado – consiste de uma camada permeável limitada, na 
base e no topo por duas camadas impermeáveis (semipermeáveis). A 
pressão da água em seu interior é maior que a pressão atmosférica. A 
superfície piezométrica está situada acima de seu limite superior. É 
também denominado de aquífero confinado ou sob pressão. Quando a 
superfície piezométrica ultrapassa a superfície do terreno é denominado 
de aquífero artesiano jorrante. 

•  Aquífero livre ou freático – consiste de uma camada permeável limitado 
por uma camada impermeável (ou semipermeável) na sua base e pelo 
lençol freático em seu topo. O lençol freático, definido como uma 
superfície de água cuja pressão é igual à pressão atmosférica, coincide 
com a superfície piezométrica.  

Bacia hidrográfica – área abrangida pelos divisores de água que define a área de 

drenagem de água em direção a um rio. 

Cabeceira – nascente 

Cianobactérias – grupo de bactérias que se desenvolvem em água eutrofizada (rica 
em N e P) com baixas velocidades de deslocamento. Produzem as cianotoxinas 

que são altamente tóxicas ao ser humano. 
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Coliformes termotolerantes – grupo de bactérias associados a matéria fecal. A E. 
coli é uma delas. 

Comprimento total dos cursos d’água - Comprimento total dos segmentos dos 
rios, de todas as ordens, de uma bacia de drenagem. 

Corpos hídricos – águas superficiais que podem estar confinadas (lagoas, 

reservatórios, etc.) ou não (córregos, riachos ou rios). 

Cursos d’água - águas superficiais não confinadas (córregos, riachos ou rios). 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio – consumo de oxigênio pelas bactérias 

aeróbias para degradação da matéria orgânica presente na água. 

Dissecação - Termo usado em Geomorfologia para designar relevo entrecortado de 
vales. Grau de dissecação exprime-se pela relação entre a área da superfície 

topográfica e da projeção horizontal da mesma. 

DQO - Demanda Química de Oxigênio – quantidade de oxigênio gasto, estimado por 
meio químico, para degradação da matéria orgânica presente na água. 

Erosão – processo de perda de solo em decorrência de seu transporte por água de 
chuva ou vento 

Escoamento superficial – água que escoa sobre a superfície em ocasiões de chuvas 

ou aplicações intensivas (irrigação inadequada) no solo. 

Estresse hídrico: condição de limitação ao desenvolvimento da planta pela 
ausência ou fornecimento inadequado de água. Eutróficos: solos ricos em 

nutrientes, com mais de 50% dos elementos químicos requeridos pelo cultivo.  

Eutróficos: solos ricos em nutrientes, com mais de 50% dos elementos químicos 
requeridos pelo cultivo.  

Eutrofização – enriquecimento das águas com nutrientes, principalmente 
nitrogênio (N) e fósforo (P) que proporciona o desenvolvimento exagerado de 

algas e plantas aquáticas e que pode colocar em risco a qualidade da água. 

Faixas ciliares de proteção – também conhecido como “Mata ciliar” que são áreas 
de manutenção da vegetação ribeirinha de cursos d’água, visando-se a 

manutenção na qualidade das águas e proteção de barrancos. 

Fator de Forma - Relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, 
correspondendo à razão entre a largura média e o comprimento axial da bacia 

(da foz ao ponto mais longínquo do espigão). 

Fertilidade do solo: capacidade do solo em fornecer os nutrientes essenciais, em 
quantidade e proporção adequadas, para o crescimento da planta. Muitas 
vezes, a palavra fertilidade é confundida com produtividade do solo, mas 
produtividade é a capacidade do solo de produzir sob determinadas condições 

de manejo.  
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Fertilização: operação para corrigir os níveis de nutrientes do solo, por meio de 
adubos que contenham nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, 

entre outros.  

Fertilizante: substância natural ou artificial que contém elementos químicos e 
propriedades físicas que aumentam o crescimento e a produtividade das 
plantas, melhorando a natural fertilidade do solo ou devolvendo os elementos 
retirados do solo pela erosão ou por culturas anteriores.  

Interflúvios - Zona de cumeada que separa as nascentes de duas bacias de 
drenagem. 

Jusante – no curso d’água, abaixo do ponto de referência. 

Litologia: é a composição física dos sedimentos e rochas de um sistema geológico.  

Lixiviação: processo pelo quais os elementos químicos do solo migram, de forma 
passiva, das camadas mais superficiais de um solo para as camadas mais 
profundas, em decorrência de um processo de lavagem devido à ação da água 
da chuva ou de irrigação, tornando-se indisponíveis para as plantas. Nas 
regiões de clima úmido, os solos tornam-se estéreis com poucos anos de uso, 
devido, em grande parte, aos efeitos da lixiviação. A lixiviação também ocorre 
em vazadouros e aterros de resíduos, quando são dissolvidos e carreados 
certos poluentes ali presentes para os corpos d'água superficiais e 
subterrâneos. 

Matéria orgânica: porções não-minerais sólidas do solo originadas dos resíduos 

dos animais e das plantas.  

Metais pesados – elementos químicos, de alta densidade, associados a problemas 

de contaminação ambiental. 

Metamorfismo - Processos de transformações mineralógicas, texturais e 
estruturais de uma rocha pré-existente ou protólito sob a ação de variáveis 
temperatura e/ou pressão (litostática, dirigida e/ou de fluidos) sem mudança 
química significativa e no estado sólido. 

Microrganismo: forma de vida de dimensões microscópicas, tais como os fungos, 

bactérias, vírus e micoplasmas.  

Mobilização do solo – movimentação do solo 

Montante – no curso d’água, acima do ponto de referência. 

Normal climatológicas - Valor médio de uma característica climatológica, para um 
determinado período de tempo arbitrário, de modo a que a média referente a 

um período de tempo mais longo não seja significativamente alterada. 

Nutriente: elemento que é absorvido pelas plantas e é necessário para completar 

seu ciclo de vida.  
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OD- oxigênio dissolvido -  gás oxigênio que pode ser encontrado dissolvido na água 
e que é de fundamental importância para a sobrevivência de organismos 

aeróbios. 

Pedológicos - relativos ao solo 

Perímetro da bacia - Comprimento dos limites da bacia hidrográfica 

pH: é a abreviação de "potencial hidrogeniônico", que é uma escala usada para 
medir a acidez ou a alcalinidade de soluções evitando o uso de expoentes, 
através da medida de concentração do íon hidrogênio em solução. É dado 
matematicamente como o logaritmo negativo da concentração de H+. O pH 
abaixo de 7 é ácido; acima de 7, alcalino; e 7 é considerado neutro.  

Precipitação pluvial total - Quantidade de precipitação caída sobre uma superfície 
horizontal durante um dia, um mês ou um ano e designada como precipitação 

diária, mensal ou anual. 

Preparo do solo: ato de escarificar a superfície do solo, com o objetivo de propiciar 
condições satisfatórias para o plantio, germinação das sementes, emergência 
das plântulas, desenvolvimento e produção das plantas, e também eliminar as 

plantas daninhas, controlar a erosão e descompactar o solo. 

Rocha: A água ocorre em subsuperfície, preenchendo os vazios dos solos e das 
rochas existentes no subsolo. Nos solos a água ocorre preenchendo os poros, 
enquanto que nas rochas a água pode preencher dois tipos de vazios 
diferentes, dependendo do tipo de rocha: 

Rochas Cristalinas – a água ocorre preenchendo as fraturas. Exemplos: granitos, 
gnaisses, xistos, ardósias, gabros, diabásios, etc. São conhecidos como 

aqüíferos fraturados.  

Rochas Porosas – rochas em que os vazios são poros, como nos solos. Exemplos: 
rochas sedimentares clásticas, como os arenitos, folhelhos, etc. São 

conhecidos como aqüíferos porosos.  

Saturação por bases: índice de acidez do solo definido como a proporção da 
capacidade de troca de cátions (CTC) ocupada por bases trocáveis, que são K+, 

Ca2+, Mg2+ e Na+.  

Saturação: condição de um líquido quando guarda em solução a quantidade 

máxima possível de uma dada substância em certa pressão e temperatura.  

Silte: são partículas do solo com diâmetro entre 0,053 mm e 0,002 mm. Partículas 

menores que silte são chamadas de argila, e maiores, de areia.  

Solo: (1) a camada superficial de terra arável, possuidora de vida microbiana. (2). A 
camada da superfície da crosta terrestre capaz de abrigar raízes de plantas, 
representando, pois, o substrato para a vegetação terrestre. 
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Terraço fluvial - Terraço constituído por material aluvionar mais antigo e em nível 
mais alto do que o atual da planície aluvionar e que ficou como testemunho de 

um período da evolução desta planície. 

Toxicidade – qualidade indicativa de risco de intoxicação para plantas e animais. 

Turbidez – medida da quantidade de sólidos em suspensão na água. Dificuldade 

que se tem para visualização do fundo de um curso d’água. 

Várzeas: áreas constituídas de solos originários de decomposição de materiais 
transportados por cursos d'agua ou trazidos das encostas pelo efeito erosivo 
das chuvas. Constituem áreas geralmente planas de baixadas às margens de 
córregos e rios, condicionadas a um regime de excesso de umidade e a 
processos químicos de redução, em consequência da elevação do lençol 

freático, sujeitas ou não a inundações periódicas.  

Vazão média - Média aritmética das vazões naturais médias. 

Vazão média de longo período - Média aritmética das vazões naturais médias, 
correspondentes a um mesmo período, verificadas durante a série histórica de 
observações. A vazão média a longo termo (MLT) é normalmente determinada 
para cada mês do ano, podendo, também, ser calculada para outros intervalos 

de tempo. 

Vazão mínima - Vazão média diária correspondente ao menor valor encontrado na 

série histórica de vazões médias para o mês considerado. 

 

MEIO BIÓTICO  

 

Ambiente antrópico: Ambiente pertence ou relativo ao homem. 

Ambiente: (1) soma dos inúmeros fatores que influenciam a vida dos seres vivos. O 
mesmo que meio e ambiência; (2) conjunto das condições externas ao 
organismo e que afetam o seu crescimento e desenvolvimento; (3) conjunto de 
condições que envolvem e sustentam os seres vivos no interior da biosfera, 
incluindo clima, solo, recursos hídricos e outros organismos; (4) soma total 

das condições que atuam sobre os seres vivos. 

Amostra: subconjunto de uma população por meio do qual se estimam as 
propriedades e características dessa população. 

Anfíbio: animais vertebrados vulgarmente chamados de sapos, rãs, pererecas, 
salamandras, tritões e cobras-cegas ou cecílias. Possuem a pele lisa que 
auxilia na respiração, são animais que vivem e dependem da água ou 

ambientes úmidos para sua sobrevivência. 
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Animais ameaçados de extinção: espécies de animais com indício ou evidência de 
declínio em sua população original. 

Antropizado: criado e/ou modificado pelo homem. 

Antropogênico: (1) em sentido restrito, diz-se dos impactos no meio ambiente 
gerados por ações do homem; (2) provocado por ação humana. 

Área de Proteção Permanente: áreas especiais com uso restrito devido à 
necessidade de proteção do meio biótico e abiótico locais, definidas Código 

Florestal Brasileiro como florestas ou outra forma de vegetação natural.  

Avifauna: conjunto das espécies de aves que vivem numa determinada região. 

Biodiversidade: também chamada de diversidade biológica. Referente à variedade 
de vida existente no planeta, seja terra ou água. É o conjunto de todas as 
espécies de plantas e animais e de seus ambientes naturais, existentes em 
uma determinada área. Termo que se refere à variedade de genótipos, 
espécies, populações, comunidades, ecossistemas e processos ecológicos 
existentes em uma determinada região. Abrange o total de genes, de 
comunidades e ecossistemas e processos de uma região, abrange todas as 
espécies de plantas, animais e microorganismos, bem como os sistemas a que 
pertence, e pode ser considerada em quatro níveis: diversidade genética, 
diversidade de espécies, diversidade de ecossistemas e diversidade de 
comunidades e processos.  

Biota: Conjunto de componentes vivos ou bióticos de um ecossistema. É o conjunto 
de seres vivos que habita um determinado ambiente ecológico em estreita 
correspondência com as características físicas, químicas e biológicas deste 

ambiente. 

Biótico: é o componente vivo do meio ambiente. Inclui a fauna, flora, vírus, 

bactérias, etc. 

Biótopo: microhábitat (ou lugar), substrato, microclima e situação exata de uma 
espécie dentro de uma comunidade. Exemplos: a) biótopo de certa erva de 
mata pode ser, na sombra profunda, enraizada em solo fofo com bastante 
húmus. b) biótopo de certa bromeliácea pode ser epífita sobre galho superior 

de árvore onde há bastante luz. 

Cadeia alimentar: relação trófica que ocorre entre os seres vivos que compõem um 
ecossistema, mediante a qual se transfere a energia de um organismo ao 
outro. A cadeia alimentar começa por organismos produtores que obtêm a 
energia necessária do sol, e/ou das substâncias minerais simples. Em 
seguida, envolve os consumidores de várias ordens. Essas cadeias são 
responsáveis pelo equilíbrio natural das comunidades e o seu rompimento 
pode romper o equilíbrio das comunidades, com conseqüências drásticas. A 
cadeia alimentar é formada por diferentes níveis tróficos (trophe = nutrição). A 
energia necessária ao funcionamento dos ecossistemas é proveniente do sol e é 
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captada pelos organismos clorofilados (autótrofos), que por produzirem 
alimento são chamados produtores (1º nível trófico); estes servem de alimento 
aos consumidores primários (2º nível trófico ou herbívoros), que servem de 
alimento aos consumidores secundários (3º nível trófico), que servem de 
alimento aos consumidores terciários (4º nível trófico) e assim sucessivamente 
Todos os organismos ao morrerem, sofrem a ação dos saprófagos, que 

constituem o nível trófico dos decompositores. 

Conservação da natureza: Manejo do uso da natureza, compreendendo a 
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 
recuperação do ambiente natural, para que possa produzir, em bases 
sustentáveis, o maior benefício, às atuais gerações, mantendo seu potencial de 
satisfazer às necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a 
sobrevivência dos seres vivos em geral; não é sinônimo de preservação porque 
está voltada para o uso humano da natureza, em bases sustentáveis, 
enquanto a preservação visa à proteção em longo prazo das espécies, habitates 

e ecossistemas. 

Endemismo: ocorrência de uma espécie em área restrita. 

Espécie exótica: espécie introduzida em uma área onde não existia originalmente. 

Espécie pioneira ou colonizadora: espécie vegetal que inicia a ocupação de áreas 

desabitadas de plantas em razão da ação do homem ou de forças naturais. 

Fator ecológico: refere-se aos fatores que determinam as condições ecológicas no 

ecossistema. 

Fauna: conjunto de animais que habitam determinada região. 

Fitofisionomia: Feições características no aspecto de uma comunidade vegetal. 

Fitossociologia: parte da botânica dedicada ao estudo das associações e inter-
relações entre as populações de diferentes espécies vegetais; estudo que trata 
da estrutura das formações vegetais, da participação quali-quantitativa das 
espécies vegetais numa comunidade vegetal. 

Flora: a totalidade das espécies vegetais presentes em uma determinada região, 

sem qualquer expressão de importância quantitativa individual.  

Florístico: relativo à flora. 

Foz: boca de descarga de um rio. Este desaguamento pode ser feito num lago, 

numa lagoa, no mar ou mesmo num outro rio. 

Hábitat: ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o 
desenvolvimento, sobrevivência e reprodução de determinados organismos. Os 
ecossistemas, ou parte deles, nos quais vive um determinado organismo. O 
hábitat constitui a totalidade do ambiente do organismo.  
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Hot-spot de biodiversidade: áreas ricas em biodiversidade em todo o planeta. Os 
critérios para definir um hot-spot em escala internacional são alto endemismo 
e diversidade de plantas; como todas as demais formas de vidas dependem 

delas, as plantas são de grande importância na determinação de um hot-spot.  

Impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físico-químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais 
e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, 

enfim, a qualidade dos recursos ambientais. 

Indicadores ecológicos: vide bioindicador. 

Índice de diversidade (H’): expressa a riqueza e a equidade em conjunto, ou seja, 
esse índice é influenciado pelo número de espécies presentes numa amostra e 
pela equidade. 

Manejo: É o ato de intervir ou não no meio natural com base em conhecimentos 
científicos e técnicos, com o propósito de promover e garantir a conservação da 
natureza. Programa de utilização dos ecossistemas, naturais ou artificiais, 
baseado em teorias ecológicas que contemplem a manutenção da 
biodiversidade e o aumento da produção de insumos necessários à vida na 
região (produção agrícola, energética, pecuária), além de propiciar o 
conhecimento científico e atividades de lazer. O planejamento, a manipulação, 

o consumo e o controle de um determinado recurso. 

Mastofauna: conjunto das espécies de mamíferos que vivem em uma determinada 

região. 

Floresta ciliar (ou mata ciliar): vegetação arbórea florestal que se desenvolve ao 
longo das margens dos rios, beneficiando-se da umidade ali existente. Engloba 

florestas de galeria e ripárias. 

Meio ambiente: tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é indispensável 
à sua sustentação. Essas condições incluem solo, clima, recursos hídricos, ar, 
nutrientes e os outros organismos. O meio ambiente não é constituído apenas 
do meio físico e biológico, mas também do meio sócio-cultural e sua relação 

com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. 

Nicho ecológico: espaço ocupado por um organismo no ecossistema, incluindo 
também o seu papel na comunidade e a sua posição em gradientes ambientais 

de temperatura, umidade, pH, solo e outras condições de existência. 

Perereca: anfíbio anuro que tem o hábito escalador devido aos discos adesivos que 
possuem na ponta dos dedos (estes discos funcionam com se fossem 
ventosas), sendo esta a característica mais marcante destes animais e que as 
diferencia dos sapos e das rãs. As pererecas geralmente têm o focinho mais 
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achatado. As patas traseiras são compridas e afinadas o que, além dos discos 
adesivos, facilita o hábito arborícola. 

Preservação ambiental: ações que garantem a manutenção das características 

próprias de um ambiente e as interações entre os seus componentes. 

Qualidade ambiental: condições oferecidas por um ambiente e necessária aos seus 

componentes. 

Quelônios: grupo de répteis que incluem as tartarugas, cágados e jabutis. 

Rã: anfíbio anuro com a pele não tão rugosa como a do sapo; em algumas rãs a pele 
é lisa e pode ter linhas longitudinais (que vão do focinho à cloaca) no dorso 
(costas). Tem o focinho mais pontudo e as patas traseiras mais compridas 
(com os dedos bastante longos), o que possibilita a esses animais que saltem 
distâncias maiores e mais rapidamente. Por terem o focinho pontudo, 
geralmente são espécies que vivem em tocas, buracos ou outras brechas. 
Algumas espécies de rãs são usadas como alimentação por populações 
humanas. 

Riqueza: número de espécies. 

Sapo: anfíbio anuro de pele bastante rugosa, geralmente com duas glândulas atrás 
dos olhos (glândulas paratóides). Possuem o focinho achatado e as patas 
traseiras curtas, o que lhe confere um hábito mais “caminhador” do que 
“saltador”. Os sapos saltam distâncias menores quando comparados com rãs e 
pererecas. 

Sub-bosque: estratos inferiores de uma floresta. Vegetação que cresce sob as 
árvores 

Substrato: fundo (de rio ou lago), chão. 

Sucessão ecológica: seqüência de comunidades que se substituem, de forma 
gradativa, num determinado ambiente, até o surgimento de uma comunidade 

final, estável denominada comunidade-clímax. 

Taxocenose: caracterização de comunidade, feita por meio de representantes de 
um ou alguns grupos taxonômicos considerados representativos da 
comunidade global. 

Unidades de conservação: áreas criadas com o objetivo de harmonizar, proteger 
recursos naturais e melhorar a qualidade de vida da população. 

Vegetação viária: vegetação que se estabelece em margens de estradas, 

apresentando muitas espécies colonizadoras, pioneiras e ruderais. 
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MEIO ANTRÓPICO 

 

Antrópico: resultado das atividades humanas no meio ambiente.  

Arqueologia: ciência que estuda sociedades do passado através dos vestígios 
materiais deixados pelo homem, considerando o contexto ambiental em que se 

inserem.  

Artefatos: ferramentas por eles fabricadas em rochas ou minerais (artefatos líticos), 
ossos, conchas ou cerâmica, por exemplo; 

Coeficiente de Mortalidade Infantil: número de óbitos a cada mil nascidos vivos, 
de menores de um ano de idade, em determinado lugar geográfico, durante um 

ano. 

Densidade Demográfica: número de habitantes por m2 de um determinado lugar. 

Domicílio: local estruturalmente separado e independente, que serve de habitação 

a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. 

Expectativa de vida ao nascer: número médio de anos que se espera que as 

pessoas vivessem a partir do nascimento. 

Imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte e de comunicações (ICMS): tributo estadual, incidente sobre a 
entrada ou a saída de mercadorias, bem como sobre o início dos serviços de 
transporte interestadual ou intermunicipal, as comunicações e o fornecimento 

de alimentação, bebidas e outras mercadorias, incluídos os serviços. 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN): tributo municipal, 
incidente exclusivamente sobre serviços relacionados ao trabalho e a 
atividades legalmente consideradas como de prestação de serviços por 

empresas ou profissionais autônomos.  

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE): é um índice sintético que 
abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos com o 
objetivo de mensurar o grau de desenvolvimento dos municípios do Estado. O 
IDESE é resultado da agregação, com a mesma ponderação (0,25), de quatro 
blocos de indicadores: Domicílio e Saneamento, Educação, Saúde e Renda. 

Cada um dos blocos, por sua vez, resulta da agregação de diferentes variáveis. 

Lavoura ou Cultura Permanente: são as culturas de longo ciclo vegetativo, que 
permite colheitas sucessivas sem a necessidade de novo plantio. Consideram-
se, dentre outras, as seguintes culturas: abacate, banana, goiaba, laranja, 

limão, mamão, manga, maracujá, palmito, tangerina e uva. 

Lavoura ou Cultura Temporária: são as culturas de curta ou média duração - 
geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano - que, após a colheita, 
necessitam de novo plantio para produzirem. Neste grupo encontram-se 
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plantios como: abacaxi, alho, amendoim, arroz, batata-doce, batata-inglesa, 
cana-de-açúcar, cebola, fava, feijão, mandioca, melancia, melão, milho e 

tomate. 

Migração: deslocamento de indivíduos ou grupo de indivíduos de uma região para 
outra. Pode ser regular ou periódica, podendo ainda coincidir com mudanças 

de estação.  

Monocultura: forma de agricultura na qual uma única espécie é cultivada em uma 

área, excluindo todas as outras. 

ONGs: sigla de organizações não governamentais. São movimentos da sociedade 
civil, independentes, que atuam nas áreas de ecologia, social, cultural, dentre 

outras.  

Paleozóico: era do tempo geológico compreendida entre o final do Pré-Cambriano 
(600 milhões de anos atrás) até o início da Era Mesozóica (225 milhões de 
anos atrás). Compreende os períodos de tempo definidos pelos intervalos em 
milhões de anos atrás: 

PIB per capita: é a razão entre o PIB e a população, indicando o quanto caberia a 

cada indivíduo se o PIB fosse dividido igualmente.  

PIB pm (preços de mercado): é o valor monetário de venda dos produtos finais 

produzidos dentro de um país em determinado período do tempo. 

Restos de habitações: fogueiras, marcas de esteio, estruturas de pedras ou tijolos; 

Sítios arqueológicos: locais onde é encontrado um conjunto de vestígios 
arqueológicos, indicando atividade humana no passado. Podem ser para 
habitação, acampamento temporário (para obtenção de recursos alimentares 
ou matéria prima), cemitérios, oficinas (para fabricação de artefatos), entre 
outros. São encontrados em abrigos naturais (cavernas e grutas) e ao ar livre 

(sítios abertos).  

Taxa de Analfabetismo: proporção de pessoas que não sabem ler ou escrever no 

total da população. 

Valor Adicionado Fiscal (VAF): representa a diferença entre as saídas e as 
entradas de mercadorias e serviços realizadas pelos contribuintes do ICMS em 

cada município, declaradas na Guia Informativa Anual.  

Zoneamento agroecológico: é o ordenamento, sob forma de mapas, informações 
relativas ao tipo de vegetação, geologia, solo, clima, recursos hídricos, 

climáticos e áreas de preservação, de uma determinada região.  

 


